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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انی ش  ا
 یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، سازمان ها و موسسات د یاز سو یبانیپش ت

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

  Roman4u@:  تلگرام کانال

 خط به خط تا تونام رمان : 
 برتر انجمن فوریو کاربر  نرگس نجمینویسنده : 

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو
 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

 Roman4u@ کانال تلگرام :

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است
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 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور
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 یتعالباسمه 

 
و را ت یابر یهوا یآنکه لحظه ا ینفس و ب کیکه همراه باشد، تا قّله  یدوست

 .یکنیبلرزاند، پرواز م
ام آمد و به قلمم هر واژه یپاتو پابه یاریرماان  نیدر تماام طول نگاارا ا 

 به تو. کنمیم مشیجان داد؛ پس تقد
 زهرا بهاردوست. م،یشگیپرنفس و هم اری زم،یخوبم، عز دوست

 
 به نام خداوند قلم

ب تاب روی زمین افتاده بود و چراغش لپرونده ها وسااط دفتر ریهته بود، 
 زد. فلش می

ها بیرون بود و ها روی زمین پهش شده بود، کشوی پروندههای زونکنبرگه
میز کارم یک طرف اتاق افتاده بود، فرا جمع شااده بود و تکه تکه پارکتها 

 کنده شده بود. 
هایم یخ لرزید، دسااتز هم دور خودم چرخیدم. تمام بدنم میساار درگم با

 بسته بود. 
صادای لویی در، ساکون نیمه شب را شکست و صدای آشنایی در سالن 

 پیچید. 
 خانم مشایخ؟ -
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ها رد شادم و وارد سالن انتظار شدم. مل  چهه شده را ساریع از روی پرونده
که همراهش بود پشت  دور زدم و به ساتوان حمیدی نزدیک شدم.  سربازی

 سرا ایستاد. 
 شما با صد و ده تماس گرفتید؟ -

کرد؟ انگار یادا داده بودند دید و سوال میدید؟ این وضع آشفته را مینمی
 از کجا شروع کند. 

یی که روی زمین افتاده بود را کنار زدم و جلو رفتم.   با یک پایم، تابلو
 کنید که. بله، مشاهده می-

برگشاات و به  کم جلو رفت و پشاات میز منشاای را نگاه کرد.با قدمهای مح
طرف دفتر رفت. در را که باز کرد ابروهایش گره خورد، وضع دفتر به مراتب 

 بدتر از سالن انتظار بود؛ حتی روکش مللها را پاره کرده بودند. 
 برگشت و به طرفم آمد. 

 چیزی هم بردن؟ -
فته نگاه کردم. پرده ی قهوه ای با شاانه بای انداختم و دوباره به وضعیت آش

 می  پرده از سقف کنده شده بود و یک طرفی افتاده بود.
دونم، چیز ارزشامندی تو دفتر نیست، چرا یکی باید برای دزدی بیاد نمی-

 اینجا؟ 
به اطرافش نگاه کرد و یک راست به طرف پنجره رفت، گلدانهایی که پشت 

 کش پهش شده بود. پنجره چیده شده بود شکسته بود و خا



wWw.Roman4u.iR  6 

 

 اصاا م متوجاه آنها نشااده بودم. به دیوار تکیه دادم و نگاهش کردم. کم کم
ترسام ریهت، انگار از شاوکی هزار سااله بیرون آمدم، مهنم شروع کرد به 

 فعالیت. 
همینطور کاه باا پایش خاکهای گلدان را بیشااتر روی زمین پهش می کرد 

 گفت
 برای دزدی نیومدن. -

من که تمام حواساام به این بود که چه پرونده ی مهمی داشااتم که بهواهند 
 برای دزدیدنش به دفتر بیایند، برای بار دوم شوکه شدم. 

 پس... پس برای چی اومدن؟ -
سرا را بلند کرد و پایش آرام گرفت. کمی پایش را تکان داد تا خاک از کف 

 کرد به طرفم آمد. کفشش بریزد. همینطور که به ساعتش نگاه می
سااعت از دو نیمه شااب گهشااته، شااما این موقع شااب برای چی اومدید -

 اینجا؟ 
 بهت زده نگاهش کردم، این چه سوالی بود؟ 

 ومدم. برای برداشتن یه پرونده ا-
 دقیق نگاهم کرد، چشم از چشمش برنداشتم. 

 این موقع شب؟ -
ام را از دیوار برداشتم و دو قدم جلو رفتم. وسط این حجم ترس و بهت تکیه

 من، همین شک کم بود. 
 بهتر نیست به جای سین جیم کردن من دنلال سرنهی از دزد باشید؟ -
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فت تر به سمت دفتر رمحکمللهند کمرنگی زد و رویش را برگرداند و اینلار 
 و وارد شد. صدایش را بلند کرد

 گفتم که برای دزدی نیومدن. -
 جلوی در دفتر ایستادم و به قامت بلند و چهارشانه اا نگاه کردم. 

 منم پرسیدم پس برای چی اومدن.-
 باره روی یک پاشنه چرخید و تیز نگاهم کرد. یک

دشمنی خواستن خودی نشون گشاتن یا از سار یا دنلال یه چیز خاص می-
 تونید تهدید تلقیش کنید.بدن که می

یم تا معده ام میزبانم به کامم چسالیده بود و کنده نمی  سوخت.شاد، گلو
 آهسته لب زدم.

 تهدید؟ -
های اخیرم خونساارد نگااهم کرد و من نگااهم به او، ولی مهنم بین پرونده

 چرخید.می
زمین برداشت و من حرکت چشمش را ها را از روی خم شاد و یکی از برگه

 ها دنلال کردم. روی خط
 ای مث  شما دشمن نداره؟ وکی  پرآوازه-

داد، لحنش سارد و سانگی بود، کشاش کلماتش بوی تحقیر و ریشهند می
شاک از آن مردهایی بود که با شهرن هر زنی مهالف بود و زنها را فقط بی

 دید. پشت گاز خانه شان زن می
 ن من مشک  داری یا با شغلم؟ شما با شهر-
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کمی  ساارا را از روی برگاه بلند کرد و با ابروهای گره خورده نگاهم کرد.
 نزدیک شدم. 

شاید هم از اینکه بر خ ف گزارشان شما دوتا از متهمینتون تلرئه شدند و -
 به قول خودتون گ*ن*ا*هکار از قفس پرید ناراحتید. 

 شان تنگ تر شده بود پوزخند زدم.هکمی عقب رفتم و به ابروهایش که گر
یق افتاد ستوان.-  بلهشید ترفیع گرفتنتون به تعو

ساتوان را مث  خودا کشیدم و با جسارن نگاهش کردم. برگه را پرن کرد، 
نساایم خنک پاییزی برگه را ر*ق*صاااند و چرخید و چرخید و روی زمین 

 نشست. 
گهشاات ساارم را پایین با قدمهای محکم از دفتر بیرون آمد، از کنارم که می

 اختیار بود نلیند. انداختم تا نیشهندم که دیگر بی
 با صدایی که بیشتر به فریاد شلیه بود گفت

احمدی تمام به هم ریهتگیها رو لیست کن، اگر خانم فهمیدن چیزی گم -
یس و برگرد پاسگاه.  شده بنو

 برگردد و یا قدمهایش را کند کند صدایش را بلندتر کردبدون اینکه 
 برای شکایت تشریف بیارید ک نتری. -

از در که بیرون رفت به سرباز نگاه کردم، معلوم بود صدایمان را شنیده و دل 
 خوشی از ستوان حمیدی ندارد. 

 ام محو شد. للهند محوا با ابروهای گره خورده
 ، باید برگردم خونه. زودتر کارتون رو انجام بدید-
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 انگار به دستور گرفتن عادن کرده بود که سریع به طرف دفتر رفت.
 

××××× 
هایم را باز کنم، دستم را روی پاتهتی کشیدم. گوشی زیر بدون اینکه چشم

ی خصوصی از جا دساتم لرزید. یی چشامم را باز کردم و با دیدن شاماره
 د کردم.پریدم، روی آرنجم تکیه دادم و خط را آزا

 بله؟ -
 صدایش جان داد به تن بی روح و خسته ام. 

 جونم گفتن فراموا نشه. -
للهند زدم و خودم را روی تهت انداختم و از لهن شانیدن صدایش چشم 

 بستم. 
 تون سنگین شده خانم؟ چی شده سایه-

 آمیزا گرفت. قللم از لحن گ یه
 ام. نه عزیزم، دنلال کارهای پرونده-

یم همین سااه روز پیش دیدمت، انقادر دلت نگش بودم کاه یاادم رفات بگو
ی دو متر انقدر حساارن آغوشاات را کشاایدم، از پشاات میز، به فاصااله  

 احساس دوری کردم که تا خانه لرزیدم. 
 ان کردم نه، خیلی به زحمت افتادی آرامم. خسته-

چشم باز کردم و حس تلخ نلودنش را تا عمق استهوانم حس کردم. به یک 
 شانه خوابیدم و چشم به پرده ی سرخابی دست دوز مادر دوختم. 

 از دوریت خسته ام، از نلودنت، از اینکه ...-
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یم، نمی یم که همه چیز این پرونده انگشاات به نتوانسااتم بگو خواسااتم بگو
 گیرد.طرف او می

 ام.کشی و من شرمندهدونم چه عهابی میفشار میارن، می خانواده بهت-
هایم را محکم فشاردم و صادای فریاد مامان در مهنم اکو شدر رفتی چشام

 وکی  قات  برادرن شدی؟ مایه ی ننگی آرامر 
مایه ی ننگ بودم اگر مرد پشاات خط را که با چهار تا میله از من جدا کرده 

 بودند را باور داشتم؟ مایه ی ننگ بودم که با تمام قللم به او ایمان داشتم؟ 
 صدایم لرزید.

 ام که نتونستم تا حای بیارمت بیرون.ای، من شرمندهنگو شرمنده-
با نساایم خنک  صاادایش خش داشاات، چشاام بااز کردم و باه پرده کاه

 ر*ق*صید، نگاه کردم. می
 آرام زمزمه کرد. 

 دونی که...می-
 و عشقش را بارها در دلم دوره کردن. للهند زدم

 دونم که دوستم داری، بدون که عاشقتم. می-
صادای ساکوتش را به جان خریدم و آرزو کردم روزی صدایش زیر سقف 

 ای بهیچد که من خانمش باشم. خانه
 حافظ. فع م خدا-

 قل  از اینکه جواب بدهم بوق ممتد در گوشم پیچید.
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خندید، للهایش اما های سیاهش میی گوشی خیره ماندم، چشمبه صافحه
اا بودم. ی منقلض همیشگیساکون مطلق بود و من عاشاق همین چهره

 انگشتم را روی فک استهوانیش کشیدم و لب زدم. 
 میارمت بیرون کیارا، تحم  کن. -

 ق با ضاارب باز شااد و من ناخوداگاه گوشاای را زیر بالش پنهان کردم.در اتا
مااماان حتی نگااهم نکرد، یاک راساات به طرف کتابهانه رفت و قرآن را 
 برداشت و چرخید و از در بیرون رفت. صدای بلند در که پیچید چشمهایم

 را فشردم. 
 شانحق داشاتند، در عر  دو ماه زندگی آرامشان با خاک یکسان شد، پسر
شان کشته شد، عروسشان دیوانه شد، دخترشان شد وکی  قات  برادرا و نوه

را، تنها یادگار پسارشاان را از خود دور کردند تا شاهد بی سروسامانی خانه 
 نلاشد.

ام گهاشتم و در خودم جمع همه فشار گرفت، دستم را روی سینهقللم از این
 شدم.

ی راه گرفت، دستم را روی تیغه ی چشممپشت به در کردم و اشکم از گوشه
 ام کشیدم و اشکم را پاک کردم و به نم انگشتم خیره ماندم. بینی

 گیرم آراد. نفس هر کسی رو که نفست رو قطع کرده می-
 ام، دلتنگ برادری که میان سکوندلتنگش بودم، دلتنگ برادر جوانمرگ شده

 ری کرد. های پدرم پرهیاهو برایم پدها و صلوریو شعر خوانی
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زد مان را از روی پاتهتی برداشتم. للهند میدست دراز کردم و عکس دونفره
و من در آغوشش فرو رفته بودم، دستهایم دور کمرا حلقه شده بود و سرم 

 اا بود. روی سینه
 شم. دلم بران تنگ شده داداشی، دارم خفه می-

 خوردم.  قاب را به سینه فشردم و دستهایم را زیر بغلم زدم و تاب
یا بهانه- گیره، کمر بابا خم شده، قلب مامان، آخ قلب ان رو میکجایی، پو

 مامان...
یرا را مهمان چشم  هایم کردم. چشم باز کردم و دوباره تصو

 خوای برگردی؟ مامان سکته کرد آراد، نمیای؟ نمی-
سااوخت، کرد، چرا دلش برای ما نمیزد، چرا گریه نمیهمانطور للهند می

 گشت؟ چرا برنمی
 روی تهت چهار زانو نشستم و قاب را روی تهت انداختم.

 سیمین آسایشگاهه، آراد، آراد...-
 مشت کوبیدم روی تهت و تاب خوردم.

 ترکه. برگرد لعنتی، زندگیمون فلج شده، قللم داره از غصه می-
کرد، ساارم را کرد؟ حتی بغض نمیزد، چرا گریه نمیهمانطور للهند می و

 بین دستانم گرفتم و چشم فشردم.
 برنگرد، فقط نهند، نهند آراد، نهند...-

مشتی که روی قاب زدم ناخوداگاه بود، شیشه شکست و دستم عمیق برید و 
 خون ریهت روی للهایش. 
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 اد زدم. خندید و من بلندتر فریبرادرم دیگر نمی
 نهند، نهند... -

در باز شاد و بابا وارد اتاق شااد، نگاهی به من انداخت و چشاامش چرخید 
 روی دستم؛ رنگش پرید، شتابزده جلو آمد.

 چیکار کردی با خودن بابا جون؟ -
دساتم را گرفت و نشاسات، از روی پاتهتی دستمال را برداشت و گهاشت 

 م. روی بریدگی و من تمام مدن فقط نگاهش کرد
به موهایش که در پنجاه و پنج سالگی یک دست سفید شده بود، به للهایش 

 لرزید، انگار که حرفی میان للهایش گیر کرده. که حتی وقت سکون می
 دلم براا تنگ شده بابا. -
 خواد. بلین چیکار کردی، دستت بهیه می-

آلود در دسااتش ماند، خون ریهت روی دسااتم را کشاایدم و دسااتمال خون
 للاس سفیدم. 

 دستم را بای گرفتم و به شره کردن خون نگاه کردم. 
 ریهت از دستش؟ وقتی رگهاا رو زدن، همینطوری خون می-

نگاهش کردم، لرزا للهایش بیشااتر شااده بود و من به للاساام نگاه کردم، 
 تمام دامنم سرخ شود. دستم را حرکت دادم تا 

 نکن با خودن عزیز بابا، نکن... -
 ترکه.شه بابا، داره میهمینطوری بود بابا؟ آخ دلم داره منفجر می-
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 صدای مامان در اتاق پیچید. 
 گیره، نترس. قاتلش رو که آزاد کردی قللتم آروم می-

، نگاهش کردم، چقدر پیر شااده بود، مردمکش دائمام در حال چرخیدن بود
یم گشاات. دلم میانگار دنلال گمشااده ای می خواساات بغلش کنم و بگو

 گردهر ربرنمی
 بدنش را از چهارچوب در جدا کرد و جلو آمد. 

کنی وقتی آزادا کنی چه کیفی چیه؟ چرا ساکت شدی؟ داری تصور می-
 شه. کنی نه؟ قات  برادرن رو آزاد کنی حالت خوب میمی

 فکم منقلض شد. او قات  نلود و من به این ایمان داشتم. 
 صدای م یم بابا نگهاشت جواب بدهم.

 این وقتش نیست خانوم، باید برسونمش بیمارستان، دستش باید بهیه شه. -
صدای پوزخند مامان دهانم را مث  زهر تلخ کرد. برای اینکه جواب ندهم از 

 ا با مامان بود. جا بلند شدم، بیمارستان بهتر از دعو
بلند شادم، خم شدم و قاب را از روی تهت برداشتم. پیش از اینکه چیزی 

 بفهمم دستم از قاب خالی شد. 
 بهت زده به مامان نگاه کردم. 

تونی براا شااه حتی به عکسااش نگاه کنی؟ چطوری میچطور رون می-
 گریه کنی و بری از قاتلش دفاع کنی؟ 

 زدم نفسم به شماره افتاد. فریاد
 اون قات  نیست. -
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دانست خونسردی ظاهری صدایش بای نرفت، انگار مرا از حفظ بود که می
 کند. همیشگیش چقدر خرابم می

 چون تو عاشقشی قات  نیست؟ -
 دست آزادا را جلو آورد و دست چهم را گرفت، دستم را به شدن تکان داد. 

 قات  نیست چون این حلقه رو دستت کرده؟ -
ید مرا باور  بابا دسااتم را از دساات مامان در آورد. کاا دفاع کند، کاا بگو

ید کیارا را باور دارد، ولی نگفت و من فهمیدم تنها مانده  دارد، کااا بگو
 ام، آخر برادرم کشته شده بود و من نامزد قاتلش بودم.

 بس کن خانوم، رنگش سفید شده، یک کم مراعان کن. -
 ریهتخونی که از دستم روی قالیچه میبغض مامان سرباز کرد و من به رد 

 خیره ماندم. 
 کنه؟ رفته وکی  قات  پسرم شده. مگه این مراعان حال ما رو می-

 فریاد زدم، با تمام قللم فریاد زدم. 
 کیارا... قات ... نیست.-

 از فریادم مامان یک قدم عقب رفت و اشکهایش بند آمد. 
ی اینکه عاشقشم، قات  نیست چون نه برای اینکه حلقه دستم کرده، نه برا-

 تونه قات  باشه. نمی
یک قدم عقب رفتم و تیزی مثلثی وسط میز آرایش در کمرم فرو رفت. از درد 

 چشم بستم. 
 پس اون همه مدرک واسه چیه؟ واسه کیه؟ -
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به سااهتی چشاام باز کردم و سااعی کردم فکرم را متمرکز کنم، بعد از دو ماه 
 زدم. ، باید حرف میمامان با من حرف زده بود

خواد کیارا رو قات  معرفی کنه، کدوم آدم اونهماه مدرک میگه یه نفر می-
 ماره مادر من؟ همه رد از خودا به جا میعاقلی، کدوم قاتلی این

بهت زده به دهانم خیره مانده بود، بابا کنار مامان ایسااتاد و هنوز به دسااتم 
 کرد. نگاه می

 بیا بریم بیمارستان. -
ُمردم هم مهم نلود وقتی ماادرم نامزدم را قات  برادرم مهم نلود، حتی اگر می

 دانست. می
 ماره مامان.همه نشونه نمیهیچ قاتلی این-

 لب زد
 دعوا...-

نلود اگر قاب  تا آخر حرفش را خواندم. سااینه به سااینه اا ایسااتادم و مهم
 عکس برادرم سینه ی مامان را خون آلود کرده بود. 

کنیم، اگر سااه روز دیگه جسااد من رو پیدا و شااما هم داریم دعوا می من-
 کردن شما قات  منید؟ 

های همیشه هایش روی گونهچشمهایش را بست و سرا را عقب برد. اشک
سارخش ریهت. دساتم را جلو بردم و اشکش را پاک کردم و رد خون جای 

 رد اشک را گرفت. 
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دونم داغ آراد ساانگینه، ه، میخواد قاتلش مجازان بشاادونم دلت میمی-
 چرخه، ولیگیره اگر بدونی قاتلش آزاد نمیدونم یک کم قللت آروم میمی

 به خدا کیارا قات  نیست. 
 آلود بود نگاه کردم. ی صورتش که خونهایش را باز کرد و من به نیمهچشم

 تو هر چی که بگی...-
 مشت کوبید روی قللش

گاه قات  کیارشااه، حای تو بای پایین بهر، اگر دنلال حقیقت قلاب من می-
 رسی. باشی یه روزی به حرف من می

 ام را چنگ زدم. از حرص، بغض، درد، قلب فشرده شده
 های نگران بابا باز شد. هایم در چشمصدای در بلند شد و چشم

 حای بریم بیمارستان؟ -
ن مامان، بی تاب آزاد شدن کیارا و بی تاب بی تاب بودم، بی تاب باور کرد

 کمی آرامش.
 هایم را دور کمرا حلقه کردم و سرم را در گردنش فرو بردم. دست

 خسته ام بابا. -
 موهایم را نوازا کرد. 

 تو کار خودن رو بکن. -
 سرم را بلند کردم و متعجب نگاهش کردم. باورم کرد؟ 

 ار کرد. هایم را از اشک تجانش چشمللهند نیمه
 گم نیست...گم کیارا قاتله، نمیمن نمی-



wWw.Roman4u.iR  08 

 

 هایش را گرفتم.دست نگهاشتم حرفش تمام شود.
 تو باور کن بابا.-

 دوباره دستش را روی موهایم کشید. 
باور کردن من که مهم نیست دخترم، فقط قات  رو پیدا کن و به خودن قول -

بده قات  هر کسی که هست هیچ احساسی نتونه جلوی مجازان کردنش رو 
 بگیره. 

هایم شاکست، نفسم شکست، بغمم شکست. بابا نه تنها انگار اساتهوان
کرد اگر بفهمم قات  کیارا اساات ممکن اساات باور نداشاات که فکر می

 مکش کنم تا آزاد شود. دستم را از دستش بیرون کشیدم.ک
 بریم بیمارستان.-
 

×××× 
چادر مشاکی را روی ساارم کشایدم، کشااش را تنظیم کردم و موهایم را زیر 

 مقنعه فرو بردم. 
ای را که دساتم بود سمت سرباز جلوی گیت گرفتم و او وارد دکه شد و برگه

 . شماره گرفت
کردم، حال و هوای زندان حتی از بیرون این در  باه در آبی رناگ بزرگ نگاه

 هم واقعام خفقان آور بود.
بااد پااییزی خااک را به ر*ق*ص آورده بود، به گرد و خاکها نگاه کردم و بر 

های عاری از برگ خ ف جهت باد ایساتادم تا خاک به چشمم نرود. شاخه
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از سرما و خوردند، چادرم در هوا پیچ و تاب خورد و من به شادن تکان می
 ناامیدی لرزیدم. 

گ*ن*ا*هی پنج روز باه دادگااه مااناده بود و من هیچ چیز برای ا لاان بی
 کیارا پیدا نکرده بودم. 

هاای انلوه یک درخت فقط یک برگ بود که همان برگ هم با روی شاااخاه
 خورد. وزا تند باد به شدن تکان می

 قللم احساس کردم.  درد ترس از افتادنش را با تمام وجودم، با بند بند
 سرباز از گیت بیرون آمد و برگه را سمتم گرفت. 

 تونید برید تو. می-
بدون اینکه چشاام از ر*ق*ص برگ بردارم برگه را گرفتم. ساارباز در را باز 
کردم، پایم را که به حیاط زندان گهاشااتم برای آخرین بار برگشااتم و به برگ 

 نگاه کردم، 
 استقامتش ستودنی بود. 

ای اولین بار من با للهند وارد زندان شادم. سربازی که پشت در و داخ  بر 
حیاط ایساتاده بود همراهیم کرد تا سااختمان سافیدی که سنگهایش در ا ر 

 زد. مرور زمان به خاکستری می
وارد راهرو شادم و بوی غها حالم را آشوب کرد، بی اختیار با اخم به سرباز 

 نگاه کردم. 
 این بوی چیه؟-
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کرد، بدون اینکه مساایر نگاهش را تغییر دهد *تقیم باه جلو نگااه میم*س
 گفت 

 غها. -
با تعجب نگاهش کردم، للهایش اص م تکان نهورده بود، از آن آدمهای شق 

 کنند. و رقی بود که از بین دندانهایشان صحلت می
ابرویی باای اناداختم به جلو نگاه کردم. جلوی نرده های فلزی ایسااتادم، 

اا ها و پشت یک میز کوچک نشسته بود و تنها وسیلهری که پشت نردهمامو
 یک لب تاب کوچک بود بلند شد و جلو آمد. 

ها به دسااتش اا نگاه کردم و کارن شااناسااایی را از یی نردهبه قامت ریزه
 دادم. پشت میز نشست و مشغول  لت شد. 

میز ایسااتادم و به . کنار مااموری کاه باا من بود در راباز کرد و وارد شاادیم
های دیوار خیره ماندم، اص م رنگش مشهص نلود و در شش سالی که کاشی

 . من دائم به اینجا رفت و آمد داشتم هیچ تغییری نکرده بود
یم گهاشات، دستش را جلوی  دفتری را از کشاوی میز بیرون کشاید و جلو

 اسمم.
 امما. -

کنند. خودکارا را گرفتم و عادن داشتند همه چیز را در یک کلمه خ صه 
 امما کردم و خودکار را انداختم روی دفتر؛ دفتر را بست.

 برید.-
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ی آهنی رفتم. نفرهوارد اتاق شادم و یک راست پشت یکی از میزهای چهار
صندلی را بیرون نکشیده بودم که کیارا وارد اتاق شد. سرباز بغ  در ایستاد 

 و در را بست. 
 رفتم که سرباز یک قدم نزدیک شد.ناخوداگاه به سمتش 

 نزدیک نشید.-
ی سیاهش نگاه کردم، هنوز برق های کشیدهسار جایم ایساتادم و به چشام

زد، هنوز جهاب بود، حتی با این ته ریش دو روز مانده و پیراهن مشکی می
 چروک. 

یم ایسااتاد، ساارم را بای بردم و نگاهش کردم، به چشاام هایش که واقعام جلو
 ترسید؟ همه روحیه ملهون ماندم، واقعام نمیای از ایند، لحظهخندیمی

 سرباز باز نزدیک شد، یک قدم عقب رفتم تا جلوتر نیاید. 
صندلی را بیرون کشیدم و نشستم. تا نشستم صندلی یله شد، انگار یکی از 

هایش را زیر چانه زد و با هایش شاکساته بود. روبرویم نشست و دستپایه
 گاهم کرد. لهن همیشگی ن

 تر میشی؟ می دونی روز به روز خوشگ -
یش خجالت می کشایدم از هر کسی به خجول خندیدم، تنها مردی که جلو

 من نزدیکتر بود. شیطان نگاهش کردم.
 شی؟ تر میمی دونی روز به روز جهاب-

های ساایاهش روی پوساات ساافیدا سااایه یک ابرویش را بای داد و مژه
 انداخت. 
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 دونم. می-
اا را دوست داشتم. با احساس سنگینی در دستم تازه متوجه لهند پسرانهل

رد نگاهم را گرفت و به کیف رسااید.  ام.شادم هنوز کیفم را زمین نگهاشااته
 کیف را روی میز گهاشتم و بازا کردم. صدای بمش را آرام کرد. 

 بسوزه پدر عاشقی. -
 بدون اینکه نگاهش کنم للهند زدم. 

 مره، نه عشق. ی آلزاینشونه-
 تر لب زد. آهسته

 پس عشق نیست؟ -
 ی زرد ماند و سرم را بای بردم. دستم روی پوشه

 کنم؟ اگر نیست من اینجا چیکار می-
به پشاات صااندلی تکیه داد و من سااعی کردم توازنم را روی صااندلی پایه 

 شکسته حفظ کنم. 
نمایی ر خوداا بیشتی ستلر و بازوهای پیچیدهدسات به ساینه شاد و سینه

 . کرد
 خب وکیلی...-

 با شیطنت چشمک ریزی زد. 
 نیستی؟ -

سارم را تکان دادم و پوشاه را بیرون کشیدم. در کیف مشکی را بستم و روی 
 زمین گهاشتم. 
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 حواسم رو پرن نکن آقای ارجمند، براتون خوب نیست. -
ساکوتش عجیب بود، از زیر چشم نگاهش کردم، بیشتر از حرکت للهایش 

ید تا صدایش. متوجه شدم چه می  گو
 عاشق بدیهاتم هستم. -

از نوادر ابراز احسااساتش بود و من دلم غنج زد از حرکت للهایش و حسی 
 که به قللم تزریق کرد. 
 ای را بیرون کشیدم. پوشه را باز کردم و برگه

 خر دوره کنیم؟ برای بار آ-
اا در هم فرو رفت، مث  شااد، ابروهای راسااتهمث  هر وقتی که جدی می

روزهاایی کاه باا جدیت مشااغول طراحی گردنلند یا دسااتلندی بود و ک  
 کرد، ک  حواسش رفت روی برگه. حواسش را معطوف به طرحش می

 این چیه؟-
 برگه را روی میز آهنی یادگاری نوشته ُسر دادم سمتش.  

 س*تندان.م*-
 

واستم از خی صندلی شکسته اعصابم را به هم ریهته بود، با اینحال نمیپایه
خواسااتم از همین زاویه نگاهش کنم، للهندا، روبرویش بلند شااوم، می

 ام شفا بود. اا و آن حجم عشق برای قلب خستهنگاه درخشنده
 بار دیگه با هم دوره کنیم.خوام یکمی-

 ن برگه را ادامه داد. سری تکان داد و خواند
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هایم را در هم ق ب کردم و نفس عمیق کشیدم، بوی خفقان آور غها دست
 تا اینجا هم می آمد. 

 سه روز پیش از ...-
یم خش برداشت. سرا را بلند کرد و نگاهم کرد، چشمهایش کدر شد،  گلو

 نفسش را آزاد کرد. 
 شی هم من. تو ناراحت میاسمش رو نیار، هم -

 ان دادم و سعی کردم تمرکز کنم. سری تک
به پنجره نگاه کردم که کیپ تا کیپ رویش مشاما کشیده بودند. انگار اینجا 

یه  هایش مهم نلودند. ی هوا نداشت، یا شاید آدمنیازی به تهو
 خب، سه روز قل  از اون اتفاق شما با هم دعوا کردید. -

 کند.  پیش از اینکه جواب دهد دستم را بای بردم تا سکون
خوام این فکر کنی اینجاا دادگااهه، محکم قل م توضااید دادی، ولی می-

 جواب بده و سعی کن چیزی رو از قلم نندازی. 
جا کردم شاید کنترل پایه اا سارا را تکان داد و من کمی صندلی را جابه

 تر شود. راحت
 من رفتم دیدنش...-

 جا کردم تا نفسم بای بیاید. ام را جابهحرفش را قطع کردم و کمی مقنعه
اسامش رو بیار، نیاوردن اسامش شااید باعب شالهه بشاه که تو مشکلی -

 باهاا داشتی.
 ت. هایش را بسی للهایش کشید و چشمانگشت سلابه و شصتش را گوشه
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 من فقط سهتمه. -
 کنم. درک می-

 نفس عمیق کشید.  دستش را روی صورتش کشید و
 یاون روز من رفتم دیدن آراد، سیمین همسر آراد، دو ماهی بود که به گفته-

 دکتر در ا ر یه شوک به لکنت و گاهی عدم تعادل روانی دچار شده بود. 
 هایم مشت شده بود و فکم منقلض. دست

 واکردند، دعآراد ک فه و خسته شده بود و وقتی من رسیدم داشتند دعوا می-
زد و فهمید و فقط داد میهای آراد نمیکه نه، چون ساایمین هیچی از حرف

کرد. ناراحت شدم و سعی کردم کرد و گنگ نگاه میگاهی فقط ساکون می
 آراد را آرام کنم، ولی اون انقدر پریشون و خسته بود که با من هم درگیر شد. 

کیارا باشم.  هایم را باز کردم و سعی کردم خواهر آراد نلاشم، وکی دسات
 شناختم. شناختم، نمیمن آراد را نمی

 چطور درگیر شدید؟ -
سعی کردم از سیمین دورا کنم چون حمله کرده بود تا دهنش رو بگیره، -

کردم، سعی کردم از سیمین جداا کنم که به من هم حمله کرد، درکش می
ن سیمیی های ترسیدهواقعام زندگیش زیر و رو شاده بود؛ ولی با دیدن چشم

واقعام اعصابم خورد شد، فریاد زدم که لیاقت این زندگی رو نداره، گفتم اونه 
 که روانیه نه سیمین و از خونه اومدم بیرون. 

 هایم را با دوانگشت سلابه و وسط ماساژ دادم. شقیقه
 بعد از اون اتفاق باز هم آراد رو دیدید؟ -
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 سر تکان داد.
 نه. -
 کار آراد هم رفتید؟  وقتی اونجا بودید به اتاق-

 سرا را به ع مت مثلت تکان داد. 
کشااد دسااتش را گرفتم و بردم به اولش که دیدم پا به پای ساایمین داد می-

 اتاقش، باهاا صحلت کردم تا کمی آروم بشه. 
 به چیزی هم دست زدید؟ -

 للهند تلهی زد و نگاهم کرد.
زدم، یادم نمیاد به جایی رفتم و حرف میوای تو اون شرایط من فقط راه می-

دست زدم یا نه، ولی مطمئنم دستم رو گهاشتم روی کمد و تکیه دادم، چون 
 کردم. احساس ضعف می

 ی شکسته طاقتم را طاق کرد. از روی صندلی بلند شدم، بایخره پایه
 کشید؟ شما سیگار می-
 بله. -

 راه افتادم، از کنارا گهشتم و پشت سرا ایستادم. 
 دون فیلتر درسته؟ سیگار ب-

 بدون اینکه برگردد یا نگاهم کند سر تکان داد. 
 بله. -
 چند دقیقه اونجا بودید؟ -

 برگشت و متعجب نگاهم کرد. 
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 قل م نهرسیده بودی؟ -
 للهند زدم و شانه بای انداختم. 

 باید هر احتمالی رو در نظر بگیرم. -
خورد و صادای خش خش مشما تنها صدای باد از یی پنجره به مشاما می
 پیچیده در آن اتاقک خفه بود. 

 سکون را شکستم. 
 خب؟ -

 کمی فکر کرد و بعد شانه بای انداخت. 
 شاید حدود نیم ساعت، نهایت سه ربع.-
 شونه بای ننداز، باید مطمئن به نظر بیای. -

  ک فه باز هم سرا را تکان داد.
 حدود نیم ساعت.-

 چرخیدم و روبرویش ایستادم
 کشیدید؟تو نیم ساعت سه تا سیگار -
 

 از پشت میز بلند شد و روبرویم ایستاد. 
 نگاهش کرد، ک فه و عصلی بود. مامور کمی نزدیک شد و کیارا با خشم 

 شی، ولی باید تحم  کنی، باید جواب بدی کیارا.دونم امیت میمی-
هایش را پشات گردنش گهاشت. کمی به سقف سارا را بای برد و دسات

 خیره ماند. سکون کردم تا درون مت طمش را آرام کند. 
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 سرا را پایین آورد و پشت صندلی نشست.
 ام. آماده-

 روبرویش، ولی روی صندلی دیگری نشستم و تکیه دادم. 
 تو نیم ساعت سه تا سیگار کشیدید؟ -
 به ممکنه سیگار رو با سیگار آتیش بزنم. وقتی اعصابم خرا-

 برگه را جلوی خودم کشیدم و سریع مرورا کردم. 
 ی کتتون تو اتاق بوده، برای اون توضیحی دارید؟ دکمه-
 شاید تو درگیری با آراد افتاده، شاید محکم نلوده افتاده. -

 هایش را روی میز ستون کرد و خم شد. یکلاره بلند شد، دست
هاساات آرام، یه راهی پیدا صاادبار دیگه هم بهرساای جواب من همیناگر -

 کن...
، کردهایش را برداشت و شروع به قدم زدن کرد. نگاهم با او حرکت میدست

 ولی حواسم تمامام به اتاق آراد بود.
ستم دانباید چیزی جا افتاده باشاد، ایمان داشاتم کیارا قات  نیسات و می

، ولی وقتی کیارا قات  نیست باید قات  کسای برایش پاپوا درسات کرده
اصالی ردی از خودا به جا گهاشاته باشد، همیشه سرنهی وجود داشت، 

 چه چیز از دیدم پنهان مانده بود؟ 
 باره بلند شدم، صندلی با صدای بدی افتاد و صدایش در اتاق اکو شد. یک

 مامور سریع جلو آمد و کیارا خیره نگاهم کرد
 چی شده؟ -
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 برداشتم و فرو بردم داخ  کیفم.برگه را 
ه ی آراد، حتمام یکنم، این باید برم خونهبران تقاضااای آزادی با و یقه می-

 سرنهی هست که به قات  اصلی برسه. 
 ی کیفم را در دست گرفتم و با یکدست به سینه روبروی میز ایستاد، دسته

 ام را درست کردم. چادر را کمی جلو کشیدم. دست مقنعه
 بینمت.می-

هنوز از در بیرون نیامده بودم که چیزی به مهنم آمد، چرخیدم و برگشتم. بی 
 حرف نگاهم کرد.

خواستم ان چرا قطع بود؟ چند وقته می  ی خونهدوربینهای مدار بساته-
 بهرسم، ولی یادم رفته بود.

 ابرو بای داد.
انیش رکت پشتیلها خرابه، منم از شدو سه روز قل  اون اتفاق گفتن دوربین-

دونم اومدن یا نه، احتمایم نیومدن که دوربین خواسااتم درسااتش کنن، نمی
 قطع بوده.

 ک فه دستی تو موهایش کشید و ابروهایش گره خورد.
 کرد من این اینجا نلودم.می اگر اون دوربین لعنتی کار-

 آمد ک فه باشد، م*س*تاص  باشد، دلم گرفت.کم پیش می
 کنم، از اینجا میارمت بیرون.  ا کیارا، من درستش مینگران نلا-

 جانی نگاهم کرد و پلک زد.با للهند بی
 دونم، باورن دارم.می-
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 خودا را کنار کشید و من سریع بیرون رفتم.
 

کردم که صاادایش میهکوبم کرد. ک فه داشااتم برگه ی خرور را اممااا می
 در کیفم انداختم.نفس عمیقی کشیدم و بی حواس خودکار مامور را 

اا بای رفت، مث  همیشااه هایم از کفشااهای همیشااه واکس خوردهچشاام
اختیار بود، این مرد همه چیزا سگک کمربندا خاص بود، نیشهندم بی

خاص بود، خونسردی بیش از حدا، کنترل کردن کوچکترین اتفاق زندگی 
اا و سگک کمربند و رنگ کیف پولش که همیشه سفارشی و خاص بود و 

 ، پنهان کاریش. اللته دروغ گفتنش
یش بای و پایین رفت.  به گردن بلندا که رساایدم حس کردم ساایلک گلو

اا استفهامی بای رفته ی شکستههایش سیاه و براق، ابروهای راستهچشام
 بود.

 تونید یا برید کنار یا تشریف بیارید برای م قاناگر آنالیزتون تموم شد می-
 کیارا.

ی دانیار ده که فارغ از نگاه من و طعنهنگااهم چرخیاد روی باازپرس پرونا
 دوباره برگشتم سمت دانیار.  های پرونده بود.مشغول بررسی برگه

 حمورتون دلی  خاصی داره؟ -
اره اا به بازپرس اشهای یخ بستهیک دستش در جیلش فرو رفت و با چشم

 کرد.
 روال عادی پرونده، یه سری سوال و جواب. -
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 ف در رفتم. سری تکان دادم و به طر
 خداحافظ. -

 پیش از اینکه بیرون بروم مامور صدایش را بلند کرد.
-  .  خودکار لطفام

 ای متوجه منظورا نشدم و فقط نگاهش کردم. به کیفم اشاره کرد.لحظه
 بیت الماله. -

کیفم از وسای  یزم و غیر یزم دنلال تازه متوجه منظورا شدم، در ازدحام 
ام بیرون کشیدمش و گهاشتم با لمساش از زیر دفتر روزانه خودکار گشاتم.

 روی میز. 
 ان شلوغه؟ های دیگهکیف کارن هم مث  کیف-

مان را ی مشترکتوانست گهشتهبرگشتم و نگاهش کردم. آخرین کسی که می
ی  کاری بی.دلپنهانری کند او بود، اویی که با یک دروغ بزرگ، با یک یادآو

 زندگیمان را خراب کرده بود. 
 من هنوز همونم، همون آدم صاف و شلوغ.-

پرتمسااهر نگااهش کردم، از ساار تا به پا و دوباره نگاه چرخاندم ساامت 
 هایش. چشم

 تو هم هنوز همونی، همون آدم خونسرد و دروغگو.-
 رکتی در صورتش نگاهم کرد. بی هیچ ح

بله خوشالهتانه تغییری نکردم و اللته متاسافانه برای تو که به جای وکالت -
 کنی. قماون می
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م با کردمث  همیشه با خونسردی بیش از حدا عصلیم کرد. اینکه حس می
کند برایم مث  رساااند و به راحتی کنترلم میآرامشااش مرا به مرز جنون می

 نترلدید، من کجلوی کسی بود که نلاید شکستنم را میشاکساتن هزار باره 
 شدنی نلودم، حداق  نه توسط کسی که زندگیم را خراب کرده بود.

 خداحافظ.-
 زمان شد. صدای سردا با صدای لویی در هم

 رسونم، هر چند تا این پیش هم بودید. به نامزدن س م می-
م یا للهندا، ولی امان از و نگااهش کردم، آرزویم بود اخ نیم چرخی زدم

 اا. زدهنگاه یخ
 شه؟ ناراحتی یا حسودیت می-

کاا ریشااهند کردنش کمی رویش ا ر داشااته باشااد. برگه را اممااا کرد و 
 خودکارا را بین سلابه و شستش گرفت و تکان داد. 

 ی کار یک وکیله، ملانی رو یاد بگیر. خودکار وسیله-
 پر حرص نگاهش کردم.

 گفتی که، من تغییر نکردم. -
 پوزخندا مث  زخم به قللم نشست. 

 بینم. آره، می-
پیش از اینکه جوابی پیدا کنم همراه با بازپرس در خم راهرو ناپدید شااد و 

 ماند تا از در بیرون رفتم.  اا میان مهنمهای کشیدهنقش سرشانه
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 د، کاابی اختیار به سامت درخت نگاه کردم، کاا برگ ساار جایش باشاا
نیفتاده باشاد، کاا با تمام زردی زنده باشد. نگاهم روی شاخه های کام  

 مرده بود.عاری از برگ درخت ماند، برگ 
 

×××× 
تردد انداختم. ی آرام و بیی آراد پارک کردم، نگاهی به کوچهروبروی خاانه

های ساارساالز پاییز به همه جا ساار زده بود، به درختان هر کوچه، به باغچه
 ی برادرم. ها و بیشتر از همه به خانهی جلوی آپارتمانوک بندی شدهبل

، ی آرادم، تنها برادرم که نهپیش از اینکه فصالش برسد شلیهون زد به خانه
رساایدم خواسااتم نمیدوسااتم، رفیقم، هم رازم؛ کساای که تا به آنچه که می

 ایستاد. پشتم می
بروی ساااختمان ایسااتادم. بغماام را فرو دادم، از ماشااین پیاده شاادم و رو

 ااهای افتاده و موهای ژولیدهسربازی که قرار بود همراهیم کند رسید، شانه
 اا در جدال بود؛ کنارم ایستاد. با فرم اتو کشیده

 س م. -
 سری تکان دادم و دوباره برگشتم سمت ساختمان. 

 بریم داخ ؟ -
هم انه آمده بودم، آنکردم، بعد از رفتنش فقط یکلار به این خباید جران می

 برای جمع کردن مدارک. 
ید شوخی بوده، ولی مث  همان ده  کاا در را که باز کنم بیاید استقلالم، بگو

ای که از حجم مهربانی آراد ی بااریاک و خاانهروز پیش من بودم و کوچاه
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ی حمایتش خالی شاده بود و سیمین دیوانه خالی شاده بود، از بوی مردانه
 دم. شد و من تنها ش

جلو رفتم و کلید انداختم، باز هم باید فراموا کنم، باید بروم و سرنهی از 
 قات  اصلی پیدا کنم. 

های سارامیک شده را بای رفتم و جلوی واحدا ایستادم. نفس عمیقی پله
 کشیدم و در را باز کردم. 

هایش را دربیاورد. پشت هایم را در آوردم و به مامور اشاره کردم کفشکفش
 من وارد خانه شد.  سر

 جلو رفتم و نگاهی به اطراف انداختم،
یزیونک کنج دیوار و حتی شاالوار آراد که   همه چیز ساار جایش بود، مل ، تلو

 ی مل  مشکی و انگشتم راروی مل  افتاده بود. دساتم را کشیدم روی دسته
 ی مل  ماند. بای آوردم و خاک را تکاندم، جای انگشتم روی دسته

تاق رفتم و به داخ  نگاه کردم. انقدر به هم ریهته بود که برای به به سمت ا
 شدم. هم نریهتن صحنه ی جرم باید با احتیاط از میان وسای  رد می

برگشاتم و خطاب به مامور که پشات سارم ایستاده بود و به داخ  اتاق نگاه 
 کرد گفتممی

 جا نکنید. احتیاط کنید چیزی رو جابه-
ه جلوی در افتاده بود رد شدم و جلو رفتم و به اطراف نگاه از کنار پاتهتی ک

 کردم. 
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صااندلی پشاات میز روی زمین افتاده بود، تابلوهای کوچک خطاطی مورد 
هایشان شکسته به اطراف ی برادرم روی زمین پهش شده بود و شیشهع قه

پهش شااده بود، در کماد بااز بود و چمدان قرمز دو چرخش تو کمد و دو 
 چرخش بیرون افتاده بود. 

یک  یبود. این صحنه اا شکستهدیسیلب تاب روی زمین افتاده بود و ال
هم خیلی ی وحشتناک بود، ولی روی بدن آراد جز روی صورتش آنمنازعه

 کم، هیچ آ ار ضرب و شتمی نلود. 
از یب ی وسااایا  رد شاادم، گراماافون پدر بزرگ که قل  از فوتش به آراد 

هایش روی زمین پهش بود. از بهشایده بود روی زمین افتاده بود و صفحه
ا رد شدم و پرده را کنار زدم و پشت پنجره و پشت شوفاژ را هیب ی صافحه

 نگاه کردم. 
 ناامید به اطرافم نگاه کردم، هیچ چیز نلود که توجهم را جلب کند. 

نگاری روی تمام وسای  جا مانده بود، تکیه دادم به گرد مهصاوص انگشت
اب عکسی ، قتر نگاه کردم، چیزی زیر پایم افتاده بوددیوار کنار پنجره و دقیق

 ام بیرون کشایدم و دستمهایم را از جیب مانتوی پاییزهخالی بود، دساتکش
 کردم. 

اا زیر فرا فرو رفتاه بود، فرا را کمی باا قااب را آرام بلناد کردم، پاایاه
ی ای چشاامم به چیزی درخشاانده خورد که پایهخودا بلناد کرد، لحظه

 مامور کنارم ایستاد.  عکس از فرا جدا شد و فرا افتاد.
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 شید.درخفرا را بلند کردم، نگین درشت یک انگشتر روی رکاب ط یی می
گفت این انگشااتر ساارنهی اساات که کردم، حساای میمتعجب نگاهش 

گشاتم، ولی سر نخ از کی؟ در تمام عمرم چنین انگشتری ندیده دنلالش می
 بودم. 

ها رد دیآرام برا داشاتم و ایستادم. برای رد شدن از آنجا باید از روی سی
دی آخر رفت و صدای ضعیف شدم، قدم بلندی برداشتم و پایم روی سیمی

 د شد. شکستنش بلن
خورد و حق هم داشات. خیره به انگشتر ای از کنارم تکان نمیمامور لحظه

هاایی بود که از دور هم مااناده بودم، رکاابش ط  بود و نگینش از آن نگین
 زد. درخشش و قیمتی بودنش چشم را می

 توانستم به این سرعت اینمتوجه نگاه سانگین مامور به انگشاتر شدم. نمی
 یی مدارک صحنهت بدهم، باید پیش از این که ضمیمهانگشاتر را از دسا

کردم، گیج و گنگ دنلال راه ح  بودم که اسم دانیار در جرم شاود کاری می
 مهنم جرقه خورد.

سریع به سمت کیفم که در هال و روی میز گهاشته بودم رفتم و مامور پشت 
کردم، یو در حالیکه که به انگشااتر نگاه م ساارم آماد. گوشاای را در آوردم

 اا را گرفتم. شماره
 بله؟ -
 یه چیزی پیدا کردم.-

یم کجا هستم  گفت و قطع کرد. لحظه ای مکب کرد. پیش از اینکه بگو
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 این میام.-
 

 روی کاناپه نشستم و مامور روی تک مل  کنارم نشست. 
در فرصاتی که منتظر دانیار بودم، مشااغول جسااتجو در مورد ساانگ شاادم. 

انقدر چرخیدم تا بفهمم چه سنگی کلود است و بایخره سایتهای متفاون را 
 پیدا کردم، رآمیتیسر.

وقت چنین سنگی و چنین تراشی ندیده بودم، کننده بود، هیچزیلاییش خیره
شد نور را منعکس سانگ درشت بود و تراشهای ریزی داشت که باعب می

 کند.
ود و ردانه بهیچ سرنهی نلود، حتی از جنسیت قات ، چون این انگشتر هم م

 هم زنانه. 
اا وارد شد، سریع از جایم بلند شدم. در باز شاد و دانیار با قامت کشایده

هایش درخشید، ولی به همان سرعت خاموا لحظه ای حس کردم چشام
شد. ابروهایش گره خورد و در جواب س م مامور سری تکان داد و زیر لب 

 جواب داد و روبرویم ایستاد. 
دیدمش شاک داشتم که نشانش م گرفتم، حای که میانگشاتر را کف دسات

شد و نهایتام آن را ی مدارک میدهم یا نه، هر چند این انگشاتر باید ضامیمه
ام که او را خلر کرده ام. اص م از دانستم چه فکری کردهدید، ولی من نمیمی

 کجا فهمید من کجا هستم که به این سرعت رسید؟
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دهم نگااهم رفات پی نگاهش که دور تا دور  پیش از اینکاه افکاارم را نظم
حس من کرد، خارر از تمام مشک تمان او هم ساالن را با افسوس نگاه می

بود، رفیق قدیمی آراد و اللته کیارا؛ یکی از دوسااتانش کشااته شااده بود و 
 دیگری به جرم قتلش در زندان بود. 

ر خط رد نگااهش را گرفتم و روی عکس عروساای آراد و ساایمین، باه آخ
 نگاهش رسیدم. 

 رحواست رو جمع کن، جمع کنر 
 باره برگشت طرفم. مث  اینکه او هم همین نهیب را به خود می زد که یک

 چی پیدا کردی؟ -
های مشتاق دانیار، جمع اینکه وکیلم و جمع حواسم جمع بود، جمع چشم

 ام و احتمایم انگشتر قات  را در دست دارم. ی برادرم ایستادهاینکه وسط خانه
مشااتم را بای آوردم و او با یک ابروی بای داده به دسااتم نگاه کرد، نگاهش 

 هایم.چرخید تا روی چشم
 مشتت رو پیدا کردی؟ -

هایم را باز کردم و به داگاه دسااتم را مشاات کرده بودم. آرام انگشااتناخو
 کردم. های دانیار که به دستم خیره مانده بود نگاهچشم

های سیاهش برق زد، وقتی دساتم کام م باز شاد، تای ابرویش افتاد، چشم
ابروهایش بای رفت و احساس کردم للهایش در هم پیچید. تمام این عکس 

دانیااری کاه در یاک سااالی که با هم زندگی کردیم در اور  العملهاا برای
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عصالانیت دادنزد، اخم نکرد، در اور شادی للهند زد و خونسرد نگاه کرد، 
 زیادی بود.

ترساید که با احتیاط دو انگشت شست و سلابه اا رکاب را لمس انگار می
کرد. از قلا  دسااتکش باه دسااتش کرده بود و من باه ظرافات حرکات 

 ش میان آن دستکشهای چرم ضمهتش نگاه کردم. هایانگشت
تر شااد. تر و ساایاهانگشااتر را بین دو انگشااتش چرخااند و نگاهش مان

هاایش باه شااادن در هم رفتاه بود. انگشااتر زیلاایی بود ولی این اخم
 العملهای ریز صورتش به خاطر زیلایی این انگشتر نلود.عکس

و من به او نگاه کردم صاادای  ی طوینی که او به انگشااتربعد از چند دقیقه
 بمش سکون را شکست. 

 از کجا پیداا کردی؟ -
 به اتاق اشاره کردم. 

 ها، زیر یه قاب عکس خالی و زیر فرا. دیزیر سی-
سرا را بلند کرد و استفهامی نگاهم کرد. مامور برایش توضید داد و او باز 

تی ر نگاه کرد، حهم با ابروهایی که هر لحظه بیشاتر گره می خورد به انگشت
 دیدم. دیگر سایه ی مژه های بلندا را نمی

 ی زیادی نداشت از شدن اخم. ابرو و چشمش فاصله
 شناسی؟ صاحلش رو می-

 نگاهم کرد و انگشتر را در مشت فشرد. 
 چرا باید بشناسم؟ -
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نهایت معقول و اللته با هوا. جواب باز هم شد همان دانیار، خونسرد و بی
 کرد. داد و من را عصلی میبا سوال دیگری میهر سوال را 

 شناسی. می احساس کردم-
ایش بیرون کشید و انگشتر را با ای از جیب کت خوا دوخت و سرمهکیسه

 ی مهصوص پزشک قانونی و زیهش را کیپ کرد. احتیاط ُسر داد درون کیسه
بان قللم هایم. ضرسرا را بای آورد و نیم قدم جلو آمد و خیره شد در چشم

 بای رفت و او خیره به للهایم، خط نگاهش را کشید تا چشمهایم. 
 احساست اشتلاهه.-

اا سااهت ی ساااده و من زیر فشااار جمله و خط نگاه و نزدیکییک جمله
 عصلی عقب آمدم.  جان دادم.

 شنیدم. شدی هم میانقدر نزدیک نمی  -
هاشت و اممای من و دانیار کیسه را به دست مامور داد و او آن را در پاکتی گ

 را گرفت. 
اا که اسم و فامیلش را در به امماای زیلایش نگاه کردم، خطوط شاکسته

شااد هم ادغاام کرده بود مث  شااهصاایت خودا پیچیده بود و اللته نمی
 تقلیدا کرد و این خاصیت دانیار بود، بیش از حد خودا بود. 

 به سمت در رفتم که صدایش را بلند کرد. 
 عکسی که از انگشتر گرفتی رو برای منم بفرست. -

پااهایم جلوی در میهکوب ماند، من زیادی باز و قاب  پیش بینی بودم یا او 
 شناخت؟ خیلی خوب مرا می
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 اا را در دستش میبرگشتم و نگاهش کردم، بدون اینکه نگاهم کند گوشی
 چرخاند. لب زدم

 باشه. -
 در را باز کردم. 

 شنوی.نمی-
 باز هم برگشتم و ک فه نگاهش کردم. 

 شنوم؟ چی رو نمی-
آنچنان پر سارعت از کنارم رد شد و از پله ها سرازیر شد که به در چسلیدم. 

 ی پایین شنیدم. طلقهصدایش را از نیم
 شنوی.حتی اگر محکم بغلت کنم، صدام رو نمی-
 

دیگر روی  هاهنوز سعی داشت مرا دچار عهاب وجدان کند، ولی این حربه
 من تا یر نداشت؛ کسی که حاضر بود زندگیش را از هم بهاشد او بود نه من. 
ماامور از در بیرون آمد و در را قف  کردم. منتظر نشااد و خداحافظی کرد و 

 رفت. 
از در ساختمان بیرون رفتم و برگشتم به نمای سفیدا نگاه کردم، سفید نلود 

 و برادرم را از من گرفت.  ای که دوستم را، همسر برادرم راخانه
یا تنگ شده پشت فرمان نشستم و دست هایم دور فرمان پیچید. دلم برای پو

ام، ولی برای دیادنش بااید تا شاامال و منزل مادر بود، برای تنهاا برادرزاده
 رفتم. سیمین می
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برای دوری از محیط متشاانج خانه، بابا ترجید داد مدتی پیش مادر بزرگش 
 باشد. 

نگینی کردم، نگااهم چرخید و چرخید تا روی نگاه دانیار که احساااس ساا
طرف خیابان و روبرویم پارک کرده بود نشااساات. با دیدنم ماشااینش را آن

 روشن کرد و راه افتاد، با تک بوقی از کنارم گهاشت. 
دیدمش ام شااد، هر بار میام باعب تیر کشاایدن شااقیقهفک منقلض شااده

 شدم. عصلی می
یم نق یرا جلو های ملهوتش وقتی انگشااتر را دید، ش بسات، چشامتصاو

 ی متفکرا و للهایی که بدجور خاموا ماند. چهره
 داد. شناخت و بروز نمیبی شک او صاحب انگشتر را می

کاری جزء یینفک وجودا بود، سر همین پنهان کاری زندگیمان را از پنهان
 دهد. میدانستم تا نهواهد حتی یک کلمه بروز نهم پاشید و من می

 با حرص دنده را جا زدم و پر گاز حرکت کردم.
 

ی تاکسی کناری سرا را از شیشه خسته دستم را روی بوق گهاشتم، راننده
 بیرون آورد و فریاد زد

 با بوقش خریدی همشیره؟ -
ی پنجره تکیاه دادم و کف دسااتم را روی بی حوصاالاه آرنجم را باه للاه

 گهاشتم و فشردم. ام پیشانی
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ای چهدختر ب جا نشده بود.ع بود که ترافیک حتی یک سانت هم جابهیک رب
یی نشسته بود و به عقب برگشته بود، اول  که روی صندلی عقب ماشین جلو

 ولی حای مشااغول جیز زدن بود. شااروع به ادا درآوردن و زبان درازی کرد،
یی شنیده می شد. هایش حتی میان بوق ممتد ماشینصدای جیز های جلو

 ط عان را برای صدمین بار دوره کردم.ا
کیارا رفته بود خانه ی آراد، بحثشاان شااده بود و آمده بود بیرون، روز قت  

ها صدای دعوای کس کیارا را ندیده بود، چطور امکان دارد همساایههیچ
سه روز پیش از قت  را شنیده باشند ولی صدای دعوا و زد و خوردی که باعب 

 م بریزد را نشنیده باشند؟ شده انقدر اتاق به ه
یر انگشتر هر لحظه ساواین مهنم بیشتر می شد و میان تمام سوایتم تصو

 درخشید. می
علیه  کسی تمام مدارک را برباید کسای باشد که این انگشتر را بشناسد و اگر

کیارا چیده پس باید این انگشتر هم مال کیارا باشد؛ ولی چرا انقدر دور 
 ی مدارک جلوی چشم نگهاشته؟ از دید؟ چرا مث  بقیه

 ه سراغتوانستم ببرای رفتن به زندان و سوال کردن از کیارا دیر بود، ولی می
 نیکیتا بروم. 

ای حسااادن قللم را نقصااش لحظهبا به یاد آوردن صااورن زیلا و اندام بی
خواساات از کیارا بهرساام تو با وجود چنگ زد. بعماای از اوقان دلم می

داشتن همسری به اون زیلایی چطور ط قش دادی؟ چطور بعد از او من را 
 . نداشت پسندیدی؟ ولی چنین سوالی یعنی شکستن غرورم و این امکان
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وار چشاامم به فرعی ساامت راسااتم افتاد و سااعی کردم در حرکت مورچه
ها ماشاین را به سامت راسات هدایت کنم، دو سه متر مانده به پیچ ماشاین

بایخره موفق شدم ماشین و خودم را از آن ترافیک اعصاب خورد کن نجان 
 دهم. 

پیچیده  ینپساری که پشات یک ماشین اسهرن نشسته بود و با من به این ی
بود شایشاه را پایین کشایده بود و صدای ضلطش انقدر زیاد بود که سرسام 
گرفتم. سااعی کردم جهت ماشااین را عو  کنم، ولی مث  اینکه در تعقیلم 

ت و رفگرفت و نه جلوتر میکردم کنارم قرار میباشد هر یینی که عو  می
 نه عقب تر.

یش ریهته بود با آهنگ متال هابا موهای وز و پریشااانش که تا پایین چشاام 
یش انقدر شدید به محکم و بی وقفه سارا را تکان می داد و فرهای ریز مو

شااد که فکر کردم پایان آهنگ موهایش در هم گره خورده هر سااو پرن می
 است. 

برای چند لحظه صادای آهنگ قطع شاد و نفس راحتی کشیدم که یک باره 
 فرمان از جایم پریدم. اینلار صاادای گیتار برقی آنچنان بلند شااد که پشاات

. در عجاب بودم کاه چرا پلیس شااودحتم داشااتم گردنش رگ باه رگ می
شاود که صدای اا پیدا نمیها سار و کلهراهنمایی و رانندگی اینجور وقت

آژیرا را شنیدم. للهند زدم و باز به پسر نگاه کردم که اینلار ع وه بر سرا 
 شد. ک  بدنش به چپ و راست متمای  می
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ی افتد بریدگی را پیچیدم و به سمت خانهپیش از اینکه بفهمم چه اتفاقی می
 نیکیتا رفتم.

 
خادا را شااکر کردم که مجلور نشاادم برای پیدا کردن آدرس نیکیتا به خانه 

خریدم. بابا آدرس را از دفتر بروم، وای باید دو ساعت ترافیک را به جان می
 ساعت از زندگی جلو افتادم.  تلفن قدیمی برایم خواند و من دو

اا جای پارک نلود و مجلور شادم کمی جلوتر ماشین را پارک جلوی خانه
رو شادم و چشم به نمای آجر سه سانت دود گرفته دوختم و کنم. وارد پیاده

جلو رفتم. دو خانه مانده بود به آپارتمانش برسم که با دیدن دانیار سر جایم 
 ایستادم.

درخت کشیدم و سعی کردم با آن چشمهای تیزبینش ساریع خودم را پشت 
یش را ندید و  مرا نلیند، ولی انقدر فکرا مشااغول بود که حتی جوی جلو
پایش به لله ی آن گیر کرد و لحظه ای تعادلش را از دست داد. سریع دستش 

ی جلوی جوی گهاشت و تعادلش را حفظ را روی سقف ماشین پارک شده
 کرد. 

هایش بیش از حد سوار ماشینش شد و حرکت کرد. اخم نگاهم با او رفت تا
فهمیدم، او دادسااتان پرونده بود، چرا در هم بود. دلی  اینجا آمدنش را نمی

 ی نیکیتا بیاید آنهم درست بعد از پیدا شدن انگشتر؟ باید به در خانه
خورد، دانیار انقدر در کارا وارد بود و انقدر فکری مثا  خوره مهنم را می

 آمد برای تحقیقی خودا برود. و کارآموز داشت که کمتر پیش می منشی
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پیش از اینکه بگهارم شک و تردید مهنم را فلج کند دری را که دانیار نیمه باز 
ی دیگری از حواس پرتی نادرا بود، باز کردم و وارد گهاشته بود و این نشانه

 ساختمان شدم.
 

های بلندا را پله ر نداشت.ی چهارم بود و سااختمان قدیمی آسانسوطلقه
ی آرام بای رفتم و سوایتم را در مهنم مرتب کردم، ولی همه چیز با پس زمینه

ریهتر چرا اومده بود اینجا؟ر و این بزرگترین سوالم ی دانیار به هم میچهره
 بود. 

باایخره جلوی واحدا رساایدم و دسااتم را به دیوار گرفتم و نفس عمیق 
  بیاید.کشیدم تا نفسم بای

یم کشیدم، نمی خواستم در هیچ شرایطی صااف ایساتادم و دساتی به مانتو
 جلوی این زن کم بیاورم.

زنگ زدم و چشم به چشمی در دوختم. با باز شدن در نگاهم از دامن مشکی 
یش   کشیده شد تا بلوز یقه هفت سفید و صورن زیلایش. زیر زانو

 کرد. یاا بای رفته بود و نگاهم مابروهای هشتی
 س م. -

 باز تکیه دادم. پیش دستی کرد و من دستم را به در نیمه
 س م، اجازه میدی بیام تو؟ -
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زد، ولی در را باز کرد و با عقب رفتنش حوصاالگی را فریاد میصااورتش بی
موهای بلند و ل*خ*تش مور گرفت؛ دساتی زیر موهایش کشید و چند تار 

 روی صورتش را عقب راند. 
هایم را در آوردم و وارد شاادم. نگاهی به اطراف انداختم، نساالت به کفش

 ساختمان وسایلش نوتر و اللته گرانقیمت بود. 
 در را بست و به مل  اشاره کرد. 

 بشین. -
هال کوچک خانه را جلو رفتم و روی شزلون آبی نشستم. به آشهزخانه رفت؛ 

 خانه قدیمی بود و آشهزخانه بسته بود. 
 چایی؟ -

 کردم جواب دادمطور که به اطراف نگاه میهمین
 بله، ممنون.-

بود به تنها اتاق خواب راه دارد نگاه کردم، کاا باه در ساافیادی که معلوم 
 توانستم آنجا هم سرکی بکشم، ولی شدنی نلود.می

 
 ای گهاشت و روبرویم نشست. سینی را روی میز شیشه

ی ورودم حساش کردم و منتظر بودم حظهللهند کجی روی للش بود که از ل
اا را بزند؛ به هر حال او همسر سابق بود و من نامزد در مورد کیارا طعنه

 فعلی. 
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های خوا برعکس تصاورم للهندا پاک شاد و پا روی پا انداخت، ساق
 زد. تراشش با پوست سفید و دامن مشکی چشم را می

 هایش نگاه کردم. و به چشم گرفتم حواسم را از ظاهر بی نقص زن روبرویم
میشااه لطف کنی و بگی آقای خاتمی اینجا چیکار  خواسااتم اگراول می-

 داشتن؟ 
بایخره اولین سااوالم نه در مورد انگشااتر که در مورد دانیار بود، بی فکر از 

 دهانم پرید. 
هایش نشست. استکان چایش را برداشت و بین ی کج دوباره روی لبخنده

کمی به سمتم مای  شد و دوباره پا روی پا انداخت. حالم  دو دست گرفت،
خورد. نگاهم را از رویش برداشااتم و به داشاات از ژسااتهایش به هم می

یزیون خاموا دوختم.   تلو
 مث  شما، اومدن سوال بهرسن و جواب بگیرن، همین. -

 و باز کنجکاوی غلله کرد.
 چه سوالی؟ -

اا را در سینی گهاشت. ردهنفس عمیقی کشاید و استکان چای دست نهو
هایش زاویه شااد روی زانوهایش و به جلو خم شااد. انگشااتر زمردا آرنج

 انقدر زیلا بود که لحظه ای چشمم را خیره کرد. 
بلین خانم مشایخ، بهتره سوایتتون رو بهرسید و برید. اگر قرار باشه من به -

 که کی چیساواین شما جواب بدم، یکلار هم برای اون یکی توضید بدم 
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گفته و چی پرساایده و من چی جواب دادم بهتره تو دفترن یه اتاق بهم بدی 
 ارباب رجوع بههیرم. 

هایش را با آرامش زد و دوباره خواست جواب دهد، تمام حرفها و طعنهنمی
استکانش را برداشت. گوشی را از کیفم بیرون کشیدم و عکس انگشتر را که 

یش گرفتم. هحتی درخشش از قاب گوشی هم خیر  کننده بود را جلو
 شناسی؟ این انگشتر رو می-

گوشاای را گرفت و لحظه ای به انگشااتر نگاه کرد و بی تفاون گوشاای را به 
 سمتم گرفت، شانه بای انداخت. 

- .  اص م
نفس راحتی کشایدم و به پشات شازلون تکیه دادم. این انگشتر مال کیارا 

 که حای مطمئن بودم انگشتر قات  پیدا نلود و نه تنها این خوشحال کننده بود
 شده. 

 ام را روی موهایم مرتب کردم. از جایم بلند شدم و شال رینگ پاییزه
 ممنون، بلهشید وقتتون رو گرفتم. -

 سریع بلند شد و استکان چایش را روی میز گهاشت.
 چایتون رو نهوردید.-

 ام انداختم و به سمت در رفتم. بند کیفم را وی شانه
 ممنونم، باید زودتر برم. -

پوشیدم تکیه داد به قاب در هایم را که میپشت سرم آمد تا جلوی در، کفش
 و نگاهم کرد. 



wWw.Roman4u.iR  51 

 

ساات، یاادم رفته بود نامزدیتون رو تلریک بگم؛ کیاارا خوا ساالیقاه-
 ملارکتون باشه. 

هایم را طور که خم مانده بودم، چشاامباایخره طعنه اا را زد و من همان
ا به خود مساالط باشاام و فراموا کنم او همساار سااابق مرد مورد فشااردم ت

 ی من است. ع قه
 صاف ایستادم و باز هم کیفم را مرتب کردم. 

 ممنون. -
 برعکس آقای خاتمی شما خیلی زود مجاب شدید. -

من که ساار پله ها ایسااتاده بودم سااریع برگشااتم و عقب آمدم و روبرویش 
 ایستادم

 در چه مورد؟ -
 که در دستم بود اشاره کرد. به گوشی 

 انگشتر.-
 اا خیره ماندم. متعجب به چشمهای کشیده 

 اومده بود در مورد انگشتر سوال کنه؟ -
ای مهنم ساایاه شااد، دانیار ساارا را به ع مت تصاادیق تکان داد. لحظه

شناخت و من در این شکی نداشتم، پس برای چه به صااحب انگشتر را می
ای که جلوی در از او دیدم این را م کند؟  ولی گیجیاینجاا آمده بود؟  رد گ

 سدا. شناداد. برای چه باید دنلال صاحب انگشتری بگردد که مینشان نمی
 گرفت لب زدم. گیج از افکاری که به هیچ صورتی آرام نمی
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 خداحافظ. -
 منتظر جوابش نشدم و سریع پله ها را پایین رفتم.

 
سااعت از ده شب گهشته بود که به خانه رسیدم. از صلد بیشتر از اینکه به 

 کارهایم برسم در ترافیک مانده بودم. 
باابا عادن داشاات زود بهوابد، برای همین آرام کلید انداختم و وارد خانه 

هایم را در ای مکب کنم. آرام کفششدم. صدای آرام مامان باعب شد لحظه
 رفتم.  آوردم و راهرو را جلو

 خوای بری دیدنش؟ آره، همین آدرسیه که دادم، کی می-
ام ُسر دادم تا روی زمین، وارد هال ساکون کرد و من کیفم را از روی شاانه

 شدم. مامان با دیدن من رویش را برگرداند و پشتش را به من کرد.
 باشه پسرم، منم شاید یکی دو روز دیگه برم دیدنش. -

 نگاهش کردم. به دیوار تکیه زدم و 
 مراقب خودن باا مامان جان، شلت بهیر. -

مامان جان گفتنک مامان فقط نصیب دانیار شده بود و بس. او با مادر من چه 
دانسااتم کاه گااهی با مامان در ارتلاط اساات، ولی چه کاار داشاات؟ می

 دانست بابا خوابخواسات که این موقع شب تماس گرفته بود وقتی میمی
 است؟ 

مامان گوشاای را گهاشاات و جواب ساا م مرا زیر للی داد و به ساامت اتاق 
 رفت. 
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 دانیار بود. -
 بدون اینکه برگردد ایستاد، مکب کرد، انگار مردد بود جوابم را بدهد یا نه. 

 ام را از دیوار برداشتم و جلو رفتم. تکیه
جا اون  طور، پس هرکنه، منم همیندانیار داره در مورد پرونده تحقیق می-

بره که مدرک یا حرف جدیدی باشاه منم باید باشاام. اگر دوساات داری این 
 خواست. پرونده سرانجام خوبی داشته باشه بهم بگو دانیار چی می

هایش چروک خورده بود و خط للهندا ی چشاامدقیق نگاهم کرد، گوشااه
دیدم، مدتها بود باز نشده بود. سفیدی چشمش را خیلی وقت بود سفید نمی

 همیشه سرخ بود. 
 خواست، گفت فردا میره دیدنش.آدرس آسایشگاه سیمین رو می-

شادم، آنجا برود و با سیمین حرف بزند؟ سیمینی که از تر میهر لحظه گیج
داد چاه کمکی دو ساااه مااه پیش حتی محیط اطرافش را تشااهیص نمی

 توانست به دانیار یا ح  شدن پرونده بکند؟ می
 اجیفی که گفتیا، گفتم که از دانیار عقب نمونی. بهت نگفتم برای ار-

 گیج نگاهش کردم، وارد اتاق شد و در را بست. 
های مامان ی دانیار و نیمی طعنهنیمی از مغزم پر شاده بود از سیاهی چهره

 کرد. که دیگر داشت طاقتم را طاق می
و  ای هال برداشتم و به سمت اتاقم رفتم، فقط به یک دوکیفم را از گوشاه

 خواب عمیق نیاز داشتم.
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. هایم را باز کردمبا استهوان درد شدید از خواب بیدار شدم، به سهتی چشم
سااعت از هفت گهشاته بود. ساریع بلند شادم ولی از درد کمر، خم شده 

 ماندم.
شینم توانستم بیک دستم روی تشک تهت و یک دستم به کمرم بود، نه می 

 و نه بایستم. 
 جلو رفتم و دستم را به تار تهت گرفتم و کم کم ایستادم.به سهتی دو قدم 

هایم در حال شکستن است. باد شدیدی به کردم تمام استهواناحساس می 
بدنم خورد، سربرگرداندم سمت پنجره، شیشه باز بود و من با موهای خیس 

 و طلق معمول بدون روانداز خوابیده بودم. 
لود. خودم را باه ساامت حمام حقم بود این ساارمااخوردگی، ولی وقتش ن

 کشیدم و زیر آب داغ ایستادم.
 کمی که از دردم کم شد سریع للاس پوشیدم و موهایم را خشک کردم. 

 حاضر از اتاق بیرون آمدم، سرگیجه داشتم؛ دستم را به چهارچوب در گفتم. 
بابا در حال خواندن روزنامه ی صلد بود. با دیدن من سریع روزنامه را تا زد 

 وی میز پرن کرد. و ر
 چت شده دخترم؟ -

 مامان سریع از آشهزخانه بیرون آمد. سعی کردم للهند بزنم. 
 کنم سرماخوردم فقط. خوبم، فکر می-

 بابا دستم را گرفت و به سمت آشهزخانه برد. 
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مامان داخ  آشاهزخانه شاد و ما پشات سارا رفتیم. بابا صندلی را بیرون 
 کشید.

 بشین یه چیزی بهور که بتونی قرص بهوری. -
یی را از دستش درآورد و یکی را پرن کرد رو مامان دستکش های آبی ظرفشو

ظرفها و یکی را انداخت روی زمین. سریع لیوانی چای ریهت و شروع کرد 
 به شیرین کردنش. 

 آمد.آخرین بااری که توجهی از مادرم دیده بودم انقدر دور بود که یادم نمی
های مهربانش پر کشید. بی اختیار یک لحظه دلم برای آغوشش، برای دست

 .خواندو بدون توجه به درد بلند شدم و رفتم پشت سرا، زیر لب دعا می
هایم را هایش سر باز کرد. دستی زخم زباناشک هجوم آورد، بغض کهنه 

 بود.  اا گهاشتم. هق هقم بی اختیاردورا حلقه کردم و سرم را روی شانه
وقت فرقی دانسااتیم ولی هیچمن آرام بابا بودم و آراد پساار مامان، این را می

 انگار با رفتن آراد مامان هم رفته بود.  بینمان نگهاشته بودند.
 دلم بران تنگ شده مامان. -

 کرد؟ های سریعش بای و پایین رفت، گریه میهایم با نفسدست
 یش گهاشتم و چرخاندمش. هاسرم را برداشتم و دست روی شانه

یم گرفت، للهایش لرزید   سرا پایین بود، استکان چای را جلو
 ان رو بهور. این رو بگیر برو صلحونه-

اساتکان را گرفتم و پشات سارا روی کابینت گهاشاتم. صاورتش را قاب 
 گرفتم.
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 گهرم؟ کنی از خونش میمامانم، آراد برادر منه، فکر می-
 کشیده شد تا گردنش.سربای آورد و اشکش 

 دونم. گفتم نه، ولی این نمیاگر پای کیارا وسط نلود می-
هایش را گرفتم و پیشانیش را ب*و*سیدم. للهایم روی پوستش لرزید، دست

 مادرم از من دلگیر بود.
گهرم. به خون خودا قساام از قربونات برم من، باه خادا از خونش نمی-

 اشه، فرقی نداره. خواد بگهرم. هر کی میقاتلش نمی
 هایش لرزید و هق هق زد.هایش لرزید، لبچشم

از خونش کنی و میگی ام رو کشااتن، تو داری از قااتلش دفااع میبچاه-
 گهری؟ نمی

هایش را با دقت و آرام از روی پوست سفیدا یک قدم عقب آمدم و اشاک
 پاک کردم. 

ر برای اینکه انقد که دوستش دارم،کیارا قات  نیسات مامان، نه برای این-
 باهوا هست که انقدر مدرک از خودا به جا نهاره.
 هایش محکم شد.صورتش را از زیر دستم بیرون کشید. اخم کرد و لب

 اگر به این برسی که قاتله چی؟ اگر بهت  ابت بشه چی؟ -
یر ام مینفسام رفت، حتی فکرا هم دیوانه کرد، سارم را تکان دادم تا تصو

 هایم پر بکشد.ن آلود کیارا از جلوی چشمکریه دستان خو
 نیست. -
 اگر بود؟ -
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ک فه سر تکان دادم و فهمیدم تا وقتی قات  آراد را بایی دار نلیند در آغوشش 
 جایی ندارم. 

 جوابتون رو دادم مامان. -
یم را  بادون اینکاه چیزی بهورم از خااناه بیرون آمادم و حتی بابا هم جلو

 نگرفت.

××××× 
جلوتر از آسایشگاه پارک کردم. نگاهی به ساعتم انداختم و سریع پیاده کمی 

خواسااتم م قان دانیار و ساایمین را از دساات بدهم، حتی اگر شاادم. نمی
 شدم تا شب همانجا بمانم.مجلور می
ای صورتم را رو به آفتاب کرد. لحظهجان پاییز، از سارما کم میآفتاب نیمه

ت ی آفتاب پشخورد و اشعهبه صورتم میگرفتم و چشام بساتم. باد خنک 
 درخشید. چشم باز کردم و به زیلاترین فص  خداوند للهند زدم. پلکم می

 پشت در آسایشگاه زنگ را فشردم و با معرفی خودم وارد شد. 
ی قدم زدم تزریق کرد به های تزئینی زیلایش وساوسهحیاط بزرگ و درخت

چهاار روز تا دادگاه مانده بود و  رفتم.جاان و تنم، ولی باایاد سااریعتر می
 های پرونده بیشتر شده بود که کمتر نشده بود. گره

ها رد شدم، دو میز چهار نفره که در حیاط گهاشته بودند را رد از کنار باغچه
یز باره صدای جای را که باز کردم یککردم و دو پله را بای رفتم. درب شیشه

 شنیدم. 
ی دوم دوید. به در بود ساریع به سمت طلقهخانم دماوندی که چشامش به 

یزیون چیده شده  اطراف نگاه کردم. مل  زرشاکی و صندلی ها روبروی تلو
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یزیون خاموا نشااسااته بودند و آنچنان به دقت به  بود و تعدادی جلوی تلو
 دیدند. کردند که انگار فیلم مهیج میاا نگاه میصفحه

 پرستاری به سمتم آمد. 
 س م. -

 ب نداده بودم که صدای جیز تکرار شد و صدا را شناختم.هنوز جوا
 

هراسااان پرسااتاار را کناار زدم و پلاه ها را دو تا یکی بای رفتم. از ازدحام 
پرساتاران جلوی در اتاق فهمیدم حدسام درست بوده، سیمین بود که جیز 

 زد. با بدن و دستم همه را کنار زدم و وارد اتاق شدم. می
های لرزانش که به جلو های ترسیده و دستفت از چشمدر آنی قللم آتش گر

 لرزید. دراز شده بود و به شدن می
 نیا... نیا...-

مث  گنجشااک  چشاام چرخاانادم و با دیدن دانیار روبرویش وارفتم. قللم
 زد. می

 کرد با او صحلتهایش را گرفته بودند و دانیار ساعی میدو پرساتار دسات
 کند.

 سیمین جان، اجازه...-
 هایش را بست و رویش را برگرداند و فریاد زد. سیمین چشم

 ولم کن... به من دست نزن...-
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دکتر لشاکری برگشت و متعجب به دانیار نگاه کرد، رنگ نگاهش برگشت، 
 دست سیمین را گرفت. 

 سیمین جان، ایشون فقط میهوان باهان صحلت کنن. -
قب عقب رفت، انقدر که سیمین دستهایش را از دست پرستارها آزاد کرد و ع

پشتش به دیوار خورد و ُسرخورد روی زمین، مث  بچه در خودا جمع شد 
 و سرا را بین دستانش گرفت. 

 پاره نکن... للاسم...-
 یکلاره سرا را برداشت و دست کشید روی زمین اطرافش. 

 للاسام... للاسام...-
دسااتهای خالیش برگشاات ساامت بدنش و جوری خودا را جمع کرد که 

 انگار ل*خ*ن است. 
کرد. من به دانیار که پشااتش به من بود نگاه دانیار در سااکون نگاهش می

 کرد. کردم و به سیمین که هر لحظه واکنشش تغییر میمی
 چنگ زد به دست خانم دکتر و با انگشت لرزانش دانیار را نشان داد.

ش بگیر.للاس-  امو پاره کرده... َپسک
 دکتر لشکری دستش را محکم گرفت و کنارا چملاتمه زد.

 گیرم. باشه عزیزم، پس می-
به پرساتاری اشااره کرد. دانیار جلو رفت که دکتر بین دانیار و سایمین دیوار 

 شد. 
 از اینجا برید آقا. -
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دیدم ولی از سکوتش فهمیدم ناامید شده. مغزم مث  ساعت کار دانیار را نمی
کرد، سیمین حرف زد، بعد از دو ماه که فقط جیز زده بود و سکون کرده می

 بود حرف زد، آنهم با دیدن دانیار. 
گفت. سیمین با دیدن دانیار لب شناخت و نمیدانیار صاحب انگشتر را می

 هلیه کرد، چه گفت؟ باز کرد و وحشتش را ت
ر للااسااامو پااره کردهر یاک لحظه از امکانی که در مغزم جرقه زد لرزیدم. 

 وحشت زده به دانیار نگاه کردم. 
ای چرخی زد و با پاهای بلندا طول اتاق را با سه گام بلند طی کرد. لحظه

 کنارم ایستاد و سر برگرداند و نگاهم کرد. 
یی نلرد ولی  ساعی کردم خونسرد باشم، سرد باشم، از احتماین و شکم بو

 دانم در چشمهایم چه دید که با افسوس سر تکان داد و بیرون رفت. نمی
بدن ل*خ*ن سایمین روی دسات پرستارها حم  شد تا تهتش. هنوز زیر 

 زدلب حرف می
 جلو نیا،ولم کن...جلو نیا...-

خت ادکتر نلمش را چک کرد و پرستار سرنگ خالی را درون سط  آبی اند
 و برگشت کنار دکتر. 

 دکتر، به نظرتون اون آقا...-
های دکتر باا اخم نگاهش کرد. دساات ساایمین را زیر پتو برد و به چشاام

 اا نگاه کرد. بسته
 احتمایم حدسم درسته. -
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 پرستار صدایش را پایین تر آورد. 
 پس...-

 اخمهای دکتر بیشتر در هم فرو رفت. 
 ، ولی مسلمه که...دونم، شاید آره، شاید نهنمی-

تظر کردم، منیکلاره چشاامش به من افتاد که با دهان باز به للهایش نگاه می
 اا ماندم ولی او سکون کرد. اتمام جمله
 جلو رفتم. 

 دکتر... چی شده؟ سیمین...-
 لرزیدم. حتی از گفتنش شرم داشتم، از تصورا می

 بریم تو اتاق من. -
شاادند رد شاادیم و به اتاق انتهای از بین پرساتارهایی که کم کم پراکنده می

 راهرو رفتیم. 
داد داد که اگر نمیتمام مدن دستش روی پشتم بود و تقریلام به جلو هولم می

یم را چنگ میهمانجا می  زد. نشستم، چیزی بزرگتر از بغض گلو
 ره ی جلوی میزا.ی دونفوارد اتاق که شدیم همراهیم کرد تا کاناپه

رهاا شاادم روی ملا  و نگااهش کردم تا میزا را دور زد و روی صااندلی 
 نشست. 

هایش برنداشاتم، در ساکون نگاهم کرد. هر چقدر خواستم چشام از لب
 سوال کنم نتوانستم.
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حتی دیگر نتوانستم نگاهش کنم، چشم دوختم به تک گلدان زیر پنجره که 
 رسیده بود به سقف. پیچکش به دیوار منگنه شده بود و 

 حدس اولیه ی ما ...-
داد و چشام از برگها کندم و نگاهش کردم. خودکارا را در دستش تاب می

 نگاهش روی میز بود. 
 انگار دلش را یک دله کرد که سر بلند کرد. 

 تا این بهتون نگفتم چون مطمئن نلودم ولی امروز...-
 تیرک فه و سردرگم نگاهش کردم. ردک حرف بزن لعن

 حدسم آزار جنسی بود. -
 دستم یخ زد، قللم یخ زد، وجودم یخ زد. 

دیدمش. خانم دکتر قد بلند و فرم سفید و بی حرکت نگاهش کردم ولی نمی
دیدم. دانیار بود که شیطانی خندید، دانیار بود که دست عینک بزرگش را نمی

ره شااده زد، ساایمین بود که با للاس پاساایمین را گرفتاه بود و قهقهاه می
 خواست فرار کند. می

 صدای خانم دکتر را از قهقرا شنیدم. 
 ی قت  برادرتونه، درسته؟ این آقایی که اومد اینجا گفت دادستان پرونده-

تعجب کردم که سرم تکان خورد، من یخ بسته بودم و انتظار داشتم با حرکت 
 سرم گردنم بشکند. 

 دو...دوست برادرمم هست. -
 تر شد. ای رفت و صدایش واضدیک تای ابرویش ب
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به هر حال همسر برادرتون تا حای چنین واکنشی از خودشون نشون نداده -
بودن، شاید برای اینکه تا حای مردی به دیدنشون نیومده بود و اصویم ما جز 

 چند تا دکتر هیچ مردی نداریم.
 

 دهانم باز شد و صدای سردم به گوا خودم هم ناآشنا آمد. 
 که مرد باشه داشته؟  دکتری-

 سرا را به ع مت مثلت تکان داد. 
 داشته.-

 باید بهرسم، باید بدانم. 
 به نظرتون واکنشش نسلت به این شهص بود یا جنس مهکر. -

 سنگین به پشتی صندلی چرخانش تکیه داد و دقیق نگاهم کرد. 
تونم نظر قطعی بدم که این عکس العم  نسلت به از من نهرسید، وقتی می-

 ایشون در یک جمع سنجیده بشه. 
 یع... یعنی چی؟ -

 جلو آمد و خودکارا را روی میز گهاشت و انگشتهایش در هم ق ب شد. 
نید تا تواگر چند تا مرد رو دید و فقط نسلت به این آدم واکنش نشون داد می-

، می.. دقت کنید نمیحد زیادی. گم به احتمال زیاد مطمئن باشیم گم حتمام
 که ایشون عام  آزارشون بودن. 

سااوخت. هایم به جای درد میآمد. اسااتهوانتر میهر لحظه فشااارم پایین
 چنگ زدم به چرم مل  مشکی. 
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 گید اینجا با دکترهای مرد هم دیدار داشته؟ مگه نمی-
 سر تکان داد. 

 ا مردی نلودن که سیمین دیده.پس ایشون تنه-
 و باز هم در سکون سر تکان داد و سرا را پایین انداخت. 

یفم و به ی کمن جوابم را گرفته بودم. نفسم تنگ شده بود، چنگ زدم به دسته
رون، رفتم بیساهتی بلند شدم. گیج و گنگ خودم را به در رساندم، باید می

 وپاشیم. شدم، احساس کردم در حال فرداشتم خفه می
تلوتلوخوران از پلاه هاا پایین رفتم و از در بیرون زدم. دو پله را با زانو پایین 

یم نگاه کردم.   آمدم و انقدر توان نداشتم که بلند شوم. به تک درخت جلو
 رسیمین... دانیار... آراد... وای، وای... آراد...ر

گاهش اینکه نکسی زیر بغلم را گرفت و بلندم کرد، دستم را کشیدم و بدون 
 کنم به طرف در رفتم و وارد خیابان شدم. 

ید  به اطراف نگاه کردم، کاا دانیار آنجا باشد، کاا نرفته باشد، کاا بگو
 دروغ است، کاا ...

دساتم را به دیوار گرفتم و خودم را به ماشین رساندم و به سهتی سوار شدم. 
 سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و باز هم دوره کردم.

 رسیمین... دانیار... آراد... آراد...ر 
نفهمیدم کی صادایم بلند شاده بود، ولی وقتی زنی با انگشت به شیشه زد، 

 شیشه را پایین کشیدم.
 چیزی شده خانم؟ -
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 گنگ نگاهش کردم. با ترس و تعجب نگاهم کرد.
 زدید، حالتون خوب نیست؟ داشتید داد می-.

 باره خشمم فوران کرد. م و یکسری تکان دادم و شیشه را بای کشید
 رخدا بهت رحم کنه دانیار، فقط خدا بهت رحم کنهر

 
خواست بروم دادگاه خواستم دور شوم، دلم میرفتم، فقط میبی مقصد می

 و کیارا را آزاد شده بلینم و یکی دست قات  را در دستم بگهارد و بروم. 
ود که ، منتظر بودم سلز شپشت چراغ قرمز ایستادم و به  انیه شمار نگاه کردم

 کجا بروم؟ 
خورد و من دوست نداشتم جواب به گوشای نگاه کردم، یک ساره زنگ می

ی خصاوصی پشیمان شدم. او تنها کسی بود که بدهم، ولی با دیدن شاماره
 کرد. گره.ی نفسم را باز می

 جانم؟ -
 بی ب  خانومم. -

پساری به شایشاه زد و گلهای رز را جلوی شایشه تکان داد. شیشه را پایین 
 کشیدم و للهند زدم. 

 خوبی؟ -
 اا را شنیدم و قللم آرام گرفت. صدای خنده

 ام را جلوی پسر گرفتم و لب زدمانگشت سلابه
 یه شاخه. -
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 گهرن. بدون تو میشه یمههب؟ وقتی نیستی دقیقه ها نمی-
پنج هزاری را کف دست پسر گهاشتم و در حالیکه  نفس عمیقی کشایدم و

 گرفتم، صدایم را پایین آوردم.شاخه گ  را می
 میای پیشم، مطمئن باا. -
 دونم. می-

 گ  را روی صندلی کنار کیفم گهاشتم و شیشه را بای کشیدم. 
 چی شده؟ -
ی  - اگر وقت داری یه سار به شارکت بزن، امروز یه ساری ساانگ باید تحو

خوام بلینم رسایده یا نه وک م فکر نکنن نیستم شرکت بی سرو م؛ میگرفتمی
 صاحله. 

 ای باشه قربان؟ به روی چشم، امر دیگه-
 صدایش وسوسه داشت یا خلسه که مان شدم و سلز شدن چراغ را ندیدم. 

 صدای بوق ممتد از پشت سرم بلند شد و راه افتادم. 
 امر دیگه باشه شب اول آزادیم. -

 اشت ولی خجالت کشیدم از لحنش. حمور ند
 اا در گوشی پیچید. صدای قهقه

 هان رو دوست دارم. این تا بناگوا سرخ شدی، چقدر اون داغی گونه-
 سوخت. هایم میتاب خجالت بیشتر را نداشتم، واقعام گونه

 میرم شرکت. -
 ب*و*سمت عزیزترینم. می-



wWw.Roman4u.iR  66 

 

 جا کردم.بی جهت شالم را روی موهایم جابه
 منم. -

 گوشی را قطع کردم و ُسردادم تو کیفم. 
اا و های پهن و بازوهای مردانهصادایش را دوره کردم، برق نگاهش، شانه

 ای که به یغما برد.تر از هرچیزی تنهاییمهم
به سامت شارکت رفتم و حس کردم بوی بدی در ماشین پیچیده، فکر کردم 

 . شدبوی خیابان است ولی بو قطع نمی
چشام چرخاندم و چشامم روی شااخه گ  ماند، برا داشاتم و گللرگهای 

 ام گرفتم، عمیق نفس کشیدم. ام کشیدم و زیر بینیزیلایش را روی گونه
 بوی خوا گللرگها با بوی بد مهلوط شد. 

ی گ  به دستم چسلید، دساتم را تا پایین شااخه کشایدم و مایع لزر ریشاه
 اا آشوب شدم.کنندهریشه را بو کردم و از بوی مشمئز 

 
وارد شارکت شادم و روبروی میز منشای ایستادم. خانم سامانی نلود، هیچ 

 صدایی نلود، انگار همه رفته بودند مرخصی. 
شد. دو وارد اتاقی که پشت میز منشی بود شدم که تقریلام کارگاه حساب می

نفر مشاغول کار بودند و مردی مسان پشات میزی که سامت چپ گهاشته 
یش بود را باز میبودند ا  کرد. یستاده بود و پارچه ی بزرگی که جلو

 به سمتش رفتم، متوجهم شد و سر پا ایستاد.
 س م خانم مشایخ. -
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 س م. -
ی بلند را دور زدم و کنارا ایساتادم و به پارچه اشاره میز منلت کاری شاده

 کردم. 
 سنگها رسیده؟ -

 تای آخر را باز کرد و للهند زد.
 بله. -

های قاطی شده را جدا کرد. بیشتر از هر سنگی یاقون کلودهایش زیلا سنگ
 بود. 

 این سنگها چقدر قشنگن. -
 عقیق سفیدی را در دست گرفت و للهند زد. 

 . شههنوز تراا نهورده، تراا که بهوره و بره تو کار خیلی زیلاتر می-
  مش،یکی از یاقون کلودها را برداشتم و ُسرا دادم کف دستم و غلتاند

 زیلا بود. 
 من بکر بودنش رو دوست دارم. -

یک لحظه فکری به مهنم رسید. سریع سنگ را روی پارچه گهاشتم و گوشی 
یش گرفتم.   را از کیفم در آوردم، عکس انگشتر را جلو

 دونید این سنگها بیشتر کجا پیدا میشن؟ شما می-
 گوشی را گرفت و عکس را بزرگ کرد. 

 آمیتیسه. -
 درسته. -
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د. کنللهند زد و گوشی را جوری حرکت داد که انگار انگشتر را زیرو رو می
 از حرکتش خنده ام گرفت. 

 ها بیشتر از خارر از کشور وارد میشن. این سنگ-
 وا رفتم، گوشی را گرفتم و به انگشتر خیره ماندم. 

 ولی...-
 نگاهش کردم، در فکر بود. دستش را دراز کرد.

 مش؟ تونم دوباره بلینمی-
 سریع گوشی را به سمتش گرفتم. 

- .  حتمام
 گوشی را گرفت و دوباره عکس را بزرگ کرد. 

 شدم. کاا خودا اینجا بود تا مطمئن می-
شناخت و مرا از سردرگمی و کیارا را کوبید، شاید صاحلش را میقللم می

 داد. از بند نجان می
 شناسید؟ صاحلش رو می-

 و روی سنگها گهاشت.  عینکش را از روی چشم برداشت
 شناسم. نه خانم، فقط به احتمال نود درصد سازنده اا رو می-

 شانه هایم افتاد، بی حس نگاهش کردم.
ساااختن اینجور چیزها ساااده نیساات، این برشااها خیلی خاصااه و رکاب -

ظریفش کاه بتونه این ساانگ رو روی خودا نگه داره یه سااازنده ی قهار 
 تونه اینکار رو انجام بده. شناسم که میخواد. من فقط یک نفر رو میمی



 خط به خط تا تو

 

69 

. مرسیدمی کردم به احتمال زیاد به خریدارا هماگر سازنده ی آن را پیدا می
 مگر چند نفر استطاعت خریدن چنین جواهر کمیابی را داشتند؟ 

 کی؟ -
ای را از کشااو بیرون کشااید و درا را باز کرد. جعله به مشاالکهای جعله

 کوچک تقسیم شده بود. هر گروه از سنگها را در یکی از مجوف ها انداخت. 
 استادم. -

کشیدم. کارا میام می کرد. باید با منقاا از او حرف دیگر داشات ک فه
 که تمام شد جعله را بست و آن را به دستم داد. متعجب نگاهش کردم. 

تونیم روشااون کار کنیم تا لطفام اینها رو بهارید تو گاو صااندوق، فع م نمی-
 خود آقای ارجمند بیان. 

سری تکان دادم و منتظر نگاهش کردم. میز را دور زد و دنلالش رفتم. بایی 
 ن ایستاد. سر یکی از طراحا

اساتاد من اه  فریدنه، نزدیک به نود ساالشاه و شصت و پنج سال کارا -
کنه چون مریمااه، ولی اگر اونطور که این بوده، فع م اصاافهان زندگی می

تونه تو فریدن ساخته شده باشه، زنم این انگشتر قدیمی باشه، میحدس می
 یعنی زادگاه استاد اسههلان. 

کو شد. بارها و بارها فریدن در مغزم دور خورد و ی حرفهایش در سارم ابقیه
 های مغزم را از خون خالی کرد. چرخید و رگ

 بی حواس جعله را دستش دادم و از اتاق و شرکت بیرون آمدم. 
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کرد که منتظر آسانسور رسید. انقدر مشاعرم کار نمیانگار خون به مغزم نمی
باز ی اول که رساایدم ایسااتادم و به در نیمهبمانم، پله ها را پایین رفتم. طلقه

 خیره ماندم. 
 شناسهر ر پس به خاطر همینه که انگشتر رو می

 به سامت ماشااین که پاهایم اجازه داد ساریع پله ها را پایین رفتم و تا جایی
 دویدم و نشستم. نفسم را آزاد کردم. 

 رسم؟ چرخم به تو میخدا لعنتت کنه دانیار، چرا هرجا می-
ترساایادم، از رفتن به این راه دانسااتم، ولی میراه افتاادم، مقصاادم را می

 ترسیدم. می
 ی سمساری خیره ماندم. ک فه و عصلی مشت کوبیدم روی فرمان و به مغازه

شتر و ی انگو دانیار، نیکیتا و دانیار، سایمین و دانیار وحای سازندهانگشاتر 
 زادگاه دانیار. 

 حقیقت تمام شااد و به ساامت مکانیکی راه افتادم. آخرین ردیف ترافیاک
 ام یا نه.دانستم برایش آمادهفهمیدم، ولی نمیهرچه بود باید می

 و نفهمیدهده بودم هم زد، به خیابان مکانیکی رساایبوی گریس حاالم را به
 بودم. این خیابان تمامام لوازم یدکی و مکانیکی بود.

 
ماشااین را جلوی مکانیکی همیشااگی پارک کردم و یاد ساایمین افتادم. دلم 

دانساات چه حس تلهی را تجربه برای مظلومیتش پر کشااید، فقط خدا می
 کرده بود که تعادل روانیش را از دست داده بود.
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یرهای  هایم جان گرفت. آلود جلوی چشمههیان یک لحظه تصو
ی آراد، اون ب  رو سر سیمین میاره، کیارا با آراد دعواا ردانیار میره خونه

رفته و شاید فهمیده چه ب یی سرا اومده شه، آراد با سیمین کلنجار میمی
و کی این ب  رو ساارا آورده، یاه جوری دانیاار هم فهمیده آراد فهمیده و 

 دهر صداا رو بری
به اینجای افکارم که رسایدم دهانم از طعم زهر پر شاد، پتک پشت سر هم 

 آمد. روی سرم فرود می
 رنه... امکان ندارهر

هایش بسااته بود و دانیار خندید، ساایمین عقب رفت و جیز زد. آراد دساات
ریهات و دانیار ساایگارهای کیارا را در خون از دو مچش روی فرا می

 گهاشت.جاسیگاری می
 سازی برای اون؟ر را به شدن تکان دادم رچرا کیارا؟ چرا صحنه سرم

ت حرکفکر کردم و فکر کردم و نتیجه این شااد و بی حس پشاات فرمان بی
 ماندم. 

ی خوبی با کیارا نداشاات، هرچند دوساات قدیمی بودند و با دانیار رابطه
کردم که دانیار حس خوبی به هم بزرگ شااده بودناد، ولی کاام م حس می

تر که هم دلیلی موجه برای ارا ندارد. چه کسی از کیارا به آراد نزدیککی
 حمورا در آن خانه باشد و هم از سر راه دانیار کنار برود.

 
×××× 



wWw.Roman4u.iR  71 

 

نفس وقفه و یکساااعت از هفت گهشااته بود که به اصاافهان رساایدم. بی
رانندگی کرده بودم و به جز یک نصفه ساندویچ ف ف  هیچی نهورده بودم. 

ی کشید. فکر کردم بهتر است اول به یک هت  سوخت و بدنم تیر میم میگلو
 بروم. 

توانساتم سرپا بایستم. دستم را روی وارد هت  که شادم دیگر به ساهتی می
پیشاهوان گهاشاتم و سرم را به دستم تکیه دادم. پسری که پشت میز نشسته 

 بود بدون اینکه سرا را از روی گوشی اا بلند کند، ایستاد. 
 خواید؟اتاق می-

ی کنار للش نگااهش کردم، ظااهرا کام م مردانه بود، ولی للهند گوشااه
 داد که در حال شیطنت است. نشان می

 صدایم را بای بردم. 
 بله. -

های پشت سرا، دساتش را به پشات سارا برد و دست کشید روی قفسه
 کلیدی را برداشت و گهاشت روی میز. 

 بفرمایید.-
 فهمیدم. متعجب نگاهش کردم، این چه طرز اتاق دادن بود نمی

 خواید؟ احیانام کارن شناسایی نمی-
 تاب را چرخاند طرف خودا. زده لبدفعه سرا را بای آورد و شتابیک

 آره... آره...-
 دستش را دراز کرد. 
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- .  کارن شناسایی لطفام
کارن را در دساتش گهاشتم و او مشغول  لت اط عان شد و من چرخیدم 

 و پشت به میز تکیه دادم. 
هایش رنگ و رو نداشت. چراغ نئون قرمز اسم مللها کهنه شده بود و روکش

شد رنگ چراغ شد. هر کسی رد میهت  پشات شایشاه خاموا روشن می
 شد. اا ترسناک میپوشاند و گاهی چهرهقرمز صورتش را می

تواند زیر نور حقیقت تاب بیاورد و خودا فکر کردم، چقدر درون آدمها می
 را نشان ندهد؟  

 بفرمایید امما کنید. -
های فرا شااده را بای رفتم. به سااهتی پاهایم را روی اممااا کردم و پله

ی فرا گهاشاتم و دستم را به نرده گرفتم و بای رفتم. پریدهی رنگحاشایه
 نم.کدم و فکر کردم اینجا چیزی برای خوردن پیدا نمینفس عمیقی کشی

 
وارد اتاق دویسات و دوازده شاادم، نگاهی به اطرافم انداختم. کیفم را روی 
یزیون بیست و یک اینچ گهاشتم و به سمت پنجره  نیم*س*ن روبروی تلو

 رفتم.
بین بیرون رفتن و غها خوردن و خواب مردد مانده بودم. گوشی زنگ خورد، 

دادم، قرار بود آقای مهتاری تماس شناختم ولی باید جواب میرا نمی شماره
 بگیرد و آدرس دقیق استادا را بدهد.

 خط را آزاد کردم.
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 بله؟ -
 نفسم گرفته. سکون بود و انقدر سنگین که حس کردم منهم 

 بله؟ -
 کرد آرام صحلت کند زمزمه کردای که سعی میصدای خشن مردانه

 کیارا قاتله. -
ید درکش نکردم. گیج شدم، با اینکه فهمیدم چه می   گو

 چی گفتید؟ -
 لرزا صدایم دست خودم نلود. 

 اگر آزادا کنی به برادرن خ*ی*ا*ن*ن کردی. -
گیج و گنگ گوا کردم. گوشاای را قطع کرده بود و من هنوز توان برداشااتن 

 گوشی را از روی گوشم نداشتم.
 خوردر به برادرن خ*ی*ا*ن*ن کردیر. صدایش در گوشم زنگ می

گوشای را روی کاناپه انداختم و نشستم. این تلفن بیشتر مرا مطمئن کرد که 
کساای برای کیارا دساایسااه چینی کرده؛ ولی چه کساای انقدر با کیارا 
دشامنی دارد که بهواهد او را بفرساتد بایی دار؟ هیچ مظنونی نداشتم جز 

ی آراد رفت و آمد داشت و ه دساتش در همه چیز باز بود، به خانهدانیاری ک
 اا به دست بیاورد. توانست آ اری از کیارا، رفیق قدیمیمی

روی تهت دراز کشیدم و منتظر تماس شدم. به جای تماس آدرس پیام شد 
و من در جا نشستم. با خواندن بیمارستان... سریع بلند شدم. آن مرد نزدیک 



 خط به خط تا تو

 

75 

داشات و اگر در بیمارساتان بود نلاید لحظه ای را هم از دست  به نود ساال
 دادم.می

 
از رزوشان هت  آدرس بیمارستان را پرسیدم و راه افتادم. سر راه ساندویچی 

 خوردم به سمت بیمارستان رفتم. گرفتم و همینطور که می
جلوی بیمارستان که رسیدم آخرین لقمه را قورن داد و پیاده شدم. بعید بود 

 کردم. ی م قان بدهند، ولی باید ت ا خودم را میین موقع شب اجازها
ای رد شادم و به سامت میز اط عان رفتم. قسمت اورژانس از در شایشاه

 پشت اط عان بود و سر و صدا زیاد. 
جلوی شایشاه ایساتادم و سرم را پایین و جلوی قسمت باز گرفتم تا صدایم 

 کرد.فن صحلت میتر به گوا زنی برسد که با تلراحت
 خانم؟ -

کف دسااتش را روبرویم گرفت و به صااحلتش ادامه داد، چند لحظه صاالر 
کردم. با صدای دستگاهی که مردی پشتش نشسته بود و داشت سرامیکها را 

 زد سر چرخاندم. واکس می
 بفرمایید.-

 سریع چرخیدم و به زن میانسال نگاه کردم. 
 آقای اسههلان اینجا بستری هستند؟ -
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برد و من چرخیدم و دوباره به دستگاه سرا را در سیستم جلوی رویش فرو-
آمد. رد یستیک دستگاه چرخاند و جلو مینگاه کردم که تی گرد بزرگ را می

 ماند. تک سرنشین روی خیسی سرامیک باقی می
 بله. -

 برگشتم و سعی کردم التماس به چشمهایم بریزم.
 تونم بلینمشون؟ می-

ید نه و برود سر کارا، ولی با خوا رویی للهند زد. انتظار دا  شتم بگو
مشکلی نیست، با همراهشون تماس بگیرید بیان پایین شما تشریف بلرید -

 بای. 
دانستم همراهش خوشحال شدم، ولی حای مشک  این بود که من اص م نمی

 کی هست. 
قشون تماس شه شما لطف کنید با اتای همراهشون رو ندارم، میمن شماره-

 بگیرید و بگید بیان پایین؟ 
یم گرفت و خم شد و در میکروفن اع م کرد.  دوباره کف دستش را جلو

 دکتر صالحی اورژانس، دکتر صالحی اورژانس. -
برعکس تمام پیجرها نه به صاادایش غمزه داد و نه حتی صاادایش را عو  

 کرد. دوباره برگشت سمتم. 
 باشه، فقط بشینید.-

 ستادم و یک قدم عقب رفتم. سریع صاف ای
 چشم.-
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هایم را ق ب ام را روی پاهایم گهاشتم و دستنشاستم و کیف چرم مشکی

دانم از هیجان بود یا از اضطراب رسیدن دوباره به شده رویش گهاشتم. نمی
و  ام زمین بوددادم؛ سر پنجهکنترل هر دو پایم را تکان میاسام دانیار که بی

 زمین می خورد.ام محکم روی پاشنه
ُرم به دست همینطور هم به اطراف نگاه می  کردم، یکی روی ویلچر بود و سک

خندید، دیگری دستش به دیوار بود و با رنگی پریده و خم با دو همراهش می
 رفت.شده از درد تنها به سمت اورژانس می

هایم را در هم ق ب کردم و به انگشااتر فکر کردم، یک چیزی در انگشاات
دانساتم چیسات، شاید در مورد برخورد داد که نمیمورد انگشاتر آزارم می

 کسانی که انگشتر را دیده بودند و شاید خود انگشتر. 
یر جلوی چشمم با مانتوی دکمه نقره ای به هم ریهت. سریع ایستادم، تصو

پنجاه ساال روبرویم ایساتاده بود، اولین چیزی که به چشمم زنی نزدیک به 
 هایش بود. للهند بی جانی زد.ی چشماندازهآمد خستگی بی

 شما اومدید م قان آقای اسههلان؟ -
شاانیدمش کمی برایم نامانوس بود، فامیلی عجیلی بود. سااعی حای که می

 کردم صمیمی به نظر برسم. 
 بله، شما همراهشون هستید؟ -
 دخترشون هستم. -

 کیفم را میان دو مشتم جمع کردم. 
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 کنم...من از راه دوری اومدم، فقط یه سوال از استاد دارم و رفع زحمت می-
 نگاه کنجکاوا را به من دوخت.

 شناسه؟ بابا شما رو می-
هایم از فشار زیاد روی کیف کشیده شد و صدایش باعب شد حس انگشت

 بدی بگیرم. 
 ولی سوالم خیلی مهمه. نه متاسفانه، -

 یک تای ابرویش را بای داد و وزنش را روی یک پا انداخت و مای  ایستاد. 
 دکتر تعداد م قان بابا رو محدود کرده و من باید بگم متاسفم. -

 گهارد استاد را بلینم. فهمیدم تا از جریان سر درنیاورد نمی
 با اجازه تون. -

یش را گرفتم.  قل  از اینکه قدمی بردارد آستین  مانتو
خانم اسههلان، برادر من به قت  رسیده و تنها سرنخ یه انگشتره که اه  فنش -

 گفته ساختن این انگشتر فقط از عهده ی پدر شما بر میاد. 
رنگش پریاد، یاک قدم عقب رفت و آب دهانش را به سااهتی قورن داد. 

 دفعه به شدن اخم کرد و کمی صدایش را بای برد. یک
ونه شادی خانوم؟ پدر من نود ساالشاه و ساه ماهه تو بیمارستانه، بیاد دیو-

 برادر شما رو بکشه؟ زده به سرن؟ 
حق داشات، انقدر مماطرب بودم که نکند برود، نتوانساتم درست برایش 

 توضید دهم. 
 پیش از اینکه صدایش بایتر برود به شدن سر تکان دادم. 
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د پدرتون نیساات، فقط شاااید خوام، بلینید هیچ شااکی در مورمعهرن می-
پدرتون یادا بیاد که این انگشاتر رو برای کی سااخته، اگر یادشون باشه ما 

 شیم؛ همین. یک قدم به قات  نزدیک می
تر ایستاد. کمی نگاهم کرد و من چشم از چشمش نفس راحتی کشید و آرام

 برنداشتم. 
 به خدا قسم خانم همین یک سواله. -

 گوشی را از کیفم درآوردم و او با نگاه دستم را تعقیب کرد. 
یش گرفتم.   عکس را آوردم و جلو

ر رو خوام بلینم اگر ایشون این انگشتبلینید، این عکس انگشاتره، فقط می-
 ساختن یادشون هست برای کی و چه وقتی ساختن یا نه.

ه ینکه دست ببه انگشتر نگاه کرد و چشمش برق زد، کمی جلو آمد و بدون ا
 گوشی بزند دقیق به عکس نگاه کرد. 

 قشنگه. -
سار تکان دادم و ک فه نگاهش کردم، حوصله ی ابراز احساسان نسلت به 

 زیلایی انگشتر را نداشتم. 
 نگاهم کرد.

 ی سوم، اتاق سی و سه. برو طلقه-
جان گرفتم، للهند عجولی زدم و گوشی را در کیفم گهاشتم و به سرعت به 

سانسور رفتم. کمی صدایم را بای بردم که در میان پیج دکتر اورژانس سمت آ
 محو شد. 
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 ممنونم.-
 

یش ی سفید تا گلهایش را بسته بود و ملحفهوارد اتاق که شدم پیرمرد چشم و
بای کشیده شده بود، روی ملحفه پتوی سلز رنگی کشیده شده بود که رنگ 

 عجیلی بود.  ی استاد در تمادتندا با پوست رنگ پریده
یزیونی که  از کنار سارویس بهداشاتی رد شادم و به سمت تهت رفتم. تلو
نزدیک به ساقف و به دیوار تعلیه شاده بود روشان بود و صدایش بسته بود، 

ینده پیچیده بود.   بوی الک  و مواد شو
آرام روی صاندلی کنار تهت نشستم و نگاهش کردم. مث  اینکه حمورم را 

هایش انقدر اا را باز کرد. لبهای چروک خوردهکحس کرد که کم کم پل
 خورده بود که یک خط باریک صورتی از آنها باقی مانده بود. چروک

 للهایش لرزید
 فت...فتانه...-

 نزدیکش شدم و کمی خم شدم. 
 س م استاد. -

بدون اینکه از حماور یک غریله در اتاق اختصاصیش تعجب کند، للهند 
 رنگی زد.بی
 ترم. س م دخ-
 خدا بد نده. -
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 هایشهای پلکهای کم رنگش میان چروکپلکهایش را سنگین بست و مژه
 های آبی از آن بیرون زده بود، محو شد.که رگ

 بد نلینی دختر جان. -
 ترسیدم هر لحظه دخترا بهواهد که بروم. رمق بود و میبی
 استاد مزاحمتون شدم که یه سوال بهرسم. -

یش گرفتم. سریع از کیفم گوشی را در آوردم   و عکس را جلو
 شناسید؟ شما این انگشتر رو می-

 هایش را تنگ کرد و از میان خط باریک به گوشی نگاه کرد. چشم
 بیارا جلوتر.-

 فروغش برق زد. لب زدهای بیای چشمگوشی را جلو بردم و برای لحظه
 تلولو.-

 کمی سرم را نزدیک کردم. 
 یعنی چی استاد؟-

یر  للهند زد، ولی نگاهش اینجا نلود، انگار جایی میان خاطراتش دنلال تصو
 گشت. حقیقی انگشتر می

 ماشتم، اسم این یکی تلولو بود. برای کارهام اسم می-
 ام شروع کرد به بازی کردن. ی سینهقللم در قفسه

 خب؟ یادتونه برای کی ساختیدا؟ یا به کی فروختیدا؟ -
ا را نامحسوس تکان داد و چشم از عکس برداشت. گوشی را در کیفم سر

 گهاشتم و لب تهت نشستم. 
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 این انگشتر رو حدود...-
 هایش که باز باریک شده بود خیره ماندم. کمی فکر کرد و به چشم

 . بیست و پنج سال پیش ساختم، سفارشی هم بود-
 را گرفتم. رخدایا خودن کمک کنر بی اختیار از روی پتو دستش 

 اسمش؟ اسمش رو یادتون میاد؟ -
اون روزا دو سه تا خونواده ی پولدار بیشتر نلود، آخه فریدن خیلی کوچیک -

 بود.
 نفسم رفت، دستم روی پتو مشت شد و چشم بستم. بی توجه ادامه داد. 

یادمه یه آقایی بود که زنش رو خیلی دوست داشت، یه پسرم داشت، اومد -
باهاا بود، خیلی شیطون بود، برای همین یادم مونده.  سفارا بده پسرا

 واسه اون ساختمش ولی اسمش یادم نمیاد دخترم. 
از جایم بلند شدم، انگار روی پاهایم نلودم، جایی میان زمین و آسمان بودم. 

 گیج تلو تلو خوردم تا صندلی. 
خاانومش از اون خاانوماای خوا ساالیقاه بود. یاادماه وقتی اومدن که -

ی لش بگیرن خانومه اخم کرده بود، ولی شااوهره خیلی خوشااحال بود. تحو
حای میگی چرا یادمه، چون خیلی تو موقم خورد که دو ماه روی این انگشتر 

 کار کردم و خانومه با کلی اخم و تهم دستش کرد و درستم نگاهش نکرد. 
 کلمه گفت های سنگینم فقط یکسری تکان دادم و لب

 ممنون.-
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چرخیاد یاا من بودم کاه دائم به دیوار بودم، زمین بود کاه میگیج و گناگ 
 شدم به اسم دانیار؟شدم و کمانه میکوبیده می

ای خروجی بیمارسااتان رد شاادم و دسااتم را به دیوار گرفتم و از در شاایشااه
ی بغض پهن شااد در چرخیادم، پلاه ها را پایین رفتم و چرخیدم و قالیچه

 است سر دانیار فریاد بزند. خوام که میی خراا خوردهحنجره
 شد.کلمان در سرم آونگ می

اا از معدود رفریادن شااهر دانیااره، پدرا عاشااق مادرا بوده، خانواده
شااناخت، متمولین این شااهر بودن، یه پساار داشااتن، دانیار انگشااتر رو می

صاحب انگشتر قطعام قات  برادرمه، دانیار به وسای  کیارا دسترسی داشت، 
 دیدن دانیار حالش بد شدرسیمین با 

پشات فرمان که نشستم بغمم سر باز کرد، نفس کم آوردم و شیشه را پایین 
کشیدم. نسیم خنک شلانگاه را به جان خریدم، با تمام استهوان درد صورتم 

ید و بلرد.   را در معر  باد قرار دادم شاید اسم دانیار را بشو
 رچرا لعنتی؟ چرا کشتیش؟ چرا؟ تو چرا؟ر

 
ن اسااتاارن زدن و حرکت کردن نداشااتم، توان راه رفتن و زندگی کردن توا

ی تمام احسااسااتم هم به گ  نشست که دلم مرگ نداشاتم، انگار ته مانده
 خواست، دلم برادرم را خواست که در آغوشش آرام بگیرم. 

مرگ باورم نسالت به دانیار یعنی مرگ تمام احساساتم. او پنهان کرد، دروغ 
ن را از هم پاشاید، ولی در تمام لحظاتی که او از سر غرور و گفت، زندگیما



wWw.Roman4u.iR  81 

 

من از ساار لجلازی کارمان به محماار و اممااای ط قنامه کشااید باورا 
 داشتم، به او اعتماد داشتم. 

هایش گهاشتم باورم شکست، اعتمادم مت شی شد و من پایم را روی خورده
 و زجر کشیدم. 

یدم. باید خودم را به هت  می رساندم، سرم را به فرمان تکیه دادم و نفس کش
شااد. ای قطع نمیگوشاای لحظه گشااتم. صاادای زنگباید به تهران بر می

و  خواستم فریاد بزنمعصلی گوشی را از کیفم در آوردم، هر کسی که بود می
یم دسات از سارم بردارد، ولی با دیدن اسم دانیار لب هایم خشک شد، بگو

 ایم دور گوشی مشت شد.هقللم ترسیده لرزید و انگشت
 ام از خس خس بیفتد. نفسام و سرفه کردم تا سینهمشات کوباندم به ساینه

 عمیقی کشیدم و خط را آزاد کردم. صدایش در ماشین پیچید. 
 کجایی؟ -

زد و پرساای، کوتاه و مهتصاار حرف میعادتش بود، بی ساا م، بی احوال
 گرفت. ها را میبزرگترین نتیجه

فهمید دور از او و جانم، ولی نلاید میهای بیخت به دستصدایش لرز اندا
ام، ممکن بود سر کیارا را هم زیر آب کند در بطن این پرونده به او رسیده

 و انگشتر را از بین بلرد. 
 خارر از شهر. -

 ای سکون کرد. لحظه
 خوبی؟ -
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چند وقت بود حالم را نهرسایده بود؟ شاید جلوی همان محمری که امما 
روی ط قنامه و او ساارد نگاهم کرد و پرسااید ر خوبی؟ر و من زهرخند  زدم

 شمر زدم ربهتر از این نمی
 خوبم. -
 اینطور به نظر نمیاد. -

نگاهی به فمای جلوی بیماستان انداختم، آملوینس آژیرا را خاموا کرد 
 و برانکارد را از پشت آملوینس بیرون آوردند. 

 اومدم شهر تو، زادگاهت آقا خاتمی. -
ایش هسکوتش کشنده بود، انقدر سنگین که حس کردم این است که دست

 ام کند. از گوشی بیرون بیاید و خفه
 باشه. -

 هایم را فشردم. تنها واکنشش همین بود، پرحرص لب
 کاری داشتی زنگ زدی؟ -
 نه، شب بهیر. -

 کردم روی صندلی و استارن زدم. بدون جواب قطع کردم و گوشی را پرن 
 کنم دانیارر راگر این بازی توئه، من بازی رو دور گردنت حلقه می

ی دار بر گردنش لرزیدم و لرزیدم، انقدر که حس و خودم از تصااور حلقه
 ام.کردم از لرز به تب رسیده

 
×××× 
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ی مهم  را کنار زدم و چشم به طلوع خورشید دوختم. ی رنگ و رو رفتهپرده
داد به آسمان، رنگی کرد و رنگی تازه میهایش در هم بازی میزرد و نارنجی

ید صلد بود، صلحی که تمام شلش را از درد قت   که اسام نداشات، ولی نو
 برادرم و به دار کشیده شدن دانیار پیچ و تاب خوردم. 

وز تق  و خساتگی هم باعب نشاد خوابم بلرد، تا صاالد به رختهواب دو ر
چنگ زدم و در بالش فریاد زدم و صاالد که رسااید با باور اینکه هر چیزی 

 ممکن است، از تهت بیرون آمدم. 
شکستند و مهن و قللم را در تاریک های کوتاه و بلند خط نور را میساختمان

 انداختند. روشن آسمان به تاب می
عت نزدیک به شش بود و دیگر توانایی روی پا ایستادن نداشتم، باید چند سا

 رفتم.خوابیدم و به سمت تهران میساعتی می
فکر کردن را موکول کردم باه بعاد از خواب، زیر پتو لغزیدم و تا خواسااتم 

 گوشی را خاموا کنم اسم دانیار رویش نقش بست. 
د و دانیار انقدر با م حظه بود از تعجب ابروهایم بای پرید، طلوع صاالد بو

 که این موقع صلد تماس نگیرد. از نگرانی برای کیارا گوشی را برداشتم. 
 چی شده؟ -
 هتلت کجاست؟-

 سرم را روی بالش گهاشتم و از درد بدنم چشم بستم. 
 پرسی؟ می برای چی-
 آدرس؟ -
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 نم.فریاد بز دو روز فشار انقدر کنترلم را از دستم خارر کرده بود که بی هوا
برای چی باید بهت آدرس بدم؟ مگه تو کی هستی؟ دوستمی؟ شوهرمی؟ -

 کنی؟کی هستی که سین جیمم می
 نفس عمیقی کشید، آخرین حد خشمش بود. 

از وقتی ازن جدا شادم نسلت دوستیمون هم از بین رفت و من بابت این -
سم؟ برای پرقمیه خوشحالم، حداق  تو این روزها خوشحالم و اما چرا می

ای هستم که شما اومدی در موردا تحقیق کنی و اینکه من دادستان پرونده
ونی داا ندی میاگر تو این راه شما به مدرکی برسی که پیش از دادگاه ارائه

تونم از همینجا برگردم، تونم تو دادگاه ردا کنم، حای خود دانی، میکه می
 ردی که انقدر عصلیت کرده. تونم بیام و برام توضید بدی چی پیدا کمی

. ترسیده بود که آمده بود؟ طوینی  ترین و بعیدترین دیالوگ عمرا بود قطعام
خواستم خود بود، ولی یک لحظه تصمیم گرفتم بلینمش، میهایش بیحرف

شااناختم را هایش نگاه کنم و دانیاری که خط به خط داشااتم میدر چشاام
 بلینم. 

ام را م با چه کسی زندگی کردم. ک فه پیشانیخواساتم بدانم دو سال تمامی
 به کف دستم تکیه دادم و از سرمای دستم پیشانی داغم خنک شد. 

 الو، تشریف دارید؟ -
 های ریز سرخابی کاغه دیواری خیره ماندم. ام زدم و به گ دستم را زیر چانه

 کنم. بران پیام می-
 منتظرم.-
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رو تهتی را صااف کردم و آبی به دسات و صورتم زدم، پیش از آمدنش باید 

ام تا راهی برای خ صی فهمید چه فهمیدهکردم، نلاید میخودم را جمع می
 رفتم. کردم و بعد سر وقتش میکیارا پیدا می

یزیون را روشاان کردم. نور کم سااوی پاییز از پشاات  پرده را کنار زدم و تلو
رشااته رشااته روی فرا افتاده بود. پایم را روی اولین  حصااار آهنی پنجره

 ی نور گهاشتم ردانیار قات  هم نلاشه توا دست دارهر رشته
ی نور ام رشتهنورر اما چطور؟ چرا باید آراد رو بکشاه؟ر ساایهروی خط بی

دوم را شااکساات رقل  از اینکه بفهمه همه چیز رو فهمیدم باید ازا حرف 
 بکشمر 

های نور را به حال خودشان گهاشتم و به که بلند شد رشته ی درصادای تقه
 سمت در رفتم.

در را باز کردم، به دیوار روبرو تکیه داده بود و دساات به سااینه ایسااتاده بود. 
کف کفشاش را به دیوار زده بود و سرا را تکیه داده بود؛ خسته بود و از آن 

 ای مانده بود. آدم ملادی آداب و همیشه مرتب سایه
ی شان کرده، دکمهموهایش کمی به هم ریهته بود، معلوم بود با دستش شانه

 ایش کمی کج شده بود. ی پیراهن سرمهبایی پیاهنش باز بود و یقه
ساارا را از دیوار برداشاات و نگاهم کرد، نگاهش خسااته بود یا رنجیده 

 نفهمیدم، فقط یک لحظه قللم خالی شد. 
 د، کمی از جلوی در کنار رفتم. پیش از آنکه حرفی بزنم که نلای
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 بیا تو. -
 پایش را انداخت و دو قدم بلند تا اتاق را طی کرد و وارد شد. 

هایش را درآورد و یک سااره به ساامت مل  رفت و خودا را انداخت کفش
 روی کاناپه.

وقت حتی در بدترین سارا را تکیه داد و چشام بست. نگرانش شدم، هیچ
زد هم انقدر های مجهول ساار و کله میقت  هایهاایی که با پروندهشااب

 پریشان ندیده بودمش. 
یش گرفتم.   لیوان آب را جلو

 خوبی؟ -
 هایشی چشماا را گوشهچشام باز کرد و لیوان را گرفت. شاصت و سلابه

 کشید و ابروهایش را بای کشید. 
 ام. خسته-

های خسااته نه، شاااید هیجان این روزهایش بیش از حد بود، چرا؟ حرف
اساتاد و نگاه دانیار روی انگشتر حالم را به هم ریهت. پر تمسهر نگاهش 

 کردم. 
 از تهران تا زادگاهت راه درازی نیست، چرا انقدر خسته شدی؟ -

ام را گرفت که ساارد نگاهم کرد، هر چه حس خسااتگی و ک فگی بود طعنه
 شید و صاف نشست. پرک

 استاد خوب بود؟-
 ای مان ماندم، سرم به دوران افتاد، دستم جلوی دهانم مشت شد. لحظه
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 لیوان آب خالی را روی میز کوچک جلوی مل  گهاشت و تکیه داد. 
خونسرد نگاهم کرد و من نگاهم به او بود و فکرم هزار جای دیگر. از کی مرا 

 دانست؟ تعقیب کرده بود؟ چقدر می
 چی پیدا کردی؟-
 هی... هیچی. -

گرفتم موشاکافانه نگاهم کرد. ترسایده بودم، از انگشتی که باید سمتش می
 شد. ترسیدم؛ از اتهامی که هر لحظه در مهنم بزرگتر می

 اگر کارا با قت  آراد تمام نشود؟ اگر آمده است که...
کرد چه کساای جا مرا ساار به نیساات میزده قدمی عقب رفتم، اگر همینیخ
 فهمید؟ می

یی خورد و ایستادم.   نفهمیدم، ولی انقدر عقب رفتم که پشتم به در دستشو
بلند شاد، با هر قدمی که به سمتم برداشت ضربان قللم بیشتر شد. نزدیکم 

 هایش دیدم. ی لبکه رسید نیشهند را گوشه
نگااه کردم کاه چیزی برای دفااع پیادا کنم ولی هیچی نلود. دو  باه اطرافم

یی و دو طرف سرم گهاشت، خیره به چشم  هایشدستش را روی در دستشو
 ام کارم تمام بود. فهمید ترسیدهنگاه کردم، اگر می

 چته؟ -
 کلمه شد. تمام ت شم برای حرف زدن منجر به همین یک 
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د و به گردنم نگاه کرد و مث  تر شااد، ساارا را کج کرنیشااهنادا عمیق
یش ای که بهواهد پها از بینی نفس عمیق کشید، مث  شکارچیمالیهولیایی

 از دریدن شکارا را بو کند.
 

کردم، فهمیدم، تا عمق استهوانم احساس لرزا میتازه معنای ترس را می
 بای ام پر التهابهایم کوتاه شده بود و سینهی یک قطره آب بودم. نفستشنه

 رفت. و پایین می
ام چشم دوخت و هایش تکیه داد و پاهایش را عقب برد و به ساینهبه دسات

 برنداشت. زیر نگاهش در حال آب شدن که نه، سوختن بودم. 
 اا شد خشمی که قادر به کنترلش نلودم. تمام ترسم نتیجه

هایش کام م اختیاری بود. هایش، برداشتن دستدستهایم را زدم زیر دست
 چرخید و تکیه داد به دیوار و من سریع دو قدم فاصله گرفتم. 

 ای، روانی. تو دیوونه-
هایش را در جیب شالوارا فرو برد و عمیق نگاهم کرد. نیشهندا دسات

 برای یک لحظه هم پاک نشد، پلک زد.
 ام.درسته، دیوونه-

به خاطر  اآنچنان به سرتاپایم نگاه کرد که در زیلاترین خاطراتم هم این نگاه ر
 نمیاوردم.

 خوای از جونم؟ برای چی اومدی اینجا؟ چی می-
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دانم آن نگاه و اا را از دیوار برداشاات و باه ساامت مل  رفت. نمیتکیاه
 ی سرد و خالی. نیشهند فیلم بود یا این چهره

 ری. اول یه لیوان آب بهور، داری از حال می-
تیار داشااتم، هنوز هم قللم اختیار به حرفش گوا دادم، واقعام به آب احبی

 کوبید و دهانم خشک شده بود. محکم می
 دیگه کاری نداری اینجا؟ -

 سر تکان دادم. 
 نه. -
 تهران؟  تونیم برگردیمپس می-

 متعجب نگاهش کردم. 
 تا اینجا اومدی که بگی برگردیم؟ -

 بی حرف بلند شد. 
 ام، ولی انقدر جون دارم که تا تهران رانندگی کنم. خسته-

 خودم را روی تهت انداختم. دست و پایم کرخ شده بود.
 ام. ولی من خسته-

 کیفم را از روی مل  برداشت و سمتم گرفت. 
 تو ماشین بهواب. -

 به تار تهت تکیه دادم. 
 تونم رانندگی کنم. من دیشب نهوابیدم، نمی-
 ماشینت رو بیاره.  ها میگمتو با من میای، به یکی از بچه-
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 یک ابرویم را بای دادم و با تمسهر نگاهش کردم. 
هشون هایی بکنی اینجا انقدر آشنا داری که چنین مسئولیتپس اعتراف می-

 بدی، حتی بعد از اینهمه سال که اومدی تهران. 
 هایم را بدزدم. شدم چشم بدون یک کلمه حرف انقدر نگاهم کرد تا مجلور

 کشمت. بلند شو بریم، نترس، نمی-
 دانم چرا خجالت کشیدم.سرم بیشتر فرو افتاد و نمی

 
×××× 

خواساات کاری را در مااشااین را بااز کرد و ک فه نگاهش کردم. وقتی می
 کس جلودارا نلود. دهد هیچانجام 

ن حداق  خوبیش ای ای بیش نلود،مرد دموکراساای و اختیار لطیفه برای این
اب  کرد را قبود که انقدر منطقی بود که شاارایط جلری که به آدم تحمی  می

 تحم  کند.
کردم  با حرص نگاهش بالش کوچکی را به پشت صندلی تکیه داد و نشستم.

دانستم انقدر خوب کرد ولی میتا ماشین را دور زد و سوار شد. نگاهم نمی
 در حال فروپاشی هستم. شناسد که بداند از خشم مرا می

 سعی کن یک کم بهوابی، باید با هم صحلت کنیم.-
 رخش را نگاه کردم. سرم را به شیشه تکیه دادم و نیم

های بلندا با آن ابروهای راسااته، زیلایی خاص های مشااکی و مژهچشاام
خودا را داشاات، ولی چیزی که روزی قلب مرا لرزانده بود جدیتش بود، 

 اا. حمایت مردانه
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هایم را بستم و دانیاری زنده شد که روزی تمام قللم را تقدیمش کردم. چشم
فهمیدم. چقدر بادون هیچ دلیلی رفتم باه روزی کاه امروز معناایش را می

یر آن روز به معنای دانیار جدید برازنده بود. از تصااور آن روز للهند  تصااو
 روی للم نشست.

زخانه به هال آمدم. از صاادای کیف که سااگکش روی میز خورد از آشااه  
ر کرد. انقدر غرق فکهایش را ستون کرده بود و خیره به کیفش نگاه میدست

 بود که حتی مرا ندید. 
 چای لیوانی تازه دمش را روی میز گهاشااتم و رویش یک بشااقاب کوچک

 گهاشتم تا خیلی سرد نشود. 
 به طرفش رفتم. 

 س م. -
 ای زد. صاف ایستاد و للهند خسته

 س م. -
 هایم را دور کمرا حلقه کردم و نگاهش کردم. دست

 خوبی؟ -
هایم گهشت و دور کمرم حلقه شد، وزنم را روی هایش از کنار دستدست
 هایش انداختم و آرام تابم داد. دست

 خوبم، تو؟ -
 هایم را غنچه کردم. چشمم را بستم و لب یک
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داشتم، چرا دروغ بگیم  ایخب تو که خوب نیستی، منم روز خسته کننده-
 به هم؟ 

ابرویش را بای داد و نگاهش گردنم را نشااانه رفت. ساارا که نزدیک شااد 
خودم را به عقب سار دادم و او بیشااتر خم شاد رویم. با یک دسااتش نگهم 

 داشت و با دست دیگرا چنگ زد یی موهایم و سرم را بای کشید. 
 ام گهاشت و لب زدهایش را روی چانهلب

 خوای امتحانم کنی؟ آشام فرق زیادی ندارم، میبا یه خون این-
دفعه بلندم کرد و محکم بغلم قهقهاه زدم و بیشااتر خودم را تااب دادم. یک

 اا بود خندیدم.طور که سرم روی سینهکرد. همین
 ای هم احساس دارن؟ آشامها جز به خون به چیز دیگهخون-

 وچکی گرفت که اخم کردم. ام را گاز کسرم را عقب کشید و سر بینی
 آره، به هر چیزی که حس خشونتشون رو تحریک کنه. -

 ای به خودم گرفتم.ی ترسیدهچهره
 ترسم، خشونت دوست داری؟ نگو می-

 سرم را نزدیک برد و صدای گرمش را کنار گوشم شنیدم.
 کنی. از نوع گ*ن*ا*هکارا، نه اون چیزی که تو فکر می-

 را گرفتم و کشیدم طرف مل . کمی عقب رفتم و دستش 
 هایش را جمع کرد و دقیق نگاهم کرد.روبرویش که نشستم چشم

 خوای اعتراف بگیری؟ می-
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های کشیده و خواب موهای نرم روی دستش هایش را گرفتم و به ناخندست
 نگاه کردم.

ه، کنفهمم یه چیزی تو پرونده امیتت میزنی میطوری حرف میوقتی این-
 ر موردا صحلت کنی؟ خوای دمی

اا تکیه داد و خودا کمی ام حلقه کرد و سرم را به سینهدستش را دور شانه
 در مل  فرو رفت، پاهایش را روی میز گهاشت. 

حساام میگاه قاتله، ولی هیچ مدرکی برای ا لاتش ندارم؛ کارا رو تمیز -
 انجام داده. 

دادم. از این زاویه تاب اا تکیه ام را به سااینهسارم را کمی بلند کردم و چانه
آمد، انگشتم را روی ابروهایش که انگار بارها هایش بیشاتر به چشم میمژه

 شانه خورده بود کشیدم. 
 کنی، مطمئنم. تو یه چیزی پیدا می-

کرد. دساات کشااید یب ی موهایم و  ساارا را تکاان داد و از بای نگاهم
 نگاهش با دستش تا سر موهایم کشیده شد.

 هیچی نیست، هیچی. -
آمد، او از اینکه گ*ن*ا*هکاری فرار نشستم، نه اینکه از شکست بدا می

 کند متنفر بود. 
 فقط حست میگه گ*ن*ا*هکاره یا مطمئنی؟ -
 مطمئنم.-

 ی مل  تکیه دادم. پایم را روی پایش انداختم و به دسته
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 خوای چیکار کنی؟ می-
، پایم از روی پاهایش افتاد و باره بلند شاادچناگ زد بین موهاایش و یاک

ی پایم به لب میز خورد. انقدر حواسش پرن بود که حتی صدای آخ پاشنه
 بلندم را نشنید. 

 فردا تلرئه میشه. -
ر ی پایم درگیباره برگشاات و میهکوب نگاهم کرد. من که با درد پاشاانهیک

 بودم اخم آلود نگاهش کردم.
آزاد کنن، اونوقت تمام کسانی که  خواست یه روز جرم و جنایت رودلم می-

کشتم، هر مجرمی که از چوبه دونم قاتلن ولی به نوعی فرار کردن رو میمی
 کشیدم. ی دار و مجازان فرار کرده رو به چهار میخ می

ابروهاایم از تعجاب باای پرید. دانیار عادن نداشاات الکی حرف بزند یا 
ید که فقط خشمش را خالی کند.   چیزی بگو

 کنی؟ ام اگر قانون نلاشه این کاررو میواقع-
 محکم سر تکان داد. 

 یکی از رویاهامه. -
یعنی فقط قانون دست و پان رو بسته؟ اگر بتونی قانون رو دور بزنی میری -

 کنی؟ مجازاتشون می
 کرد للهند زد. های پیراهنش را باز میدر حالیکه دکمه

 شک نکن.-
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ی بغلم خورد و از آن محکم به شایشه انداز افتاد که سارمماشاین به دسات
ترینم بود جدا شاادم و نشااسااتم کنار دانیاری که روزهاا کاه دانیاار محرم

 شناختمش. نمی
 سرن درد گرفت؟ -

 چشم دوختم.  ی نیمه تاریکام را ماساژ دادم و به جادهشقیقه
 نه زیاد.-

قی ربداشت، چشمم به دنلال تیرهای چراغی قللم دست برنمیترس گوشاه
 رفت. که یکی در میان خاموا و روشن بود، می

 بگو. -
 بارید. هایش خستگی میبرگشتم و نگاهش کردم، از چشم

ها رو به چهار میخ یاه روز گفتی اگر بتونی قانون رو دور بزنی حتمام مجرم-
 کشی، یادته؟ می

یک لحظه برگشاات و نگاهم کرد، ولی سااریع ساارا را برگرداند و به خط 
 وسط جاده چشم دوخت. 

 یادمه. -
 جا شدم و صاف نشستم. ام جابهسریع روی صندلی

 هنوز هم این رویا رو داری؟ -
ید امکان ندارد دست به مجازان کسی بزند یا  ید نه، بگو انتظار داشاتم بگو

کند قات  است، ولی محکم سر تکان یحداق  کسای را بکشد، چون فکر م
 داد. 
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 دارم. -
بدون حتی یک کلمه حرف نگاهش کردم. ساارعتش را بیشااتر کرد و للهند 

 داد، در تمامریزی روی للش نشست. فکم منقلض شد، داشت مرا بازی می
شناختم، چه روزهایی که دوست برادرم بود و چه هایی که دانیار را میساال

توانستم این خصلت انقدر با او رو راست بودم که نمیروزهایی که همسرم، 
 را کنار بگهارم؛ شهصیتی داشت که هر کسی را واردار به صداقت می کرد. 

 دوست داری من رو بترسونی، نه؟ -
 تر نگاهم کرد. همراه با للهندا یک ابرویش بای رفت و اینلار عمیق

 ترسی؟ مگه می-
 فریاد زدم. بی اختیار مشتی به بازویش زدم و 

 آزارم نده. -
ام روی داشلورد انداخت و دوباره مسیر نگاهش نگاهی به دست مشت شده

 را تغییر داد. 
 اونی که تو رو آزار میده خودتی، نه من. -
 لفاظی نکن دانیار، نکن. -

یش نگاه کرد.  وقتی شروع به حرف نفس عمیقی کشاید و میهکوب به جلو
 ام. را نشناخته وقت اوزدن کرد فکر کردم هیچ

خودن، خودن رو آزار میدی چون داری باورهان رو به خاطر یه سااری -
 بری. اساسه از بین میگم بیشک که نمی

 هایم به هم خورد، چیزی فهمیده بود؟ لب
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 منظورن چیه؟ -
 دنده را عو  کرد و هر دو دستش دور فرمان مشت شد. 

 قل  از اینکه تو رو بلینم رفتم سراغ استاد. -
ام، اگر استاد چیزهایی نفسام بند آمد، بی شاک فهمیده بود به او شک کرده
 که به من گفت را به او هم گفته بود حتمام فهمیده بود.

ی خلون و ظلمانی انداختم و ترس، بیشتر قللم را چنگ زد. نگاهی به جاده
 توجه ادامه داد.بی
 گردی، منم همینطور. دنلال صاحب انگشتر می داری-

 بی اختیار پوزخند زدم.
شناسی، روز اولی که دیدیش از نگاهت دروغ نگو، تو اون انگشاتر رو می-

 فهمیدم. 
ید و با صدای دندانش که روی ته ریش زیر للش کشیده شد تازه  للش را جو

 روی کرده ام. فهمیدم زیاده
زدم، زده بودم، اگر شک هم داشت حای مطمئن بود که حرفی را که نلاید می

کنم او قات  اسات؛ که مهنم این را صاد درصاد قلول داشت و دلم فکر می
 داد. حتی یک درصد به آن رضایت نمی

ید برای اولین بار دلم می ید اشتلاه می کنم، بگو خواست سرم داد بزند و بگو
ید قات  را میرا در دست کسی دید آن  شناسد، ولی سکون کرد.ه، بگو
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گهشاات جان می ی برهون با تک و توک ماشااینی که از کنارمان میجاده
 گرفت. 

داد، عمیقام آزارم چند دقیقه بود که ساکون کرده بود و این سکون آزارم می
 داد. می

هایم را بستم و او سکون را وقتی از حرف زدنش به ک  ناامید شادم، چشم
 ت. شکس

خواد همه چیز ساار من آوار بشااه نه؟ قات  بودن من بران خیلی دلت می-
 تره تا کیارا. قاب  قلول

 بهت زده نگاهش کردم. 
 دونی کیارا قات  نیست.خودتم می-

 پوزخند بلندی زد و نگاهم کرد. 
 از کجا باید بدونم؟ -

 هایم روی هم ساییده شد، همه با او سر جنگ داشتند. دندان
شااناساایش و باهاا بزرگ شاادی و بهش شااک داری، خوبه می خوبه-

 همه دشمنی شده؟ خوای قات  بدونیش، چرا دانیار؟ چی باعب اینمی
کیفم را از روی پاایم برداشاات و پرن کرد روی صااندلی عقب و من تازه 

 فهمیدم کیفم میان مشتم مچاله شده بود. 
 ا بزرگ شدی. گی باهامن با کسی دشمنی ندارم، ولی خودن داری می-
شااناساایش که قات  بودنش بران خوای بگی انقدر میخب که چی؟ می-

 طوری شناختیش؟ عجیب نیست؟ این
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کرد، مث  همان نگاهش یخ بسااته بود، مث  هر زمانی که چیزی را پنهان می
ید و نگفت و نتیجه اا شااد  روزی که من دساات و پا زدم تا واقعیت را بگو

 ط ق. 
ن و کیاارا هر دو تو فریدن به دنیا اومدیم، هر دو تک کاه مناه، برای این-

پسر بودیم، تازه اون تک فرزنده و من یه خواهر دارم، یادن که نرفته؟ درسته 
های متمول بودیم، هر دلیلی ایران نیسات ولی هست، هر دومون از خانواده

ه تره ککه برای اتهام به من داری به اون هم وارده، ولی تو خیلی بران راحت
بار واقعام من رو قات  بدونی تا اون رو، از یک جهتی بران خوشااحالم، این

 عاشق شدی، یه عاشق کور.
گفت، چرا من به او فکر کردم، راساات میباا دهاان بااز مانده نگاهش می

نکردم؟ چرا یاک لحظاه هم باه کیاارا شااک نکردم؟ چرا اتهام به دانیار 
 تر بود؟ راحت

ید که کور گیج بودم، از خودم ترساایده  بودم، از اینکه دانیار حقیقت را بگو
بینم. ترسایده بودم، از اینکه فهمیدم شک مادرم به ام و واقعیت را نمیشاده

 عدالت من در مورد قات  برادرم درست است. 
تو خودم جمع شاادم و نگاهش کردم. بغض خرچنگ شااده بود، قات  بودن 

 کیارا ممکن بود؟
ید همه چیز خواساات باا دانیاواقعاام دلم می ار حرف بزنم، آرامم کند، بگو

ید کار اشتلاهی نمیدرست می  کنم. شود، بگو
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اگر... اگر کیارا قاتله، پس چرا انقدر سار نخ از خودا به جا گهاشته؟ -
 ست؟ دیوانه

 داد. ی زهرمار مینیم للهندا مزه
 نگفتم کیارا قاتله، گفتم ممکنه، همونقدر که ممکنه من قات  باشم،من -

 و اما در مورد مدارک... 
 گوا شد. تمام وجودم 

بله، کیارا خیلی باهوشه، انقدر باهوشه که از خودا سرنخ به جا بهاره -
 . ماشتمهمه سرنخ از خودم جا نمیکه بعد بگه منک باهوا اگر قات  بودم این

زد، ک م، قللم از سااینه بیرون میلرزید، بیرخادایا کمک کنر، للهایم می
 تهش.بدون 

ام را از دست داده بودم. چه ب یی بر سر آرام مشایخ مث  اینکه تمام تیزبینی 
 آمده بود، کسی که تمام شهرتش به تیزبینیش بود؟

هایم را دوران سارم انقدر زیاد شاد که به پشات صاندلی تکیه دادم و چشم
 بستم. 

زان اخواستم مجخواستم قات  برادرم بمیرد، مییک چیز قطعی بود، من می
شاود و در این راه اگر قرار بود به عزیزترین کسانم شک کنم، یا مجازاتشان 

 کنم ابایی نداشتم. 
به  ی پیش حتیبدون اینکه چشام باز کنم حرفی زدم که تا همین چند دقیقه

 کردم. آن فکر هم نمی
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خوام خوام تقاضای تایید و یقه کنم، لطفام قیمت و یقه رو بای بده، نمیمی-
 شه... نه این. آزاد

 
دانساتم باید چکار کنم. از ماشین پیاده شدم و جلوی خانه که رسایدیم می

 خم شدم و نگاهش کردم.
 کی ماشینم رو میارن؟ -

 بدون اینکه چشم باز کند جواب داد.
 دو ساعت دیگه.  تو راهه، نهایت یکی-
 ممنون.-

 تا دوا در را بساتم و به سامت خانه رفتم. یکی دو سااعت فرصت داشتم
 بگیرم و کمی استراحت کنم.

 سرم که به بالش رسید دیگر متوجه اطرافم نشدم. 

×××× 
اتاق در تاریکی فرو رفته بود،  با صاادای زنگ گوشاای خوابم ساالک شااد.

ای زمان و مکان را گم کردم. گیج به چراغ گوشاای نگاه کردم، دانیار لحظاه
 بود. 

 بله.-
ی  مادرن داده شده. - ییچ تحو  ماشینت جلو دره، سو
 باشه، ممنون. -

کمی سااکون کرد و بعد قطع کرد. روی تهت نشااسااتم، ساااعت از هفت 
 گهشته بود و من یک روز کام  را از دست داده بود. 
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سااریع بلند شاادم و چراغ را روشاان کردم و للاس پوشاایدم. باید به خانه ی 
 رفتم.کیارا می

ام که باید هر چه زودتر تکلیف تمبه یک چیز فکر کردم، این تمام مسیر فقط
 کردم. هایم را روشن میشک

ی وی یی کیارا که ایسااتادم چشاام به چراغ سااردر دوختم و جلوی خانه
 نفس عمیق کشیدم.

ی های خاموا نگاه کردم، همه جا سیاه بود، سایهکلید که انداختم به پنجره
آوری ایجاد کرده بود. ی رعبخانه صحنهی بزرگ جلوی های باغچهدرخت

لوی ی جاز کنار درختان که تا نیمه در چمن فرو رفته بودند رد شدم و سه پله
ز ی چیدر را بای رفتم. کلید که انداختم در به شاادن باز شااد و فقط سااایه

 بلندی را در دست کسی دیدم که بای رفت. 
فرا جلوی در گساریع خودم را عقب کشایدم و چوب با شادن روی سن

 فرود آمد. 
خم که شااد موهایش به اطرافش ریهت و من از بلندی موهایش، نیکیتا را 

 شناختم. 
دساات انداختم و زیر بازویش را گرفتم که سااربرگرداند و مرا دید. رنگش 
پریده بود، نفس عمیقی کشید و صاف ایستاد، دستش را روی قللش گهاشت 

 چوب در تکیه داد.و به چهار
حاال من هم دساات کمی از او ناداشاات. هر دو به هم خیره ماندیم. بین  

 های تندا آرام گفتنفس
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ی سالن فقط یه سایه دیدم، در پشتی هم قفله، خواستم بلهشید، از پنجره-
 قل  از اینکه کسی بیاد تو، خودم بیام بیرون که فرار کنم. 

 هایم نظم بدهم.سری تکان دادم و سعی کردم به نفس
 

فهمیادم چه شااده. آنجا بودن نیکیتا در آن تاریکی واقعام کم داشااتم میکم
 .عجیب بود

 کنی؟ تو اینجا چیکار می-
اا را از در نگاهش کمی گیج شااد، ولی سااریع خودا را جمع کرد. تکیه

 سفید و بزرگ برداشت. 
 یه سری وسای  اینجا داشتم، اومدم بلرمشون. -

اا گهاشتم و کمی به عقب هولش متعجب نگاهش کردم. دست روی سینه
دادم و وارد خانه شدم. دستم که روی کلید نشست لوستر بزرگ وسط سالن 

هایم را فشردم. به سمت هال رفت و روشان شاد و چشمم را زد. کمی پلک
 دنلالش رفتم. 

 تو دو ساله از کیارا جدا شدی، بعد از دو سال هنوز اینجا وسیله داری؟ -
 ی امریکایی سفیدگرفت، ولی خیلی راحت روی کاناپهام را تمسهر و طعنه

 مشکی نشست و نگاهم کرد. 
 خواست کیارا نلاشه و بیام بعمی از وسایلم رو بردارم. مدتها بود دلم می-

 روبرویش نشستم و خیره نگاهش کردم. 
 چرا از خودا نهواستی؟ -
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 یکلاره بلند شد.
ییم می-  کنی؟ داری بازجو

 نها حایلمان میز وسط مللها بود. روبرویش ایستادم، ت
 شلوغش نکن که از زیر جواب دادن دربری، چرا اومدی اینجا؟ -

 کیفش را از روی کاناپه برداشت و به سمت در رفت. 
 ای هم ندارم.جوابت رو دادم، حرف دیگه-

با شااتاب به ساامتش رفتم و پیش از اینکه در را باز کند بازویش را گرفتم. 
ام دور بازویش انداخت و بعد خشاامگین فشاارده شاادهی نگاهی به پنجه

 نگاهم کرد. 
 کلید اینجا رو از کجا آوردی؟ -

بازویش را با یک ضرب از دستم درآورد و در را باز کرد، سوز سرد به صورتم 
 تر از آن است که باید باشد. خورد و تازه فهمیدم خانه گرم

 ای هم داری؟ داشتم، سوال دیگه-
ستم چیزی از او بیرون بکشم، برای همین با للهند قدمی عقب توانفع م نمی

 رفتم و به در اشاره کردم. 
. می-  تونی بری، اللته فع م

  رفت صدایش را بلند کردنیشهند زد و در حالیکه بیرون می
 جو گرفتتت خانم وکی . -

گ رنام را نگاه کردم و یک سوال پر ی آیندههم زد برگشاتم و خانهدر را که به
 شد؟ری من میدر مهنم روشن شد. ر اینجا واقعام خانه
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های پارکت شااده بای رفتم، این خانه همیشااه حس ساانگینی به من از پله

آمدم و داد، چه زمانی که به عنوان خواهر دوست کیارا به این خانه میمی
 چه به عنوان نامزدا. 

رنگ روشاانی که در ها برگشااتم و سااالن را نگاه کردم، تنها از باایی پلاه
ها بود که آن هم با مشکی ادغام دکوراسیون استفاده شده بود رنگ سفید مل 

 ی رنگها تیره بودند. شده بود، همه
سااره به سااراغ اتاق انتهایی هال کوچک ها را بای رفتم و یکسااری دوم پله

 رفتم. 
ر در را بااز کردم و چراغ را روشاان کردم، جز گرد و خااکی کاه روی میز کا

 کیارا نشسته بود، هیچ تغییری ایجاد نشده بود. 
 ها. یک سره به سراغ کامهیوتر رفتم و روشنش کردم و رفتم سراغ فیلم

تاریخ را چک کردم و فیلم را رد کردم تا رسیدم به تاریهی که آراد کشته شده 
 بود. 

یلم را هدف فهیچی نلود، فیلمی نلود، سااردرگم به کامهیوتر خیره ماندم. بی
جلو زدم و روز بعد را چک کردم، یک دفعه صااف نشستم. فیلم روز بعد از 
سااعت دوازده شاب ضلط شده بود، یعنی دقیقا با تغییر تاریخ، فیلم ضلط 

 شده بود. 
م. و به فیلم نگاه کردهایم را ستون بدن کردم از پشات میز بلند شدم و دست

طلق معمول هشاات صاالد کیارا از خانه بیرون آمده بود و ساااعت یک 



 خط به خط تا تو

 

019 

برگشاته بود، ساعت یک و ربع پلیس برای بازداشتش رسید و دیگر هیچ. تا 
. فیلم را عقب زدم و دوباره ساعتها را چک کردم. آخر شب هیچ حرکتی نلود

هنم ای در مدفعه جرقه به فیلم روز قل  از قت  رفتم، ضاالط شااده بود و یک
 خورد. 

ی هاا خراب بوده، ولی جز روز قت  همهرکیاارا گفات چناد روز دوربین
 فیلمها موجودهر 

 مشت محکمی روی مانیتور زدم که به شدن لرزید. رچرا دروغ گفتی؟ر 
شد. رچرا؟ هایم دائم میان موهایم مشت میاز پشت میز بیرون آمدم، دست

 چرا دروغ؟ر 
ی های باریک کرم رنگ قالیچهروی زانوهایم گهاشتم و به رگهنفس دست بی

 ای خیره ماندم. قهوه
 زدم. بی اختیار با خودم حرف می

چرا فقط همون یاک روز پااک شااده؟ چرا پلیس این رو نفهمیاده؟ چرا -
های روز قل  و بعدا رو چک نکرده؟ چرا از شرکت پشتیلانی استع م فیلم

 نگرفته؟ 
اا ایستادم و به قاب عکسش خیره ماندم. روبروی کتابهانهصاف ایستادم و 

اا برق عجیلی داشات یا من حس بدی داشتم که یک های مشاکیچشام
دانم، ولی یک چیز حتمی بود، کیارا لحظه از نگاهش مشمئز شدم را نمی

 دروغ گفته بود. 
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 نها را که پاییسااریع کاامهیوتر را خااموا کردم و از اتااق بیرون آمدم. پله
 آمدم یاد حرفش افتادمربا شرکت پشتیلانی تماس گرفتمرمی

ساره به ساراغ کشوی میزا چرخیدم و دوباره به اتاق کیارا برگشاتم، یک
 ی شرکت را از دفتر تلفنش برداشتم و مخیره کردم. رفتم و شماره

آمدم از همه چیز را درکشااو مرتب کردم و بیرون آمدم. از پله ها که پایین می
یر کیارا که کمتنهایی  باخت ترساایدم. روی مل  کم رنگ میو از تصااو

 نشستم و سعی کردم به مهنم تعادل دهم. 
های جانسوز واقعام مغزم را جهت مظنون باشام، این شاکخواساتم بینمی

 مهت  کرده بود. 
به پشت مل  تکیه دادم و خودم را کشیدم تا سر تشک مل . کاا اینجا بود، 

روز گرم مرداد ماه که از شاادن گرما به نفس نفس مثا  دو مااه پیش، یک 
 افتاده بودم و تنها در این خانه و روی همین مل  نشسته بودم تا کیارا بیاید.

یر خاطره ی زیلایم از مردی که مرا کاا امروز آنروز بود، للهند زدم به تصو
 اآنطور که بودم قلولم داشت، بدون اینکه کنترلم کند، بدون اینکه بهواهد مر

 تغییر دهد.
هایم ام را بو کشیدم، تا مغز استهوانم و پشت پلکسرم را کج کردم و خاطره

 مرور شد. 
دم، کرام بازی میدادم و چشم بسته با فنجان قهوهبه موزیک ییت گوا می

از بوی اودکلن ساارد و تلهش پر شاادم، نفهمیادم کی آماده بود ولی مث  
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رمای بیش از حد بدنش را حس همیشااه اول بوی اودکلنش اوماد و بعد گ
 کردم. 

انگاار از بدنش آتش بلند می شااد، حس کردم مل  فرو رفت و چشاام باز 
 نکردم. کنار گوشم آرام نجوا کرد.

 خانوم من نمیاد استقلال همسرا؟ -
 چشم باز نکردم، ولی یک تای ابرویم را بای انداختم و للهند شیطانی زدم. 

 بازویش به بازویم کشیده شد و حرارتش سوزاندم. 
 سرا را به سرم چسلاند. 

 دلم بران تنگ شده بود. -
خیال جواب دادن نداشاتم، فنجان را از دساتم گرفت و از صدای ضعیفش 

 فهمیدم آن را روی میز گهاشته. دوباره برگشت سر جایش.
 خوای بازی کنی کوچولو. پس می-

ازی داد؛ زیلاترین طنینی بود که شاانیده بودم. اا قللم را بصاادای خناده
کردم من این حس را دارم، ولی حتی ماادرم کاه زیاد از او همیشااه فکر می

 های کیارا دلنشینهر گفت رصدای خندهآمد هم میخوشش نمی
 صدایش تیز شد.

 های عسلیت تنگ شده. دلم برای چشم-
 لب زدم 

 دلم برای لمس دستان تنگ شده. -
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یش را کف دستم کشید و آرام دستم را باز کرد، انگشتهایش را ُسر هاانگشت
ام هایم و محکم دستم را گرفت. دست دیگرا را روی گونهداد بین انگشت

 هایش برق زد. کشید و چشم باز کردم. چشم
خوای رو بدم تا لطف کنی و من رو پس همیشه من اول باید چیزی که می-

 ام برسونی. به خواسته
 م را جمع کردم و چشمک ریزی زدم. هایلب

 اوهوم. -
سرا نزدیک شد و خط نگاهش رفت روی للهایم. صدایش گر انداخت به 

 بدنم.
 همیشه؟-
 

وار کوبید، تهشاش دست خودم نلود، اینکه هر بار به من نزدیک قللم دیوانه
 میشد نمی.توانستم همراهیش کنم هم دست من نلود. 

خواست یک شب در ستش داشتم و دلم میخواستمش، با تمام وجود دومی
آغوشاش آرام بگیرم، ولی با اولین لمس دساتش که حسی فراتر از ع قه به 

 رفتم. داد بی اختیار پس میمن می
 کردم. ولی باید یک جایی این امتناع را تمام می

اا هایم را روی گونهبی محابا جلو رفتم که شرم و خجالتم از بین برود. لب
 لب زدم.  گهاشتم و

 هایی هم به دل تو باشه، حرفی نیست. یه وقت-
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هایم یخ بسته بود، از هیجان و شرم و مانعی که جلوی نزدیک شدنم دسات
 گرفت. به او را می

 های تندا زیر گوشم نشست و آهسته لب زد.نفس
 خواد.دونی چی دلم میمی-

حرارن بیش هایم سوخت از هایم را دور گردنش حلقه کردم و دستدست
 شد. پشت موهایش عرق کرده بود.از حدا که هر لحظه بیشتر می

 ام فشرد و من چشم بستم. هایش را محکم روی گونهنفس نفس زد و لب
یک دسااتش دور کمرم حلقه شااد و محکم نگهم داشاات، انقدر محکم که 

آید، لرزا دسااتش را روی کمرم حس کردم. یک حس کردم نفساام بند می
حرکت ماند و من دسااتم را بین موهایش کشاایدم. صااامت و بی لحظه بی

 توانستم حرکت کنم. حرکت مانده بود و انقدر محکم گرفته بودم که نمی
اا از شدن نفس نفس بای و ید، رنگش پریده بود، ساینهباره از جا پریک

تا  اا راه گرفته بودرفت. ک فه و خیس از عرقی که از روی شقیقهپایین می
کنار گوشش، دستش را میان موهایش برد و موهایش را عقب کشید و نگاهم 

 کرد. 
 فهمیدم. فهمیدم و نمیهایش سرخ سرخ بود و من این حالش را میچشم
 را به سمت سقف گرفت و نفس عمیق کشید.  سرا

و به  ماند و نگاهش کردم. چند لحظه دستش پشت گردنشبه مل  تکیه دادم 
 سقف نگاه کرد. بعد آرام به طرفم آمد و کنارم نشست و دستم را گرفت. 
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خوای این این اتفااق بیفتاه، با اینکه دونم نمیدونم کاه معاهبی، میمی-
کنی و من از این ولی داری به خاطر من ت ا میماانعی بینمون نیساات، 

 بابت ممنونم. 
 ام را ب*و*سید و صورتم را قاب گرفت. نگاهش عمیق شد و پیشانی

دونم سهته تا به حمورم عادن کنی، من شکایتی ندارم آرامم، دوست می-
 خوام. خوای، نه برای اینکه من میدارم خودن رو رها کنی چون خودن می

قش، از کنترل بیش از حدا، از تک تک کلماتش غرق لهن از حس عمی
 شدم. 

 دوستت دارم. -
 . پشت دستم را ب*و*سید و دستم را روی چشمش کشید

 عاشقتم آرام جونم.-
گردنم خشاک شده بود، برگشتم روی مللی که کیارا رویش ننشسته بود،  

اد کشته و آرای که منتظرا نلود، برگشتم به زمانی که کیارا زندان بود خانه
شده بود و دانیار دادستانش بود و تنها حقیقت مسلم مردن برادرم بود و نیازم 

 های کیارا که ته قللم به او شک داشتم. به صدای خنده
هایم بیشتر از این شالم را خیس کند از خانه بیرون آمدم که اشکپیش از این

 و خودم را به دست باد سرد سهردم.
 

××××× 
کاه چرا زودتر نفهمیدم، چرا زودتر با شاارکت تماس یج از اینگیج بودم، گ

ی ها گفت هیچ گزارشنگرفتم. مسئول شرکت بعد از چک کردن اع م خرابی
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ها نداشته و کیارا گفته بود خودا با شرکت تماس ملنی بر خرابی دوربین
 گرفته و اع م قطعی کرده.
هایم که جلوی چشمهایی خواست تمام حجابچنگ زدم به پرده، دلم می

 توانم سر کیارا فریاد بزنم.خواست بروم و تا میبود را پاره کنم. دلم می
اا کنده شااد و پرن شااد روی زمین، روی چناگ زدم باه بلوزم و دکماه

بیدم روی  سارامیک ق  خورد و زیر تک مل  از دیدم پنهان شاد.  مشت کو
ردنش را نگاه ی شاب مانده پرن شد روی زمین. چرخ خومیز و ماگ قهوه

 کردم تا به دیوار خورد و بی حرکت ماند. همه چیز در حال تابیده شدن بود. 
 ام در حال انفجار بود. مهنم از اط عان به هم ریهته

للااس پوشاایادم و از اتااق بیرون آمدم. بابا و مامان آماده جلوی در بودند. 
سااریع جلو های گریان مامان انداختم و قللم فرو ریهت. نگاهی به چشاام

 رفتم. 
 رید این وقت صلد؟ چیزی شده؟ کجا می-

 پوشید نگاهم کرد. هایش را میبابا در حالیکه کفش
 ریم سر خاکش. مامانت خواب آراد رو دیده، می-

 صاف ایستاد و کیف مامان را از روی جاللاسی برداشت و دستش داد.
 تو نمیای؟ -

 خواست بروم ولی نه با این شرمندگی، نه وقتی دستم خالی بود. دلم می
 لب زدم

 نه. -
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ای به من انداخت و بیرون رفت و بابا پشت مامان در را باز کرد و نگاه افسرده
 سرا. 

 خشم طغیان کرد و مشتم روی کیفم فرود آمد. 
و از زندگی اگر قااتلات رو گیر نیارم، اگر دل مامان رو آروم نکنم خودم ر-،

 دم آراد. کنم؛ این رو بهت قول میحهف می
 خواهمدانسااتم کجا میهایم را پوشاایدم و راه افتادم، دیگر میسااریع کفش

 بروم. 
ی دانیار ترمز کردم ماشااین با ساارعتم انقدر بای بود که وقتی جلوی خانه

 صدای بدی روی آسفالت کشیده شد. 
زدم. دستم را روی زنگ گهاشتم و بدون اینکه درسات پارک کنم ریمون را 

 برنداشتم و دعا کردم خانه باشد. 
 آیفون را که برداشت للهند زدم

 کنی؟ باز می-
انگار نه انگار که بعد از دو ساال و نیم و با این وضعیت و این وقت صلد به 

 ام. صدای سردا در کوچه پیچید.خانه اا رفته
 بیا تو. -

ل دو پله یکی بای رفتم. پشت در نفس عمیقی ی اودر را که باز کرد تا طلقه
یی که حس  کشاایادم و در را بااز کردم. بوی قهوه در خاانه پیچیده بود و بو

 فهمیدم از چیست. کردم ولی نمیمی
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هاایم را درآوردم. دو قدم که جلو رفتم یادم آمد دانیار از وارد شاادم و کفش
 در جا کفشی بود. هایش آید، همیشه کفشنامرتب بودن جلوی در بدا می

هایم را در جاکفشی گهاشتم و وارد هال شدم. نیم*س*ن برگشاتم و کفش
نشستم و با فنجانی قهوه فیلم اا همانی بود که روزها رویش میشاک تی

 دیدم. می
ر*ق*صید، پنجره را باز گهاشته بود. فکر کردم پرده وسط زمین و آسمان می

های خانه   از چهار فص  پنجرهشود. سه فصوقت عو  نمیاین مرد هیچ
 گهاشت. را باز می

 صدایش را از آشهزخانه شنیدم. 
 قهوه؟ -

 کردم صدایم را بلند کردم. طور که به اطراف نگاه میهمین
 .با شیر لطفام -
 نداریم. -

خورد در خانه شیر اا را بدون شیر نمیشاد، کسای که قهوهپس عو  می
ناداشاات و این یعنی یاک تغییر، کوچاک بود ولی برای دانیاری که من از 

ام که او بیست و دو سال داشت همانطور دیدمش که در سی شانزده سالگی
 اا، همین تغییر کوچک جالب بود. و سه سالگی

خواهم مجلور خواهد عو  شااود. نمیمیکردم دلم نای حسبرای لحظه
 شوم دوباره بشناسمش. 

 به سمت آشهزخانه رفتم که اپنش رو به سالن بود و از هال دید نداشت.
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 قهوه بدون شیر؟ عجیله. -
ای و جلوی کانتر ایستادم و به قامت بلندا نگاه کردم. شلوار گرمکن سرمه

تیشرن همرنگش خوا به تنش نشسته بود. عم تش در هم پیچیده بود و 
ساااز خم بود. چند لحظه که گهشاات کرد. ساارا روی قهوهخودنمایی می

 بدون اینکه برگردد گفت 
 جا. شینیم همینبیا تو، می-

شناختمش؟ سه فص  از چهار فص  شناختمش و نمیچرا انقدر خوب می
ر پوشید، سه فص  از چهاپنجره باز بود، سه فص  از چهار فص  تیشرن می

فصا  بدنش سارد بود و تمام فصول با تمام سردی انقدر قلب اطرافیانش را 
 کردند. کرد که همه کنارا احساس امنیت میگرم می

ی جدیدا گهاشت. نگاهم نکرد هچرخید و ماگهای قهوه را روی میز دو نفر
هایی که به هر جایی و من دو سااال و نیم بود به این ساار پایین افتاده و نگاه

 های من، عادن کرده بودم. ختم میشد جز چشم
 آنالیز من کافیه، بیا بشین.-
 

ی جلوی آشااهزخانه را بای رفتم. پشاات میز که کانتر را دور زدم و یک پله
 از مدتها عمیقام آرامش دارم.  نشستم احساس کردم بعد

 فنجانش را در دستش گرفت و تکیه داد. 
 خب؟ -
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گفتم، شاااید دانیاری که اختیار هر چه بود و نلود میدیدمش بیهرباار می
ترین بود، دوسااتم بود هنوز محکم ساار جایش ایسااتاده بود، که هنوز محرم

 های عمیقم. حتی با وجود شک
 ی کیارا. دیشب رفتم خونه-

یش اسم کیارا را آوردم خجالت کشیدم، ولی و برای بار اول از این که جلو
 ام. او بدون پلک زدن نگاهم کرد، نه تعجب کرد و نه پرسید چرا رفته

  هایش چقدر شلیه کیارا است.دست به سینه شد و فکر کردم استای  شانه
های هایش، ساایاه بود، تنها تفاوتش با چشاامچشاامم چرخید روی چشاام

های کیارا همیشه برق ارا نگاهش بود، نگاه دانیار سارد بود و چشامکی
 زد. می

یاک ابرویش را بای داد و ساارا را کج کرد ولی حرف نزد. از نگاهش در 
 خودم جمع شدم. 

 ها بود جز فیلم همون روز. ی فیلمها رو چک کنم، همهرفتم دوربین-
ه از قهوه بلند ماگش را روی لب.هایش گهاشت و صورتش پشت بهاری ک

 میشد به شلنم نشست. 
ها خراب بوده و خودا با شاارکت تماس گرفته، کیارا گفته بود دوربین-

ولی امروز صلد که با شرکت تماس گرفتم گفت هیچ اع م قطعی یا خرابی 
 دریافت نکرده. 

اا را خورد و ماگ را روی میز گهاشت. خم ی بزرگی از قهوهدفعه جرعهیک
 شد روی میز. 
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 خب؟ -
 متعجب نگاهش کردم. 

 کیارا دروغ گفته که با شرکت تماس گرفته.  گمخب یعنی چی؟ می-
 هایش کشید. دستمالی از روی میز برداشت و نرم روی لب

 گردی یا ا لان گ*ن*ا*هش؟ گ*ن*ا*هیش میتو دنلال مدرک بی-
یم. پایم را باضرب به زمین کوبیدم. نمی  دانستم چه بگو

عصلیم کنی، من دنلال قات  برادرمم، دنلال مدرکم برای پیدا عادن داری -
 خواد باشه. کردن قات ، اون قات  هر کی می

از پشت میز بلند شد و به سمت یهچال رفت. یهچال را که باز کرد چشمم 
ی شیر افتاد. شیشه را برداشت و به سمتم آمد. شیشه را روی میز و به شایشه

 روبرویم گهاشت.
 از کارهایش سر در نمیاوردم. پشت سرم ایستاد و کمی خم شد.  

 عادن شیر و قهوه از این خونه شروع شد. -
 خم کردم.  از هرم نفسش که روی گردنم نشست چشم بستم و سرم را کمی

خورم، من عادتم رو ترک کردم و شیر رو بدون قهوه و قهوه رو بدون شیر می-
 ان لب نزدی. ولی تو به قهوه

وقتی ایسااتاد نفس راحتی کشاایدم و صاااف نشااسااتم، نزدیکیش نفساام را 
 برید. می

 کنم، چون عادان بدی نیستند. من عاداتم رو ترک نمی-



 خط به خط تا تو

 

010 

یک لحظه حس کردم چیزی روی موهایم حرکت کرد، سااریع چرخیدم که 
 صندلی را دور زد و دوباره روبرویم نشست. 

 ا لان جرمه.  اتفاقام عادان بدی داری، یکیش قماون پیش از-
بود  بهشیاادم نرفتاه بود حرف زدن با دانیار، یادم نرفته بود که چقدر لهن

پیچید و ی حرفها را در یک جمله میبحاب کردن باا او کاه صااراحتام همه
یم می  گهاشت. جلو

 چه قماوتی کردم؟ -
 ام. شیر را برداشت و آرام ریهت روی قهوه

 پرسم. یه سوال ساده می-
 میز گهاشت و من ماگ را جلوی خودم کشیدم.  شیشه را روی

 بهرس. -
 تونی بدون قماون فقط مدارک رو بغ  هم بچینی؟ می-

 شانه بای انداختم. 
 دونم، شاید نه، چون اونی که کشته شده برادرمه نه یه غریله. نمی-

 ماگش را برداشت و یک نفس سر کشید. 
 برای همین روز اول گفتم این پرونده رو بده دست یکی دیگه. -

 به شدن سر تکان دادم. 
 کنم. خودم حلش می-

 سری تکان داد و بلند شد. 
 پس بیا اط عان رو دوره کنیم. -
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 باشه. -
ام را برداشاتم و ماگ خالی دانیار را هم برداشتم و در سینک خوردهماگ نیم

گار کند که اندیوار تکیه داده و جوری نگاهم می گهاشتم. برگشتم و دیدم به
هایش بیند. کمی نزدیک رفتم و دسااتم را جلوی چشاامکس دیگری را می

 تکان دادم.
 خوبی؟ -

وقت نتوانسااتم نگاهش را نگاهش عو  نشااد و من حرص خوردم که هیچ
 درک کنم.

نزدیکم شاد و پشات دساتش را روی موهایم کشید، به حرکت دستش نگاه 
ته دانستم باید داشو نتوانستم حرف بزنم. هیچ حس بدی نداشتم و میکردم 

 باشم. برای یک لحظه از کیارا خجالت کشیدم. خودم را عقب کشیدم.
 کنی؟ چیکار می-

 پشتش را کرد و از آشهزخانه بیرون رفت. 
 وقتی از جایی میری سعی کن چیزی جا نهاری. -

 پشت سرا وارد هال شدم. 
 منظورن چیه؟ -
وی مل  نشستم. روبرویم نشست و کشوی میز وسط مللها را بیرون کشید ر

 ی سر را درآورد و دستم داد. و گیره
 اینجا جامونده. -

 هایش. متعجب به گیره نگاه کردم و بعد به چشم
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 دو ساله نگهش داشتی؟ -
 تکیه داد و پا روی پا انداخت. 

 امانتدار خوبیم. خیاللافی نکن، من-
ید یادگار من بوده، میچرا دلم می خواسته چیزی از من داشته خواست بگو

ید جز چیزی که این گفت.   باشد، هر چیزی بگو
 پر حرص چشم بستم و به پشتی مل  تکیه دادم.

 
حرص نهور، بر عکس تصااورن چیزهاای کمی از گهشااته تو من باقی -

 مونده. 
 بی اختیار چشم باز کردم و سوالم را بیرون ریهتم. 

 چی باقی مونده؟ مث م -
شناختم. خط نگاهم را سارد و سنگی نگاهم کرد، این نگاهش را خوب می

 هایم نگاه کردم. بریدم و به ناخن
 هامون رو دوره کنیم. مث م عشق به کارم، قرار شد دانسته-

ام را از کیفم در آوردم و روی پاهایم گهاشااتم و خودکار به سااریع دفترچه
 دست نگاهش کردم. 

 ادن شروع کرد به قدم زدن.طلق ع
ها پاک شاده. دو، تمام مدارک بر علیه کیارشه جز انگشتر. سه، یک، فیلم-

انگشاتر سااخت زادگاه من و کیارشاه. چهار، سیمین با دیدن من حالش بد 
 شد. 
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پیش از اینکه حرف بزند برگشت و نگاهم کرد. خیلی عادی، انگار نه انگار 
 حرفی بر علیه خودا زده. 

 ه شروع کرد راه رفتن. دوبار
 ی اون بوده. دلی  موجه تو خونهپنج، نیکیتا بی-

 دفعه از جا پریدم. یک
 من بهت نگفتم نیکیتا رو دیدم. -

 . روی مل  نشست و خیره نگاهم کرد
ی کیارا بودم و برعکس تو که نیکیتا دیشب شاهد بیرون اومدنش از خونه-

کنم اون خیلی چیزها رو خیلی کمرنگ تو مهنت نگه داشااتی، من فکر می
 دونه. می

یر هیجان یم نقش بست. واقعام عجیب بود که بعد از تصاو زده ی نیکیتا جلو
 به آن خانه رفته ی کیارا را داشت، و اینکه آن موقع شبدو سال کلید خانه

 بود. 
از جایم بلند شدم و کیفم را برداشتم. دفتر را در کیفم گهاشتم و بند کیف را 

 ام انداختم. روی شانه
 میری سراغ نیکیتا؟ -

 سر تکان دادم.
 قللش میرم دیدن کیارا. -

 اا دندان ساییدم. نگاهش کردم و از نگاه یهی
 دلم براا تنگ شده. -
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 هایش را روی زانوهایش گهاشت و بلند شد. دست
 باشه، س م برسون. -

خواست دست دراز کنم و گلدان چینی کوچک روی میز را بردارم و دلم می
درست وسط فرق سرا بکوبم. پاهایم را محکم روی زمین کوبیدم تا به در 

 رسیدم. 
 خداحافظ.-
 هایم یک کلمه گفتدر مقاب  تمام حرص 

 به س مت. -
ها که سارازیر شادم به این فکر کردم که شااید دوستش نداشته باشم، از پله

 وقت دانیار برایم عادی نهواهد شد.ولی هیچ
پشاات فرمان که نشااسااتم فهمیدم طوری مهن مرا از قماایه پرن کرده که  

 ی کیارا چه کاری داشته که نیکیتا را دیده.نهرسم جلوی خانه
 

×××× 
رفت و من اندم. مامور جلوی در قدم رو میپشات میز نشستم و منتظرا م

به سااعتم نگاه کردم. وقتی در با آن صادای بد همیشاگی باز شد، حس بد 
 آور زندان را با تمام وجود حس کردم. خفقان
هایش را در جیب شاالوارا فرو برد و با للهند نگاهم کرد. از جایم دساات

یگر باه فهمیادم، ولی دبلناد شااادم. هنوز کیفیات احسااااساام را نمی
گ*ن*ا*هیش ایمان نداشااتم. نزدیک رفتم و او قدمی جلو آمد. با جلو بی

 آمدنش اخم کرد. 
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 چی شده؟ چرا انقدر رنگ و رون پریده؟ -
 هایی که او و دانیار راگفتم که شااب و روز بین انگشااتللهند زدم، باید می

 روند در حال مردنم؟ نشانه می
 م حرف بزنیم شاید آروم شم. چیزی نیست عزیزم، اومدم یک کم با ه-

 با للهند نگاهم کرد و به میز اشاره کرد.
 پس بیا بشین. -

پشات میز و روبرویش نشاساتم. تک یمپ بزرگ در آن لوساتر فلزی فقط 
ودند. ها بسته بشاعاع گردی ایجاد کرده بود. هوا به شدن گرفته بود و کرکره

 نیمی از صورتش در سایه فرو رفته بود. 
 تر بلینم. کمی سر چرخاند و توانستم صورتش را واضد

تو قات  نیسااتی، مطمئنم، ولی سااوال اینه، کی آراد رو کشااته؟ هیچ ردی، -
 ای نیست. هیچ نشونه

 . ای خیره ماند. صدایش آرام بودی پردهابروهایش بیشتر گره خورد و به کرکره
 پرسم...روزی هزار بار همین رو از خودم می-

 هایش ناراحت بود. نگاهم کرد و واقعام چشم برگشت و
کنم، ولی باه روزی صاادباار تماام دوساات و آشاانااهااا رو دوره می -

 ای نلود. رسم؛ آراد آدم پرحاشیهنمیهیچی 
 تو چی؟ -

نگااهش را از کرکره گرفات و تاازه فهمیادم وقات اخم نگااهش از آن برق 
 افتد. همیشگی می
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 من چی؟ -
 تو دشمن نداری؟ -

 هایش را ستون کرد روی میز و نزدیک شد. دست
 دشمن داشته باشم یا نداشته باشم چه ارتلاطی با آراد داره؟ -

 نفس عمیقی کشیدم و تنها بهشی از افکارم را بیرون ریهتم. 
ه، دلی  نیست. باید یکی باشی مدارک تو رو نشون میده و این بیبلین، همه-

 رو.  شناسه و هم آرادیکی که هم تو رو می
 هایش برق زد. چشم

یکی که با هردوتون در ارتلاط بوده و یکی رو کشااته و انداخته گردن یکی -
 دیگه. 

 کند. عمیقام در فکر فرو رفت، حس کردم به شهص خاصی فکر می
 کسی به نظرن اومد؟ -

 سر تکان داد. 
 نه، من و آراد فقط یه دوست مشترک داریم، اونهم دانیاره. -

هایم نگاه کرد و من انقدر مهنم مشغول بود که خیره به چشم با بردن اسمش
 فکر نکردم او حساسیت خاصی روی دانیار دارد. 

اون به  گه با تمامبلین، آراد رو به صندلی بستن، گزارا پزشک قانونی می-
 ریهتگی فقط کمی آ ار درگیری روی صورن آراد بوده و از اون مهمتر...هم

 آمد؟ ردم، اگر قات  بود این هیجان از کجا میواقعام هیجانش را حس ک
 ناخنم را روی میز فلزی کشیدم و ادامه دادم.
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آراد هیچ تق یی برای آزادیش نکرده، هیچ ا ری از اینکه اون ت شی برای -
 ها داشته در دست نیست. آزاد کردن خودا از اون طناب

 د. ابروهایشهایش را روی صورتش کشیک فه نفسش را بیرون داد و دست
 بای رفت و باز هم نیمی از صورتش در تاریکی فرو رفت. 

شااناخته که راهش داده، این درساات، منظورن اینه که انقدر طرف رو می-
ماره حتی یه آشنا دستهاا رو به اون محکمی بلنده، ولی کدوم آدم عاقلی می

پاهاا رو بلنده و رگهاا رو بزنه؟ حتمام باید چیزی باشااه، چیزی که نه تو 
 پیداا کردی و نه اون مث م دادستان. 

. انقدر زدریز آراد و کسای از آشنایان دور میی خونهامهنم جایی میان مچ
توانسااتم قلول کنم. خیره احتمااین محادود بود و غیر قااب  باور که نمی

 نگاهم کرد.
 چی تو فکرته؟-

 به سهتی صدایم را صاف کردم. 
 فقط یه آدمه که شاید آراد بتونه باهاا اینکار رو بکنه. -

 چشم.هایش برق زد.
 کی؟ -

تر شد، ابرها کنار رفته بودند که نور از بین کرکره شعاع گرفته هوا کمی روشن
 بود. 

 سیمین. -
 هایش درشت شد و فکش منقلض. چشم



 خط به خط تا تو

 

019 

هاا رو بلنده؟ دومام این چه حرفیه؟ اویم آراد چرا باید بهاره سیمین دست-
 سیمین اص م تعادل روانی داره که بهواد این کار رو بکنه؟ 

 ند شدم. از جایم بل
گم سیمین، هیچ آدمی با تعادل روانی چنین مرگی اتفاقام به همین دلی  می-

 کنه. مگر اینکه...رو برای به قت  رسوندن انتهاب نمی
 سرا را بین دستانش گرفت.

 مگر اینکه؟ -
 های نوری که روی میز افتاده بود خیره ماندم. راهبه راه

 مگر اینکه بیهوشش کرده باشن. -
ا روی میز گهاشت، دست روی دستش کشیدم و سرا را بای آورد. سرا ر

 دستم را محکم فشرد. 
خیلی تو تنگنایی، منم شدم قوز بایقوز، کاا این اتفاق نمیفتاد، کاا اگر -

 قرار بود این اتفاق بیفته من گیر نمیفتادم که بتونم پیشت باشم. 
 بلند شد و روبرویم ایستاد. 

که ناراحت اینجا بودن باشاام، ناراحتم که پیش تو بااور کن بیشااتر از این-
 نیستم. 

 .نقصش نگاه کردم و دعا کردم شکهایم درست نلاشدبه صورن بی
 من برم؟ -

 آرام پلک زد. 
 برو عزیزم. -
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خوشااحال از  ساااعت م قان رو به اتمام بود و صاادای همهمه پیچیده بود
 ه باشم، بیرون رفتم.توانم دیدار خصوصی داشتکه به عنوان وکی  میاین

 
ام، باید سااوار ماشااین که شاادم تازه یادم افتاد سااوال اصاالی را نهرساایده

 فهمیدم نیکیتا به آن خانه رفت و آمد داشت یا نه. می
سریع پیاده شدم و دوباره وارد شدم. وقتی درخواست م قان کردم گفتند تو 

کس را جز یک مادر بزرگ پیر، آنهم در هاست. کیارا هیچساالن م قاتی
 خلر بود. شهرستان نداشت که از این قمایا هم بی

 کنجکاوی مث  خوره به جانم افتاد. 
 نزدیک شدنش به من، آنخواستم دیگر به عنوان وکی  به دیدنش بروم، نمی

رودرو باودن م*س*تقیم، باا شاارایط پیش آماده اصاا م باه نفعم نلود؛ 
 خواستم تحت تا یرا قرار بگیرم. نمی

 ها شدم، چشم چرخاندم. سریع دفتر را امما کردم و وارد قسمت م قاتی 
 ها را درخود خفه کرده بود. ی م قاتیکرد که همهمهزنی انقدر بلند گریه می

ان کافی نداشاتم، از کنار زن رد شادم و چشمم به یک زن و دو پسر بچه زم
ا رخ نیکیتا را دیدم که بگشااتم که یک لحظه نیمافتاد. دنلال جای خالی می

 زد، معلوم بود عصلی است. هیجان و با حرکت دست حرف می
ساریع جلو رفتم و چشامم به کیارا افتاد که ایساتاده بود و دست به سینه 

هایش را ندیده بودم؛ ک فه و وقت این حالت چشاامکرد، هیچینگاهش م
 زد. هایش نلض میعصلی بود و فکش انقدر منقلض که شقیقه
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شنیدم. جلو رفتم و کنار نیکیتا ایستادم، به خاطر همهمه صادایشاان را نمی
نیکیتاا متوجه من نشااد ولی کیارا تا مرا دید کف دسااتش را رو به نیکیتا 

 ساکت شد. گرفت و نیکیتا 
 س م.-

جواب س مش را با نگاه کردن به نیکیتا دادم. مامور نزدیک شد و بلند اع م 
 کرد. 

 وقت م قان تمومه. -
ردی ی مبار بلند بلند قربان صدقهباره قطع شد و اینی زن یکصادای گریه

 رفت که انگار شوهرا بود. می
ی زباانم ماامور باه ساامات کیاارا رفات و من فقط نگااهش کردم. حت

العملی نشااان دهم چرخیاد تا حرف بزنم. نیکیتا پیش از اینکه عکسنمی
 بدون خداحافظی بیرون رفت. 

 ی کیارا گهاشت. مامور دستش را روی شانه
 راه بیفت. -

 اا را تکان داد. کیارا انگشت سلابه
 برو سراغ نیکیتا آرام، برو باید یه چیزهایی رو بفهمی. -

عصاالی به مامور نگاه کرد. با نگاه تعقیلش کردم و او  مامور هولش داد و او
 بلندتر گفت. 

 جا برو سراغش، نهار دیر بشه. برو آرام، از همین-
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یتا خواستم بهرسم نیککس را باور نداشتم. میمهنم قف  شده بود، دیگر هیچ
ان را دارد؟ چرا دیگر باورن ندارم؟ چرا اینجا چکار داشت؟ چرا کلید خانه

هایم بشااکند از در بیرون که قف  لبسااتت دارم؟ ولی قل  از اینهنوز دو
 رفت.

پشات ماشاین که نشستم فقط از یک چیز مطمئن بودم، اینکه دیگر به هیچ 
ای افتاده بودم که هر چه دست و پا چیز مطمئن نیستم، انگار میان سیاه چاله

 شدم.زدم بیشتر غرق میمی
نداشااتم بگهارم کیارا آزاد شااود. باید یک روز به دادگاه مانده بود و خیال 

 کردم. گرفت، باید کمی آزادانه فکر میکمی مهنم آرام می
م خواستی چالوس رفتم، میی فکری به سامت جادهبدون هیچ پیش زمینه

هایشاان فکر دهیتنها باشام، جایی باشام که بدون فشاار اطرافیان و جهت
 کنم.

 
××××× 

عمیق کشایدم. صدای پاهایش را خوب می  از در دادگاه بیرون آمدم و نفس
شاناختم، سار برنگرداندم، کنارم ایساتاد و به افق، دقیقام جایی که خورشید 

 طلوع می کرد نگاه کرد.
چشمهایش از شدن نور باریک شده بود، اینهم از عادان دیرینه اا بود،  

در شاادیدترین آفتاب عینک نمی زد؛ وقتی م*س*تقیم به نور نگاه می کرد 
 احساس قدرتش را با تمام قللم حس می کردم. 
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از پشاات عینکی که آفتاب نابهنگام پاییز را پشاات خود محصااور کرده بود 
 اگر قات  باشد مرا هم همراه آراد کشته است. نگاهش  کردم و فکر کردم 

 مطمئنی نمیتونه و یقه رو پرداخت کنه؟ -
خط نگاهش را دنلال کردم و حتی از پشات عینک نتوانسااتم بیشااتر از چند 

 لحظه به آن منلع نور نگاه کنم. 
خونه اا رهن بانکه، شارکت هم انقدر ارزا نداره، اگر بهواد سنگهاا -

ردادهای سااختشاون رو لغو کنه و مللز خسارتش حتی رو بفروشاه باید قرا
 بیشتر از و یقه میشه؛ پس خیالم راحته. 

سااری تکان داد و کیفش را در دسااتش تاب داد، یک دسااتش را در جیب 
 شلوارا فرو برد و وقتی دستش را درآورد کاغهی را سمتم گرفت.

 شماره ی نیکیتا. -
 کیفم گهاشتم.  کاغه را گرفتم و بدون اینکه نگاه کنم داخ 

 از کجا آوردی؟ -
 پله ای را پایین رفت.

 منم آشناهای خودم رو دارم. -
یم سریع پله ها را پایین رفت و من به جای خالیش  پیش از اینکه چیزی بگو
نگاه کردم. جایی که شاااید مدتها بود خالی بود ولی می دانسااتم هیچ کس 

 را پر نمی کند.آن 

×××× 
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فرا خاکسااتری گهاشااتم، به یاد اولین م قان قدم اول را که روی ساانگ
ام با کیارا افتادم، همین پارک، همان نیمکت انتهای پارک، بایی رساامی

 فمای بازی. 
بار هایی دوختم که برای اولیناختیار به همان سامت رفتم و چشم به پلهبی

 کیارا را به عنوان یک مرد نگاه کرده بودم. 
هایم نشست. للهند زد و مشکی براقش روی چشم یها بای آمد، تیلهاز پله

یک ابرویش را بای داد. معهب بودم، آراد از احساس کیارا گفته بود، گفته 
خواهد با من حرف بزند و من هیچ دلیلی برای مهالفت نداشتم. چه بود می

 توانست از مردی مث  کیارا بگهرد که من بگهرم؟ کسی می
 خت و کمی برگشت طرفم. کنارم نشست و پا روی پا اندا

 اجازه ندادی بیام دنلالت. -
 سرپایین انداختم. 

 راحت نلودم.-
اا با همه فرق دارد، اولین خنادیاد و هماانجاا بود که فهمیدم طنین خنده

 اا ایجاد کرد.جامبه را خنده
 که مشهصه چقدر معهبی. ممنون که قلول کردی بیای، با این-

دید تیر ماه موب شاادم از گرمای آفتاب و نگاهش کردم و زیر نور آفتاب شاا
 داغی نگاهش. 

 ی کوچولو بودی، ولی خیلی تهس بودی. بار اولی که دیدمت یه دختر بچه-
 اختیار خندیدم و با لهن نگاهم کرد. بی
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نفهمیدم کی بزرگ شاادی، بار اولی که حس کردم شاادی یه دختر خانم -
 وقتی بود که دانیار گفت دوستت داره. 

وقت از دانیار ای بود که هیچچ و تاب خورد، ردوسااتت دارمر جملهقللم پی
های خشنش، حتی محافظت نشانیده بودم. با تک تک کلماتش، با حمایت

بار این داد که چقدر مرا دوساات دارد، ولی حتی یکمن از خودم نشااان می
 جمله را نگفته بود. 

دور تا  ایشی برگهچشم به برگهای آویهته شده از بید مجنون انداختم، ریسه
 . خورددور نیمکت را گرفته بود و با باد خفیف تکان می

وقتی جدا شدید واقعام ناراحت شدم، ولی از محکم بودنت، از اینکه حتی  -
یک روز مث  زنهای دیگه ننشاسااتی به گریه کردن و غصااه خوردن و زندگی 

خواساتم رو ازن خوشام اومد، اون موقع بود که فهمیدم اونی که می کردی
 پیدا کردم. 

 چشم از برگها گرفت و نگاهش کردم. 
 گهره، چرا این اقدام کردی؟ دو سال از اون روزها می-

 هایش در هم ق ب شد. هایش را روی زانوهایش گهاشت و انگشتآرنج
زیر فشار یه زندگی ناموفق بیرون  دادم، من ازباید به تو و خودم فرصت می-

 طور، این زمان یزم بود. اومده بودم و تو هم همین
 تا خواستم حرف بزنم چرخید سمتم.

گم خودن رو بسااهر دساات من، عاشااق گم دوسااتم داشااته باا، مینمی-
 کردنت با من. 
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رعاشاق کردنت با منر،  تقریلام ساه ماه گهشته بود و من روی همان نیمکت 
کرم به که فودم و از خودم پرسیدم واقعام عاشقش هستم؟ پیش از ایننشسته ب

ها را کنار زد و روبرویم ایستاد. نگاهی به اطرافش سرانجام برسد نیکیتا برگ
 انداخت. 

 چرا پارک؟ -
 چرا نه؟ -

شاانه بای انداخت و با همان ظرافت همیشگی در حرکاتش نشست و پایش 
 را روی پای دیگرا انداخت.

 ارم داری؟چیک-
کس نلود که حس خوبی وقت حس بدی به او نداشاتم، ولی حای هیچهیچ

 نسلت به او داشته باشم، همه از نظر من مشکوک بودند. 
، ولی دونمکیارا گفت بیام ازن بهرساام، اینکه چی باید بهرساام رو نمی-

 دونی چی باید بهم بگی.کنم تو میفکر می
 

ن آمد. دو طرف درخت بزرگ دو ای از پشاات ساارمای بچهصاادای گریه
نیمکت بود که هیچ دیدی به هم نداشت. نیکیتا بلند شد و کمی جلو رفت. 

برد؛ ای را در کالسکه گهاشته و راه  میسرم را برگرداندم و زنی را دیدم که بچه
 به سمت زمین بازی فریاد زد

 شهاب جان، بیا بریم پسرم؛ داداشت خودا رو کشت. -
 نگاهی به نیکیتا انداختم، غرق در زن و بچه بود. 
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 نیکیتا، بیا بشین. -
 اا را کنارنگاهش را برید و برگشات روی نیمکت نشاسات، کیف مشکی

 پایش گهاشت. 
 هایش جدا نکردم.به جایی در زمین بازی خیره ماند و من نگاهم را از چشم

راب اومد خونمون، سه تازه زن کیارا شده بودم، یه روز دانیار با یه حال خ-
 کردن، اون موقع تو زن دانیار بودی. ساعت تمام تو اتاق با کیارا بحب می

ید دقیقمتعجب از اینکه چرا دارد برایم قصه می  تر نگاهش کردم. گو
 هاا قرمز بود. وقتی رفت صورتش سرد سرد بود،  چشم-

ه اعصابم را بدقیقام حالت اضطراب و ناراحتی دانیار همین بود. صدای بچه 
ای مکب کرد و برگشاات و به بچه که حای در آغوا هم ریهته بود. لحظه

 خورد نگاه کرد. مادرا تاب می
 اا؟ بقیه-

 چرخید. 
 اون شب کلی با کیارا کلنجار رفتم تا بهم گفت مشک  چیه. -

ها در زمین ی بچهریهت، صدای همهمههر لحظه اعصابم بیشتر به هم می
ی بچه بازی، صادای قژقژ چرخ و فلک اساقاطی و بدتر از آن صدای گریه

 نفسم را تنگ کرده بود. 
وقت به هیچ کس نگم و نگفتم، ولی خودا کیاارا ازم قول گرفت هیچ-

قت وقتشااه که حقیباهام تماس گرفت و گفت برم دیدنش، منم رفتم؛ گفت 
 رو بهت بگم. 
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برگشات و میهکوب نگاهم کرد. جران نداشتم سوال کنم، اگر توان داشتم 
رفتم، ولی برادرم مرا به زمینی که هر لحظه رویش به شدم و میقطعام بلند می

 شدم زنجیر کرده بود.سمتی پرن می
 چ...چی رو بگی؟ -

ت گوید، نه پشا برایم میی فرد دیگری رخیلی عادی نگاهم کرد، انگار قصه
 ی زندگی خودم را. صحنه

کیارا به دانیار شاک داره، میگه اون به تمام مدارک دسترسی داشته، ولی -
 تر اینه که...از اون مهم

خواساات فریاد بزنم ربگو و خ صاام آب دهانش را قورن داد و من دلم می
ید برایم فاجعه است،کنر ولی ته قللم می ر، هر چه دیرت دانستم هر چه بگو

 بهتر. 
دانیار عاشاق سایمین بوده، حتی پیش از ازدواجش با آراد، سیمین عاشق -

آراد بوده و خواستگاری دانیار رو رد کرده. اون زنی که تو توی عکس دیدی و 
فکر کردی دانیار با اون زن سار و ساری داره در اص  دوست سیمین بود که 

داد؛ ی ساایمین و آراد رو به دانیار میفریب دانیار رو خورده بود و آمار زندگ
 برای همین دانیار حاضر نشد در مورد اون عکس بهت توضیحی بده. 

کاا مردن اختیاری بود، فریادهای سایمین در مهنم اکو شد، ترسیدنش از 
 دانیار، شک دکتر و قللم زیر غصه مچاله شد. 
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ه طرف زن د و بباره نیکیتا بلند شاد، کیفش را باز کرد و پستونکی درآوریک
شاانیدم، انگار صاادایش روی صاادای رفت. صاادایش را از دور دساات می

 های سیمین ضلط شده بود که انقدر ضعیف بود.فریادها و ضجه
 این رو بهارید دهنش، تو رو خدا نهارید انقدر گریه کنه. -

های ترین ریسهوقتی کنارم نشست چشمم روی برگ کوچک یکی از کوچک
  خورد.برگ تاب می

ی آراد رسه خونهدعوای کیارا و آراد به خاطر همین بوده، کیارا که می-
خواساته یه ب یی سار سیمین بیاره، ولی شاه. آراد میتازه متوجه جریان می

دونساته عشق دانیار به سیمین یک طرفه بوده از کیارا که از همون اول می
ر شه؛ اگیر میکنه و آراد که عصالانی بوده باهاا درگسایمین طرفداری می

خواسات آبروریزی بشه، ولی دیگه چیزی بهت نگفته برای این بود که نمی
 پای جونش وسطه. 

خواستم بفهمم. دستم را گیر فهمیدم ولی نمیگوید، میفهمیدم چه مینمی
 ام رااهمیت باز هم یقهام کردم و با شادن کشایدم، گردنم سوخت و بییقه

ا های نیکیتا رای رحم که لبشااتم، به مرهکشاایدم، به کمی اکساایژن نیاز دا
ا را بر ی آخرا دنیبلندد و بیشتر از این دنیایم را نابود نکند، ولی او با جمله

 سرم آوار کرد و رفت. 
 ازدواجش با تو هم به خاطر نزدیکیش به سیمین بوده. -
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های زد، سیمین للاسوقتی از پله ها پایین می رفت شب شد، آراد فریاد می
زد و او را به کرد و دانیار قهقهه میاا را از روی زمین جمع میتکه شدههتک

 غلتیدم.فشرد و من... من در خون خودم میخود می
 

××××× 
کردم و رفتم، کوچاه باه کوچاه، خیااباان به خیابان و فکر میهادف میبی

چیز در مهنم کردم. سارم از شادن فشار در حال انفجار بود، ولی هیچنمی
. انگار جایی از مغزم از بین رفته بود، قللم سهت شده بود، سهت نه، نلود

 مرده بود. 
هایش از سیمین، ی خاطراتم با دانیار را مرور کردم، طرفداریلحظه به لحظه

گفت آراد لیاقت ساایمین را ندارد و من اینکاه گااهی به شااوخی به من می
 داند. نفهمیده بودم او فقط خودا را ییق سیمین می

ه های ساایمین را برفتم، کوچه به کوچه، خیابان به خیابان و مرور کردم نگاه
 شد.دانیار، ترسش از او، حای دعوای کیارا و آراد توجیه می

رفتم، خیااباان باه خیاابان، کوچه به کوچه و وقتی به خودم آمدم که انتهای 
 دم وبساات به دیوار خوردم و برای پیدا کردن راه، ساار بلند کری بنکوچاه

 فهمیدم شب شده. 
ی درخت و حتی بی خلون و سرد، بیبرگشتم و به اطرافم نگاه کردم، کوچه

چراغ. ظلمت مطلقی که تنها با نور ماه روشن می شد قللم را زیرو رو کرد. 
ام ایستاده بودم، ظلمت اطرافم دستم را گرفته بود جای زندگیدرست همین
 برد. و به قهقرا می
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به دیوار آجری تکیه دادم و ُسر خوردم تا زمین. دستم را ساست و پر رخون 
 ی خاک فرو بردم و لب زدم. میان تهه

 ام. خسته-
ی خاکی گهاشتم و سرم را به صادای گوشی بلند شد و من کیف را روی تهه

 دیوار تکیه دادم و به هیچ چیز فکر نکردم جز زمهریری که قللم را گرفته بود. 
صدای گوشی قطع نشد و بایجلار چنگ زدم و گوشی را از کیفم درآوردم. با 

 دیدن اسم دانیار للهند زدم. 
 روح کثیفت رو دوست دارم. -

لرزاند مشمئز شدم، حسم چیزی فراتر از تنفر بود، انقدر عمیق که قللم را می
 بست. و قندی  می

 خط را آزاد کردم.
 جانم؟ -

 . مکب کرد، با لهن خندیدم
 تعجب کردی؟ خب باشه، بله خوبه؟ بله؟ -

 بله را آنچنان کشیدم که وسط حرفم صدایش را بلند کرد
 کجایی تو؟ -

به آسامان نگاه کردم، مغز سارم را محکم به دیوار کشیدم و شالم افتاد روی 
ها روشن بود، ولی من تاریک شانه هایم، ستاره بود، ماه بود، کوچه با همان

 بهش تاریک شده بودم. بودم، از نفرتی لهن
 ای؟ دوست داری بیام پیشت عزیزم؟ زیر آسمون خدا، تو چی؟ خونه-
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 ی نفس نفس زدن بلندا را شنیدم. و برای بار اول صدا
 تو... تو م*س*تی؟ -

 ام را بیشتر کرد. قهقهه زدم، صدایم در کوچه پیچید و بازتابش قهقهه
 آره عشقم، آره عزیزم، م*س*ن توام. -

ی خاکی، ساارم را آرام به دیوار کوبیدم. صاادایش دسااتم چنگ شااد در تهه
 وقت حسش نکرده بودم. آرامشی داشت که هیچ

 م، چی شده؟ آرا-
 انقطاع؛ بغض کردم، خفه کننده و نفس گیر. خندیدم، بلند، بی

 م*س*ن توام دانیار، م*س*ن عشقت، م*س*ن دنیان، م*س*ن...-
 بسته باز شد و فریادم به آسمان رسید. هایم یخقللم هق هق زد، لب

 م*س*ن دنیای کثیفت، م*س*ن قلب مریمت. -
 دیوار زدم و خم شدم از درد. از جایم بلند شدم و لگد محکمی به 

و خوام تان، میام، میدی دانیار، سفت بشین تو خونهتقاصش رو پس می-
 چشمان نگاه کنم و شهصیتت رو تو صورتت بای بیارم؛ دارم میام. 

ام مشاات زدم و هق اختیار گوشاای را به دیوار کوبیدم و هق زدم، به سااینهبی
شااناختم دویدم، باید ای که نمیهزدم. کمی که نفساام بای آمد تا ساار کوچ

 دیدمش...می
 

ام. دسااتم را نگاهی به اطراف انداختم و فهمیدم ساار از مرکز شااهر درآورده
ی دانیار هزار بار دارا زدم و زنده شااد، جلوی تاکسای بلند کردم و تا خانه
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هق هق زدم و دانیاری نلود که آرامم کند، کیارشاای نلود که حمایتش را مث  
 های دانیار بهواهم. مردانگی

خواستم برایم معنا کرده بود، مرد که طور که میتنها کسی که مردانگی را آن
 هیچ، نامرد هم نلود. 

خواند و ی چه  میی دهههای کنجکاو راننده که با خوانندهبی توجه به نگاه
گرفات باه تابلوها چشاام دوختم. هر خیابانی که روی فرماان ضاارب می

و وقتی  گرفتساوخت، بیشتر آتش میشادیم قللم بیشاتر میمیتر نزدیک
 اا پیاده شدم مث  بملی در حال انفجار بودم.جلوی خانه

ای ها را بهنوز دساتم به زنگ نرسیده بود که در باز شد و من مث  طوفان پله
 رفتم. در نیمه باز بود، هولش دادم و رفتم داخ .

  تمام فریادم را در قالب اسمش ریهتم.
 دانیار...-

از روی مل  بلند شد، انقدر حالم بد بود که متوجهش نشده بودم. با دیدنش 
ام آمده بود؟ او عاشااق رفتم، واقعاام این آدمی بود کاه با نقشااه به زندگی وا

 سیمین بود؟ 
ید که کوباا ایستادم. صدایم خفه شده بود، قللم آنچنان میساینه به ساینه

یم بیرون بزنداحساس کردم هر لحظه ممکن   . است از گلو
 پرسم. یه سوال ساده کردی، یه سوال ساده می-

با نیشااهند نگاهم کرد؛ توان تحم  دانیار همیشااگی را نداشااتم، دیگر این 
 هایش را دوست نداشتم. حالت
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 اا گهاشتم و فشردم. ام را روی سینهانگشت سلابه
 تو ... تو به من جواب میدی، همین این. -

 و نیشهندا ادامه داد.  به نگاه
 تو آراد رو کشتی؟ -

ش را هایابروهایش بای پرید و نیشهندا تا بناگوشش کش آمد. کف دست
 به هم کوبید و یک قدم عقب رفت. 

 وای آرام، بایخره فهمیدی.-
 فهمیدم. آهسته لب زدمانقدر متعجب بود که حال خودم را نمی

م آراد رو کشااتی و این جواب رو پرسااتو دیوونه ای دانیار، دارم ازن می-
 میدی؟ 

باره انقدر جلو آمد که پس رفتم، پایم به مل  گرفت و افتادم روی مل . یاک
 هایش را دوطرف سرم به پشتی مل  تکیه داد و خم شد تو صورتم.دست

 دارم جوابت رو میدم بچه جون، گفتم که فهمیدی. -
 رفتم. کند؟ گیج میسرم را تکان دادم، امکان نداشت؛ دارد اقرار می

اا گهاشتم و هولش دادم. ایستاد و دست به سینه نگاهم دستم را روی سینه
 کرد. 

ام چی خوای بگی من آراد رو کشااتم؟ خاب، بگو انگیزهدیگاه چی؟ می-
 بوده؟ 

 جیز زدم.
 بس کن، بس کن روانی.-
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 نشست و تکیه داد، خونسرد نگاهم کرد.
پرسم ، سوال کردی جواب دادم، دارم میپرسمای بابا، دارم ازن سوال می-

 خوام بلینم زرنگ شدی یا نه.ام چی بوده، میانگیزه
خواست با هایم گرفتم، جنگ روانی راه انداخته بود. میسارم را بین دسات

 این طرز صحلتش مرا به راه دیگری بکشد. بلند شدم. 
ه؟ چی بودان تونی مث  همیشاه از مسئله دورم کنی. پرسیدی انگیزهنمی-

 گم...بران می
لرزید و او مث  سنگ نگاهم ی یخ شده بود، پاهایم میهایم دو گلولهدست

 کرد. می
عاشاق سایمین بودی، سیمین دوستت نداشته، زن آراد شد، با من ازدوار -

کردی که به ساایمین نزدیک باشاای، اون دختری هم  که تو عکساای بود که 
وساات ساایمین بوده که در اصاا  باعب شااد زندگیمون رو به هم بریزی د

جاسوس تو بوده، به سیمین ن*ر*ا*و*ز کردی و وقتی فهمیدی آراد فهمیده 
 کشتیش و تمام مدارک رو بر علیه کیارا ترتیب دادی. 

 باور نداشتم این صدای آرامم را، باور نداشتم بتوانم مث  خودا حرف بزنم. 
دو دستم را دو طرف سرا گهاشتم و مث  خودا خیمه زدم روی سرا، نه 

 سرا بای آمد و نه نگاهش از روی گردنم برداشته شد. 
 این انگیزه، این راز، دفاعت؟-
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ا هایم رهایش را بای آورد و سرم را گرفت و جلو کشید. دستباره دستیک
 ش را دور کمرمهایش گهاشااتم که تو بغلش نیفتم که یک دسااتروی شااانه

 اختیار افتادم تو بغلش. حلقه کرد و جلو کشید، بی
 صدایش وحشتناک بود وقتی کنار گوشم زمزمه کرد

 قات  دوست نداری یا از اینکه عاشق سیمین بودم دلت شکسته کوچولو؟ -
یدم. کشید که واقعام ترسسرم را انقدر محکم گرفته بود و کنار گردنم نفس می

هایش را حس کردم، ای سافت شادن دساتیش، لحظههاچنگ زدم به مچ
 ولی سرم را رها نکرد. فریاد زدم

 ولم کن... ولم کن...-
 ی صدایش حالم را بدتر کرد.خلسه

شااه همین این تو رو نکشاام؟ به هر اگر برادرن رو کشااتم چی باعب می-
گم رفتی و دیگه دونه اینجایی؛ بدونه هم مهم نیساات، میحال کساای نمی

رم. تو تنها کساای هسااتی که واقعیت رو فهمیدی و زنده موندنت خلر نادا
 خطرناکه. 

باره سرم را پرن کرد، عقب رفتم و روی میز افتادم، روی دو آرنجم تکیه یک
 دادم که بلند شوم، با یک پایش پاهایم را باز کرد و رویم خیمه زد. 

 چجوری دوست داری بکشمت؟ مث  سیمین یا مث  آراد؟ -
هایش برق خاصی داشت، حس نم بند آمد، برای بار اول چشاماز ترس زبا

. چنگ زدم روی قللم، با تمام ت شاام لحنم کردم راه زیادی تا جنون ندارد
 رنگ ترس داشت. 
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 بهار برم. -
 .یک ابرویش را بای داد و خندید

 از کجا بدونم فردا با پلیس و دستلند سراغم نمیای؟ -
ام ینم، از احساس چند سال قللم، از رابطهباره ترسم ریهت، از ترس ایک

 با برادرم سوءاستفاده کرده بود، دیگر کافی بود. 
ی محکمی به عقب پاهایم را جمع کردم، روی شاکمش گهاشتم و با ضربه

 پرتش کردم.
 

ایسااتادم و میز را دور زدم، روی مل  افتاده بود ولی خم به ابرو نیاورد و من 
ه حالش واقعام خوب اساات یا نه. چند لحظه ماان مااندم که با این ضاارب

نگاهش کردم، ولی وقتی جایش را روی مل  تنظیم کرد و نگاهم کرد مطمئن 
 شدم که درد ندارد. 

هان زندگی کردم، برادرم رو گوا کن آقاای خاتمی، چند سااال با دروغ-
 گول زدی، سیمین رو نابود کردی. 

 ام نگاه کرد. ه روی گونهبغمم سر باز کرد و او به دانه اشک راه گرفت
تو زندگی ما رو ساایاه کردی، مادرم رو به سااکته انداختی، کمر پدرم رو -

 شکستی، و من...
توانستم هایم دست خودم نلود، مگر کاری هم میی اشکسارهباریدن یک

 کرد. هایم نگاه میلرزید و او فقط به اشکهایم میانجام دهم جز گریه؟ لب
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ن شناسی کیه، بدوپرسیدن قاب  اعتمادترین آدمی که میاگر... اگر ازم می-
هان حتی کاریدادم، چون با تمام پنهانیاک لحظه تعل  تو رو نشااون می
 بیشتر از خودم بهت اعتماد داشتم. 

هایش که معنای نگاهش را روبرویش نشااسااتم و خیره شاادم باه چشاام
 فهمیدم. نمی

 ورتش کشید و لب زدبا اخم انگشتش را روی ص
 های مسهره رو، من آدم کشتم، تو چته؟ پاک کن اون اشک-

 تمام وجودم بغض شد، قللم لرزید.
دلم شکست دانیار، نه برای اینکه عاشق سیمین بودی، برای اینکه باورم رو -

 نسلت به خودن شکستی، تو تنها باور من تو زندگی بودی. 
 ابروهایش را بای داد و للهند زد. 

 کیارا؟ -
 بی جان للهند زدم.

کنم، تو اعتماد من دونی سهت به کسی اعتماد میدوستش دارم، ولی می-
رو شاکساتی، اعتمادم به دوساتی و عشق رو شکستی و مطمئنم هیچ وقت 

 شم. خوب نمی
 ام انداختم. ی کیفم را روی شانهاز جایم بلند شدم و دسته

تونی به خودن افتهار یار؛ حای میتو نه فقط آراد، که من رو هم کشتی دان-
 ی مهتلف کشتی،کنی، حای یه قات  تمام عیاری؛ ساه نفر رو به ساه شیوه

 یکی جسمش رفت، یکی س مت روانش، یکی تمام قلب و روحش. 
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کرد، آرزو کردم دیگر بسااتم خیره باه روبرویش نگااه میوقتی در را می
 نلینمش.

 
××××× 

ین رفتم، گریه کردم، فریاد زدم. بوی دیوارهای تمام شااب در دفترم بای و پای
کرد و من از سردرد و سرگیجه به خود ام را بیشتر میتازه رنگ شاده سرگیجه

 پیچیدم و از درد لهن بردم. 
خواست یکی تا سر حد مرگ کتکم بزند، انقدر که زیر دست و پایش دلم می

 به زندگی سیاهم بهندم و جان دهم.  
ام را جمع کردم. آراد پهن شاد، بسااط قلب شکسته آفتاب که وساط ساالن

ام نداشت، اگر قرار به زنده ماندن اجلاری بود پس باید نیازی به قلب شکسته
 کردم. درست زندگی می

هایی که به جای پارکت فرا پوا زمین شده بودند قدم زدم، روی سرامیک
 با آراد قدم زدم، با کیارا و نهایتام دانیار. 

میز دفترم ایسااتادم، فهمیدم باید از اول شااروع کنم، شااروع به وقتی جلوی 
ه گ*ن*ا*ه بود ولی دروغ گفتشاناختن دانیار، شناختن کیارشی که شاید بی

بود و انقدر ساوال داشاتم که شاید او هم مث  دانیار از قللم به زیر پایم سر 
 بهورد. 

هچال برداشتم و خورده را از یدهانم از تلهی مث  زهرمار شده بود، شیر نیم
 یجرعه سرکشیدم. 
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ی ورودی کاه ایسااتاادم، دلم باه حاال خودم سااوخت، زیر روبروی آیناه
ای زد. اگر آینهخوابی و گریه به کلودی میهایم خط افتاده بود و از بیچشم

گرفت و بیرون داد حتمام باید کساای دسااتم را میبود که قلب را نشااان می
 . کشید تا در خون غرق نشوممی
شود؛ پس به دانساتم این روزها حتی دست مادرم هم به سمتم دراز نمیمی

 تکیه کردم و به روزی که شروع شده بود للهند زدم. تنهایی خودم
 

××××× 
بوی حلوا و نوای قرآن قللم را زیر و رو کرد. کنار قلر آراد نشستم و چشم به 

 اا دوختم. سنگ یشمی
 با دست اشکم را روی شیاری که اسمش را نوشته بود کشیدم. 

 س م عزیز خواهر. -
 شدحرف نزد برادر پرهیاهوی من. طعم تلخ دهانم با هیچ چیز شایرین نمی

ید رزنده  امرجز اینکه بلند شود و بگو
 َپر کردم، دانه دانه گللرگها را روی سنگش چیدم. های رز را َپرپر بغض گ 

 دادی؟ شش ساله بودم و لجلاز...خه سواری یادم مییادته دوچر-
ب تر شد. بوی گ یکی از گللرگها را روی اسامش کشایدم و بغمم سنگین

 . حالم را آشوب کرد
عشااق خوری به درخت، ولی من رفتم، از اول هم هی گفتی وایسااا، می-

 سرعت بودم. 
 جان داد.  های روشنش بغممی شیرینمان و به یاد چشمخندیدم به خاطره
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خوردم به درخت که پرتم کردی یه طرف، ولی خودن با واقعام داشااتم می-
 سر خوردی تو درخت و افتادی...

یم گرفت و من سااینی را پس زدم، نمی خواسااتم زنی سااینی خرما را جلو
 کس خلوتم را به هم بزند. هیچ

 افتادی زمین و هر چی صدان زدم بلند نشدی..-
هایم را دور پاهایم ق ب ایم را جمع کردم، دستکنار سانگ نشاستم و پاه

 کردم و سرم را روی زانوهایم گهاشتم. 
خیلی ترساایاده بودم، مث  همون روزی که خلر قتلت رو دادن. فکر کردم -

مردی و هی تکونات دادم ولی تکون نهوردی، مثا  وقتی که کاور پزشااک 
م برادر منه. از ترسقانونی رو باز کردن و باورم شد که اون صورن رنگ پریده 

خواستم فرار کنم،  ولی تو دستم رو گرفتی و خندیدی و گفتی خودن رو می
زدی به مردن که دیگه ساار این چیزها لجلازی نکنم، ولی تو سااردخونه بلند 

 نشدی، نهندیدی، مرده بودی آراد، مرده بودی داداشی. 
سنگ  آلود و پرسارم را به جهت مهالف سانگ چرخاندم و به فمای خاک

 آورد. آلود زیرزمینی قللم را به درد میهای خاکنگاه کردم. این کلله
 دلم بران تنگ شده آراد. -

 هق زدم و مشت زدم روی سنگش. 
قرارمون این نلود، قرار بود بلند شی و بگی شوخی بوده، حتی اگر من رو تا -

 مرز سکته ترسونده باشی. 
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از ساارمایش به خود لرزیدم و  گلها را پس زدم و کنار ساانگ دراز کشاایدم.
 های زیر زمینی را. لعنت کردم تمام کلله

ای، بگی دانیار خواسته باهام شوخی بهشمت اگر برگردی و بگی زندهمی-
کنه، به خدا کناه، بگی ساایمین داره یاه صااحناه از یاه فیلم رو تمرین می

 بهشمت داداشی. می
 ام را گهاشتم روی اسمش و چشم بستم. شقیقه

دونم محاله برگشتنت، ولی محاله بهارم دستی که تو رو ام آراد، میساتهخ-
ین کنم؛ ااز من گرفته جون داشته باشه، خودم تو همین قلرستون چالش می

 قول یک خواهره.
 

چناد دقیقاه دل باه دل آرادم داده بودم را نفهمیادم، وقتی به خودم آمدم که 
 گرفت. حالت تهوع، آرامشی که کنار سنگش داشتم را 

بلناد شاادم و شااالم را تکاندم. صاادای زنگ موبای  خلوتم را به هم زد. 
های گنگ دانسااتم وقت رفتن اساات و باید شااروع کنم به شااناختن آدممی

 زندگیم. 
ی خصاوصی خط را آزاد کردم. انتظار گوشای را برداشاتم و با دیدن شاماره

 کرد. داشتم صدای کیارا را بشنوم، ولی صدای مرد غریله نگرانم 
 خانم مشایخ؟ -
 بفرمایید؟ -

 سریع بلند شدم و کیفم را برداشتم. 
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ی آخر بازپرسای آقای کیارا ارجمنده، دادساتان خواستند امروز جلساه-
 . حتمام حمور داشته باشید

 رفتم. نفسم را آزاد کردم، کار دیگری هم نداشتم، بهتر بود می
 باشه، ساعت چند؟ -
 یازده. -

های بی ساارو سااامان که سااریع انداختم و با دیدن عقربهنگاهی به ساااعتم 
 کردند پاتند کردم.حرکت می

 رسونم.خودم رو می-
شاادم فکر کردم چرا دانیار خواسااته حتمام حمااور از میان سانگها که رد می

 در. بینی بواا یک جمله بود ردانیار غیرقاب  پیشداشته باشم؟ نتیجه
رسیدم. ماشین را در شانه خاکی جاده در ترافیک صلحگاهی پنج دقیقه دیر 

پارک کردم و آملوینسی که جلوی در ایستاده بود را دور زدم. مامور با دیدنم 
 ی ورود داد. للهند زد و کارتم را سرسری نگاه کرد و اجازه

رد کها را  لت میگهراندن مراح  بازرسی خسته کننده بود. ماموری که اسم
 یس زندان برویم. گفت اینلار باید به اتاق رئ

ه آمدم، اینکه بکرد، اینکاه به جای ک نتری باید به زندان میمهنم کاار نمی
ه رفتم انقدر عجیب بود کجای اتاق بازپرساای باید به اتاق رئیس زندان می

 مهنم را مغشوا کند. 
مامور تا جلوی در آمد و در را باز کرد. ساارم را داخ  بردم، خلری از رئیس 

 برگشتم و نگاهش کردم. زندان نلود؛ 
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 میان، شما تشریف بلرید داخ . -
های قدی بلند که رو به حیاط زندان بود روی وارد اتاق شدم و روبروی پنجره

ای نشاستم. کیفم را که کنارم گهاشتم در باز شد و بازپرس و مل  چرم قهوه
کرد، وارد دانیار و پشات سرا کیارا و ماموری که کیارا را همراهی می

 ند. شد
بازپرس جواب سا مم را بلند داد و پشت میز رئیس رفت و نشست. دانیار 

هند للای بینماان اتفاق افتاده، با نیمحس و انگاار ناه انگاار کاه تراژدیبی
 پوزخند مانندا سری تکان داد و کنار پنجره رفت. 

اا از های مشکیچشامم روی کیارا ماند، کمی یغر شاده بود و چشم
 ود، به سمتش رفتم. برق افتاده ب

 خوبی؟ -
 هایش تا خط ابرویش بای رفت. پلک زد و تاب مژه

 خوبم عزیزم. -
مامور، کیارا را به سامت مل  هدایت کرد و کیارا نشست، پشت سرا 

 دانیار کنار پنجره ایستاده بود و من روبرویشان نشستم.
کت از حرای را از کیفش بیرون کشید، کیارا اخم کرد و من بازپرس پوشه

ید.للهایش فهمیدم چه می  گو
 چته؟ -

 بی جان للهند زدم و لب زدم.
 خوبم. -
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کرد ساعی کردم نگاهم به طرف دانیار کشیده همانطور که با اخم نگاهم می
های پوشااه را ورق می زد و نشااود. در قللم غوغاا بود و بازپرس دائمام برگه

 شکست. صدایش سکون را می
یی بیدیگر طاقتم طاق شد، می  ه وقت را بهرسم کخواستم دلی  این بازجو

 ی دو قدم از کیارا ایستاد. در باز شد، دانیار جلو آمد و به فاصله
فته هایش را گربلند شدم و چرخیدم، با دیدن سیمین و دو پرستاری که دست

ی محکمی زد و پر اضطراب به بودند مان ماندم. روساری سافیدا را گره
های مغزم پا سنگین کرد،  ولی عقربهث  ساعت کار میمن نگاه کرد. مهنم م

 فهمیدم. رفتند، هیچ چیز نمیکرده بودند و حتی یک قدم جلو نمی
خواسااتم جلو بروم و بغلش کنم، نگاهش چرخید و بازپرس را که دید اخم 

 کرد. چشم بست و رویش را برگرداند. 
پاهایم به زمین ماند، چشام باز کرد و اینلار چشمش به کیارا افتاد. لحظه 

هایش تا للهایش که تکان لحظاه رناگ پریدگیش را دیدم، از نلض شااقیقه
 باره جیز زد. خورد و تکان خورد و یک

هایش را گرفتند و من ترسیده خودم را عقب کشیدم. میان دو پرساتار دست
 یاد زد.صدای جیز سیمین، دانیار فر

 ولش کنید. -
ی کیارا ایستاده است، هم قد هم، هم برگشاتم و دیدمش که شانه به شانه

 هیک  بودند و من چرا تا حای این شلاهت را ندیده بودم؟ 
 یکی از پرستارها صدایش را بلند کرد.
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 زنه یا به شما. یا به خودا آسیب می-
برای رها شدن از  تحکم صادای دانیار بیشاتر شاد و دست و پا زدن سیمین

 دستان پرستارها. 
 میگم ولش کنید، مسئولیتش با منه. -

هایشاان شا  شد که سیمین مث  پرساتارها نگاهی به هم انداختند و دسات
چله از کمان رها شااد و به ساامت کیارا هجوم برد. رنگ کیارا مث  گچ 

هایی که سیمین به سینه و سر و صورتش سافید شاده بود و در مقاب  مشت
 هایش را حای  صورتش کرده بود. کوبید فقط دستمی

 کشمت. کشمت کثافت، میمی -
یم چنگ شد، پاهایم لرزید و روی مل  دست هایم از شدن لرزا به مانتو

 افتادم. 
پرساتارها سااعی کردند سایمین را بگیرند، ولی دانیار دسااتش را جلوی آنها 

برگشاات و گرفت و خودا بازوی ساایمین را گرفت. ساایمین یک لحظه 
نگاهش کرد، دوباره نگاهش چرخید روی کیارا، چند بار بین صورن این 
دو چشاام چرخاند و نهایتام بازویش را از دساات دانیار بیرون کشااید و دو 

 دستش را ق ب کرد و محکم بر سر کیارا زد.
 
 باید بکشمت...-

 فهمیدم. آرامدانیار م*س*تقیم نگاهم کرد، حای خوب دلی  احمارم را می
 به پرستارها اشاره کردم و آنها بازوهای سیمین را گرفتند و عقب کشیدند. 
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هایش شد و فحشآمد هق هقش بیشتر میسایمین با هر قدمی که عقب می
 رکیکتر. 

 های سلز آبی سیمین نگاهرنگ به صورن کیارا نمانده بود و خیره به چشم
 کرد. می

 اختیار پرسیدمدانیار جلو آمد و من بی
 چرا اینطوری شده؟  این-
ه شداروهاا قسمتی از حافظه ی پنهانش رو برگردونده، داره روانکاوی می-

 و شناخت اطرافش براا راحتتر شده. 
م*س*تقیم و خیره نگاهم کرد، زیر نگاهش جان دادم. چرخیدم و به کیارا 
نگاه کردم که حای و با خرور سایمین که هنوز صدای فریادهایش از راهرو 

 کرد.رسید، به من نگاه میمی به گوا
چرخید و دوباره روی من  ابت هایش میی چشاامهایش در کاسااهمردمک

اا را جمع کرد و در کیفش آمد. بازپرس پوشااهماند. نفساام بای نمیمی
ای صورتش شد لحظهگهاشت و به سمت در رفت. دانیار که از کنارم رد می

 را جلوی چشم هایم گرفت و للهند زد
 مارم.تون میتنها-

وقتی در را پشات سارا بست فهمیدم هیچ حرفی برای گفتن ندارم، مهنم 
 خالی خالی بود. 

های بلند به سمتم آمد و ماموری که نزدیک به در ایستاده بود یک قدم با قدم
 نزدیک شد. گیج و گنگ نگاهم بینشان چرخید. 
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 فهمه. کنی؟ اون تعادل نداره، نمیتو که باور نمی-
 های لرزانش نگاه کردم که میان دستلند اسیر شده بود. به رنگ پریده و دست

 کنی. آرام، بگو باورم داری تا جون بگیرم عزیزم، داری اشتلاه می-
 لب زدم. 

 مگه من چیزی گفتم؟ -
 کردم. واقعام هم هیچ فکری نداشتم، هیچ مهنیتی نداشتم، باید فکر می

 لرزه؟ ا للهان میکنی؟ چرچرا اینطوری نگاهم می-
 چرا...چرا حالش بد شد؟ -
 مگه با دیدن دانیار حالش بد نشد؟ -

 مغزم آتش گرفت، یک قدم عقب رفتم. 
 دونی؟ تو... تو از کجا می-

خورد و صاادایی از بینشااان بیرون هایش به هم میانگار یل شااد که لب
 د. آمد. ک فه دو دستش را در هم ق ب کرد و به پیشانیش کوبینمی

 ی اون بی همه چیزه، اون دانیار عوضی. اا نقشههمه-
کردم، مردی که وقتی دسااتگیر شااد للهند زد، وقتی باه تق یش نگااه می

سااتم دانپرید و من نمیاا قلول نشااد للهند زد، حای بای و پایین میو یقه
 باید به چه فکر کنم. 
 دوباره نزدیکم شد. 

تو خودن اون عکس رو دیدی، دیدی که بهت خ*ی*ا*ن*ن کرد، دیدی -
 که سیمین با دیدنش چه حالی شد. 
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داد و من باید خودم جواب داند، چون جواب نمیو دیگر نهرسیدم از کجا می
 کردم. داد هم باور نمیکردم؛ که حتی اگر جواب میهایم را پیدا میسوال

گاهش کردم. نلاید به هیچ چیز شااک می کیفم را از روی مل  برداشااتم و ن
 گهاشت. للهند زدم. هایم میکرد، باید با اطمینان زندگیش را میان دست

های فریلش رو شاناسم که شیوهخودن رو امیت نکن، انقدر دانیار رو می-
ی بازیه، منم بازیگر خوبی هسااتم، فقط به هم بشااناساام، اگر اون سااازنده

 کنه.کنم، نه اونطور که اون فکر میوم میی خودم این بازی رو تمشیوه
دقیق نگاهم کرد، چشاام از چشاامش برنداشااتم، یک بار پلک زدن منجر 

خواستم. آزاد شدن نفسش را شد به عو  کردن وکیلش و من این را نمیمی
ام بود و نلود حس کردم و اینلار واقعام للهند زدم که یک دفعه هر چه در معده

یم آمد. از درد معده خم شاادم و چنگ زدم به مل  تا نیفتم.  به ساامت گلو
 مامور  و کیارا با هم فریاد زدند.

 چی شد؟-
خوردم صدای فریاد صادای باز شادن در را شانیدم و وقتی داشتم زمین می

 دانیار پیچید.
 کنم. ان میهام خفهکیارا، بهش دست بزنی خودم با همین دست-

 هایم بسته شد.ترین آغوا دنیا چشمحس کردم میان امن
 

×××× 
 ت. ام را به کار انداخهایم را باز کند حافظهبوی تند الک  پیش از اینکه چشم
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هایش بود در مهنم فلش خورد. ردانیار ی کیارا که دلی  ا لان دروغجمله
 گفت دوستت دارهر 

ای از دانیار دیدم که به دیوار تکیه داده بود. تازه فهمیدم جشم باز کردم و سایه
 چقدر دلم برایش تنگ شده. 

یی تر بلینمش، ولی نور تند و سفیدی که باچند بار پلک زدم تا بتوانم شفاف
 کرد.سرم بود دیدم را ضعیف می

مرم روی نزدیک شدنش را حس کردم، یک دستش از رویم رد شد و کنار ک 
تهت قرار گرفت. خم شااد و ساارا جلوی نور را گرفت و دیدمش. همان 

 نگاه سرد و داغی که چند سال در آتشش سوختم. 
 گفت تو بهش گفتی دوستم داری. می-

 جدی نگاهم کرد، انتظار داشتم حاشا کند. 
 درسته. -

 غافلگیر شدنم تمامی نداشت وقتی بحب دانیار بود. 
از قدیم عاشق سیمین بودی و کیارا این رو گفته، پس بعد نیکیتا گفت تو -

 این حرفش دروغ بوده. 
ی گردنم نگاه کرد، نگاهش تای ابرویش بای رفت و سرا کج شد و به زاویه

هایم کشیده شد. احساس کردم با ام تا چشامچرخید روی گردنم و از چانه
 کند. هایش نوازشم میچشم

 دوست داری کدوم رو باور کنی؟ -
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همه ناباوری را نداشتم، تحم  پلک بساتم، ضاعیف شده بودم، تحم  این
 اینکه باور کنم دانیار دوستم نداشته مث  مرگ بود. چشم باز نکردم. 

 دوستم داشتی؟ -
ای هرم نفسااش را روی پیشااانیم حس حرف نزد و چشاام باز نکردم. لحظه

 باره بغمم سر باز کرد. کردم و نفس کشیدم، یک
 میرم. میرم، به خدا می، نگو دروغ بوده، مینکن دانیار-

 للهایش روی پیشانیم نرم بازی کرد. 
 دروغ نلوده، آروم بگیر. -

ام هایم را که باز کردم خیره به زنجیر پهن در گردنش که روی سااینهچشاام
 افتاده بود ماندم. زنجیری که اولین سالگرد ازدواجمان برایش خریدم. 

 هنوز داریش؟ -
گرفت و نگاهم کرد. خ*ی*ا*ن*ن کیارا مگر مهم بود وقتی  کمی فاصله

 زد. دانیار در حوالی قللم پر نور سوسو می
شاادم؟ چرا مثا  کیاارا کاه نامزدم بود از او چرا زیر نگااهش موب نمی

هایش که بسته شد و نفس عمیق کشید حس کشایدم؟ چشامخجالت نمی
مم نلاشااد، حتی اگر خواهد، حتی اگر محرکردم بناد بناد وجودم او را می

ید دوستم دارد، حتی اگر قات  برادرم باشد و خجالت کشیدم از آراد.  نگو
یش تفاوتصدایش را دوست داشتم، از صدای خنده های کیارا بیشتر، بی

های پر احساس کیارا بیشتر، وجودا را از وجود کیارا بیشتر را از نگاه
ه دنلال دانیار گشااتم، برای و تازه فهمیدم تمام این ماهها در وجود کیارا ب
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توانستم نزدیکش شوم، وقتی از احساسش شاد نمیهمین وقتی نزدیکم می
 شنیدم. صدایش در گوشم نشست.گفت صدای دانیار را میمی

 حالت خوبه؟ -
ی نگاهش که روی یک پایم که از زیر پتو کمی فاصااله گرفت و من به زاویه

 بیرون بود نگاه کردم. 
 پلک زدم. 

 ، فشار عصلی بود؟ خوبم-
بار چشام بساتم از بازی دستش روی دساتش را روی موهایم کشاید و این

 موهایم. 
 هم این و هم مسمومیت غهایی، چی خورده بودی؟ -

 کمی فکر کردم. 
 فقط یه لیوان شیر. -

 اا را نرم زیر للم کشید. انگشت سلابه
 باید ترکش کنی. -

 شد. جای انگشتش گزگز می
 شه ترک کرد. یه چیزها و یه کسانی رو نمی-

خواستم فاصله خواساتم حرف بزنم، نمیهایم مانده بود و نمیخیره به لب
 بگیرد، ولی ابروهایش گره خورد و صاف ایستاد. 

 شه.  حیف که بازی زندگی دور امتحانی نداره، وقتی بلازی بازی تموم می-
 شم لب زد. هار و وار نگاهش کردم. خم شد و کنار گو
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باختی آرام، تو من رو باختی؛ منی که شاااید نگفتم، ولی نشااونت دادم که -
 چقدر برام مهمی، چقدر...

 باره عقب کشید و به سمت در رفتیک
 خواستم فریاد بزنم رنرو، نلاختمتر می

 های سردا نفس و صدایم را با هم برید. ولی چشم
 ام رو داری. اشتی شمارهمامان و بابان دارن میان، اگر کار مهمی د-
معنای حرفش یعنی اگر کار نداشااتی تماس نگیر، یعنی تمام شااد، یعنی  

 واقعام باختم. 
 ام در صدای کوبیده شدن در گم شد.صدای هق هق خستگی

 
×××× 

ام لرزید وارد خانه شدم. دلم خانهبابا زیر بغلم را گرفت و با زانوهایی که می
ه هایم سر باز کردباره تمام دلتنگیر را، انگار یکی دانیاخواست، خانهرا می

یسم و هر حرفش را بود. دلم می خواست روی آینه ریز به ریز اسمش را بنو
 بب*و*سم. 

 آورد. به تصورم للهند زدم، بچه شدن من را فقط دانیار تاب می
هایم را دوست داشت، گ  کوچیک بازی کردن با پسرهای ی بچه بازیهمه

 دلی  پنجاه تا بادکنک باد کردن و تزئین کردنبازی تو استهر، بی فامی ، آب
خانه، تنها چیزی که حسرتش به دلم مانده بود یک بار حمورا در پیست 
رالی بود، جاایی کاه خودم بودم، آرامک بی حاد و مرز، آرامی که با ساارعت 
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ه ر بار کبار همراهیم نکرد، که هراند و نه تنها یکهای پیچ در پیچ را میجاده
 فهمید، آنروز روز دعوا بود.می

 داد، ولیهایم لقب خ  بازی میگداری بچه بازیبرعکس کیارا که به گه
 ی همیشگی بود.راند و به قول خودا برندهام روی پیست میشانه به شانه

 با مانتو و روسری رو تهت افتادم، حوصله ی للاس عو  کردن نداشتم، 
 رمن نلاختمت، نلاختمتر 

 به پنجره چشم دوختم، بابا پرده را عقب زد و برگشت نگاهم کرد.
 خوری؟ چیزی می  -

 فقط سر تکان دادم.
 می خوام تنها باشم. -

مامان و بابا نگاهی به هم انداختند و از در بیرون رفتند. بی جان بلند شدم و 
ر کرد، سیاه بود و خستگی ناپهیای میان مه پرواز میکنار پنجره رفتم، پرنده

 چرخید و می چرخید. می
 جفتت رو گم کردی؟ -

 هایم که پایین ریهت پرنده به زمین نزدیکتر شد و مه غلیظ تر. اشک
 بینی، ولی چرا؟ دل زدی به جایی که یک سانت جلوترن رو نمیتو هم -

توانستم ای نشاست. از میان مه نمیپرنده چرخید و چرخید و روی شااخه
 . بفهمم کلوتر است یا ک غ، ولی هر چه بود سرگشته بود

 به تو هم گفتن بری؟ گفتن برنگردی؟ -
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رنگی ی کمقتی سایهپرنده بال باز کرد و اور گرفت. نگاهم کشایده شد تا و
 از او را دیدم. 

 تونم بهارم بره. تونم قلول کنم، نمیمن نمی-
باره با سارعت به سمت زمین پرواز کرد و من فکر کردم پرنده چرخید و یک

خورد، ولی میان درختان کوچه گم شد و من با این سرعت با سر به زمین می
 ام. فکر کردم چقدر کرخت و ضعیف شده

 ه اتاق نگاه کردم. برگشتم و ب
 ی گوشی را لمس کردم و کیارا للهند زد. صفحه

زدند، ولی در یک های رنگارنگ بال میسریع عکس را عو  کردم. پروانه
 ای زندانی شده بودند. قاب شیشه

 انداختم و بیرون زدم، من آدم باختن نلودم. سریع گوشی را در کیفم
 

×××× 
کوبید، باید ی ساار و ساااماان میجلوی ساااختماان پیااده شاادم، قللم ب

 دیدمش. بعد از سالها پر هیجان به دیدارا فکر کردم. می
اا نگاه کردم. در که باز شد یک قدم دستم را روی زنگ گهاشتم و با پنجره

 عقب رفتم. 
 رتصمیم بگیر آرام، یا رفتن و باختن، یا موندن و بردنر 

ای انعطاف حتی بدون مره شااد مطمئن بود از بردن وقتی دانیارولی مگر می
 گهاشت؟روی قلب خودا هم پا می
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باز بود، وارد شاادم و به سااکون در را بااز کردم و آرام باای رفتم. در نیماه
 اا چشم دوختم. خانه

 هایم در جا کفشی آرام گرفت. صدایش را شنیدم. کفش
 در رو بلند و بیا تو اتاقم. -

یم قللم از خدا خواستم دست در را بساتم و به سامت راهرو رفتم، از صام
 خالی برنگردم. 

جلوی اتاقش ایساتادم. حوله را روی سارا کشاید و موهایش سایخ سیخ 
 ایستاد. حوله را به شوفاژ دیواری آویزان کرد و نگاهم کرد. 

 خوای برو تو هال، میام. بیا تو، یا می-
وارد اتاق شدم. تهت دو نفره شده بود یک نفره و تنها تغییرا همان بود. به 

 هایش موهایش راسمت میز کارا رفتم و روی صندلی نشستم. با انگشت
شاااناه زد. کمی پاهایش را باز کرد و زانوهایش را تا کرد که در قاب آینه جا 

 . شود. از آینه نگاهش کردم
 تیشرن سفید و گرمکن سفیدا را مرتب کرد. از آینه نگاهم کرد. 

 اتفاقی افتاده؟ مدرک جدید؟ -
اا را از روی تهت برداشاات و به حمام رفت. برگشات و تیشارن مشاکی

 های کثیف بیندازد. رود که آن را در سلد للاسدانستم میمی
 صدایش را بلندتر کرد.

 تهمت جدید؟ آدم جدید؟ -
 د نگاهش کردم. در حمام را بست و به بیرون اشاره کرد. بیرون که آم
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 بریم بیرون. -
م، خواساات بحب کناختیار و مث  یک بچه دنلالش رفتم، حتی دلم نمیبی

هایش را باز کند و من پناه بلرم خواستم دستخواساتم بهرسم، فقط مینمی
به آغوشااش؛ ولی مث  کوه، محکم و ساارد و سااهت و انعطاف ناپهیر روی 

 مل  نشست و خیره نگاهم کرد.
 بشین. -

شد قوی نلاشم؟ دانیار شاد کمی بچه باشم؟ نمیروبرویش نشاساتم، نمی
 دوست نداشت، زن ضعیف را دوست نداشت. 

 نفس عمیقی کشیدم و چشم به ناخن هایم دوختم.
 کنی؟ برام تعریف می-

 جواب که نداد، نگاهش کردم.
 قصه بلد نیستم، نمی دونی کوچولو؟ -
 شدم.  فه چشم بستم، نلاید عصلی میک
کردی نلاید جواب ازن پرسیدم، ولی جواب ندادی، شاید اون روز فکر می-

کنم برام پرساام، خواهش میبادی، ولی امروز باه عنوان یک دوساات می
 تعریف کن. 

باره بلند شد و به سمت دیوار رفت. دلم برای آن ای چشم بست، یکلحظه 
 هنش ضعف رفت. های پقد بلند و شانه

مان که رخ شااد و خط نگاهش کشاایده شااد تا جای بوم عکس دو نفرهنیم
 جایش خالی بود.  
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 دادم. ولی...پرسیدی، جوابت رو میطور میاگر اون روز همین-
رن ام را پبلند شادم و به سمتش رفتم، چرخید و به دیوار تکیه داد. روسری

مانتو را باز کردم ولی درا های کردم روی مل ، نفساام ساانگین بود. دکمه
 نیاوردم. 

 روبرویش ایستادم.
 اون روز هم پرسیدم. -

 محکم سر تکان داد. 
 نهرسیدی، تو با یه بغ  قماون و تهمت اومدی سراغم. -

 صدای فریادهایم هنوز میان این چهار دیواری جا مانده بود. 
 دست دراز کرد سمت جای خالی بوم عکس عروسیمان. 

 برداشتی و کوبیدی زمین، یادته؟ اون عکس رو -
 سر پایین انداختم، یک قدم نزدیک شد و رخ به رخم ایستاد.

 کنی.کنی، گفتم داری قماون میبهت گفتم داری اشتلاه می-
 گفتم توضید بده، ولی تو فقط نگاهم کردی. -

 اخم آلود نگاهم کرد.
 نلود، سکونرفت، ولی اینها مهم کردم آبروی برادرن میاگر سکون نمی-

ی ساار پا میکردم بلینم اون کوه اعتمادی که می ه مونه با شااک به یگی تا کک
عکس ملهم از من و یاه زن کاه خلون هم نکرده بودیم؛ توی یه رسااتوران 

 بودیم و یه گفتگوی ساده داشتیم.
 بغض کرده لب زدم
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 پرسیدم.-
 انگشتش را تکان داد

د داشااتی که ترجید دادی با اولین من دنیا رو به پان ریهتم، ولی تو کملو-
 لرزا زندگیمون رو از هم بهاشی. 

 کرد و من تاب نداشتم. بی انصافی می
 من؟ چند بار التماس کردم حرف بزنی؟ چند بار گفتم توضید بده؟ -

 بار صدایش کمی بای رفتبرای اولین
 چناد باار گفتم اون دیادار به من ربطی نداشااته؟ چند بار گفتم تو به من-

اعتماد داری یا به یه عکس که معلوم نیست کی و به چه نیتی بران فرستاده؟ 
 چند بار گفتم آرام؟ 

  لرزید.روی پشتی مل  نشستم، پاهایم می
 حای برام بگو دانیار، به خدا توان جنگیدن ندارم. -

 جا شدم تا راحت تر بلینمش. روی مل  نشست، کمی جابه
خواسااتم خوام مرموز باشاام، اون چه میگم کاه فکر نکنی میبران می-

 مورده. بفهمم فهمیدم، دیگه پنهان کردنش بی
تمام وجودم گوا و چشام شاد. یک پایم را کام م آوردم روی پشتی مل  و 

 پای دیگرم روی زمین ماند.
 
آراد سیمین رو دوست نداشت، فقط بهش عادن کرده بود. اون دختری که -

تو عکس دیدی خطای آراد بود، ولی همین خطا دساات و پاگیرا شااد. یه 
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گه آبرو خواد ازا اخامی کنه، میروز اوماد سااراغم و گفت اون دختر می
 ریزه. یا باید سیمین رو ط ق بده وبراا مهم نیست و زندگی آراد رو به می

 اا بایسته. با اون ازدوار کنه یا پای بی آبرو شدن جلوی زنش و خانواده
با دهان باز نگاهش کردم، برادر من؟ آراد من به سیمین خ*ی*ا*ن*ن کرده 

 بود؟ سیمین که عاشقش بود. 
ی تونی بفهمی اگر مردی زنش رو به اندازهوقت نمیاینطور گیج نشو، هیچ-

 ارهایی از دستش برمیاد. کافی دوست نداشته باشه، چه ک
 ی مل  تکیه زد. به دسته

کس دیگه، زد من بودم و کیارا و خودا، نه هیچوقتی داشاات حرف می-
قرار شااد برم سااراغ دختره و باهاا حرف بزنم و رفتم، سااه روز بعد اون 

 ها رسید دست تو و من دو تا حدس داشتم.عکس
 هایش خیره مانده بودم. به لب

 کس دیگه خلر نداشت. یا کیارا، چون هیچ یا کار آراده،-
 از جایش بلند شد و دو قدم عقب رفت.

دونستم سیمین رو دوست ام با کیارا خوب نلود، من میگفتی چرا رابطه-
 داره، باهاا همدلی کردم تا آراد و سیمین ازدوار کردن... 

 هایم بود، نیم للهندی زد و سر تکان داد.سوالی روی لب
وقت باهاا ازدوار دونست کیارا سیمین رو دوست داره هیچآراد اگر می-

وقت به آراد نگفت کیارا ازا خواستگاری کرده نمی کرد، سیمین هم هیچ
 ترسید آراد رو از دست بده. چون می
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ی مل  تک نفره نشست و من پای دیگرم را جمع کردم و خودم را روی دسته
 سر دادم روی مل .

ها رسید دستت، وقتی دیدم که هنوز کیارا مث  یه شیفته عکسوقتی دیدم -
کناه و ساایمین چقدر جلوا معهبه فهمیدم کار کارک باه ساایمین نگااه می

کیارشه، یادن باشه از م قان من فقط آراد و کیارا خلر داشتن؛ نفهمیدم 
 خورد.چرا باید اینکار رو بکنه، ولی یه حدس داشت مث  خوره مغزم رو می

 چی؟ -
اون دختر کیه و قماایه دیر یا زود رو  گماینکه کیارا مطمئنه من به تو می-

میشااه و آراد و ساایمین مجلور به ط ق میشاان، ولی من پای ط ق خودم 
 ایستادم.

 تر بلینمش.بلند شدم و خم شدم تا دقیق
 فقط برای اینکه بهم نگی اون دختر دوست دختر برادرمه؟ -

 ایستاد و لب گزید.
ی اینکه انتظار نداشااتم با یه عکس اونطور بهم حمله کنی، انتظار نه، برا-

 های اعتمادن سست باشه.نداشتم انقدر پایه
 ام کند.خواهد با دندان تکه پارهنزدیکم شد و احساس کردم دلش می

دونی چاه شاام؟ میدونی در روز باا چناد تاا زن و دختر روبرو میمی-
تو بازداشااتگاه نمونن حاضاارن چه دخترهاایی به خاطر اینکه فقط یه روز 

 کارهایی بکن؟ 
 سرم را پایین انداختم.
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تونم دونی حتی برای یاک لحظاه به مهنم هم خطور نکرده بود که میمی-
 بهت خ*ی*ا*ن*ن کنم؟ 

 ام گهاشت و سرم را بلند کرد.یک قدم عقب رفت و دستش را زیر چانه
 به دلم داده بودم.  نه به خاطر تو، به خاطر خودم، به خاطر تعهدی که-

اا، چقدر غرورا را دوسات داشتم، چقدر تشنه بودم برای آغوا مردانه
 بودن کنارا. 

خودن رو بکشاای کنار، ولی نرفتی، به خواسااتم وقتی این اتفاق افتاد می-
 ی کافی از نامزد کردنت با کیارا عصلی بودم.اندازه
 زدم و او واقعام خندید. هایم برق زد که با للهند سر تکان داد، للهندچشم

 ی عشقن.واقعام که دخترها تو هر سنی وابسته-
 اخم کردم.

 کی گفته عاشقتم؟ -
 کی گفت منظورم خودمم؟ منظورم کیارا بود، وابسته ای بهش دیگه.  -

 هایم خاموا شد، به تمام معنا وا رفتم و او خندید و نگاهم کرد. چشم
 خیلی بدجنسی.-

 دستش را پشت گوشش گهاشت.سرا را نزدیک آورد و 
 نشنیدم چی گفتی.-

 مشت زدم به بازویش. 
 گفتم بدجنسی، گفتم داری عهابم میدی.-

 اا ترسناک شده بود، انقدر اخمش غلیظ بود که یک قدم عقب رفتم. چهره
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هایم را روی للهایم گهاشتم و نگاهش کردم. همانطور با اخم به تمام دست
 قللم را زیرو رو کرد اجزای صورتم نگاه کرد. سوالش

 چرا ازم جدا شدی؟ -
های دهد، نه دللریدانسااتم جز صااداقت هیچ چیز روی او جواب نمیمی

 زنانه و نه حتی اگر زیر پایش جان دهم.
چون بهات شااک کردم، چون ازم پنهاان کردی، چون حس کردم انقادر -

 کاریت برداری و مهمتر از اون من فقطمحرمت نیسااتم که دساات از پنهان
خوام تا حرف بزنی، ولی تا گفتم ط ق گفتی تهادیدن کردم که ط ق می

 باشه. 
 هایش افتاد. آهسته لب زدهایش از دور بازوهایش افتاد، شانهدست 

 تهدیدم کردی؟ -
 جران نداشتم جواب بدهم.

دفعه صدایش را بلند کرد و در عین حال انقدر نزدیکم شد که حس کردم یک
 این به زمین میفتم.

 دم؟ مگه نگفتهمگاه نگفتاه بودم اولین بااری که بگی ط ق، ط قت می-
شااه؟ تو به خاطر اینکه دهن بودم با این لفظ بازی نکن من بازی ساارم نمی

 من رو باز کنی تهدیدم کرد؟ 
 مشت محکمی روی دیواری که پشتم به آن رسیده بود زد.
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گیم قرص کنم؟ تو نفهمیدی؟ نفهمیدی دساات و پا زدم تا جان رو تو زند-
تو نفهمیدی بدم میاد مث  زن و شااوهرهای دیگه تو ناز کنی و من هر حرفی 

 رو به جون بهرم چون دوستت دارم؟ 
گفت دوسااتم دارد؟ آنچنان نیشاام باز شااد که ملهون نگاهم کرد. یک قدم 

 عقب رفت.
 
 ای، گفتم داشتم، نگفتم دارم. تو دیوونه-

 و نفرن دانیار همیشگی است. دانستم عشق نزدیکش شدم، فقط من می
 دوستم نداری؟-

 هایش غرید.دفعه بازوهایم را گرفت و کشید جلو. از بین دندانیک
 ندارم. -

ود. راا ساانگین بای و پایین میهایش نگاه کردم و حس کردم سااینهبه لب
اا کشیدم و او بی هیچ حسی نگاهم کرد، تنها چیزی که دستم را روی گونه

های ساانگینش بود و رنگی که فقط حال طلیعی ندارد نفس کردمطمئنم می
 دیدم. من در عمق نگاه سردا می

 تو دوستم داری. -
 صورتم را قاب گرفت. 

 نه بعد از اون همه تهمت.-
 سر تکان دادم.

 تو دوستم داری.-
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 سرم را پرن کرد.
مت؟ بهشکنی به این سادگی میکه چی؟ باشه، دوستت دارم، ولی فکر می-

یی کاه همین دو روز پیش اومادی اینجا و تو چشاامام نگاه کردی و بهم  تو
 تهمت قت  و ن*ر*ا*و*ز زدی؟ 

 خواستم باور کنم. هایم ریهت، نمیسر تکان دادم و اشک
 تو دوستم داری، دوستم داری...-

 نشست.  امهایش روی شقیقهلب
 کنم برو.  از اینجا برو، خواهش می-

 هایم تا گردنم راه گرفت.چشم بستم و اشک
 دوستم داری. -

باره فاصااله شاادم که یکمحکم بغلم کرد، میان گرمای دسااتانش موب می
 گرفت. 

 با اخم نگاهم کرد.
 مگه تو محرم کیارا نیستی؟ -

. چقدر غریب بود هم با للهای دانیارخجالت کشاایدم از آمدن اساامش، آن
کشاید و فکر کردم واقعام حتی یک روز هم مردی که اسام نامزدم را یدک می

 ام؟ دوستش داشته
 هیچ وقت نتونستم. -

 اا آزاد شد. دست مشت شده
 خونم و تو میگی بله. می-
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للهندم که کش آمد شروع به خواندن کرد. بله به آخر نرسیده بود که نفسش 
هایم بند آمد و آرام سوخت از حس دستانش، اشک به نفسم گره خورد، تنم

 ام بودم.گرفتم، حای درخانه
 

×××× 
ماگها را از نساکافه پر کردم و روی میز آشاهزخانه گهاشاتم. وارد آشهزخانه 

 اا را کمی لوله کرد و دور گردنش انداخت. شد، حوله
 ممنون. -

 نگاهش کردم، عمیقام در فکر بود. 
 چی شده؟ -

کرد حس کردم هنوز رنجیده است. پشت میز که نشست دستم  وقتی نگاهم
 را دراز کردم و دستش را که برای گرفتن ماگ روی میز آمده بود گرفتم. 

 بهشی دانیار؟ من رو می-
طور نگاهم کرد، انقدر ساکوتش طوینی شد که ترسیدم از حرفی که همین

 ممکن بود بزند. 
 فشرد. ماگ را با دست دیگرا برداشت و دستم را

 کنم، اینها همه م*س*تلزم زمانه. سعی می-
دانساتم به این ساادگیها بهشیده نهواهم نفس راحتی کشایدم، با اینکه می

 شد. 
های کوچکی که زیر پنجره و روی میز صندلی را کمی چرخاندم و به گلدان

 باریک بلند چیده شده بود نگاه کردم. 
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گفت برای خودم دردسر درست دانیار میاا را خودم خریده بودم و دانه دانه
ها تعدادشااان کرد. حای گلدانام، ولی بیشااتر از من از آنها مراقلت میکرده

 بیشتر شده بود و به خوبی رشد کرده بودند.
 هنوز داریشون. -

 خط نگاهم را گرفت تا به گلدانها رسید.
مگه قرار بود بندازمشون بیرون، از تو عصلانی بودم، این چه ربطی به این -

 های بیچاره داره؟ گلدون
 با حرص نگاهش کردم و لب گزیدم.

تر تونی یک کم احساااساااتیتو رو خدا دانیار، یک کم عو  شااو، نمی-
 باشی؟ 

 ماگ خالیش را برداشت و کمی خم شد.
 دوست داری عو  شم؟ -

دم، شاید نیاز داشتم گاهی احساساتی بودنش را بلینم، ولی دقیق نگاهش کر
 تر شد.خواستم عو  شود. دستش را کشیدم و نزدیکقطعام نمی

 وقت عو  نشو. هیچ-
 کمی نگاهم کرد و دوباره نشست و ماگ را روی میز گهاشت. 

گم برای همیشاه، من مردی نیستم که اگر کسی رو دوست یکلار بهت می-
تی نگاهش کنم، چه برسه بهش دست بزنم یا باهاا ازدوار نداشته باشم ح

 کنم. 



wWw.Roman4u.iR  078 

 

هایش با نگاه ماتش هایم را با هر دو دسااتش گرفت. حس دسااتدساات
 خوانی نداشت. هم

بار دیگه بهم شاک کنی، اگر به صاداقت یا سار به راه بودنم شک اگر یک-
 نی. یبکنی، یا به هر دلیلی اسم ط ق بیاری مطمئن باا دیگه من رو نمی

 دهانم باز ماند، خیره نگاهش کردم تا بلند شد.
 خوای؟ بهشیدمت دیگه، بیشتر از این چی می-

ای بوی افتااد، حرفش حتی مرهمن هنوز گیج حرفش بودم، برایم جاا نمی
 کردند.داد ولی در دلم قند آب میتقاضای ازدوار نمی

یی گهاشت و در حالیکه بیرون می  د گفترفت بلنماگ را در ظرفشو
 ی مسهره رو دستت نلینم. دیگه اون حلقه-

بیرون رفت و پشاات دیوار هال پنهان شااد، هنوز چشاامم به راهش بود که 
 سرا را خم کرد و نگاهم را شکار کرد. 

کنی، اون حلقه رو درمیاری، به موقعش جواب نهواستم که داری فک می-
 زنم. ان حرف میخودم با خانواده

 شد، اشک به چشمم آمد و لب زدم  هایم در هم حلقهدست
 دوستت دارم. -

 از هال صدایش را شنیدم. 
دم، نهرسایدی ولی از اونجایی که حداق  بیست و جواب این ساوالتم می-

دم. آراد کشه تا سوال به مهنت برسه من زودتر جواب میچهار سااعت می
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دونست، ولی بهش گفتم اگر حقیقت رو بهت بگه سه دلی  ط ق ما رو می
 کنم. ان میط قه

 شناسمش. تنها چیزی که به مهنم رسید این بود که هیچ وقت نمی
یی گهاشتم و بیرون رفتم. بلند شدم و ماگ پر از نسکافه  ام را در ظرفشو

 دانیار، باید با هم حرف بزنیم. -
 دم و به آن طرف رفتم. صدایش را اتاقش شنی

 کنیم. داریم همین کاررو می-
 وارد راهرو شدم.

 در مورد کیارا. -
 اا خوردم، پرغمب نگاهم کرد. به در اتاق که رسیدم به سینه

کنم اسم خودن رو هم فراموا یکلار دیگه اسمش رو بیاری یه کاری می-
 کنی آرام، اخطارم رو جدی بگیر. 

 م آمد که از ترس به دیوار چسلیدم. اانقدر ناگهانی تو سینه
 خیلی خب، چته حای. -

 ام. انگشتش را بای آورد و زد روی سینه
کاری نکن که پشایمون بشی آرام، دیگه جای اشتلاه نداری، مهصوصام در -

 مورد اون مردک. 
ام را از دیوار سانگ شده هایم را دو طرف صاورتش گهاشاتم و تکیهدسات

 برداشتم. 
 ترسم، حتی خودن. پشتمی از هیچی نمی تاوقتی تو-
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 نیشهند زد.
تونه از دست من نجاتت بده، حتی اگر عصلیم کنی مطمئن باا کسی نمی-

 خودم. 
 ترسیدم. بی اختیار بغض کردم. هایم افتاد، گاهی واقعام از او میدست

 ترسونیم. خب داری می-
 سری تکان داد و دوباره وارد اتاقش شد. 

 ی، تو این یک مورد بترس. خوبه که بترس-
 پشت سرا وارد اتاق شدم. 

 های ترسو و ضعیف بدن میاد؟ خوام بترسم، مگه نگفتی از زننمی-
 دستش در کشوی میزا  ابت ماند، سر چرخاند و جدی نگاهم کرد. 

هاا به هیچ مردی از زن ضاعیف خوشاش نمیاد، ولی زنی که از ضااعف-
 همسرا پناه بلره اور آرزوی یه مرده. 

 ای بیرون کشید و برگه را روی میز انداخت و به طرفم آمد. دستش را با برگه
وقتی زیادی قدرن نمایی کنی مجلورم باهان مقابله کنم و اون وقته که تو -

ی من هان رو شااونهدیگه برام زن نیسااتی. لطیف باا آرام، بهار ضااعف
کنم. اگر نلودم اون وقته که انتظار دارم سنگینی کنه، من همه چیز رو ح  می

ای باشی، خوام برای خودن وزنهخوام آویزونم باشی، میقوی باشای، نمی
 ای. ولی نه وقتی که زیر سقف این خونه

 سر تکان دادم. 
 باشه. -



 خط به خط تا تو

 

080 

 پیشانیم را ب*و*سید.
 آفرین دختر حرف گوا کن.-
 

 دندان که ساییدم برگشت و با للهند نگاهم کرد.
 دونی عاشق حرص خوردنتم؟می-
دونی عاشااق حرص دادنمی؟ وای هر کی حرصاام بده رو ساارا آوار می-

 شی. می
 را برداشت و نزدیکم شد.برگه 

کنم، تو هم آفرین، حاای خوب فهمیادی، هر کاری دلم بهواد باهان می-
آزادی، ولی قرار نیست بهاریم کسی پا به حریممون بهاره؛ خودمون همدیگر 

 رو بکشیم بهتره تا بهاریم بقیه پاهامون رو بلرزونن. 
 هایم را دور گردنش حلقه کردم. سر خم کردم و دست

گه را برد. برهایم نگاه کرد و اخم کرد و للهند زد؛ تناقماتش دل میتبه دس
 بای گرفت. 

 وقت کاره. -
 با شیطنت خندیدم و او نفس عمیقی کشید و سر تکان داد.

 تشنمه. -
ش را هایانقدر جدی گفت که وا رفتم، برگشاتم به آشاهزخانه بروم که دست

 نار گوشم زمزمه کرددور شکمم حلقه کرد و مرا به خودا چسلاند، ک
 گرسنمه، تشنمه، تا وقتی سیرابم نکنی همین آشه و همین کاسه. -
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 ام که بلند شد پایش را دراز کرد و در را بست.صدای قهقهه
 

×××× 
حوله را روی تک مل  اتاقش انداخت و من روی تهت چرخیدم و دستم را 

 زیر سرم حای  کردم. 
 اهم کرد. دستش یب ی موهایش ماند و میهکوب نگ

 آرام جان، بلند شو عزیزم، نهر کردی ک  روز رو تو تهت باشی؟ -
خودم را جمع کردم و بلند شدم. چرخید تا تیشرتش را بهوشد، آرام به طرفش 

 و تیشرن را از دستش قاپیدم و از اتاق بیرون زدم. داد زد رفتم 
 چیزی که زیاده تی شرن.-

بود و  رسید، آستینش تا آرنجمنم میتیشرتش را تنم کردم، تیشرن تا وسط را
 زد.ام باز بود، به تمام معنا تو تنم زار میاا تا سر شانهیقه

 دستم را به دیوارهای دو طرف راهرو گهاشتم و ایستادم. 
 از اتاق که بیرون آمد نگاهم کرد و خندید.

 خواد؟تیشرتت مهمون نمی-
پرن کردم سمتش و او ملهون نگاهش کردم، ساریع تیشرتش را در آوردم و 

 در هوا گرفتش. بلند خندید.
 ترسیدی؟ -

 عقب رفتم تا رسیدم به مل .
 ام خارجه.من ناتوان رو بلهشید آقای خاتمی، از عهده-

 تیشرن را به اتاقش پرن کرد و جلو آمد. 
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 برو یه لیوان زرده تهم مرغ و شیر بهور. -
 زیر لب زمزمه کرد

 از دست ناز این خانمها. -
اا، با اخم برگشت و به دستم ع به سامتش رفتم و چنگ زدم به شاانهساری

 نگاه کرد
 ی دریدنه، به نفعت نیست. ی وحشی، چنگ ننداز، چنگال من آمادهگربه-
 گفتی خانمها؟ چند تا خانم؟ -

کند به دیوار پشت سرم نگاه کرد. دوست داشتم جوری که انگار دارد فکر می
یاد هیچی، ولی کمی کاه فکر پلک زدن نگاهم کرد م*س*تقیم و بدون  بگو

 کرد.
 دوتا، اللته بعد از تو. -

یم، از پس حلقه ی اشک نگاهش کردم.   درجا بغض چنگ انداخت به گلو
 خندید و نزدیکم آمد. 

قلا  از اینکه از حال بری یادن بیاد چی گفتم بهت، من وقتی کساای رو -
داد ع قمند شاادن کنم، متاساافانه اسااتعدوساات ندارم بهش نگاه هم نمی

 ندارم، پس تمومش کن. 
اا، واقعام قللم به درد آمده بود؛ حتی اگر حق داشت، مشت کشیدم به سینه

 خواستم بدانم. حتی اگر اینطور بود، نمی
 اا اینطوری امتحانم کنی؟ کنی؟ قراره همهخب چرا امیتم می-

 اا فشرد. بغلم کرد و سرم را ب*و*سید و به سینه



wWw.Roman4u.iR  081 

 

کنم گربه کوچولو، دارم بهت میگم از شااناختت روی من امتحاانت نمی-
 استفاده کن تا پان ُسر نهوره. 

 اا بلند کرد و صورتم را قاب گرفت. سرم را از روی سینه
کنم، چشاام ای نگاه نمیکس، هیچ زنی، هیچ موجود مادهمن به هیچ  -

 ی وحشی خودمه. من فقط روی گربه
اا و تیشاارتش را و دساتش را گهاشات روی شاانههایش در هم رفت اخم

 . هایم خراا خورده بودعقب زد، جای ناخن
 سوزه؟ بمیرم. می-

 خندید. 
 کنم.خوبه، دو سه شب با دیدنش تجدید خاطران می-

به طرف مل  رفتم و به ساهتی نشاساتم. بالشتک را پشت کمرم گهاشت و 
 روبرویم نشست. از توجه زیر پوستیش غرق لهن شدم. 

 برگه را نشان داد.
سات، تنها جایی که سالهاست از تملک کیارا خارر این آدرس یه کلله-

 نشده. 
 ید. دباره بلند شدم و آخ بلندی گفتم. خنمتفکر به برگه خیره ماندم. یک

 زیر لب غر زدم. 
 کنه از شاهکارا. کیف هم می-

 انگشت سلابه و شصتش را به هم چسلاند و لب زد
 کارم بیسته. -
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 با اخم ظاهری نگاهش کردم و او با للهند ادامه داد.
 خب بلند شدی چی بگی که خاک شدی؟ -

 زده نگاهش کردم. حرص
 خواستم بگم بریم اونجا. می-

 شد. سر تکان داد و بلند
 دوره، فردا صلد راه میفتیم. -

 سرم را به پشت مل  تکیه دادم. صدایش را از کنار گوشم شنیدم. 
 تونی بری. امشب دیگه مرخصی، می-

کوسن را که از پشتم بیرون کشیدم، عقب رفت و وقتی پرتش کردم پیچید تو 
 آشهزخانه و داد زد

 خوامت پیشی کوچولو.دونم دوستم داری، منم میمی-
 

××××× 
 های دیزین رسیدیم ساعت از یازده گهشته بود.وقتی به دهان

 های خاکی افتادیمبه جایی رسایدیم که دیگر آسفالت نلود، انقدر در چاله
ای که حس کردم این اساات که بای که حالت تهوع گرفتم. درساات لحظه

ی وی یی کوچکی رسیدیم که جلوی نرده هایش تابلوی سلز بیاورم به خانه
ی خاطرانر، با خواندن رنگی نصااب کرده بودند. رویش نوشااته بود رکلله

 اسم به هم نگاه کردیم. 
 کشه.کنم چیزهای جاللی انتظارمون رو میفکر می-
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ها رد کرد و در را باز کرد. وارد که شاادیم از پیاده شاادیم. دسااتش را از نرده
ودنش ود و بفماای سلز زیلایش مان ماندم. فمایی که پشت دیوار پنهان ب

 در این فص  و اینجا کمی عجیب بود. 
ی های اطراف نگاه کرد، معنای گرهدانیاار باا بهات به اطرافش و به درخت

 فهمیدم. ابروهایش را نمی
چند قدم تا باغچه را به سرعت طی کرد و برگی را میان دستش گرفت. سریع 

 چرخید طرفم. 
 بیا اینجا. -

 کرد.کنارا ایستادم، به برگ اشاره 
 لمسش کن. -

 دستم که به برگ خورد مان ماندم، کاغهی بود. 
 این یعنی چی؟ -

ی شاد. به سمت باغچهی ابرویش دائم بیشاتر میبه اطراف نگاه کرد و گره
 ها هم مصنوعی بود. ها را لمس کردم، آنسمت چپ رفتم و شمعدانی

یم، وساط حیاط ایستاده بود و د ه نمای قیق بوقتی چرخیدم که به دانیار بگو
 کرد. وی  نگاه می

 کنارا ایستادم.
 چی شده؟ -

ای ی کوتاه سنگ سفید را بسر تکان داد و سریع به طرف وی  رفت، پنج پله
 رفت. 
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 بایی پله ها ایستاد و برگشت.
 بیا دیگه. -

به سامتش رفتم و پیش از اینکه به در برسم او جلوی در ایستاد. کمی به در 
نگاه کرد. دو حلقه گ  بزرگ دو طرف در آویزان بود. نمای وی  چوبی بود و 

ی تجم  گرای کیارا بعید بود. بدتر از آن دو حلقه گ  که این از ساالیقاه
 زد. بدجور تو موق می

 تو مطمئنی اینجا مال کیارشه؟ -
 ی تکان داد  و به در دست کشید. به قف  بزرگ در نگاه کردم.سر

 چطوری بریم تو؟ -
 للهند کجی زد و نگاهم کرد.

ی دادستانی، یعنی خودم رو دارم، ولی تونم در رو بشکنم، اجازهراحت می-
 خوام کلیدا رو پیدا کنم. می

 د. وبه دیوار تکیه زدم و گهاشتم دنلال کلید بگردد. شدیدام در فکر ب 
رسیدند. فقط خدا های مصنوعی واقعام طلیعی به نظر میاز این بای درخت

 دانست چقدر خرر کرده بود تا این فما را درست کند. می
ی گ  که کنار سرم به دیوار آویزان بود آمد، بلندا کرد دانیار به سمت حلقه

 .دو دستش را زیرا برد، وقتی دستش بیرون آمد کلید بزرگی در دستش بو
 ملهون نگاهش کردم، سریع کلید را گرفتم.

 از کجا فهمیدی اینجاست؟ -
 هایش را فشرد. دو قدم عقب رفت و چشم
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 آرام...-
 تاب بود. نگرانش شدم، صدایش بی

 چی شده عزیزم؟ -
 ها نگاه کرد. برگشت و به باغچه

نوجوون کاه بودم با کیارا زیاد میومدیم اینجا، مادرا از پدر خودا به -
 ارث برده بود. به ک  فراموا کرده بودم، اینجا...

یا کوبید که انگار انتظار بدترین خلر دندلی  قللم آنچنان میسکون کرد. بی
 کشم. دهانم تلخ شده بود. را می

 چی شد دانیار، اینجا چی؟ -
 گیج به اطراف نگاه کرد.

 جاست، همه چیزا یادم بود جز جاا. اینجا... اینجا همون-
 ی گ  اشاره کرد. لقهبه ح

 ی گ گفت از زیر حلقهوقتی میومادیم اینجاا و مادرا تو باغچه بود می-
 کلید برداریم. ولی...

 گیج نگاهش کردم. اینکه قل م به اینجا آمده باشد عجیب نلود. 
 ولی چرا همه چیز مصنوعیه؟ چرا هیچ چیز این وی  عو  نشده؟ -

 . تر شد، به در نگاه کردمدهانم خشک
خواد خاطران مادرا رو زنده نگه داره، شاااید... خب... خب شااید می-

 شاید مادرا رو خیلی دوست داشته.
 نگاهم کرد ولی انگار اینجا نلود، مردمکش هیچ حرکتی نداشت.
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 دانیار... -
 دونی؟ مادرا... مادرا گمشده، این رو می-

 کردم. حواسم نلود، به گلهای کاغهی نگاه می
 واب پریده باشد نگاهم کرد، سریع کلید را گرفت و در را باز کرد. انگار از خ

 ام انداخت. خورده و خاک به سرفهوارد که شدیم بوی چوب نم
 دستش به سمت کلید رفت و فشرد، ولی روشن نشد. 

 نیا تو، خیلی تاریکه، بهار فیوز رو پیدا کنم. -
 اا را روشن کرد. ی گوشیوارد شد و دیدم چراغ قوه

حرفهای کیارا در مورد مادرا را دوره کردم. رسیزده سالم بود که مادرم با 
یکی فرار کرد، بابام سکته کرد و من دیگه هیچ کدومشون رو ندیدم، حقیقت 

 رو بهوای مادربزرگم من رو بزرگ کرده، من مادر و پدری ندارمر 
 متعجب به فمای تاریک خانه نگاه کردم. صدایم را بلند کردم. 

 گفت مادرا وقتی سیزده سالش بوده با یکی فرار کرده. را میکیا-
باره فماای خانه روشن شد و من خودم را جلوی هال کوچکی دیدم که یک
 های چوب گردو و سلطنتی داشت. مل 

 دانیار به اطرافش نگاه کرد و چرخید طرفم. 
 حدسم درست بود. -

ای رد شاادم و به نمای کرم قهوهوارد خانه شاادم و از روی فرا قدیمی و نخ
 ای که از وسط پاره شده بود نگاه کردم. پرده

 دانیار، اینجا چه خلره؟ -
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اون تا تونساته وساای  وی ی مادرا رو حفظ کرده، حتی نکرده یه جایی -
 جاساات، حتی باغچه رو مث  همون موقعاا همیننگهشااون داره، هماه

 درست کرده.
 

ی ط یی نگااه کردم کاه روی میزی پاایاه بلند بود و زن باه گلادان عتیقاه
 ل*خ*ن گچی آن را در دست گرفت بود. 

 یعنی انقدر عاشق مادرشه؟ -
 پنجره را باز کرد و سرا را بیرون برد. 

 پشت وی  هم همونه. -
ساریع به سامتش رفتم و سارک کشیدم، پشت وی ، سمت چپ دو اتاقک 

 بود، شلیه اسطل . 
 سرم را عقب کشیدم. 

 مامانش اسب داشت؟ -
کشید سر تکان طور که وسط هال قدم می زد و روی وسای  دست میهمین

 داد.
دو تا، یکیشااون مال کیارا بود، یکیش مال خودا، یادمه کیارا یکلار -

اسب مامانش بشه و به خاطر این مامانش به شدن تنلیهش سعی کرد سوار 
 کرد. 

آمد و کمی آوردم، این وی  در عین زیلایی به نظر فرسااوده میساار در نمی
 عجیب. 
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ها ترک خورده بود و مشهص بود به زور میخ ای وساط مل میز قدیمی قهوه
 اند.وص  کردهاا را به هم دو تکه

یش را بیرون کشااید، کشااو به دانیار به ساامت میز زیر پنجر ه رفت و کشااو
 انداخت. سهتی باز شد، صدایش انگار خراا به تنم می

شااانه بای  هیچی در کشااو نلود. دانیار چرخید و خیره به اطراف نگاه کرد.
 انداختم. 

 هیچی اینجا پیدا نکردیم جز خاطران زنده.ی مادر کیا...-
 م را جمع کردم.لب.های باره برگشت و پرغمب نگاهم کرد.یک

 گی؟ چی بگم؟ آقای ارجمند؟ خب بلهشید، بابا موکلمه، چرا زور می-
کرد طور که خم شااده بود و زیر تابلوی زن گمشااده در مه را نگاه میهمین
 گفت

خوای خوای بگو مرتیکه، هر فحشاای میخوای بگو آقای ارجمند، میمی-
 بده، ولی اسمش رو نیار. 

 ای حسود متعصب. -
 و به اممایش خیره ماند.  را سر جایش برگرداندتابلو 

 اوهوم، هستم. -
 کنارا ایستادم و به اممای زیر تابلو نگاه کردم. 

 این کیه؟ شورانگیز؟ -
 دست کشید روی قاب تابلو و آرام لب زد

 مادرا. -
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به تابلوهای دیگر نگاه کردم. جمعام سااه تابلو آنجا بود، یک اسااب در حال 
یی که دانیار به آن خیره مانده بود. دویدن، یک منظره  ی پاییز و یکی تابلو

 پس استعدادا رو از مادرا به ارث برده. -
حرف نزد. مدتی در ساکون روبروی تابلو ایساتاد و من به آشاهزخانه که به 

بود رفتم. یهچال فیلکوی قدیمی برایم جالب بود. ماشین سلک قدیم بسته 
یی نلود و فکر کردم این میزان ع قه ی کیارا به مادرا به خاطر للاسااشااو

 فرار او است.
های باره دانیار دستم را کشید، انقدر محو ظرفهای قدیمی داخ  کابینتیک

 فلزی بودم که متوجه حمورا نشدم. 
 ترسیدم. -

 رفتیم توضید داد. ر بیرون میطور که از دهمین
 اگر کیارا به هیچی دست نزده پس باید پشت وی  یه زیر زمین باشه. -

ها را پایین آمدیم و وی  را دور زدیم، از کنار دیوار اسطل  خالی را دیدم. پله
اه هایش سیهای زیر زمین که کاشایپشات وی  که پیچیدیم چشامم به پله

 شده بود افتاد. 
ها پایین رفت و دستش را روی در گهاشت، پایین در روی زمین ز پلهدانیار ا

 هایم را گرفتم.کشیده شد و آنچنان موزاییک را سایید و باز شد که گوا
 

پشات سار دانیار وارد زیر زمین شادم، چراغ را روشن کرد و چشمم به تک 
 یمهی که با سیم از وسط راهروی زیر زمین آویزان بود افتاد. 
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 زمین یک راهرو بود و چهار اتاق. ک  زیر 
دانیار در اتاق سامت راست را باز کرد، جز یک حو  آبی رنگ هیچ.چیز 

تیم توانسااتر، انقدر که نمیها کثیفها کثیف و پنجرهدر اتاق نلود. کاشاای
 بیرون را بلینیم. 

 گچ دیوارها ریهته بود. 
ا نگاه ته بود. دانیار بهایم یخ بسلرزید، دستاز اتاق که بیرون آمدیم قللم می

 به من متوجه حالم شد، دستم را گرفت.
 خوای بری بای تا بیام؟می-

 سریع سر تکان دادم. 
 پس آروم باا. -

 به سمت اتاق سمت چپ رفت و در را باز کرد. 
هایش را موریانه خورده بود و یک ی بدون کتاب که چوبیاک کتاابهااناه

 اره شااده بود و پنله و فنرهایشتهت فلزی قدیمی با تشااکی که روکشااش پ
 ی اتاق بود و دیگر هیچ. مشهص بود گوشه

تر از اتااق دوم ساامت چپ را باز کرد و حس کردم این اتاق خیلی کوچک
 ای نلود.های دیگر است، هیچ وسیلهاتاق

خواستم بیرون بیایم که دانیار دستم را کشید و به سمت دیوار چوبی رفت.  
گهاشاات احساااس کردم دیوار نیساات، فقط یک دسااتش را که روی دیوار 

 زند. پاراوان است که در جایش لق می
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دانیار کنار دیوار رفت و دستش را یی درز فرو برد و دیوار را هول داد. پاراوان 
ی اتاق مشهص شد. بیشتر شلیه به حمام بود. یک جمع شاد و پشتش بقیه

ر اتاقک بود. میز ی قدیمی با رخت آویز کناوان، دوا آب و یاک سااربینه
 کوچکی کنار وان بود که یک سشوار رویش بود. 

 با تعجب به وان نگاه کردم. 
 اینجا که واقعام حموم نیست، هست؟ -

 دانیار به وان دست کشید و شانه بای انداخت. 
 ظاهرام که هست. -

لرزید، به سهتی هایم هم میچیز عجیب بود که دیگر اساتهوانانقدر همه
 کردم. وزنم را روی پاهایم تحم  می

بیرون رفتیم و به سمت اتاق آخر سمت راست رفتیم. در که باز شد احساس 
 ام. کردم به یک آتلیه وارد شده

مت بوم س دقیقام وسط اتاق یک چهارپایه بود و یک بوم بزرگ. دانیار سریع به
 ای که رویش کشیده شده بود را برداشت. رفت و پارچه

های گرم و سرد که در هم ادغام شده بودند کنارا که ایستادم به بازی رنگ
 خیره ماندم. 

های تمیز که گرد کمی بر عکس سااه اتاق دیگر این اتاق تمیز بود. شاایشااه
 داد. رویش را پوشانده بود. این اتاق بوی زندگی می

 اتاق تازه مهمون داشته، فهمیدی؟  این-
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در جواب حرفش سری به تایید تکان دادم و به سمت تابلوی بزرگی که تنها 
 و روی یک دیوار نصب شده بود رفتم. 

زد، های سلز آبی و صورن فتوژنیک للهند میای زیلا، با چشمزنی با چهره
 ید. ر*ق*صدستش را بای گرفته بود و پیراهنش در باد پاییزی می

کرد از تر نگااهش کردم. دانیار هنوز سااعی میکمی نزدیاک شاادم و دقیق
 های روی بوم سر درآورد. رنگ

تابلوی زن انقدر بزرگ بود که تقریلام ک  دیوار را گرفته بود. به پیراهن سفید با 
های ریز آبی نگاه کردم، انگار واقعام باد در آن پیچیده بود. به اممااایش گ 

این زن به شاادن به نظرم آشاانا  ممااای کیارا را شااناختم.نگاه کردم و ا
 آمد. از همانجا صدا بلند کردم. می

 شناسی؟ دانیار، تو این زن رو می-
 جلو آمدنش را حس کردم. 

 مادرشه. -
ر باره متوجه انگشااتهایش نگاه کردم که یکجلوتر رفتم و به ظرافت دساات

ه در انگشتم را به طرف انگشتر ک اختیارشدم. زبانم بند آمد، قللم لرزید. بی
 درخشید گرفتم. دست زن می

 دا... دانیار. -
 صدای نفسش را کنار گوشم شنیدم، هیجانش برایم تازگی داشت. 

 خودشه آرام، خود لعنتیشه. -



wWw.Roman4u.iR  096 

 

زد نگاه کردم. محکم زد روی هایش که واقعام برق میبرگشااتم و باه چشاام
 درخشید. می انگشتری که حتی در تابلوی نقاشی هم خوا

اون روز کاه انگشااتر رو دیدم فهمیدم یه جایی دیدمش، تو دساات مادر -
 کیارا دیده بودمش. 

 هایش را به هم سایید. یک قدم عقب رفت و دست
دونستم یه ربطی به کیارا داره، ولی اص م یادم نمیومد، دونساتم، میمی-

 یدم، انقدر خاصانقدر گهشااته که یادم نلود این انگشااتر رو تو نوجوونیم د
 بود که شکلش یادم مونده بود.

 
ید اشتلاه می ید کیارا قاتهنوز ته دلم دوسات داشتم یکی بگو   کنم، بگو

آراد نیسات، کیارا مت*ر*ا*و*ز سایمین نیسات، نه برای اینکه دوستش 
 توانسااتمدیدم نمیهایی بود که میکاه اگر کیارا همینداشااتم، برای این

 یده بود را تصور کنم. عهابی را که برادرم کش
 نفسم گرفته بود، همه چیز دور سرم می چرخید و دانیار اص م متوجه نلود. 

شاناساه، از همونجا شاکم بیشاتر شد؛ چون بلین، گفت انگشاتر رو نمی-
 مطمئن بودم که این انگشتر یه ربطی به کیارا داره.

دفعه مهنم روشاان شااد، چنگ زدم به بازویش. او که محو انگشااتر بود یک
سریع چرخید و به خیال اینکه حالم بد است زیر بازویم را گرفت. حالم بد 

 بود ولی هیجانم بیشتر. 
 شناسه. دانیار، نیکیتا هم انگشتر رو می-
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 دستش را کشید و متعجب نگاهم کرد. 
 چطور؟ -
تونه درخشه، به نظرن کسی میو نقاشی هم میبلین، این انگشاتر حتی ت-

 این رو بلینه و نگاهش نکنه؟ 
 تر نگاهم کرد.سر تکان داد و دقیق

 خب؟ -
 پر هیجان ادامه دادم.

عکس این انگشااتر رو که نشااون نیکیتا دادم انقدر عادی برخورد کرد که -
ر نگشتبینه، حتی ته چهره اا احساس کردم از اانگار بار هزارمه این رو می

 بدا اومده. 
 دستش از بازویم جدا شد، به جایی پشت سرم خیره ماند. 

ه تونشاناسه و دروغ گفته پس میشاناساه، اگر میاون این انگشاتر رو می-
 راجع به خیلی چیزها دروغ بگه. 

 لب زد
 درسته. -

هایی که روی هم و به دیوار تکیه خورده بود نگاه کردم. چرخیادم و باه قاب
م تک تکشان را از نزدیک بلینم. بیشتر از دیوار روی زمین بوم دوسات داشت

 چیده شده بود. 
 حس تلخ و اضطرابم را کنار گهاشتم و به طرف یکی از بومها رفتم. 
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ساوخت. امماایش اممای ی بزرگی دور شامع پرواز می کرد و نمیپروانه
یم تکیه دادم. نقاشاای دی بع مادر کیارا بود. بوم را جلو کشاایدم و به زانو

مردی بود که روی اساب نشسته بود و اسب به هوا بلند شده بود، اممایش 
 باز هم شورانگیز بود. به بوم بعدی نگاه نکردم. 

ی مادر به سامت بومهای چیده شده زیر پنجره رفتم. اولی طرحی از چهره
هایش نگاه کردم و از چیزی که کیارا بود و عجیب آشنا بود. دقیق به چشم

ار ستون بدنم لرزید. نتوانستم تحم  کنم و دو زانو روی زمین و فهمیدم چه
 مقاب  بوم افتادم. 

 دانیار سریع خودا را به من رساند. کنارم روی زانوهایش نشست. 
 چی شد؟ -

به نقاشای اشااره کردم. نگاه کرد و نگاه کردم. سرمان با هم چرخید و به هم 
 نگاه کردیم و او لب زد. 

 لعنتی، سیمین شلیه مادرشه، چرا نفهمیده بودم؟ -
ین هایم را بآمد دستسارم را بین دو دستم گرفتم و از فشاری که به سرم می

 موهایم کشیدم و چنگ زدم. 
دانیار دساات هایم را گرفت، بوم را بلند کرد، اممااای کیارا بود. نقاشاای 

ی نی که روی تابای در ابرها بود که با حسرن به زی پسر بچهپشاتش چهره
 کرد. که به درخت بسته شده بود نگاه می

 دانیار دست روی صورن محو پسرک گهاشت.
 خودشه.-
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 دستش سر خورد روی زن.
 مادرشه. -

 باره بلند شد. های او هم سنگین شده بود، یکحتی نفس
ی اینها رو باید با دقت بلینیم و از وضااع اینجا اینطوری نمیشاه، دونه دونه-

مشااهصااه که خونه خالی نیساات. پس بهتره قل  از اینکه کساای بیاد تمام 
 ها رو بهاریم تو ماشین و بلریم. نقاشی

 بلند شدم و تنها کاری که توانستم بکنم تکان دادن سر سنگینم بود.
 

×××× 
ساتم و به دردی که کیارا کشید و دردی که به برادرم تمام طول راه چشام ب

تر داد فکر کردم. دانیار در سکون محض فرو رفته بود. شاید برای او سهت
بود، چون از دوازده سااالگی با کیارا بود و سااهت بود پهیرفتن این حجم 

 اط عان در مورد کسی که با او برادرانه بزرگ شده بود. 
للهند تلهی زد و دستم را گرفت، روی دنده  دستم را روی دستش گهاشتم.

 های بلندا دستم را به دنده فشرد. گهاشت و انگشت
 خوبی؟ -

هدف هدف و بیهایی که بااا نگاه کردم و به ازدحام آدمباه مساایر خااناه
 آمدند. رفتند و میمی

 تنها ناراحتیم به خاطر عهابیه که برادرم کشیده. -
 دستم را بیشتر فشرد. 

 ئنی دلت نشکسته؟ مطم-
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 به در تکیه دادم، ولی دستم را از دستش بیرون نیاوردم. 
یه موقعی دوست داری یکی رو دوست داشته باشی، یکی که از یادن بلره -

های تلهی رو گهروندی، کی بهتر از کساای که دوسااتت چه روزها و شااب
 داره. 

 صدایم ضعیف شد.
 کنه دوستت داره...یا حداق  تظاهر می-

ر تنگاهی به من انداخت و دوباره به مسایر روبرویش که هر لحظه شلوغنیم
 شد نگاه کرد. می

 خوای اسمش رو بلر، این دوستتم. باهام حرف بزن، می-
یم بای آمده بود، کمی شایشاه را پایین کشایدم و سوز  تمام تلهی ها تا گلو

 سرد که به صورتم خورد کمی نفسم بای آمد. 
 وست ندارم اسمش رو بیارم. حای دیگه خودم د-

درخت گرفتم و به مردی نگاه کردم که هر لحظه برایم چشاام از خیاابان بی
کرد؛ گاهی پدر، گاهی برادر و گاهی دوست و در تمام نقش پررنگی ایفا می

 ای پرقدرن. ها حامینقش
خواستم فراموشت کنم، سهت بود دوست داشتم دوستش داشته باشم، می-

 نی نیست که نشون میده و نهواستم حتی بهش شک کنم. باور اینکه او
 هایش تنگ شد. دستش را پشت دستم کشید و چشم

 فهمم. می-
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ز وقت نتونستم جوقت از دلم نرفتی، هیچوقت فراموشت نکردم، هیچهیچ-
 تو کسی رو محرم بدونم. 

 گرفت تکیه دادم. ای که بسته بودم و کم کم بهار میسرم را به شیشه
ناراحت نشاو، ساعی کردم، سعی کردم بهش نزدیک شم، ولی نشد، یعنی -

 کنه ولی حای دیگه شک دارم. نهواست، گفت به خاطر من این کار رو نمی
باره ماشین را کنار خیابان کشید و نگه داشت. وقتی برگشت طرفم خودم یک

 را لعنت کردم که چرا این حرفها را زدم. 
 کرد؟  تو چی گفتی؟ گفتی امتناع-

یم، ولی هر دروغی ممکن بود رابطهنمی مان دانستم باید چکار کنم، چه بگو
 را خراب کند. 

 ای که روی کاپونآرام سر تکان دادم و ترسیده نگاهش کردم. از صدای گربه
چنان صدایی داد که فکر کردم ماشاین پرید و بعد به شایشه خورد پریدم. آن

  رفت، برگشتم و پایین رفتنش از پشتی ماشین بایگربه مرد ولی از شایشه
 ماشین را دیدم. 

 دانیار شدیدام در فکر بود. 
خواساتم دوستش داشته دانیار، تو رو خدا ناراحت نشاو، فقط... فقط می-

 باشم. تو رفته بودی و من...
 حرفم را برید. 

به این چیزها کاری ندارم، انقدر این احساااساااتت رو برام تشاارید نکن -
 که برام عجیله اینه که اون نهواسته بهت نزدیک شه، چرا؟ یزیفهمیدم، چ
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 به من من افتاده بودم. 
 گفت... گفت به خاطر اینکه من آماده نیستم.-

 چشم از روبرویش برنداشت.
تر از این حرفهاست، اون محرم و تر و داغکنم، کیارا خودخواهباور نمی-

به دستش نیاره رهاا  نامحرم سارا نمیشاه، اگر از کسای خوشاش بیاد تا
 کنه؛ چه برسه بهواد رعایت حال کسی رو بکنه که نامزدشه. نمی
یم، حاای دیگر حتی به یک نگاه کیارا، به حرکت نمی دانسااتم چاه بگو

 داشت هم مشکوک بودم. هایی که بر میهایش، به قدمدست
شناخته، کیارا در مورد یک چیزهایی محرزه، کیارا اون انگشتر رو می-

ی من و سیمین دروغ انگشتر دروغ گفته، کیارا در مورد اون عکس و رابطه
 گفته، کیارا...

 باره چرخید طرفم و میهکوب نگاهم کرد. سکون کرد و بعد یک
 کیارا در مورد نیکیتا هم دروغ گفته، شاید اص م ط قش نداده، شاید ...-

 پر هیجان دستش را گرفتم.
 شاید چی؟ -

 گرفت.تر دستم را محکم
بلین، کیارا متنفره از اینکه چیزی رو از دست بده، شاید نیکیتا رو ط ق -

داده باشاه ولی مطمئن باا به نوعی نیکیتا رو تو زندگیش نگه داشااته، برای 
 اا نیکیتا اونجا بود. همین وقتی رفتی خونه
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را  هایشباره گربه روی کاپون پرید، دندانهر دو به جلو خیره ماندیم که یک
ای روی شیشه کشید، نشان داد و تا ته حلقش را دیدم، دلم آشوب شد، پنجه

 روی سقف پرید و برنگشتم پایین رفتنش را بلینم. 
 ام گهاشتم.دست روی سینه

 این گربه دیوونه ست. -
 چرخه.کنه از یه چیزی فرار کنه، ولی داره دور خودا مینه، داره سعی می-
 

ی دانیار گهاشااتم و نشااسااتم روی مل . نهی سااالن خاآخرین بوم را گوشااه
ه ها دید داشته باشیم. کنارم نشست و بجا کرد تا به بومی بزرگ را جابهکاناپه

 بوم ر*ق*ص برگ نگاه کرد. 
بلند شادم و مانتو و شاالم را در آوردم. دانیار در جعله ی پیتزایی که سار راه 

یم گهاشت.   گرفته بودیم باز کرد و جلو
هاا رو قورن می دادم و باه توهم دوساات داشااتن کیاارا فکر آرام لقماه

کردم. باه دوسااتی عمیقش باا آراد که بدون هیچ دلیلی و با یک برخورد می
 تر از آن عمیق شد. دلی ساده در یک مهمانی شروع شد و بی

ها را روی هم گهاشتم و کنار سط  بی.حرف غهایمان را تمام کردیم. جعله
 تم. مشغول درست کردن نسکافه بودم که دانیار صدایم زد. آشغال گهاش

یی نشسته بود و ها را در ماگنسکافه ها ریهتم و به سالن رفتم. جلوی تابلو
ها را روی میز گهاشااتم و به انتهای سااالن رفتم و نگاهش می کرد. نسااکافه

 کنارا ایستادم. 
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جان که آخرین ی آفتاب نیمهر*ق*صاااناد. اشااعهی بااز پرده را میپنجره
کشید روی بوم افتاده بود، تابلوها با ر*ق*ص پرده تاریک هایش را مینفس

 شدند. و روشن می
 اشاره کرد که کنارا بشینم. وقتی نشستم به پایین تابلو اشاره کرد. 

 عجیب نیست؟ امما نداره. -
های بهاریش را از نزدیک نگاه کردم شاااید تماام تابلو را، حتی زوایای برگ

 ممایی پیدا کنم، ولی هیچی نلود. ا
دانیار بلند شاد و جلوی بوم کناری رفت. اممای کیارا را داشت و هوای 

یر کرده بود.   ابری و خروا دریا را تصو
کرد و مادر از پنجره به نقااشاای بعادی نوزادی در آغوا ماادری گریه می

 زار پشت پنجره چشم دوخته بود، اممای شورانگیز رویش بود. سلزه
تمام تابلوها را دانه به دانه نگاه کردیم، میان هفتاد و شااش تابلو فقط شااش 

 تای آن امما نداشت. 
یکی از آن شاش تا را دساتم گرفتم و روی مل  نشستم. دست کشیدم روی 

 ای را پوشانده بود. علفهای هرزی که قصر متروکه
ا روی تابلو را برگرداندم، همه چیز عادی بود جز نداشااتن اممااا. دسااتم ر

نقاشای گهاشاتم و دست دیگرم را پشتش تا کنار مل  بگهارم که حس کردم 
های دیگر را ندارد. دوباره دساات کشاایدم، بوم بین کااغاه بوم لطافت بوم

هایم را محکم روی هم کشاایدم و حس کردم دو هایم بود و دسااتدساات
 پارچه روی هم است. 
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 سریع بلند شدم. دانیار نگاهم کرد. 
 چی شده؟ -
 آشهزخانه رفتم و صدایم را بلند کردم. به
 این می فهمیم. -

با کارد نوک تیز برگشاتم به ساالن و روی مل  نشستم. نوک کارد را انداختم 
 زیر منگنه و کشیدم. 

 کنی؟ داری چیکار می-
 ی دوم کلنجار رفتم و جوابش را دادم.بدون اینکه نگاهش کنم با منگنه

 مه. کنم دو تا نقاشی رو هفکر می-
ی سوم را که باز کردم صدای امان مغرب بلند شد، قللم زیر و رو شد. منگنه

یم و دستم بی  حرکت ماند. بانگ مومن خراا انداخت به گلو
 چی شده؟ -

 هایم ریهت.هایم روی گونهاختیار اشکبی
 حس بدی دارم. -

ی چهارم و ی اشااک منگنهبلند شااد و به آشااهزخانه رفت و من از پس پرده
ی پایینی را درآوردم. کمی پارچه را بای زدم. حدساام درساات خرین منگنهآ

 ی دیگری زیرا بود. بود، پارچه
کردم حال بدم را پس بزنم به کارم ادامه که سااعی میباا عجلاه و در حالی

 دادم. 
یم ایستاد.   دانیار با لیوانی شربت جلو
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 کنه. بهارنارنجه، آرومت می-
چااقو را روی میز گهاشااتم و بوم را روی زمین و به مل  تکیه دادم. لیوان را 

 گرفتم. 
 ممنون. -

رد. ها کروی مل ، کنارم نشست و بوم را برداشت و شروع به باز کردن منگنه
ها کنده شااده بود که دسااتم را زیر پارچه بردم و کمی بلندا نیمی از منگنه

 کردم. 
ود ای خواسته بلی بد رنگ شده بود، انگار بچهپاهای کوچکی را دیدم که خی

 ها از خط بیرون زده بودند. نقاشی کشیده شده را رنگ کند و رنگ
ی آخر که رسید چاقوی او و لیوان خالی من با هم روی میز گهاشته به منگنه

 شد. 
 به هم نگاه کردیم و من آب دهانم را به سهتی قورن دادم. 

های وحشاات دفعه پارچه را برداشاات، اول نفهمیدم، فقط مان چشاامیک
 زد. ی زنی شدم که میان آب دست و پا میزده

گزد؛ بوم را روی میز دانیار بوم را از خودا دور کرد، انگار مار دستش را می
انداخت و بلند شاد. بلند شادم و خم شادم روی تابلو و احسااس کردم در 

 حال مردنم. 
هایش به لرزید و چشمی در حال خندیدن بود، زنی در آب وان میاپسر بچه

طرز وحشتناکی بیرون زده بود، سیم سشواری در دست پسر بود و سشوار را 
 در آب فرو برده بود. 
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ه های پسرک کی یک برق گرفتگی بود، خیره به چشاماین صاحنه، صاحنه
 کیارا بود. خندید ماندم. چقدر شلیه دهانش باز بود و از ته قلب می

های مادر کیارا را داشاات، ولی در آن حال انقدر زن را نگاه کردم، چشاام
 زشت شده بود که تشهیصش برایم ممکن نلود. 

سست و بی جان روی مل  افتادم، حس از تنم پر کشیده بود. با باد تندی که 
 دفعه شروع به وزیدن کرد یخ بستم. یک

 مش غرید.دانیار کنارم نشست و از میان فک منقل
 این... این مادرشه، اون... اون خودشه. -

یم گیر کرده بود، در حال فهمیدم، نمیمی فهمیدم. انگار قلوه سنگی در گلو
 خفه شدن بودم. 

ام، گرمای دست دانیار را روی پشتم حس کردم که مشت کوبیدم روی سینه
 داد و فریاد می زد.سریع پشتم را ماساژ می

 
 نفس بکش. -

 انم را جمع کردم و نفس عمیق کشیدم و در آنی بغمم ترکید. تمام تو
 اون... اون مادرا رو کشته دانیار، مادر خودا رو کشته. -

 ای که تا به حال ندیده بودم به تابلو خیره شد. با چهره
 آره. -

ید اشتلاه می ید توهم دارم، ولی سرا را به تایید دوست داشتم بگو کنم، بگو
 سوزد.کردم تمام بدنم از داغی بیش از حد نفرن میتکان داد و من حس 
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اممااای دوم. دانیار دسااتم را گرفت و من باره هجوم بردم به تابلوی بییک

وم شد. چاقو را بغ  بی بوم پاره میدستم را کشیدم. دیگر مهم نلود اگر پارچه
رفتم هایم گگهاشاتم و یکسره بریدمش. وقتی تابلوی زیرین را جلوی چشم

 واستم سر به دیوار بکوبم. خمی
اد زد، آرکیارا بود که روی تهت بود و سیمین میان آغوشش دست و پا می

 کرد.هایش بسته بود و نگاهشان میای ایستاده بود و دستگوشه
 ناباور سر تکان دادم.

 این، این امکان نداره. -
ام تابلوی سوم را برداشت. دانیار دیگر سعی نکرد های کرخت شادهدسات

یم را بگیرد. پاره یم گرفتم. جلو  اا کردم و جلو
یر مرد مسنی که یک دستش روی قللش بود و و دست دیگرا به سمت  تصو

 ی قرصی در دستشهمان پسر نوجوان تابلوی اول دراز شده بود، پسر بسته
 کرد. ه بود و خونسرد به آن مرد نگاه میبود و جلوی پنجره ایستاد

توان حرف زدن نداشتم، ولی حدس زدم آن مرد پدر کیارا است. به دانیار 
هایش ندیده بودم تایید نگاه کردم و با افسوس و غمی که تا به حال در چشم

 کرد.
 پدرشه. -

 تابلو را پرن کردم و تابلوی بعدی را برداشتم. 
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ود و سیمین با للاسی که به نظرم خیلی آشنا کیارا پشات درخت ایستاده ب
 رفت ودانساتم سایمین چنین للاسی ندارد در خیابان راه میآمد ولی میمی

 کرد. کیارا از پشت درخت او را نگاه می
این تابلو تنها تابلوی پنهانی بود که خشونتی نداشت، ولی حس خیلی بدی 

ردم تر نگاه کی نگاهم کرد. دقیقاز آن گرفتم. به دانیار نگاه کردم. او هم سوال
و با دیدن انگشاتر مادر کیارا در انگشت سیمین به شک افتادم که آیا واقعام 
او ساایمین اساات یا مادرا، ولی محیطی که نقاشاای شااده بود مدرن بود، 

 دانستم مادر کیارا تحصی ن دانشگاهی نداشته. جلوی دانشگاه بود و می
رفتم و نهایتام همان پیراهن را برتن مادرا  بلند شدم و جلوی تابلوهای دیگر

 و روی یک بوم دیدم. 
هایم حرف زد ولی درونم منجمد برگشااتم و خیره باه دانیار نگاه کردم. لب

 بود. 
 کنم یا اون واقعام مشک  داره؟ من بد فکر می-

 هایش روی گردنش  ابت ماند. دانیار به موهایش چنگ زد و دست
 مریمه، مریض. -

ر به دیوار گهاشاات و درماندگی تنها مرد قدرتمند زندگیم را دیدم، وقتی ساا
یی افتاد که آراد در آن بود و ساایمین دساات و پا می زد وقتی چشاامم به تابلو

حس کردم چیزی درونم ساانگ شااد، انگار قللم منجمد شااد، دیگر هیچ 
 حسی نداشتم.
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ری بر تو دانیاار به طرف بوم دیگری رفت و بازا کرد. زنی که للاس خوابی
تن داشات و انگشتر مادر کیارا در دستش بود زیر دست و پای کیارا به 

های بیرون زده به زن ی ترساناک کیارا با چشمخون افتاده بود و چهره  
 کرد. نگاه می

 تابلو را از دست دانیار گرفتم. 
 کنی این زن کیه؟ فکر می-

برویم که گرفت اا کرد. روبادون جواب به ساامت آخرین بوم رفت و پاره
هایش که بسته شده بود به صاورن نیکیتا را دیدم که وحشات زده به دسات

 کرد و کیارا در حال آرایش کردن اوست. تهت نگاه می
چرخیدند و بای و پایین باه اطرافم نگااه کردم، تابلوها جلوی چشاامم می

هایم گهاشاتم که صادای فریادهای سیمین را رفتند. دسات روی گوامی
، چشاام بسااتم که نلینم شاورانگیز از شاادن برق گرفتگی خاکسااتر نشانوم

 شود. می
هایم منجمد شااده بود، در کوه یخ گیر افتاده بودم. آراد با تماام اسااتهوان

 ترطرفکرد، کمی آندختری سارمیزی نشاساته بود و عاشاقانه نگاهش می
ه ب خورد و هر بار که با تابسایمین با للاس و انگشاتر مادر کیارا تاب می

 زد. کند و قهقهه میای از للاسش را میآمد کیارا تکهجلو می
 خواست دستم را بگیرد و من دست تا قللم یخ بسته بود. دانیار می

لرزید و عرق می ریهت، کیارا روی مل  نشسته بود و بغلم کرده بود و می
 . کردب*و*سید و مامان صدایم میعاشقانه مرا می
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ه کرد کخورد و به کیارا نگاه میه شده روی دار تاب میهای بریدآراد با رگ
زد. ی اسااب کتکش میساایمین را زیر دساات و پایش گرفته بود و با تازیانه

مادرم دساتش چنگ شد روی قللش، پدرم با زانو به زمین خورد و من وسط 
 توانستم فریاد بزنم. این هیاهو حتی نمی

بااریاد و درد ر ساارم میهاای ساانگی بدور خودم چرخیادم و گولاه برف
 کشیدم. نمی

ت ریهبرادرم مرده بود، دوستی کیارا او را کشت. از بدن سیمین خون می
 کرد. زد و کیارا می خندید و نوازشش میو فریاد می

برف که تا گردنم رسید، سیمین با قهقهه سر به بیابان گهاشت، مادرم سکته 
کرد، بابا در اتاق را روی خودا بسات، آراد مچ دساتش کنده شده و روی 

هایش بیرون زده بود. وقتی زیر برف مدفون شدم فقط زمین افتاده بود، چشم
 زد. کیارا ماند که قهقهه می

ر برگشتم. به دنیای کثیفی که کیارا در آن ماد با تکان و صدای دانیار به دنیا
کرد، دنیایی که با کشت و به همسر دوستش ن*ر*ا*و*ز میو پدرا را می

احسااسی شد که تا آلود کیارا برای من زمهریر سارد بیهای خوندسات
 عمق قللم را قندی  بست.

تهیاد کاه دیگر تهیادنش را حس چیزی درونم مرد، قللم انقادر سااریع  می
 کردم. سردی دست و پایم به جای رخون، به بدنم حرارن داد. نمی

 به دانیار نگاه کردم و او به ساعتش نگاه کرد. 
 دونه. باید بریم پیش نیکیتا، اون همه چیز رو می-
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بودم، خونسرد مانتو و شالم انگار از دنیا جداشاده بودم، از هر حسی خالی 
 را برداشتم. 

 بریم. -
 ای ایستاد و دقیق نگاهم کرد. لحظه

 حالت خوبه؟ رنگت بدجور پریده. -
 مانتو را تنم کردم و به پنجره اشاره کردم. 

 پنجره رو بلند. -
 زیر نگاه گنگش از خانه بیرون آمدم و منتظر شدم تا بیاید.

 وارد خانه شدم. منتظرا بودم که دستم را کشید و 
 نگاهش کردم و هیچی نگفتم. 

 اول باید بفهمیم چرا دروغ گفته، باید یه دلیلی داشته باشه.-
یی که نیکیتا بسته شده بود رفت.   به طرف تابلو

اگر این کااریاه که کیارا باهاا کرده، قطعام یک دلی  خیلی قوی وجود -
 . اون دلی  رو کشف کنیم داره که نیکیتا به نفع این آدم دروغ بگه، اول باید

 دوباره به سمت مل  رفتم و نشستم. 
 چرا کیارا باید از خودا چنین مدارکی جا بهاره؟ -

 روبرویم نشست و خیره به پشت سرم ماند. 
 هایی که هیچیه دوستی دارم که روانشناس پزشک قانونیه، اون میگه مجرم-

 کنند؛ یا ازاف میوقت قت  یا جرمشاون کشاف نمیشه به نوعی اون رو اعتر
خوان هنرشون رو باشن می سر عهاب وجدان یا اگر مث  این کیارا دیوونه
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 ای به نمایشنشون بدن. کیارا که نقاا هم بوده و هنر قت  رو با هنر دیگه
 گهاشته و ازا لهن برده.

 
حسی خودم ترسیدم، انگار در حال خواندن یک کتاب کمی فقط کمی از بی

 ن داشتم ولی هیچ حسی به هیچ کارکتری نداشتم.جنایی بودم، هیجا
 ای زدم. انگار تازه از این بازی خوشم آمده بود. للهند جانانه

 خوای چیکار کنی، این رو بگو؟دانیار، می-
پشاات پنجره ایسااتاد و بدون اینکه پرده را کنار بزند به چیزی خیره ماند که  

 دید. نمیای که سوی شیشهفهمیدم چیست، پرده یا آننمی
تو هیچی در مورد نیکیتاا یاادن نمیااد؟ یک کم به حرفهاا فکر کن، به -

 اهمیت باشه شاید یه سرنخ باشه.حرکاتش، هرچقدر بی
هر چقدر فکر کردم هیچ چیز به مهنم نرسااید. بلند شاادم، باید به خانه می 

 . رفتم، ساعت از هشت شب گهشته بود و بابا بارها تماس گرفته بود
 دیگه برم.من -

. شاالم را کمی جلو کشیدم و به به سامتم آمد و با ابرو به شاالم اشااره کرد
 سمت در رفتم.

ییچش را برداشت.  سو
 رسونمت، ماشین نداری. می-

شد دستش را از طور که از کنارم رد میسر تکان دادم و در را باز کردم. همین
 . فرق سرم کشیده شد تا پیشانیم و شال افتاد تو صورتم
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 امیت نکن. -
 از پله ها پایین رفت. 

 موهان رو بتراا تا امیتت نکنم. -
دنلالش کشیده شدم، در طول مسیر نه او حرف زد و نه من. ترافیک نفس گیر 
بود، میان تاریکی، چراغ قرمز شااعاع گرفته بود و انگار خیال ساالز شاادن 

 . گرفتنداشت. ماشین کناریمان کمی جلو رفت و ماشین دیگری جایش را 
ه کرد. بچای را کنار شاایشااه نگه داشااته بود و با او بازی میزنی دختر بچه

باره شروع به گریه کرد. زن خم شد خندید و پساتونک از دهانش افتاد و یک
 و پستونک را در دهانش گهاشت. 

چشاامم به پسااتونک ماند. کمی چرخیدم و به دانیاری که داشاات به یک 
دم. وقتی حرفش تمام شد و شیشه را بای کشید داد نگاه کرموتوری آدرس می

 للهند زدم. 
 پستونک. -

 هایش خندید. چشم
 دوست داری؟ بهرم بران یا بیارم بران؟-

 اخم آلود نگاهش کردم.
ود که زدم یه بچه اونجا بگم وقتی با نیکیتا تو پارک حرف میسیرم، دارم می-

 کرد...خیلی گریه می
 یار راه افتاد. ی ترافیک باز شد و دانگره

 خب...-
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 نیکیتا یه پستونک بهش داد و آروم شد. -
 هایش کمی به سمت پایین کش آمد.لب

 خب که چی؟ -
دفعه زد روی ترمز و پرن شدم جلو، صدای ترمز ماشین عقلی پیچید و یک

 ماشین کناری فحش رکیکی داد و رد شد. 
 گی؟ چی داری می-

زد نگاه به رگلاری که تازه شاروع شاده بود یک ریز روی شایشاه ضرب می
 کردم. چشمم با هر رد تا پایین شیشه کشیده شد. 

فقط یه دلی  بیار که چرا زنی که مطلقه سات، شوهر نداره، بچه نداره باید -
 تو کیفش پستونک داشته باشه. 

 پرهیجان خندید. 
 کیارا آخرشه به خدا. -

همه چیز شاک داشاتم. بهار شایشه را با دستم گرفتم و به  ولی من دیگر به
یی که دور می  شد نگاه کردم.شعاع نور چراغ قرمز ماشین جلو

 اا باشه، شاید هم نه. شاید بچه-
 اا را پایین کشید. کمی شیشه

ی خودا نیست، اللته اگر این چیزی باشه که باهاا نیکیتا رو مطمئنام بچه-
 کنه. تهدید می

 گاهش کردم. خیره ن
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ساایمین هم عشااقش بود، آراد دوسااتش بود، مادرا هم مادرا بود که -
ی خودا باشااه براا اهمیتی کنم حتی اگر بچهراحت کشااتش؛ فکر نمی

 داشته باشه. 
 تر از هر وقتی خیره شد. نگاهش تیره

 درسته.-
 

××××× 
 میای بریم اصفهان؟ -

هایم لهن بردم. شات پلکجا کردم و از بازی نور پسارم را روی بالش جابه
 مردمک چشمم را بدون باز کردن چشم گرداندم.

 برای چی؟ -
آرام، خیلی بدخوابیدم، باید بفهمم واقعام مادرا رو کشته یانه، باید بفهمم -

 چی تو سر اون بچه ست، شاید...
اا به یک چشاام باز کردم و به لوسااتر سااه شاااخه نگاه کردم که هر شاااخه

 به هم کرده بودند.  سمتی مای  بود و پشت
 شاید چی؟ -
 کنیم. شاید اشتلاه می-

کرد راهی برای تمام شدن کاب*و*سش به خوا خیالیش، به اینکه سعی می
 پیدا کند خندیدم. 

 تو هر جا بگی باهان میام، ولی دادگاه آراد نزدیکه. -
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دونم، بریم پیش مامان، اون دوست قدیمی این خانواده بوده، شاید بین می-
 طراتش یه چیزهایی بفهمیم.خا

 رو تهت نشستم و موهایم را عقب زدم.
 ام. تا نیم ساعت دیگه آماده-

××××× 
های مرمر سفید چقدر دلم برای این خانه تنگ شده بود، عمارن با آن سنگ

 درخشید. ی بزرگ، زیلا میستونهای ههامنشی میان محوطهو سر
طد زمین بود. یک در به سااهاای وی یی کاام م همبرخ ف تماام خااناه

های تمام قد سالن ویوی استهر ی کمی شیشهخورد و با فاصلهآشهزخانه می
 و فمای سلز را داشت. 

از کنار اساتهر رد شادیم و با دیدن صندلی استراحت کنار استهر به خودم 
قول دادم بعد از تمام شاادن قائله خودم را به یک اسااتراحت طوینی مدن 

ها بود رد شاادیم و دانیار درب دعون کنم. از راه باریکی که وسااط ساالزه
ای را باز کرد و وارد کریدور شاد. پشات سارا وارد شدم و بعد از شایشاه

 آویهتن اورکت و شالم همراه با دانیار وارد سالن شدیم. 
ها به محض ورود چشامم روی پاهای کشیده و یغر مادرا افتاد که از پله

 پایین می آمد. 
 دانیار جلو رفت و زیلاجون با للهند به او نگاه کرد. 

 خوا اومدی پسرم. -
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زیلا جون از آن  .کردچشاامم به دانیار بود که حتی مادرا را مردانه بغ  می
داد و اخمش جان ماادرهاای مقتادر و مهرباان بود کاه للهنادا جان می

 گرفت و دقیقام همین خصیصه را به دانیار داده بود. می
ی دانیار به من نگاه کرد و للهند گرمی زد. کمی خیالم راحت از روی شانه

ز اکردم زیلا جون بعد شااد، انتظاار برخورد گرمی نداشااتم، ولی فکر نمی
 ط ق بی سرو صدایمان روی خوا به من نشان دهد. 

 از دانیار جدا شد و به طرفم آمد. 
 خوا اومدی دخترم. -

دسااتش را فشااردم و با فاصااله ایسااتادم؛ ولی او یک دسااتش را دور کمرم 
 ام را ب*و*سید. انداخت و گونه

 دهوارد ساالن که شادیم زیلا جون دستور سرو غها را داد. تا آن لحظه نفهمی
 ام. بودم چقدر گرسنه

تیم. نشسپشت میزی که زیلا جون در راس آن نشست و دانیار و من دو طرفش 
 برد. مث  قدیم اول برای من و بعد برای دانیار غها کشید؛ از این کار لهن می

دانست بین نوشیدنیها نسکافه را ترجید بعد از غها دساتور نسکافه داد، می
 دهم. می

باشاید بریم اتاق مطالعه، فماا برای صحلت کردن  اگر دوسات داشاته-
 بهتره. 
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ی دوم رفتم. نیم*س*ن بادمجانی که زیلا باا للهناد همراهشااان تاا طلقه
ساااخته شااده بود، جدید بود. به اتاق انتهای هال کوچک رفتیم و از دیدن 

 ای که سراسر دیوار را پوشانده بود ملهون ماندم. کتابهانه
 ی پر برکتی دارید. ه کتابهونهزیلا جون ملارکه، چ-

 للهند زنان کنارم ایستاد. 
تماام این کتاابهاا یادگار مصااطفی خدابیامرزه، تو انلاری داشاات خاک -

 خورد و از بین می رفت. می
های ها، ک  کتابدانیار به طرف کتابهانه رفت و دساات کشااید روی کتاب

 سمت چپ زرکوب بودند. 
 دانیار با للهند به مادرا نگاه کرد. 

یه روز رفته بودم کتاب بهرم، یه خانومی اومد تو و گفت حدود بیساات تا -
خواد. هم من و هم فروشنده مان مونده بودیم. گفت کتاب جلد زرکوب می

خواد؛ بااورن میشااه مامان؟  یکی بیاد حدود یک اا میبرای کتاابهوناه
مون اا، حتی ممجلدا، برای کتابهونه میلیون پول کتاب بده فقط برای

 کتاب هم براا مهم نلود. 
 کمی نزدیک شد. 

 نکنه شما هم این کار رو کردید؟ -
 ها رفت. زیلا جون خندید و به طرف مل 
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ی گرد سفید مشکی انداخته شده بود و درست وسط اتاق بزرگ یک قالیچه 
هم و دور قالیچه دو مل  راحتی سفید روبروی هم و دو مل  مشکی روبروی 

 گهاشته شده بود. 
 روی مل  سفید نشست و رو به من به مل  روبرویش اشاره کرد. 

خواد بگه تو هیچی حالیت بیا بشااین دخترم، دانیار رو ولش کنی دائم می-
 نیست. 

 اختیار بلند خندیدم و دانیار بلندتر از ما زد زیر خنده. بی
های یک دست وارد شد و سینی را م*س*تهدم قدیمی با ساینی نقره و ماگ

 ای وسط مللها گهاشت و بیرون رفت. روی میز شیشه
 دانیار نشست و ماگش را برداشت. 

 بلهش مامان، ما باید سریع برگردیم؛ بهتره زودتر شروع کنیم. -
د شمی زیلا جون للهند گرمی زد و از پشات بهاری که از روی ماگش بلند

 نگاهم کرد. 
شورانگیز دختر زیلایی بود، مهصوصام رنگ چشمهاا. به خاطر اینکه تو -

فریدن سااه تا خانواده بیشااتر نلودن که برو بیایی داشااتن ما زیاد همدیگر رو 
اهاا وقت نتونستم بسن بودیم، ولی هیچدیدیم. با وجود اینکه تقریلام هممی

 صمیمی بشم. 
کرد توجه آدم شات، حتی وقتی سااده صااحلت میزیلا جون دهان گرمی دا

 شد. جلب می
 ماگم را روی میز گهاشتم و خیره به دهانش نگاه کردم.
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 چرا زیلا جون؟-
 
رفتیم که خودا گوشااه گیری وقتی نوجوون بودیم و باه یاه مدرسااه می-

 . سال کمتر دیدمشکرد. وقتی از مدرسه رفت هم تا یکمی
 اینلار دانیار پرسید. 

 از مدرسه رفت؟ درسش تموم شد؟  چرا-
 خورده اا را روی میز گهاشت و تکیه داد. زیلا جون ماگ نیم

، ترک تحصاای  کرد، شااهر کوچیک بود و خلرها زود می- د، پیچینه اتفاقام
اا رو دوست داره و چون اینطور شاایع شاده بود که شاورانگیز پسار خاله
نکه نتونه جلوی این ازدوار پادرا مهالف ازدوار این دو تا بوده، قل  از ای

کنه با پساار برادر خودا که دساات بر قمااا بدجور رو بگیره مجلورا می
 عاشق شورانگیز بود ازدوار کنه.

 ی جاللی بود، اگر این شایعان درست بود. کمی خودم را جلو کشیدم. قصه
ها جشنشون زبانزد بود. پسره از اتفاقام ما هم به عروسایشون رفتیم، تا سال-

چی کم نهاشته بود، ولی وقتی شورانگیز سر عقد با جیز و گریه بله گفت هی
اا تو همون ماه رفت بازار شاایعان داغتر شاد؛ مهصوصام وقتی پسر خاله

 اروپا. 
 نگاهی به من انداخت و سر تکان داد. 

کرد، ولی داماد دونی چطور سر عقدا گریه میدلم براا ساوخت، نمی-
 شد.هاا قطع نمیهم صدای خنده عین خیالش نلود، یک لحظه
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همه امتناع را بلیند و باز هم خوشحال شد مردی که عاشق است اینمگر می 
 باشد؟  

ساال غیلشاون زد، پدرا گفت رفتن ماه عسا ، ولی بعدام معلوم شد یک-
 سال رو تو یه وی  تو تهرانی یکشاورانگیز فقط سه روز تحم  کرده و بقیه

 هاا گرم کرده. بوده و سرا رو با اسب
نگااه من و دانیاار در هم پیچیاد. قطعاام منظورشااان از وی  هماان وی ی 

 متروکه و عجیلی بود که من و دانیار دیده بودیم. نیمه
این اط عان رو مادرم بهم داد، آخه با مادر شااورانگیز دوسااتی عمیقی -

 داشتن. 
 هایش برق زد. رو به دانیار کرددفعه چشمیک

 ری دیدن ماه طلعت خانم؟ یتو چرا نم-
 ابروی دانیار بای پرید. 

 ماه طلعت کیه؟ -
 مادر بزرگ کیارا، همون که بزرگش کرده، مادر شورانگیز. -

شد هنوز زنده باشد و کیارا حرفی از او نفسام سانگین شده بود، مگر می
هایش که گشتم یادم نیامد راجع به فون مادربزرگش نزده باشد؟ میان حرف

وقت حرفی از او نزده وقت به دیدنش نرفت، هیچحرفی زده باشد، ولی هیچ
 بود. 

 صدای دانیار کمی هیجانم را کنترل کرد. 
 دونی بگو. ، حای شما هر چی میریماونجا هم می-
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زیلا جون دستی میان موهای بلوندا کشید، اکثر موهایش سفید شده بود و 
 رنگ ط یی روی موهای سفید، هارمونی زیلایی پیدا کرده بود. 

راستش رو بهوای چیز زیادی نیست، ولی چند باری که شوهرا رو دیدم -
 . گیز هم خیلی طلیعی نلودبه نظرم طلیعی نمیومد. اللته بگم خود شوران

 انگار هیجان دانیار بیشتر از من بود که سریعتر از من پرسید. 
 چطور؟ -
گر هم دید، اسااله برگشاتن کمتر کسی شورانگیز رو میوقتی از سافر یک-

تونسااتیم باهاا ارتلاط برقرار کنیم. دیدیمش انقدر ساااکت بود که نمیمی
کرد، به یه جایی پشت سر م نگاه نمیوقت به آدحای اینها مهم نیست، هیچ

شااد که آدم هااا یه جوری میکرد. گااهی حاالات چشاامآدم نگااه می
 ترسید. می

 رو به دانیار کرد و ابرو گره زد. 
برای همین وقتی با کیارا صمیمی شدی مهالفت کردم، چون شورانگیز -

 برام قاب  اعتماد نلود. 
 دانیار سریع سر تکان داد. 

 اا؟ بقیه-
 کشید و ادامه داد.  زیلا جون نفس عمیقی

شاااه، ولی برخ ف کردیم شااورانگیز باه زودی جادا میهماه فکر می-
انتظارمون حامله شاد. اون موقع ها ماه طلعت به مامان گفته بود شورانگیز 
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هر کااری از دسااتش براوماده کرده که بچه بیفته، ولی کیارا دو دسااتی 
 چسلیده بود به دنیا.

 
تر گوا کنم. حواسم پرن وی  و ره خورد و ساعی کردم دقیقهایم گدسات

 ی شورانگیزی بود که با عهاب زندگی کرده و نهایتام با عهاب مرده بود. چهره
اون موقع من تو رو دو ماهه باردار بودم، خیلی ضاعیف شده بودم و بیشتر -

ر داد. سااالها خلموندم. بیشااتر مامان خلرهای شااهر رو بهم میتو خونه می
شد، ولی حتی ماه طلعت خاصی نلود جز اینکه گاهی شورانگیز مریض می

 گفت دلی  این بیماریها چیه. هم به مامان نمی
 یکرد و دیدن چهرهبه صااندلی تکیه زدم و پا روی پا انداختم. ساارم درد می

 شورانگیز برایم فشار مماعفی بود. 
 اا برگشت. لهها خلری نلود تا پسر خاتا سالها جز همین بیماری-

 چشم از گلدان زیلا و کریستالی وسط میز برداشت و به دانیار نگاه کرد. 
 اون موقع تو و کیارا خیلی صمیمی شده بودید و من خیلی نگران بودم. -

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد. 
اا که برگشت انگار زلزله افتاد به جون این خانواده، خلر دعواها پسر خاله-

 ای پدر کیارا همه جا پیچیده بود. هو بدبینی
 هایش ریز شد. اا گهاشت و چشمدستش را روی شقیقه

 بدبهتی اسم بابای کیارا رو هم یادم نمیاد. -
 دانیار سریع گفت
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 ُمهلر. -
 ام گرفت، تا حای چنین اسمی نشنیده بودم. خنده

 زیلا جون با للهند سر تکان داد. 
گفتن شورانگیز ها میخدا عالمه بعمیآره، اسامش مهلر بود، خ صاه، -

گفتن شوهرا انقدر کنه، بعمی هم میواقعام به شوهرا خ*ی*ا*ن*ن می
بدبینه که توهم گرفته. کم کم کار به جایی کشااید که در رو روی شااورانگیز 

رفت بیرون، تازه سااه چهارتا به پا هم براا گهاشااته بود. کرد و میقف  می
کرد، انگار وقتی یز رو بگیره ولی ول نمیوقات نتونساات مچ شااورانگهیچ

رفت امیدوار بود یه چیزی ازا ی خودا بیرون میشورانگیز حتی با اجازه
انگیز شد، شوردید به جای اینکه خوشاحال بشاه، بدتر میبلینه و وقتی نمی

 .گرفت زیر مشت و لگد تا به خ*ی*ا*ن*تش اعتراف کنهرو می
 رد.و باز نگاه من و دانیار گره خو

یه روز ماه طلعت اومد و گفت شااورانگیز گمشااده، از پلیس بگیر تا مردم -
شااهر دهنشااون باز مونده بود. هیچ ا ری از آ ارا نلود، یک هفته بعد هم 

 . شوهرا خودا رو کشت و قصه تموم شد
 زمان من و دانیار به مل  تکیه زدیم و خیره به هم ماندیم.هم
 

×××× 
اه طلعت باید به فریدن برویم، ولی او هم ساااکن کردم برای دیدن مفکر می

 اصفهان شده بود. 
 مث  اینکه آخرا هم قسمت نیست من زادگاه شما رو بلینم آقا. -
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 به خیابان خیره بود. وقتی جواب نداد فهمیدم به ک  حواسش اینجا نیست. 
 دستم را روی دستش که دور فرمان مشت شده بود گهاشتم. 

 دانیار.-
 اه کرد و نگاهش چرخید. به دستم نگ

 جان؟ چیزی گفتی؟ -
 حواست کجاست؟ -

نفس عمیق که کشید، فهمیدم چقدر مهنش درگیر است. باز نگاهش خیره و 
کردم دیگر هیچ چیز تکاانم ساارد شااده بود و بادتر از او من کاه حس می

 دهد. نمی
 ی زیلا جون و ماه طلعت ده دقیقه بود.ی بین خانهفاصله

 ن که نگه داشت اولین چیزی که به نظرم آمد فرسودگی بود. شاجلوی خانه 
 یهای ریهته شاده ی دیوار و کثیفی نمای ساختمان وسط آن منطقهسانگ
 نشین واقعام عجیب بود. اعیان

 مطمئنی اینجاست؟ -
 دانیار به کاغهی که در دستش بود نگاه کرد. 

 جاست. گه همینآدرس می-
با یک نظر تمام کردم. کوچه چهار خانه داشت  پیاده شدم و سر و ته کوچه را

 تر بود. و این عمارن از همه بزرگتر، ولی قدیمی
 جلوی در ایستادیم و دانیار دستش را روی زنگ گهاشت.

 وقتی انتظارمان طوینی شد من زنگ را فشردم و باز هم خلری نشد. 
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 شاید رفتن بیرون. -
دانیار جوی باریک را رد کرد و کمی عقب رفت، سرک کشید که صدای زنی 

 در کوچه پیچید. 
یم، ربلهشید اومدیم تحقیق؟ بلهشید اومدیم بفهمیم نمی دانساتم چه بگو

 کیارا دخترتون رو کشته یا نه؟ر 
 دانیار سریع جلو آمد. 

 منزل خانم ارجمند؟ -
یری نلود و این هم از  زن کمی مکب کرد و ما به هم نگاه کردیم. آیفون تصو

 ی اشرافی بعید بود. آن خانه
 بله، شما؟ -

 دانیار صاف ایستاد. 
 دید بیام داخ ؟ دانیار هستم، دوست کیارا، اجازه می-

 جا جواب داد. زن در
 بیا تو قربونت برم، بیا تو تصدقت.-

خراشی باز شد. م نگاه کردیم. در با صادای گوادانیار و من متعجب به ه
 داد. هایش زنگ زد بود و وقت باز شدن صدای بدی میلله

 دانیار دستش را روی در گهاشت و هولش داد و همراه هم وارد شدیم.
های خودرو شده بودند علف هرز و انقدر به هم گره خورده بودند که علف

 زرد و سلزشان مشهص نلود.
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ها هم علفها بیرون ه که راه عمارن بود پا گهاشتم؛ بین سنگریزروی سنگ
 زده بودند، هر چند کوتاه. 

 کرد، گفتمبرگشتم و به دانیار که به اطرافش نگاه می
 رسه؟ این زن تنهاست؟ کس به اینجا نمییعنی هیچ-

 اا را به من دوخت.های تنگ شدهدانیار چشم
 مونی.یوقتی اون سرنوشتت باشه معلومه تنها م-

وی تراس کرد رپیرزنی با واکر و در حالیکه به سهتی راه رفتنش را کنترل می
 کرد. جلوی عمارن آمد؛ زنی حدودام شصت ساله همراهیش می

نزدیک به خانه که شادیم للهند شیرینی زد. یک دستش را رو به دانیار دراز 
 کرد. 

 زنه. میدیدی گفتم شهربانو؛ دیدی گفتم بایخره یکی بهمون سر -
 دانیار قدم تند کرد و من دلم لرزید از تنهایی و چشم به راهی زن تنها مانده. 

های ساق کوتاهش را خورد و جورابپیراهن گلدار و بلندا در باد تکان می
 گهاشت. به نمایش می

دانیار پله ها را دو تا یکی بای رفت و دسات زن را گرفت. خم شاد و دست 
ساار جایم ماندنم، دانیار حتی دساات مادرا را  طلعت را ب*و*سااید.ماه

ناب*و*ساایده بود، حداق  نه جلوی من. این حرکتش یعنی اگر من بغض 
 دهد. درمان این زن، او جان میهای بیکنم برای زخممی
ی دانیار گهاشت و به سهتی طلعت دسات لرزانش را روی سر خم شدهماه

 سرا را بلند کرد. 
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 طلعت را بغ دانیار از روی واکر خم شده بود و ماه وقتی بایی پله ها رسیدم
 کرده بود.

ای کنار در ایستاده بود و زنی که ماه طلعت، شهربانو صدایش زده بود گوشه
هایش دستش پر روسریش را جلوی دهانش مچاله کرده بود و از پس اشک

 کرد.طلعت نگاه میبه ماه
 

. روباه من للهند زد و آمادطلعات از آغوا دانیاار بیرون جلو رفتم و مااه
 های صورتش ده برابر شد. جلو رفتم.چروک

 س م خانم. -
 اشکش را پاک کرد.

 ، خوا اومدی تار سر. س م عزیز-
 از آن پیرزنهای قدیمی بود که تجم  روی لحنش ا ر نگهاشته بود. 

 جانش واکر را چنگ زد.های بیبا سر به در اشاره کرد و دست
 بفرمایید تو. -

 دانیار دستش را گرفت و واکر را عقب زد.
 به من تکیه کنید. -

خواسااتم فریاد بزنم از حجم درد و تنهاییش. طلعت بغض کرد و من میماه
 دار کرد و رهایش کرد. فریاد بزنم و کیارا را لعنت کنم که مادری را داغ

را اا را به بدن دانیار تکیه داد و دانیار یک دساات او ماه طلعت یک شااانه
 گرفت و دست دیگرا دور کمر پیرزن ق ب شد.
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یم، بی رفت ولی صاادای جان میچند دقیقه طول کشاید تا وارد ساالن شاو
 شد.اا قطع نمیبغض و خنده

 کار خوبی کردی اومدی، بوی کیارشمو میدی ننه. -
ی ساطلنتی همراهیش کرد و نشاااندا. کنارا دانیار تا مل  رنگ و رو رفته

طلعت رو به شهربانو رفت. روبرویشان نشستم. ماهنشاسات و دساتش را گ
 کرد. 

ای، چیزی بیار گلوشااون تازه ای، دو تا چاییبرو جونم، برو یه ظرف میوه-
 .شه مادر

 سریع رو به شهربانو کردم. 
 کنم زحمت نکشید، صرف شده. خواهش می-

 توجه به سمت آشهزخانه رفت و ماه طلعت گفت. شهربانو بی
 نه؟ هرجا خوردی اینجاهم بهور عزیز دردونه. شه نمگه می-

 کمی سرا را خم کرد سمت دانیار. 
 اسمش چیه؟ -

 دانیار رو به من للهند زد. 
 آرام. -

 تر برد. طلعت سرا را نزدیکماه
 چی؟ -

 و پیش از اینکه دانیار جواب دهد، خندید. 
 گوشم سنگین شده ننه، درست و حسابی نمیشنفم. -
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 دانیار دستش را بین هر دو دست گرفت و صدایش را بلند کرد. 
 اسمش آرامه مادرجون. -

اا از شااادی های پیر شاادهطلعات به رویم للهند پاشااید، چشااممااه
 درخشید. درخشید، نور نداشت و میمی

 سرم را پایین انداختم.
 چه اسم قشنگی، نامدار باشی. -

 طلعت شد. هسرم که بای آمد، سر دانیار نزدیک ما
 خوبید؟ -

پیرزن نفس عمیقی کشااید و دساات لرزانش رفت ساامت سااینی چای که 
یش گرفته بود.   شهربانو جلو

 ایتر از او عم  کرد و دو استکان چای برداشت و روی میز قهوهدانیار سریع
 جلوی رویشان گهاشت. 

لند بشهربانو در حالیکه از راه رفتنش مشهص بود پا درد دارد به سمتم آمد. 
 شدم و سینی را از دستش گرفتم و روی میز گهاشتم. 

 کنم، ما نیومدیم مزاحم بشیم.بشینید خواهش می-
 

شااهربانو نشااساات و من اسااتکان چایم را برداشااتم. واقعام به این گرما نیاز 
 کردم.داشتم، از شدن سرما دست و پایم را حس نمی

 طلعت نگران شد.های ماهدفعه چشمیک
 اومدی اینجا؟ ب یی سر بچم اومده؟ چی شده که -
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 پیش از اینکه جوابی بشنود شروع کرد به گریه کردن.
 دیدی گفتم شهربانو، دیدی گفتم یه ب یی سر خودا میاره آخر. -

 هایش را دو طرف سرا گرفت.دست
 َکَلش باد داره، باد.-

 دانیار محکم دستش را گرفت. 
من اومدم مادرم رو بلینم، هیچی نشااده مادرجون، کیارا حالش خوبه، -

 کیارا سفارا کرد به شما هم سر بزنم.
 ناخوداگاه نگاهم به نگاه شهربانو دوخته شد که اخم کرد و روبرگرداند. 

 طلعت سریع خندید. ماه
 گی مادر؟ خیالم راحت باشه؟ راست می-

 دانیار پلک زد. 
 بله.-

 شهربانو برای بار اول حرف زد. 
بیاید دیدن این پیرزن که دائم چشاامش به راهه؟ چرا چرا ساافارا کرده -

 خودا نیومد؟
 

این زن دل خوشای از کیارا نداشات. دانیار با چشام به ماه طلعت اشاره 
 کرد. 

خودا خیلی درگیره ولی خیلی سافارا کرد که ما حتمام یه سری به مادر -
 جون بزنیم. 
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 لوحانه خندید. طلعت سادهشهربانو پوزخند زد و ماه
 یدی شهربانو، گفتم که منو یادا نمیره، خودم بزرگش کردم. د-

 بغض کرد.
بعد از اون دختر پرپر شادم فقط همین بچه واسام موند، مگه می شاه منو -

 یادا بره؟ 
شااهرباانو به پوزخندا ادامه داد. دانیار عصاالی نگاهی به او انداخت که 

 خودا را جمع کرد. 
 ماه طلعت ادامه داد

زیر خاک، چش نداری بلینی همین یه بچه واسم مونده؟ دخترمو که کردن -
 خوای ته دلمو خالی کنی که چی بشه؟هی می

 هایم تیز شد. دانیار از فرصت استفاده کرد و من گوا
 . گفت شورانگیز خانم رفتهمگه دخترتون به رحمت خدا رفته؟ کیارا می-

ای که روی طلعت نفس عمیقی کشاید و شاهربانو بلند شد و ظرف میوهماه
یم گرفت.   میز گهاشته بود را جلو

 دونم بچمو ه کش کردن.میگن دنیا جون، میگن ولی من که می-
ام گرفت. به مهنم سهردم که بعدام وساط اون غصه از اسم جدید دانیار خنده

 حسابی امیتش کنم. 
 کنید؟ چرا اینطور فکر می-

ی چشمش هماه طلعت دسات کشاید روی پلکش و  اشاکی را که در کاسا
 .جمع شده بود پاک کرد
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گشتن به اون شوهر خیر ندیدا فهمم، همون موقها که دنلالش میمن می-
 زد. گفتم الکی نگرد، بچم مرده؛ ولی اون خودشو گول می

طلعت کشااید و من ساار خم کردم جلوی ی ماهدانیار دسااتش را روی گونه
 اا. حس مادرانه

 انقده بچمو عهابش داد تا ه کش کرد. -
ا هایش رهای مصنوعی ردیفش برق زد وقتی لبرو به شهربانو کرد و دندان

 جمع کرد و تنگ نگاهش کرد. 
یو بینی یک. حای که میخوای کیارشاامو بگیریبچمو که کشااتن توام می-

 فرستاده. 
 داد. طاقتی است درجا جواب شهربانو که مشهص بود زن عصلی و کم

 یه تلفن بزنه، پیغام پسغوم و یکیو فرستادن پیشکشش. -
 طلعت دست دانیار را گرفت.ماه

شاااه، خواد بگاه اون بچاه مریماااه، یاه چیزیش میبینی، همش میمی-
 کنه به دلم. وفاست و منو یادا رفته. خون میبی

سار من و دانیار با هم چرخید رو به شاهربانو که هم من یادم رفته بود ظرف 
یم ایسااتاده و هم خودا. ظرف را روی میز گهاشاات و  میوه به دساات جلو

 حرص زده گفت. 
خوای چشم انتظاری بکشی خوام باورن بشه که ولت کرده، چقده میمی-

 زن؟ ولش کن بره پی کارا؛ یادن رفته چقدر امیتت کرد؟ 
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های های ریزا را درشاات کرد و فهمیدم رنگ چشاامطلعت چشااماهما
 شورانگیز از مادرا به ارث برده شده. 

 بچم کجا امیتم کرد؟ یه پارچه آقاس مشالله. -
 شهربانو نشست و پوزخند زد.

 یادن رفته بعد از اون خدابیامرز روز و شلتو یکی کرد؟ -
 رو کرد به دانیار.

فت، یه ری. یه روزایی از دیوار راست بای میشما که غریله نیستی، دوستش-
ه کشید که مو بشد اندازه گردو و بعدشم یه نقاشیایی میروزایی چشاا می
ای بود که بیا و بلین، خودم شااد. واسااه خودا یه دیوونهتن آدم راساات می

زد. یه بارم وقتی داشت گربه رو چند بار مچشو گرفتم که داشت گربه دار می
 اونم زنده زنده رسیدم. سوزوند، می

طلعت. انقدر حرف نزده بودند که با دیدن ما دوباره سارچرخاند سامت ماه
ی دلشااان ترکید و شااروع کردند به ساار هم باریدن. من و انگار صااندوقچه

دانیاار سااکون را ترجید دادیم تاا شااایاد از بین بحثشااان چیزهاایی که 
 خواهیم را بفهمیم. می

وی ، یادته بردیمش رفت تو زیر زمین خودشو گفت منو بلرین همش می- 
 زندونی کرد؟ 

 دوباره و به دانیار کرد. 
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آقا ما دو روز تموم رو دنلالش گشاتیم، به آژان خلر دادیم، آخرم معلوم شد -
آقا اون زیر انقده نقاشاای کشاایده که یادا رفته بیاد بای. اللته بگما، دروغ 

 . تن و بدن این بدبهتو بلرزونه خواستگفت که یادا رفته، از قصد میمی
 ی نسلتا خالی پیچید. طلعت در خانهصدای ماه

مگه مر  داشاته بچم؟ خب دلش هوای مامانشو کرده بود، ندیدی وقتی -
 اومد رنگ به روا نمونده بود؟ نقاشیاشم که دیدی، دیگه چه مرگته؟ 

 شهربانو سری تکان داد و براق شده نگاهش کرد. 
ای بگو، من میگم کیاارا باه اون پدر نیامرزیدا رفته. خوتو هرچی می-

یادن رفته چقدر تن و بدن شاورانگیزو سیاه و کلود کرد؟ یادن رفته کتکش 
ماره؟ تو اون موقها حواست نلود ولی زد که بگه با شهریار قول و قرار میمی

کرد انگار دشاامن من حواساام بود، کیارا یه جوری به شااورانگیز نگاه می
 ه. شوای اگه بگن کیارا سر مادرشو زیر آب کرده من که باورم می خونیشه،

 باره ماه طلعت شروع کرد به داد زدن.یک
کنی همچی فکری بکنی، بچم همش سینزه چهارده سالش بود. توغلط می-

ه؟ کشاین بار چندمته که داری اینو میگیا، آخه بچه ساینزه ساله مادرشو می
 نه زن حسابی؟ تازه بکشه کجا بلرتش چالش ک

خورد و های ضااعیفش روی پایش میگریه نگهاشاات ادامه بدهد. مشاات
 دانستم بایدهایش تمامی نداشت. دست و پایم را گم کرده بودم، نمیاشک

 چکار کنم تا آرام شود. دانیار بدتر از من سکون کرده بود.
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 رطلعت انگار نه انگاشهربانو رفت و کنارا نشست. دستش را گرفت و ماه
و ی شهربانکرد، سرا را روی شانهتا همین یک دقیقه پیش با او مجادله می

گهاشات و هق زد. شاهربانو موهای کم پشات و مهم  سفیدا را نوازا 
 کرد؛ بغض کرده بود.

آخه خودتو کشتی بس که نشستی جلو این درو هر کی از تو خیابون رد شد -
 و یه صدایی کرد گفتی کیارشه. 

 ها نگاهش کرد. چهطلعت مث  بماه
 دیگه نگو کیارا بچمو کشته، باشه؟ -

 اا گهاشت. طلعت را روی شانههایش را بست و سرماهشهربانو چشم
 باشه.-
 

×××× 
 اا را حسهای منتظر زنی فکر کردم که مردن بچهتمام طول مسیر به چشم

 دید. اا را نمیکرد، ولی دیوانگی نوهمی
 رو به دانیار کردم. 

 کنم مشک  این مردک ژنتیکی باشه. فکر می-
 قلول دارم، ولی شدیدتر. -

به جلو نگاه کردم، به جایی روی خط افق که خورشاید نداشاات، مدتها بود 
راندیم بدون اینکه ی برهون میخورشاایاد غروب کرده بود و ماا در جااده

 برسیم. 
 شک تنها حقیقته. -
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 شت و فشرد. گنگ نگاهم کرد، دستش را روی پیشانیش گها
 خوای بگی به همه چیز شک داری؟ می-

 نگاهم بین افق و ماه درگیر بود. 
گر کرد، ااا شک میاگر بابای شاورانگیز کمی به عشق ملتهب برادر زاده-

ن طلعت کمی به اوکرد، اگر ماهشورانگیز کمی به رفتارهای پسرا شک می
 کرد، اگر ...نقاشیهای وحشتناک شک می

 کرد.  حرفم را قطع
 اینطوری سنگ رو سنگ بند نمیشه. -

 ی تاریکش گشتم. جشم به ه ل ماه دوختم و دنلال نیمه
همه کنه، اگر این وسط کمی شک بود، این اینولی حقیقت رو روشن می-

ها و مشااک ن رو حتی تو بچه آدم ساارگشااته دوروبرمون نلود. کاا عقده
 هامون باور کنیم و برای درمانش اقدام کنیم. 

 دستم را فشرد. 
 بین باا، دوست ندارم نگاهت انقدر سیاه باشه. کمی خوا-

ی تاریک ماه گشااتم، قطعام از افق باز هم دنلال نیمه شاااناه بای انداختم و
 کرد. تر بود وقتی تا صلد فردا خورشید طلوع نمیحقیقی

 گرا شدم، همین. بینم، واقعسیاه نمی-
جان دستم را روی پیشانیش گهاشت و احساس کردم تب دارد. للهندا بی

 بود.
 تو تب داری. -
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 سرا را تکیه داد.
 شم. رسیم، یه دوا بگیرم بهتر میتا یه ساعت دیگه می-

 ی روشن هم گمشده بود.هر چه گشتم دیگر ماه را ندیدم، نیمه
 

×××× 
هایم را وارد خانه که شاادم سااکون مطلق بود و تاریکی محض. آرام کفش

 ی برزخی نگاهم کرد. درآوردم که چراغ روشن شد. مامان با چهره
تر از آن بودم که بهواهم چیزی را از دلش دربیاورم. کیفم را به جا خسااتاه

 للاسی آویزان کردم و مانتو را رویش. 
 معلومه تو کجایی؟ -

 دانم. هایم دید که عقب رفت نمیجلو رفتم و نگاهش کردم. چه در چشم
 چته؟ خلری شده؟ -

 ط یی نگاه کردم.  ی روی میزی تا شدهای بای انداختم و به روزنامهشانه
خوای بدونی چی شااده و کنن، ولی اگر میخلرها رو تو روزنامه چا  می-

 سرم نهار.کجا بودم، باید بگم از ته جهنم برگشتم، پس سربه
هایش گشاد شد، به سمت اتاقم رفتم و دست کشیدم روی در سفید با چشم

 های باریک خود رنگ و ایستادم. آن رگه
 من چشم بستم رو به دردهای خودم و برگشتم.  وصدایش بغض داشت 

دونم تو به کی رفتی که زد، نمیوقات اینطوری بااهام حرف نمیآراد هیچ-
 اینطور شدی.
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ساوخت، در دنیای او فقط پسرا کشته شده نگاهش کردم، دلم برایش می
 های زندان بود. بود و قاتلش پشت میله

 روی پیشانیش کشید.  روی مل  پشت بلند استی  نشست و دستش را
هایش دانه دانه و پشت پاهایم مرا به جلوی رویش رسااند و خم شد. اشک

هایش از بغض بیشااتر ریهت و او لباا میهم روی صااورن رنگ پریده
 لرزید. می

 مامانم، خانمم. -
 سرا را برگرداند و به تابلوی وان یکاد خیره ماند. 

کردی؟ شماتتش ته ام چیکار میگفت خسمادرم، خسته ام. آراد وقتی می-
کشااتیش؟ بیاا من رو بکش، شاامااتتم کن، ولی تو رو خدا کردی؟ میمی

 ی شما بوده.جوری با من حرف نزن که حس کنم آراد تنها بچه
 برگشت و طوری نگاهم کرد که خجالت زده سرم را پایین انداختم. 

 زد روی سینه اا. باره صدایش بلند شد. محکم مییک
گیره و تو به جای آتیش می امفهمی؟ دلم داره واسه بچهسوخته میجیگرم -

زنی که قاتلش رو ها این در اون در میاینکه مرهمم باشاای داری تو خیابون
 ام بوده؟ طوری حرف نزنم که انگار اون تنها بچه آزاد کنی، اونوقت میگی

رد ک هایش را بگیرم ولی پرتممشات کوبید روی پاهایش، سعی کردم دست
 عقب. 

ای هم برام مونده؟ مگه یک بار اومدی دسااتم رو مگاه بعاد از آراد بچاه-
 زنم و تو پی دلتی. بگیری بگی مادر، من هستم؟ شب و روز دارم جز می
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اا زیر هایش سانگین بود، ولی حق داشات؛ مادر بود و جگر گوشاهحرف
ا د، مادرا رخاک و من نه پی دلم که دنلال قاتلی بودم که خیلی پیش از آرا

 کشته بود، پدرا را کشته بود، آراد را کشته بود و روح مرا هم کشت. 
های ط یی مل  گهاشاتم و بلند شادم، خم شده هایم را روی دساتهدسات

 روی صورتش ماندم. سرا را به پشتی مل  تکیه داد و نگاهم کرد. 
 مامان...-

 فهمیدم. هایش بند آمد، نگاهش را نمیاشک
 ترسونه آرام.من رو می این نگاهت-

 للهند زدم و دوباره نشستم جلوی پایش، سرم را روی پاهایش گهاشتم.
 برام از آراد میگی؟-

سااکون کرد، دسااتش روی ساارم نیامد، نوازشاای نلود، من به پای کیارا، 
 مادرم را هم از دست داده بودم. 

هایش آرامش ای چشام بساتم و سعی کردم از حس خاطران مادرانهلحظه
 بگیرم. 

 گم. گی؟ من میتو نمی-
 باز هم سکون بود. 

ی اولی که حس کردم برادر دارم وقتی بود که شااما و بابا رفته بودید دفعاه-
 کرب ، خاله پیش ما مونده بود، یادته؟ 
 هیچی نگفت، منتظر حرفی هم نلودم. 
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خاله اشاکنه گهاشت، من از این غها متنفر بودم، نهوردم و خاله یه شاب -
 گفت اگر نهورم باید گرسنه بهوابم، منم لج کردم و نهوردم...

هاای کوچک حمایتگر و چقادر زناده بود خااطراتش، للهنادا، دساات
 مهربانش. 

 جا کردم و نگاهش کردم؛ خیره به سقف مانده بود. سرم را روی پایش جابه
کرد، وقتی رفت خوابید آراد ب ساندویچ فردامون رو آماده میخاله هر شا-

سااندویچ فرداا رو برام آورد و با اینکه چشاماا از خواب سرخ شده بود 
انقدر جلوی در اتاق کشایک کشاید که خاله نیاد، تا من کام  ساندویچ رو 

 خوردم. 
هش های صندلی گهاشتم و نگاهایم را روی دستهسارم را بلند کردم و آرنج

 کردم.
خاله وقتی دید ساااندویچش نیساات تنلیهش کرد، ولی آراد گفت نصااف -

 شب گرسنه اا شده و ساندویچش رو خورده. 
ی هایش که تا گردنش راه گرفته بود و زیر یقههاایم همراه با اشااکچشاام

 .شد، حرکت کردرسید و محو میبلوزا می
د یه چیز دیگه بود. خوام شااعار بدم، پدر من پدر خوبی بود، ولی آرانمی-

 گم پدر، ولی خیلی بیشتر از برادرم بود. نمی
 هایم انداختم و بلند شدم. وزنم را روی آرنج
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ای داره، یه روز بهم گفت من سر زبون دارم، اون مهن خیلی تیز و پیچیده-
گفات من بااید وکی  بشاام و اون بازپرس یا مامور مهفی، اونوقته که هیچ 

 کنه. ر نمیمجرمی از دستمون فرا
 ی بی حرکت چشم دوختم. به پشت سرا و پرده

من وکیا  شاادم و اون شااد مهندس کامهیوتر، من شاادم اونی که برادرم -
 خواست.می
 هایش زل زدم. باره خم شدم و نفس به نفسش به چشمیک

شاه یادم بره وکی  شادم چون برادرم خواسته؟ کنی چی باعب میفکر می-
ی برادرم رو فراموا شه آرزوهای زیر خاک رفتهیکنید چی باعب مفکر می

 کنم؟ 
های آبیش بیرون زده بود، های لرزانش که رگریهات و دسااتاشااک می

 جلوی للهایش قف  شده بود.
 
تونه قات  آراد رو از کس تو این دنیا نمیچیز و هیچچیز مااماان، هیچهیچ-

 دست من نجان بده.
ا باز کردم، در را که پشات سرم بستم مکب در رساریع چرخیدم و اینلار بی

کرد و عرق احساااس کردم برخ ف همیشااه که موقع ناراحتی بدنم تب می
هایم یخ بسااته و تا مغز اسااتهوانم از ساارمایی که حتی ریهتم، دسااتمی

 لرزد.کردم میحسش نمی
 

×××× 
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دو روز انتظار کشنده را پشت سر گهاشتم. با مامان سر خاک آراد رفتیم و او 
 کردند نگاه کردم. گریه کرد و من به ابرهای سفید که در آسمان بازی می

با بابا شعر خواندیم و او معنی کرد و من در مهنم به دار آویهته شدن کیارا 
 تعلیر کردم. 

ر دیوار نشااسااتم و به ردیف صاالد روز سااوم ک فه و گوشاای به دساات کنا
 کردم که گوشی زنگ خورد. نگاه می هایمکتاب

 به خیال اینکه دانیار است حتی به صفحه نگاه نکردم و خط را وص  کردم.
 س م. -

 ای به تمام معنا یخ زدم. صدایش که به گوشم نشست برای لحظه
 خوای جواب بدی؟ نمی-

 برگردد. محکم سرم را به دیوار کوبیدم تا حواسم 
 س م عزیزم، خوبی؟ -

اا کنار کرد، اگر مرا از پرونادهمکاب کرد و من اداماه دادم. اگر شااک می
 گهاشت، کار تمام بود. چشم بستم و دانیار را تصور کردم.می

 دلم بران تنگ شده. -
 صدای پوزخندا که پیچید، مهنم هوشیار شد. 

 از تشریف فرماییهای پشت سرهمتون مشهصه. -
 استم حرف بزنم ادامه داد. تا خو

 تقاضای عو  شدن وکی  دادم، خواستم در جریان باشی. -
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م. ای که بتوانم آرامش کنبی قرار بلند شدم، دنلال کلمه گشتم، دنلال جمله
 وقتی لب باز کردم صدایم انقدر بلند بود که خودم جا خوردم. 

 وکی  عو  کردی؟ -
 سرخوا خندید.

 بله. -
 و همانطور ایستادم.  مشت زدم به دیوار

دونی شب و ام رو از دست دادم؟ میدونی من به خاطر تو تمام خانوادهمی-
دونی دو روزه به خاطر تو زنم که یه سرنخ پیدا کنم؟ میروز دارم سگ دو می

 چی کشیدم؟ 
گچ یک نقطه از دیوار ریهته بود، ناخنم را در آن فرو بردم و مقدار بیشااتری 

 کندم. 
 دونی. تو هیچی نمی دونی؟می-

 ی سوراخ بزرگتر شد و من به ت شم ادامه دادم. دایره
حاای کاه زنادگیم رو به هم ریهتی، حای که همه َکسک من رو ازم گرفتی -

 میگی بهم اعتماد نداری؟
 کنی انگار من گ*ن*ا*هکارم. تو نمیای، یه جوری رفتار می-

 اینلار واقعام فریاد زدم. 
 به من اعتماد داری یا نداری؟ -

سکون کرد و من واقعام ترسیدم. بلند خندیدم، انقدر بلند که مامان در را باز 
 کرد و ملهون نگاهم کرد. 
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 باشه آقا، باشه، برو دنلال زندگیت. -
 صدایش آرام بود وقتی اسمم را صدا زد و من مشمئز شدم. 

مگه تقاضای عو  شدن گی بهم اعتماد نداری؟ خوای؟ مگه نمیچی می-
ام رو مونه. حیف، حیف من که حتی خانوادهوکی  ندادی؟ دیگه حرفی نمی

 ام کردی. پای زندگی تو قمار کردم، باعب شدی بلازم، سرافکنده
ی یک نعللکی بزرگ و گود صاادایش بای رفت و حای سااوراخ دیوار اندازه

 م. از آن دیوار را نکن کرد دستم را بگیرد تا بیشترشده بود و مامان سعی می
از اون روز که با اون حال رفتی دیگه سااراغم نیومدی، چه انتظاری از من  -

 بینانه فکر کنم هنوز هم دوستم داری؟ داری؟ اینکه خوا
 ام را به دیوار تکیه دادم و چشم بستم.پیشانی

تونی اینطور حرف بزنی؟ من عاشقتم، عاشق چیزهایی که بهم چطور می-
 اشق شهصیتت، عاشق هر حرکتت.دادی، ع

مااماان دسااتم را رهاا کرد و از اتاق بیرون رفت. گچ زیر ناخنم را با ناخن 
دیگری بیرون کشاایادم و به شاااهکاری که روی دیوار  لت کرده بودم نگاه 

 کردم. 
 پس بیا پیشم، بیا بهار بلینمت. -
 خوام برم دیدن نیکیتا. تونم، مینمی-

 اندم. مکب کرد و منتظر سوالش م
 چرا؟ -
 کنه، باید برم بلینم چی تو چنته داره. کنم یه چیزهایی رو پنهان میفکر می-
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 باشه، من رو بی خلر نهار. -
 صدایش همان رخون همیشگی را داشت وقتی آرام زمزمه کرد

 دوستت دارم. -
 للهند زدم.

 یادن نره، عاشقتم.  -
رف آینه انگشتم را گرفتم طگوشی را که گهاشت برگشتم و به آینه نگاه کردم. 

 و خندیدم. 
دروغ نگفتم، من عاشقشم، عاشق چیزهایی که یادم داد، عاشق هر حرکتی -

 که باعب شد آرام ساده لوح عو  بشه، 
 عاشق شهصیتش که بی نظیره چون...

 کمی نزدیک شدم و روی میز آرایش خم شدم. 
ن یه مرد چیز براا مهم نیساات، اوکس و هیچچون اون کساایاه که هیچ-

تونه انقدر از هر تونه مث  اون مادرا رو بکشااه؟ کی میقدرتمنده، کی می
 نما هستم. صفت انسانی خالی باشه؟ من عاشق این حیوان انسان

یر چسلاندم و لب زدم  پیشانیم را به پیشانی تصو
کنم، تو هم اون برای زمین زیاده، انقدر عاشقشم که براا آرزوی مرگ می-

 بگو آمین.
 

 کردمگشت، حتی وقتی نگاهش نمیانگار مامان دنلال چیزی در نگاهم می
 کردم.سنگینی نگاهش را حس می
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ا هایم رآخرین لیوان را که شستم گوشی زنگ خورد و من بدون اینکه دست 
خشاک کنم گوشی را از روی کانتر قاپیدم. با دیدن اسم دانیار نفس راحتی 

عجله به اتاقم رفتم و دستم را به پشت  کشایدم و سریع خط را آزاد کردم. با
 در تکیه دادم. 

 چی شد؟ -
 او هم بدتر از من نه س م کرد و نه حالم را پرسید. 

 خودن رو برسون، گیرا انداختم. -
 . بعد از سه روز حس کردم للهندم واقعی است

 ان؟ خونه-
 ی نیکیتا، جلوی در منتظرتم. بیا خونه-

للاس عو  کردم که مامان وارد اتاق شااد. از  گوشای را قطع کردم و ساریع
 کرد. پشت سرا بابا را دیدم که مشغول خواندن حافظ بود و زمزمه می

 کجا میری؟ -
 کاپشن چرمم را روی مانتو پوشیدم و نگاهش کردم.

 دنلال قات . -
 ام. ملهون نگاهم کرد و من شالم را روی سرم انداختم و کیفم را روی شانه

 اا را قاب گرفتم.و صورن پیر شده به طرفش رفتم
 برام دعا کن مامان، دعا کن دست خالی برنگردم. -

هایش را بای برد، ولی هیچی نگفت. از دید او قات  در زندان بود و از دست
 دید من مانده بود تا بتوانم مدرک قات  بودن کیارا را تو صورتش پرن کنم.
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 ام.سی را نکشم شانس آوردهسرعتم انقدر زیاد بود که فکر کردم اگر ک
از سر کوچه ماشین دانیار را تشهیص دادم، ترمز کردم ولی دیر بود. ماشینش 

 به جلو رفت و من سرم به شیشه خورد. 
 ی برزخی و شماتتش ماندم. از ماشین که پیاده شد منتظر چهره

 پیاده شدم و به سمتش رفتم. 
 بلهشید، زمین لیز بود ماشین ُسرخورد. -

خیال به پشات ماشینش که جمع شده بود نگاه کرد و بعد چرخید طرف بی
من. نگاهش روی پیشاانیم ماند. دست گهاشتم روی پیشانیم و سعی کردم 

 مظلوم به نظر برسم. 
 برگشت رو به ساختمان.

وقتی از اینجا اومدیم بیرون راجع به اینکه دوست داری با سر بری ته همه -
 کنیم. چیز صحلت می

های انحرافی نگااهش کردم، للهناد شاایطانش را که دیدم دنلال نکته گیج
 خاص دانیار گشتم، ولی چیزی نفهمیدم. 

 منظورن چیه؟ -
عر  کوچاه را طی کرد و من دنلاالش رفتم، نگااهم روی موهایش بود که 

 شان کرده بود. انگار با دست شانه
سرعتت که بای باشه مث  همین این کنترلت رو از دست میدی، یک کم  -

 تر عزیزم، بهار یه چیزهاییم برای دور بعدی باقی بمونه. تر، لطیفآروم
 برگشتم و به ماشینها نگاه کردم، انقدر داغون نشده بودند که طعنه بزند.
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 دستش را روی زنگ گهاشت و سر تکان داد. 
 ن. پیشی وحشی خنگول م-

هایی در مورد منظورا داشتم ولی فرصت نداشتم. در که باز شد یک حدس
 د. ی این پرونده بوی آخر این ساختمان تنها امید من برای باز کردن گرهطلقه

 کنار ایستاد.
 بفرمایید.-

 شدم آرام گفتم. از کنارا که رد می
 باقی ی بعدبرم، حتی اگر بدونم چیزی برای دفعهمن از ساارعت لهن می-

 بار تا تهش رفتم. مونه راضیم، حداق  یکنمی
 پشت سرم وارد آپارتمان شد و در رابست. 

 نوا جونت.-
 

 ای به در زد و منتظر ماندیم. نیکیتا در رانفس کنار در ایساتادم. دانیار تقهبی
 هایش چهارتا شد.باز کرد و با دیدن من و دانیار کنار هم چشم

 .ود انتظار نداشت ما را با هم بلیندهایی که گفته ببا دروغ 
 دانیار به جایی کنار سرا و به در نگاه کرد

 تونیم بیایم تو؟ می-
 کمی مکب کرد، ولی بعد خودا را کنار کشید و در را کام  باز کرد.

سااره سامت شاازلون رفتم و نشاسااتم. دانیار کنارم وارد خانه که شادیم یک
 ی را بشمرد. های قالنشست. انگار قصد کرده بود گ 
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 نیکیتا جلوی آشهزخانه ایستاد.
 چای؟ -

ساار تکان دادم و انگار فقط من آدمم، آمد و روبریمان نشااساات. بلوز بلند 
 ای و شلوار همرنگش قالب بدنش بود. قهوه

هایش گرفت. من که چیزی ای بیرون آورد و بین دسااتدانیار از کیفش برگه
 دانستم، ترجید دادم سکون کنم. نمی
 یتا انگار که از سکوتمان خسته شده بود با ک فگی گفتنیک

 چی شده؟ -
دانیار نگاهی به اطراف انداخت، نگاهی که حتی من فکر کردم دنلال کسی 

گردد. نیکیتا با تعجب به او نگاه کرد. بایخره دانیار چشاام در چشاامش می
 دوخت و کاغه را دور انگشتش لوله کرد. 

 لینمش. رامتین نیست؟ دوست داشتم ب-
های رنگ از رخ نیکیتا پرید. دانیار از او چشام برنداشات و من محو چشم

 شد. تر مینیکیتا بودم که هر لحظه مان
 دانیار نفس عمیقی کشید و آرام ولی طوری که هر دو شنیدیم گفت

 کنم این...حیف شد، فکر می-
 کاغه را از دور انگشتش باز کرد و نگاهی به آن انداخت. 

 آره، دو هفته دیگه یک ساله میشه. -
. دانیار شدتکیه داد و پا روی پا انداخت. نیکیتا هر لحظه رنگش سفیدتر می

 خونسرد نگاهش کرد.
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 خب؟ -
 سرا را بای آورد و گیج و گنگ به دانیار نگاه کرد.

 خ...خب چی؟ -
دونی و نگفتی بگو، وای اون بچاه باه جاای کیاارا میفته تو هر چی می-

 بینی. ای کسی که دیگه رنگشم نمیدست
گوید، انقدر محکم حرف زد که باور برای یاک لحظاه فکر کردم جدی می

 کردم که ممکن است برای به حرف آوردن نیکیتا بچه اا را هم بدزدد. 
 خب، منتظرم. -

 چرخید سمت من. 
 یادداشت کن. -

دفتر و قلم همیشاگی را از کیفم در آوردم و روی پایم گهاشتم. نیکیتا انگار 
 تازه به خودا آمده باشد بلند شد و عصلی فریاد زد. 

 ام.چی بگم؟ رامتین کیه؟ برید بیرون از خونه-
 هایشطور که نشسته بود کمی خودا را ُسرداد روی مل ، دستدانیار همین

ام گرفت، لب هش کرد. از حالتش خندهخیال نگارا پشاات ساارا زد و بی
 گزیدم و سرم را پایین انداختم. 

وای تو این کاغه نوشاته شما یه پسر تقریلام یک ساله داری، اللته هفت ماه -
 ی کیارا هست. بعد از ط قتون به دنیا اومده و اسمش هم تو شناسنامه

 نیکیتا پر حرص خندید. 
 اا هست، چرا من ندیدم؟ سنامهاگر کیارا بچه داره و اسمش تو شنا-
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 هایش را جمع کرد. دانیار کمی لب
اا ضمیرتون اشتلاه بود، ما ندیدیم، شما دیدید، ما ندیدیم چون شناسنامه-

 المثنی ست. 
باره بلند شاد و آنچنان با سارعت به سمت نیکیتا رفت که از جا پریدم. یک

شان ه عکس العملی ننیکیتا تنها توانسات یک قدم عقب برود، پیش از اینک
 .ی راستش عقب زدی للاسش را تا سر شانهبدهد دانیار دست دراز کرد و یقه

اا بود. نیکیتا کمی به دست دانیار و جای یک ماه گرفتگی بزرگ روی شانه
 هایش بی حس افتاد. هایش نگاه کرد و بعد دستکمی به چشم

 تن بچه دارد. دانستم چه خلر است، ماه گرفتگی چه ربطی به داشنمی
 دانیار که بلوز را روی هوا گرفته بود رهایش کرد و یک قدم عقب آمد.

 با حرفی که زد تازه توجهم جلب شد.
 چطور اینکار رو کرد؟-

هایش را روی صااورتش گهاشاات. لرزا نیکیتا روی مل  افتاد و دساات
های عمیقش روی اعصابم بود. شاید اگر زمان هایش و صادای نفسشاانه

 سوخت ولی حای...بود دلم برایش میدیگری 
 دانیار برگشت و کنارم نشست. 

 خب؟ -
 سرم را نزدیکش کردم.

 این چی بود، برای چی ل*خ*تش کردی؟ -
 یک ابرویش را بای داد و بدون اینکه نگاهم کند سرا را کنار گوشم آورد.
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اا یه نشاونه داشت. در ضمن خوا یادم اومد مامان کیارا روی شاونه-
 مه، چه حسودی کنی، چه نکنی.اندا

هایم را شنید که للهندا عمیق شد، فکم منقلض شد، صدای سایش دندان
 ولی چشم از نیکیتا که دست از روی صورتش برداشته بود برنداشت. 

 خب؟ -
 هایش را پاک کرد و نگاهم کرد.نیکیتا اشک

 ُکشه.ام رو میاگر حرف بزنم بچه-
 نین اتفاقی نمیفتد دانیار صدایش بلند شد.قل  از اینکه مطمئنش کنم که چ

 بینیش.ممکنه، ولی اگر حرف نزنی هم دیگه نمی-
 

رحم. ولی به او اعتماد القلب و بیاین چهره ی دانیار را ندیده بودم، قساای
 کردم.  داشتم، پس سکون کردم و سرم را به دفتر گرم

 نگفتی؟ چطور این نشونه رو گهاشت؟ -
 اا را پوشانده بود نگاه کرد. که حای بلوزا روی نشانهاا نیکیتا به شانه

 دوست داشت شلیه مادرا باشم، سوزوندا.-
 یکردم. به خط نگاهش که روی پایهدیگر از هیچ کاار کیارا تعجب نمی

 شزلون دوخته شده بود نگاه کردم. 
خواد، ولی وقتی به دونساات حامله ام، ط قم داد، گفت بچه رو نمیمی-

 مد گرفتش. دنیا او
 دانیار آرنجهایش را تکیه داد روی زانوهایش. 
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 خب؟ -
 نیکیتا یک باره منفجر شد. 

ای یه روز ماره هفتهدونم کجااساات، ولی میرامتین رو ازم گرفات، نمی-
 بینم.ام رو نمیبلینمش، اگر حرف بزنم دیگه بچه

 
ا هایم چهارتدانیار به سامتش رفت و کنارا روی مل  نشاست و من چشم

اا به زنی که از روز اول از او خوشم نیامده بود؛ مشکلی با شاد از نزدیکی
 او نداشتم، ولی حس مثلتی هم نداشتم. 

 تونه بکنه.اون تو زندانه، هیچ کاری نمی-
 انگار از دهانش پرید که بعد از حرفش سریع جلوی دهانش را گرفت. 

 تو زندانه، ولی انقدر آدم داره که بریزن دفتر آرام رو زیرو رو کنن.  -
شاد. به دانیار که خونسرد کنار نیکیتا تکیه داده تر میمغزم هر لحظه فشارده

بود نگااه کردم تاا کمی آرامم کناد، ولی او تمام حواسااش به نیکیتا بود که 
 جوابش را شمرده شمرده داد.

ه م برای پیدا کردن انگشتر بود، ولی فع م دلیلی نداراینکه ریهتن تو دفتر آرا-
ان رو ازن بگیره. وقتی که حرف زدی و اون محکوم شد قدرتی بهواد بچه
 مونه که اینکار رو انجام بده. براا نمی

نیکیتا بلند شد و من ملهون به دهان دانیار ماندم. رانگشتر که پیش من نلود، 
 چرا باید فکر کنه پیش من بوده؟ر
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کشااید. دانیار با نگاه رفت و ک فه دساات میان موهایش مینیکیتاا راه می
 کرد و من با حرص به دانیار خیره بودم. همراهیش می

فرسته شناسیدا، یه روز مونده به آخر عمرا بچه رو جایی میشما نمی-
 که دیگه دستم بهش نرسه. 

ی نهد و به ساایحواس چرخیدانیار بلند شااد و روبرویش ایسااتاد، نیکیتا بی
 دانیار خورد، بلند شدم. 

 ی چشم نگاهم کرد و یک قدم عقب رفت. دانیار از گوشه
خوب گوا کن بلین چی میگم، کیاارا اگر باه جایی برسااه که تو فکر -

ماره اون بچه زنده بمونه، پس بهتره یه فکری به حال این قمیه کنی، نمیمی
 بکنی، نه گم کردنش. 

های قرمز به دانیار خیره ماند، دهانش مث  ماهی و چشاامنیکیتا با دهان باز 
 خورد ولی صدایی از دهانش بیرون نمیآمد.بیرون افتاده از آب تکان می

 
جلو رفتم و بازوهای نیکیتا را گرفتم، بی اراده با من آمد تا کنارم روی شزلون 

 شد. نشست، نگاهش از دانیار قطع نمی
 ی خودشه. اون بچه-

 کان داد و خیره نگاهش کرد. دانیار سر ت
 هایش پیچید و عقب رفت. هایش را ضربدری دور شانهنیکیتا دست

 وای، چیکار کنم.-
 برای اولین بار از زمانی که وارد خانه شده بودیم حرف زدم. 
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 دونیم. حرف بزن، ما جای رامتین رو می-
 د. رام پلک زخودم به حرفم اعتماد نداشتم، برگشتم و دانیار را نگاه کردم، آ

 نیکیتا چنگ زد به بازویم.
 دونید؟ جاا رو می-

 دانیار نزدیک شد و بین ما دوتا روی زمین نشست. 
مارم تو دستت و تو رو ان رو میخب، قصاه ان که تموم شد، دست بچه-

 بهیر و ما رو به س مت. 
 نیکیتا دوباره عقب رفت. 

 فهمی؟ تونم، میمیگم نمی-
 ی نیکیتا اشاره کرد. دانیار اخم کرد، به شانه

تونی، برامون من که نهواستم جای زخمهان رو نشون بدی که میگی نمی-
 خاطره بگو، همین. 

های نیکیتا واقعام حالم را بد کرده بود. دساات رحمی دانیار وسااط لرزابی
ل ز نیکیتا را گرفتم، به جای اینکه سارد باشاد، گرم گرم بود. به چشاامهایش

 زدم.
 خوای با نازو ادا بگی؟ همون رو بگو. گفته چی رو بهمون بگی که می-

های دانیار دیدم، ولی من هم رنگش مث  مرده سفید شد، تعجب را در چشم
 بلد بودم بازی کنم و این را مرهون کیارا بودم. 

 نیکیتا سرا را پایین انداخت. عمیقام در فکر بود. 
 چشم و ابرو اشاره کرد چه شده و اخم کردم.  دانیار روی مل  نشست و با
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 ده دقیقه ی کام  در فکر بود. از جایم بلند شدم. 
 بریم دانیار. -

 باره چنگ انداخت به دستم، ایستادم و نگاهش کردم.یک
 قرار بود، قرار بود بهتون فیلم بدم. -

 دوباره نشستم. 
 فیلم؟-

دم از کدام فیلم حرف دانیار خم شااد و با دقت گوا می داد و من حدس ز
 زند. می

 نیکیتا نفس عمیقی کشید و رو به دانیار کرد. 
 دید؟ قول مردونه؟ نه مث  اون، مث  خودتون. قول می-

 دانیار با آرامش و اطمینان پلک زد. 
 نیکیتا نفس عمیقی کشید و بلند شد. 

 بلهشید، سرم درد گرفته، میرم چایی بیارم، حرفهام طوینیه-
 نه که رفت، سریع رفتم کنار دانیار نشستم. به آشهرخا

 اون چه حرفی بود؟ چرا انقدر نزدیکش میشی؟ -
 با ابروهای گره خورده نگاهم کرد و سر تکان داد. 

 اگر اینطوری بودم حق داشتی بهم شک کنی، ولی نلودم. -
 تهید، آنهم م*س*تقیمام به دانیار مربوط بود. تنها یک تکه از قللم هنوز می

 کنی. نلهشیدی، داری تنلیهم می پس-
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درساات حدس زدی، اللته بهشاایدمت ولی برای تنلیهت این یزم بود که -
 دیگه تکرارا نکنی. 

 با حرص چشم بستم، ناخنهایم در مهم  فرو رفت و لب گزیدم. 
دونی که من اه  ت فیم، خدا رو شااکر حرص نهور پیشای چنگولی، می-

 نکردم تنلیهت تموم شد.  کن با همین چند دقیقه که تازه هیچ کاری هم
 سرم را نزدیکش بردم.

 منم اه  ت فیم، ولی ت فی من بمونه برای بعد. -
 ام. آرام خندید و دستش را کشید روی گونه

خوای چیکار کنی؟ چنگم بزنی؟ بهار جای این یکی خوب شااه مث م می-
 بعد. 

باه خنده اا نگاه کردم و پلک نزدم. نیکیتا با سااینی چای وارد هال شااد، 
 صاف نشستم. چای هایمان را که برداشتیم، روبرویمان نشست.

دسااتش دور اسااتکان گره خورد. انقدر سااردم بود که چای داغ را بدون قند 
  خوردم.

 وقتی چایش تمام شد نگاهش کردم. 
 خب؟ -

ها بود ولی متوجه نگاهش به دانیار نگاه کرد، نگاه دانیار روی میز وسط مل 
 شد. 

ان رو بهارم تو دسااتت، قول میدم از دساات گفتم قول میدم دساات بچه-
 کیارا نجاتت بدم. 
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 نیکیتا دم عمیقی گرفت و تکیه داد.
 جایی که من بزرگ شدم. اا نزدیک پرورشگاهه، همونخونه-

دانستم، کیارا گفته بود پدر و مادر نیکیتا خارر از کشورند و نیکیتا به نمی
 خاطر او ایران مانده. 

 انقدر رفت و اومد و سر راهم سلز شد تا با هم ازدوار کردیم. -
که کرد، دانیار بلند شد و با کمی فاصله از من دوباره نشست. نگاه ساکون 

 ا بود و من به دانیار نگاه کردم. نیکیتا روی فر
 لب زد

یس. -  حواست رو جمع کن، بنو
 دفترم را از روی میز برداشتم و نشستم. نیکیتا ادامه داد.

ی پرحرارتی کرد انتظار داشاتم رابطهبا تمام اون احسااسای که خرجم می-
 شد. داشته باشیم، ولی اون حتی نزدیکمم نمی

 بعد به من. نیم نگاهی به دانیار انداخت و 
 تونم بگم. بلهشید، بعمی چیزها رو نمی-

 دانیار بلند شد، به اتاق اشاره کرد. 
 دید برم تو اتاق تا حرفهاتون تموم شه؟ بودن من لزومی نداره، اجازه می-

 نیکیتا نفس راحتی کشید. 
 کنم، راحت باشید. خواهش می-

 را بست. دانیار گوشیش را روی میز گهاشت و به اتاق رفت و در 
 نیکیتا نگاهم کرد و من چشم از چشمش برنداشتم.
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 خب؟ -
رد، ککرد که اوای  برام جالب بود، تو حیاط خونه دنلالم مییه کارهایی می-

موند و شدم تا صلد بایی سرم بیدار میبرام تاب بسته بود، وقتی مریض می
 کس محلت ندیده بودم کم کم عاشقش شدم. من که از هیچ

 سرا را به تار بلند شزلون تکیه داد و به سقف خیره ماند. 
کرد، اونهم از اون کم کم رفتاارهااا عجیب شااد، خودا آرایشاام می-

هاای قرمز و رژهاای جگری. هاای قادیمی، باا ساارماه و رژ گوناهآرایش
شااد تنم کنم، دور یقه پر از خرید که چندشاام میهایی برام میخوابللاس

 تور بود،
 

شد، بلند که پایینش تور داشت و دامنی که روی زمین کشیده می هایآستین
 اکثرام هم حریر. 

که  هاییشه که یکی از این للاس خوابکم کم متوجه شدم وقتی نزدیکم می
 کنم. برام خریده رو تنم می

 نفس عمیقی کشید و صاف نشست. 
ه مادرا کردم کهای قدیمیش رو نگاه مییه روز که خونه نلود داشااتم آللوم

رو دیدم، یعنی تنها عکس مادرا که تو آللوم بود، تو رختهواب بود، انگار 
ن هایی بود که تن ممریض بود. للاس خوابی که تنش بود مث  للاس خواب

 کرد.می
 هایش بود، صدا از دانیار در نمیامد.تمام توجهم به حرف
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 ازا ترسیدم و همین ترس اوضاع رو بدتر کرد. -
 اا ریهت. ی چشمش روی گونهی اشک از گوشهانهجشم بست و د

وقتی ازم خواست اون للاس خواب رو بهوشم و گفتم نه، اصرار کرد و من -
 خوام. خوای من رو شلیه مادرن کنی، من نمیبچگی کردم و گفتم می

نگاهم کرد و من منتظر بودم ادامه بدهد که بلند شاد. پشتش را به من کرد و 
ی کمر بای زد. یک رد گوشات اضافه روی کمرا بود که پیراهنش را تا بای

 مشمئزم کرد، سرخ و بریده بریده. 
 برگشت و للاسش را پایین انداخت.

 با ش ق اسب این ب  رو سرم آورد.-
 

هایم یخ بساته بود، سارم را پایین انداختم، نشاسات و سکون کرد. دسات
 د.  یش شکسته بوگهاشتم تا نفس تازه کند. وقتی دوباره شروع کرد صدا

ساه شاب تب کردم و حتی دکتر بایی سارم نیاورد، ولی خودا تا صالد -
ام پریدم و اون قربون صاادقهموند. از ترساام از خواب میبایی ساارم بیدار 

 رفت و من خوا خیال فکر کردم پشیمون شده، هنوز دوستش داشتم. می
که  همون انگشترییک هفته گهشات که دوباره با اون للاس و با یه انگشتر، 

نشاونم دادی، اومد سراغم. اینلار جران نکردم مهالفت کنم. للاس رو تنم 
 کردم. کرد که کاا نمی

صادایش بریده بریده شده بود، نفس کم آورده بودم، بلند شدم و یی در را 
 باز کردم تا هوا عو  شود. 
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زد کاه بهش دفعاه دیووناه شااد، داد میکمی کاه بهم نزدیاک شااد یاک-
وقت اینکار رو نکردم، ولی اون ی*ا*ن*ن کردم، قساام خوردم که هیچخ*

 داد. دوباره ش ق و تا تونست من رو زد. اص م گوا نمی
توانستم خودکار را نگه دارم. دفتر و خودکار را ام نمیهای یخ بستهبا انگشت

 روی میز پرن کردم. 
سرم بود. ده روز بعد اینلار دو روز تو رختهواب موندم و اون باز هم بایی -

هاا گوا کنم و من اوماد سااراغم و گفات تا وقتی زنشاام باید به حرف
ای نداشتم جز اطاعت، جایی رو نداشتم که برم؛ بعدها اقرار کرد دست چاره

 تونم فرار کنم. دونسته نمیروی من گهاشته چون می
 بلند شد و شروع به راه رفتن کرد. 

شد کرد، کارا که انجام میهر شالی که میومد ساراغم بیشتر خوردم می-
خوام باا یکی دیگه فرار کنم و من گفات بهش خ*ی*ا*ن*ن کردم، میمی

کنه. اون لحظه.ها اون واقعام کردم بهش بگم اشتلاه میحتی دیگه سعی نمی
گرفت و جوری می زد بیرون، مث  بچه ها گازمدیووناه بود، چشاامااا می

بردم زیر دوا آب سرد تا حالم شد. بعد خودا میزد که نفسم قطع مییم
 جا بیاد. 

 به دیوار تکیه داد و سرا را پایین انداخت. 
ی خاطران بود، رفته بود یه دوری یه روز من رو برد یه وی ، اسامش کلله-

ام ساار رفته بود رفتم تو زیر زمین. یه اتاقش پر بود از بزنه و من که حوصااله
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های خودا و مامانش. برام عجیب بود مردی که به این نقاشاای، نقاشاای
 تونه انقدر خشن باشه. کنه چطور میلطافت نقاشی می

ترین ها رو دیدم و اون شااب سااهتوقتی برگشاات بهش گفتم نقااشاای
ی عمرم رو تجربه کردم. گفت نقاشیها رو دیدم و فیلم یاد هندوستان شکنجه

رم، اولش نفهمیادم چی میگاه، ولی وقتی گفات خوام ولش کنم بکرده، می
 کردی حدس زدم توان فکر میشاستی داشتی به معشوقهوقتی رو تاب می

گیره. اون شب بدترین رابطه رو تجربه اون لحظان من رو جای مادرا می
 کردم و بعدا انقدر کتک خوردم که مجلور شد من رو برسونه بیمارستان. 

 کرد. و فشردم. خون در سرم فوران میهایم گرفتم سرم را بین دست
دونساتم هیچ راهی جز زندگی دکتر و پرساتار گفتن شاکایت کنم ولی می-

کردن باهاا رو ندارم، ولی تصمیم گرفتم پول جمع کنم و برم. خوب خرر 
 کرد، همیشه حساب بانکیم پر بود، ولی نه انقدر که بتونم فرار کنم. می

داد. وقتی هاا ادامه میو اون به شکنجهکم کم شاروع به جمع کردن کردم 
تونم برم ساکم رو بستم، منتظر موندم که بره سفر، خیالم راحت شاد که می

قرار بود برای خرید سانگ بره شهرستان. وقتی رفت ساکم رو برداشتم و راه 
افتادم، ولی انقدر خام و بی تجربه بودم که با اساام خودم بلیط گرفتم، رفتم 

 شمال، سه روز بعد پیدام کرد. یکی از شهرهای 
چشاام بساات و روی زمین نشااساات، زانوهایش را بغ  کرد و ساارا را به 

یش تکیه داد.   زانو



 خط به خط تا تو

 

165 

تو تمام طول مسایر برگشات حرف نزد، ولی تا رسایدیم دستم رو گرفت و -
 کنه تا دیگه نتونم فرار کنم.کشید تو اتاق خواب. گفت پابندم می

  پیشانیش را به زانوهایش کوبید.
حامله شدم، دو ماهه بودم که یه روز اومد خونه و گفت ط قم میده، گفت -

 اا، گفتخواد بره سر وقت معشوقهدسات و پاگیرشم؛ گفت عاشقه و می
 کنه، و هر وقت یزمم داشت باید برم پیشش. ده ولی حمایتم میط قم می

ده شچندشام شد، از فکر اینکه حتی برای یک روز اسمش کنار اسمم برده 
 . حالم به هم خورد

خورد، انقدر تاب خوردنش ساارعت گرفت که دیگر کف نیکیتاا تااب می
 شد. پاهایش از زمین بلند می

کاری کرد کارم به آزمایش و پزشک قانونی نرسه و نفهمن حامله ام، ط قم -
 داد، ولی قللش برام اینجا رو گرفت. 

 به اطراف نگاه کرد.
 از این خونه بیزارم. -

 تر تاب خورد.توانستم حرف بزنم و او آرامنمی
هفت ماه بعدی رو حسابی بهم رسید، تمام امیدم رامتین بود، وقتی رامتین -

ترین حس دنیا رو تجربه کردم، ولی نهاشاات. هنوز از به دنیا اومد قشاانگ
 بیمارستان بیرون نیومده بودم که بردا و من دیگه ندیدمش. 

دانسااتم باید ریهت و من نمیهم میهایش پشاات ساار نگاهم کرد، اشااک
 های بی صدایش تلدی  به هق هق شد.چکار کنم تا آرام شود. اشک
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 ای یکلار دیدمش.بچه ام رو برد، هفته-
 

یش نشستم و دستش را گرفتم.   جلو
 گیری. آروم باا، پسش می-

 جانش ناباور بود. للهند نیمه
 شناسیش. تو نمی-
 . دونم، تو کمک کن بشناسمشمی-

ام گهاشات و من جمع شدم. در این چند روزی که از سارا را روی شاانه
شد؛ تمام شد حالم بد میگهشات هر کسی که نزدیکم میدیدن تابلوها می
 شد. به سهتی تحم  کردم تا سرا را برداشت. بدنم مورمور می

خواسااته جای ساایمین رو براا یه شااب میون کتکهاا گفت دلش می-
ت شااک  گفم، برای همین باید تنلیه بشاام. یه شااب میبگیرم، ولی نتونساات

گفت مادرشام و چون به پدرا خ*ی*ا*ن*ن کرده باید بمیرم، یه شب می
گفت ولی تو اون اوماد ولش کنم و برم. هر شااب یاه چیزی می چطور دلم

 ههیونهاا من فهمیدم عاشق یه زن متاهله. 
کمی فااصاالاه گرفتم تا دوباره ه*و*س نکند ساار روی شااانه.ام بگهارد. 

 روبرویش روی زمین نشستم. 
 گفت؟ از... از آراد چیزی نمی-

 چانه.اا را روی زانوهایش گهاشت. 
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وقتی هنوز زنش بودم آراد و سیمین یه شب اومدن اونجا. از قل  بهم گفت -
د، و دیدم، پسر تیزهوشی بوباید مث  یه کلفت به سیمین خدمت کنم. آراد ر

به قول کیارا مخ بود، ولی خیلی ساده بود. مهنش فقط برای مسائ  بزرگ 
 دید.کرد، مسائ  کوچیک رو نمیخوب کار می

 با شک نگاهش کردم. 
 تمام این شناخت رو تو یه دیدار به دست آوردی؟ -
 به نظر کمی دستهاچه شد، ولی سریع خودا را جمع کرد.  

ام تموم شاه. بعد از ط ق هر وقت ه*و*س کتک و شااکنجه به بهار حرفه-
اا. مجلور بودم به خاطر دیدن پسرم تحم  برد خونهزد من رو میسرا می

اا. کنم. یه شب داغون اومد خونه، قللش زنگ زده بود که خودم برم خونه
زد، اون شااب بین حرفهاا فهمیدم با ساایمین بوده. خیلی کثیف حرف می

بد شااد که نتونسااتم تحملش کنم و پسااش زدم و اون بر خ ف حالم انقدر 
 زد چیزی نگفت. ها کتکم میهمیشه که اینطور وقت

چند وقت بعد حالش بد شد و گفت برم پیشش، تب داشت، دائم سیمین رو 
خواست بغلش کنه. انقدر داد و ازا میزد، به مادرا فحش میصادا می

 اق و تا صلد بیرون نیومدم.اعصابم رو خورد کرد که رفتم تو یه ات
صالد که شد حالش بهتر شد، ولی پلیس ریهت و دستگیرا کرد. با یکی 

شااناختمش تماس گرفتم تا بره بلینه به چه از کاارمندهای شاارکت که می
جرمی دساتگیر شاده. زنگ زد و گفت به جرم کشتن آراد، اونهم شب قل . 

ه رصت خوبی بود کتمام شب کنارا بودم، مطمئن بودم قات  نیست ولی ف
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گیر باشاه از دساتش خ ص بشم، برای همین فیلمهای روز بدون اینکه پام
قلا  رو ک م پاک کردم، اللته قللش از روا کهی گرفتم، ولی پاکش کردم تا 

 شاهدی برای حمورا نلاشه. 
فکر کردم و فکر کردم. دانیار از اتاق بیرون آمد و روی مل  نشااساات. نیکیتا 

د و من در فکر اینکه کیارا برای پنهان کردن نیکیتا خطر در حال خودا بو
خواساات مدرکی بدهد که تمام اعدام را به جان خودا خریده بود. اگر می

شااد و آنوقت هم شااب در خااناه بوده حمااور نیکیتا هم مشااهص می
یتا های نیکتوانست حمور نیکیتا را برای من توضید دهد و هم از حرفنمی
حاضاار نلود فیلمها رو شااود، وای با یک تهدید  ترساایاد. برای همینمی
 ها را از نیکیتا بگیرد. توانست فیلممی

کردم. امکان نداشاات ساارم در حال انفجار بود، ولی باید قصااه را تمام می
های کیارا بود، ولی کیارا آن شب خانه بوده باشد. حتمام این هم از نقشه

 فیلم...
تم را به سمتش دراز کردم، دستم را بلند شادم و بایی سارا ایستادم و دس

 گرفت و به سهتی بلند شد. 
 شه؟حای چی می-

 طور به سمتش دراز بود، به دستم نگاه کرد. دستم همین
 فیلم اون شب رو بده. -
ترساه محکوم شه، خواست فیلم رو باشاه، خودا هم گفت که دیگه می-

 ه. بهتون برسونم ولی ناشناس، جوری که نفهمید دست من بود
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 سری تکان دادم و دانیار بلند شد و نیکیتا به اتاق رفت تا فیلم را بیاورد. 
 فیلم را که گرفتم جلوی دانیار ایستاد.

  ترسم.کنم نجاتش بدید، من میست، خواهش میتمام زندگی من اون بچه-
 دانیار بدون اینکه نگاهش کند به سمت در رفت.

 زنه، شک نکنید به حرفم. بار حرف میخانم، مرد یک-
 سوار ماشین که شدیم سکون و کنجکاوی نکردن دانیار تو موقم زد. 

 پرسی؟ گوا ایستادی که نمی-
 گوشی را از روی داشلورد برداشت و بین دو انگشتش تکان داد. 

 ضلط شده. -
ی جلوی خانهکردم که فهمیدم ماشااینم ام گرفت، به مساایر نگاه میخنده

 نیکیتا مانده. 
 من چرا با تو اومدم؟ ماشینم جا موند.-
 خب طاقت دوری نداری. -

رویم را برگرداندم. حجم اط عان انقدر بای بود که توانی برای شااوخی و 
 خنده نگهاشته بود. 

 صدایش پیچید.
 مارمت خونه، یک کم استراحت کن، فردا بهش فکر کن. می-
تو فهمیدی چی گفت؟ گفت فیلم اون شب رو داره، گفت اون شب خونه -

 بوده، اگر خونه بوده پس کی آراد رو کشته؟ کی؟ 
 ی عمیق ابروهایش بیشتر شد. گره
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 احتمایم دروغ میگه. -
 صدایم بای رفت.

 گه، اون مرتیکه قات  برادر منه. احتمای؟ صددرصد دروغ می-
فی زد و نه من، ولی از نگاهش شااک و تردید را تا به خانه برساایم نه او حر

 خواندم.می
 فردا میام فیلم رو با هم بلینیم، باید بلینیم ساختگیه یا نه. -

 سر تکان داد و در را بستم.
 

تا صلد راه رفتم، ساعت از هفت گهشته بود که از خانه بیرون آمدم. باید هر 
ممان کداکسی بود که هیچگرفتم و یکی از احتماین احتمالی را در نظر می

 حتی به او فکر نکردیم.
جلوی آساایشاگاه پیاده شادم، وارد باغچه که شدم از پشت اتاقی که دیوار 

ها ای داشت سیمین را دیدم که سر به شیشه تکیه داده بود و به درختشیشه
 کرد. نگاه می

از در سااختمان وارد شادم و به سمت اتاق رفتم. انگشتش روی شیشه بود. 
های شکسته کشید و با سارا را نزدیک شیشه برد و ها کرد، روی بهار خط

 یک دایره محدودشان کرد. 
اا گهاشتم، سریع از جایش پرید و عقب رفت، بدنش دساتم را روی شانه

 به شیشه خورد و ایستاد. 
 س م سیمین جان. -
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مقاومت با گنگ نگاهم کرد، نگاهش مان مان بود. دسااتش را گرفتم و بی
 ن به حیاط آمد. م

 روی صندلی آهنی سفید نشستیم و به وزا باد میان موهایش چشم دوختم. 
های شورانگیز بود، ولی جز آن هیچ شلاهتی به آن هایش رنگ چشامچشام

 زن نداشت. 
 حالت خوبه؟ -

 کرد. ها نگاه میحرکت فقط به برگبی
 آراد خوبه؟ -

 منتظر عکس العملش ماندم، هیچی نگفت. 
 شدم سرا را نزدیک کرد. داشتم ناامید میوقتی 

 دونی آراد مرده؟می-
دانست، شلی که آراد به قت  رسیده بود به تمام معنا برق از سرم پرید، او نمی

ی خواهرا بود و روز بعد خواهرا او را به آساایشاگاه برد. سه او در خانه
ق تواند خودا را با زندگی تطلیروز برای این به خانه آمده بود که بلینند می

یا را به مامان داده بود تا  بادهاد یاا نه و او نتوانسااته بود. آراد ک فه بود و پو
 های مادرا نلاشد. شاهد سکون و سکون و گاها پرخاشگری

 کس به او نگفته بود که آراد کشته شده و او حای ...هیچ
 نه، چطوری؟ اون که جوون بود. -

های صندلی مرا گرفت، صندلی خودا را با تر آورد و دستهسرا را نزدیک
 ده شدن آهن روی زمین سکون را شکست. بدنش جلو کشید و صدای کشی
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 خودم کشتمش. -
یم گرفت و من به باره شااروع کرد بلند خندیدن. دسااتیاک هایش را جلو

نهان هایش پصاندلی چسلیدم، از وحشت حقیقتی که شاید پشت دیوانگی
 وارا. های دیوانهشده بود؛ از خنده

 کشمش.بهش گفتما، گفتم اگر نره اون آدمو بکشه می-
 هایش را آویزان کرد.ه بای انداخت و لبشان

 مرد. حقش بود، باید می-
زد. دستش را دراز کرد سمت هایش برق مینفسام سانگین شده بود، چشم

 درخت پشت سرم. 
 بلینش، همینجا آویزونش کردم. -

زد که صدایش را به سهتی دیگر سرا کنار سرم بود و انقدر آرام حرف می
 شنیدم. می

 بعدم بردم ته این باغچه چالش کردم. -
 تکیه داد و بلند خندید. به دهانش خیره مانده بودم. 

 اا قطع شد، سرا را تکان محکمی داد و نگاهم کرد. باره صدای خندهیک
 ام به سهتی باز شد.للهای خشک شده

 چرا کشتیش؟-
در  زد.پیشااانیش را خاراند، انگار یادا نمی آمد، کمی که فکر کرد للهند 

آمد. آن لحظاه حس کردم ساایمین برگشااتاه، هماه چیز عاادی به نظر می
 هایش و صدایش که بغض داشت.نگاهش، حالت چشم
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گفت، فقط دونست چه ب یی سرم آورده ولی هیچی نمیدونسات، میمی-
رفت تو اتاق نشااساات و بیرون نیومد. هر چی زدم به در بازا نکرد برای 

، با یه چیزی که یادم نمیاد چی بود زدم تو همین دررو شااکسااتم و رفتم تو
 سرا و کشتمش. 

دانست چه ب یی سر سیمین دانسات، میشاد. آراد میکم کم مهنم باز می
آمده و سکون کرده بود و سیمین عصلانی بود، انفدر عصلانی که در مهنش 

 آراد را کشته بود. 
 دونست کی اون ب  رو سرن آورده؟ دونست؟ میآراد می-

 ها گرفت و به من دوخت. اا را از بین برگهای باریک شدهمچش
 کدوم ب ؟ -

هایش را هایش را نگاه کرد. چند بار دستبه بدنش دسات کشاید و دسات
 هایش نگاه کرد.هایش چرخاند و به تک تک انگشتجلوی چشم

 من که چیزیم نیست. -
رد. روانکاوی آوکرد و به یاد میوا رفتم، در عر  چناد دقیقاه فراموا می

 شد. انگار خیلی هم مو ر نلود، فقط گاهی مهنش بیدار می
 خم شدم و دستش را گرفتم و او با مهربانی نگاهم کرد. 

 شناسی؟ من رو می-
 خندید، بلند، پیوسته و نفس گیر. 

 تو زن اونی، زن اون...-
 شناخت، کیارا را یادا بود، حتی نسلتش با من. قللم لرزید، پس می
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 خواد زنش بشی که...می-
وقت این نگاهش را بلند شد و جوری خندید که تمام بدنم مورمور شد. هیچ

 ندیده بودم، خلیب و مومی. 
 صدایش را پایین آورد. 

زنش شو، آراد حقشه عهاب بکشه، زنش شو تا بفهمی چه آدم خوبیه. آرادم -
 کشه، شاید بکشتش. زجر می

 م بست. سرا را رو به آسمان گرفت و چش
 کنه.دید باهان چیکار میشد اگر میحیف که کشتمش، خوب می-
 

 شد. وقتی از آسایشگاه بیرون آمدم مهنم به هزار جا کشیده می
 خوانیساایمین گفت آراد را کشااته، ولی نوع کشااته شاادنش با واقعیت هم

یر از مهنش پریده بود، ولی  نداشت. شاید فقط کشتنش را یادا بود و تصو
کارها را بکند و فراموا کند خیلی کم بود. اگر سیمین ینکه کسی آن امکان ا

 آورد. ی کشتنش را هم به یاد میآراد را کشته پس باید نحوه
 سرم را به سقف ماشین تکیه دادم و جشم بستم. 

دانسته چه ب یی سر این دیدار فقط یک چیز را مشهص کرد، اینکه آراد می
 شهص کیارا بوده.دانسته آن سیمین آمده و می

×××× 
نار باره تابستان شده بود. پرده را کهوا به شدن آفتابی بود، وسط پاییز یک   

هایی که پر هیجان با باد خنک تن به ر*ق*صاای داده بودند که زدم و به برگ
 کرد نگاه کردم. شان راسست میریشه
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تاده در ایس روی از در بیرون آمدم. بابا جلویگرمکن پوشیدم و به قصد پیاده
 ها آب میداد.بود و به درخت

 صلحت بهیر بابا.-
که  نگاه کردم ی درختیی خیس خوردهشلنگ را کمی بایتر گرفت و به تنه

 آمد. پیر شده و شکسته به نظر می داد باز همهرچقدر بابا آبش می
 بابا جون، پاییزه، بارون دیشب آب داده بهش.-

 اا را روی محاسنش کشید. نفس عمیقی کشید و دست تر شده
 عادن کردم بابا جون، یه روز که آبشون ندم انگار یه چیزی گم کردم.-

ی م و چشاام گرداندم ساامت درخت، تنههای مهربانش للهند زدبه چشاام
 کشید. های آخرا را میدرخت با آن شیارهای عمیق نفس

 عادن چیز خوبی نیست بابا. -
 دونم دخترم، ولی به نفعشه. می-

ها انقدر خشااک بودند که حس کردم به بلندای درخت نگاه کردم؛ شاااخه
ی زخمی و چروکش کشایده شد تا جان در تنش نیسات. نگاهم از روی تنه

 ریشه، نیمی از ریشه از خاک بیرون بود. 
 شانه بای انداختم.

 دونه بابا، شاید نفعش این باشه که از ریشه درا بیاری. کی می-
چرخید و نگاهم کرد، شلنگ را پای درخت انداخت، نگاهم رفت تا درخت 

ان به هایش جوکناری که کمی بزرگتر از نهال بود، با اینکه پاییز بود شاااخه
 . ها پر نفس بودندرسید، برگی نلود ولی شاخهنظر می
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گیره. تو به این بلین، تو ریشااه موندنش جون این درخت جوون رو هم می-
 ابا، نه درختی که عمرا رو کرده. فکر کن ب

 ام را گرفت و سربرگرداندم. چانه
تو چت شده بابا جون؟ این همون درختیه که سالها کنارا نشستی و بازی -

هاا رو نگاه کردی. آراد زیرا نشااساات و درس خوند. برادرن با دوسات
همون درختی که هر سااال قدن رو باهاا اندازه گرفتی. ساانگدل شاادی 

 دختر. 
 للهند کجی زدم و عمیق نگاهش کردم. 

شاد احساس زدم بابا، هر چی بلندتر میمن قدم رو با قد برادرم اندازه می-
کردم کوچیکتر شادم و وابساته تر. هیچ وقت بزرگ شدن خودم رو حس می

گم آراد رو با داشااته گم خاطران آراد رو بریز دور بابا جون، مینکردم. نمی
 ث  پسرا، آرزوهاا، نه با یه درخت....هاا زنده نگه داریم، م

 به ریشه اشاره کردم.
خواد خم بشه، در بلین، نصاف ریشاه بیرونه، این درخت مرده، فقط نمی-

 گیره. عو  داره توان اون درخت جوون رو می
 ریزم پاا. کود می-

 سری تکان دادم و شلنگ آب را برداشتم و داخ  حیاط انداختم. 
 ه خدا فایده نداره.فایده نداره بابا، ب-

ی . محکم روی تنهی درخت کشاایدهایش تر شااد. دساات روی تنهچشاام
 درخت زدم. 
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این خاطران آراده، آراد برای ما زنده ست، تو قللمون، تو تمام لحظاتمون -
گیره بابا جون؛ یه جریاان داره. ولی این درخات داره جون این نهاال رو می

 فکری به حالش بکن.
 ر جواب باشم راه افتادم. بدون اینکه منتظ

فهمیدیم وقتی همه چیز آرومه تازه فهمیدیم بابا، کاا زودتر میکاا می-
 موقع زلزله ست. 

شد کشیدم و جلو رفتم. دستم را دستم را روی سر پسرکی که از کنارم رد می
 روی دیوار سیمانی کشیدم و جلو رفتم. 

مان لغزید و پایم ها چرخید و چرخید. دسااتم روی سااینگاهم روی درخت
 ی پیاده رو فرود آمد. گهای ترک خوردهروی سن

ماشاین مهصوص خط کشیهای خیابان از سر کوچه پیچید و دستگاه روی  
دا ص آسفالت فرود آمد و خط پر رنگ سفید روی آسفالت کهنه نقش بست

 قطع شد و با فاصله خط دیگری روی زمین افتاد. 
انده بود نگاه کردم و جلو رفتم. از کنار به خط سفیدی که پشت ماشین جا م

 های بزرگش نگاه کردم. ماشین رد شدم و به حرکت آهسته و چرخ
 ی کم تردد رفتم وهای قللی افتاده بود. وسط کوچهکشی موازی با خطخط

پایم را روی خط کمرنگ قللی گهاشتم و پای دیگرم را روی خط جدید. پایم 
مانده بود.  قدم بعدی و بعدی و دنلال  را که برداشااتم رد کفشاام روی خط

ماشین تا ته کوچه رفتم. ماشین که آخر کوچه به خیابان پیچید دور زدم و رد 
 پایم را دنلال کردم. 
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خط قدیمی کمرنگ بود ولی بود، سالم و بی نقص، خط جدید هیچ شلاهتی 
 به خط نداشت، به هم ریهته و کثیف شده بود. 

جدید گهاشتم و از به هم وص  کردن رد پایم به پایم را روی خطوط قانونی 
 همدیگر، آنهم با رد دیگری از کفش لهن بردم.

 
×××× 

تاب پشت میز نشسته بود و فلش به دست به وارد خانه که شدم دانیار با لب
 کرد. اا کنار رفته بود نگاه میای که پردهپشت پنجره

 اورکت و شالم را روی مل  انداختم و پشت میز نشستم. 
 بدون اینکه خط نگاهش بشکند زمزمه کرد

 کنم برای اولین بار گیج شدم. اعتراف می-
 فلش را از دستش گرفتم و لب تاب را چرخاندم سمت خودم.

 چی شده؟ -
 اا زد و به جایی روی ساختمان روبرویی خیره ماند.دستش را زیر چانه

 رو بردم پیش متهصص، جعلی نیست.  فیلم-
 تاب را روشن کردم و منتظر شدم.لب

 چه چیز عجیلی توشه که جعلی نلودنش ناراحتت کرده؟ -
 فلش را جا زدم و فای  را باز کردم. 

 دقیقام اینکه هیچی توا نیست، همه چیز عادیه.-
بلند شاد و پشات سارم ایساتاد، یک دساتش روی میز و یک دستش پشت 

 تاب. ای  شد و خم شد روی لبصندلی ح
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 کیارا خونه بوده، ک  شب رو. -
 ناباور نگاهش کردم، امکان نداشت. 

ی ساعت یازده تا یک نیمه شب را ساریع فیلم را جلو زدم، صحنه به صحنه
چاک کردم و خرور کیاارا نلود. از ساااعات هشاات به خانه آمده بود و 

 خروجی نداشت.
کردم و نلود. ک فه در لب تاب را کوبیدم و اینلاار با دقت هر دقیقه رو چک 

 بلند شدم، دستم میان موهایم چنگ شد. 
 دانیار نگاهم کرد، نگاهش گنگ بود. 

 کی؟ کی آراد من رو...یه حرفی بزن، یعنی چی که خونه بوده؟ پس-
 روی مل  افتادم و به پایه میز خیره ماندم. 

 باره بلند شدم. یک
 ه، اگر از اونجا بیرون رفته باشه چی؟ اون خونه یه در پشتی دار-

 سر تکان داد و نفس عمیق کشید. 
تو فیلم تمام زوایا و درهای خروجی  لت شده، مگر اینکه پر درآورده باشه -

 و از پشت بوم پرواز کرده باشه.
 موق زده نگاهش کردم که ناامیدم کرد.

ا  لتش هه دوربینشد کاویم باید از تو حیاط رد می برای رفتن به پشت بوم-
کردن، دومام خونه وی ییه، از روی پشت بوم کجا رفته؟ با هلیکوپتر پرواز می

 کس هیچی ندیده؟ کرده و هیچ
 هایم را بستم و به پشت مل  تکیه زدم. چشم
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 کنارم نشست و پاهایش را روی میز گهاشت. 
ی  دادگاه ی اینها این مسئله اینه، تو میدور از همه- خوای این فیلم رو تحو

 بدی یانه. 
 دادمنگااهش کردم، هنوز تصاامیم نگرفتاه بودم، اگر فیلم را باه دادگااه می

 ماند. ی قت  برادرم باز میشد و شاید تا همیشه پروندهکیارا آزاد می
 بلند شدم و کمی جلو رفتم. 

 . باید فکر کنم-
 پشت سرم ایستاد. 

 باید تصمیم بگیری. -
 چرخیدم و رخ به رخش ایستادم.

تو چی میگی؟ آزادا کنیم؟ پس ... پس ماادرا؟ پادرا؟ ساایمین؟ -
 ی اینها رو فراموا کنیم؟ همه

 مل  را دور زد و تکیه زد به دیوار.
ی  دادگاه بدیم میدقیقام مسئله همینه، حتی اگر اون نقاشی-  تونهها رو تحو

تونه  ابت کنه تصااوران مالیهولیاییش بوده، یه آزاد بشااه، یه وکی  خلره می
دونیم اگر کیارا رو بکشن پسر سیزده ساله با جسد مادرا چه کرده؟ و می

 زنه. هم راجع به مادرا حرف نمی
 روبرویش روی تکیه گاه مل  نشستم. 

یم تونهاا؟ اگر به عنوان شاهد احمارا کنیم نمینیکیتا چی؟ شاکنجه-
  ابت کنیم که مشک  روحی روانی داره؟ 
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اا که صورتش را بی نهایت جهاب کرده بود دستی به ته ریش دو روز مانده
 کشید. 

خوای براا حکم یاه آدم روانی رو بگیری و بفرسااتیش کاه چی؟ می-
 مونه؟ کنی چند وقت اون تو میتیمارستان؟ فکر می

 زنیم. دقیق نگاهش کردم. تازه فهمیدم داریم راجع به چه حرف می
ه، دونی که آراد رو نکشتخوای آزاد بشه درسته؟ با وجود این فیلم میتو نمی-

 خوای اعدام شه، درسته؟ ولی می
 هایش سرد شد، فکش محکم شد و میهکوب نگاهم کرد. چشم

خوام گ*ن*ا*هکار مجازان شه، همین. اگر این فیلم رو ارائه بدی من می-
 ش رو گرفتی. یعنی حکم آزادی

 صدایش بای رفت.
کسای که مادرا رو کشته، کسی که سیمین رو به اون روز انداخته، کسی -

 ی برادرن رو بی مادر کرده راست راست بچرخه چون مدرک نیست؟ که بچه
 قهقهه زدم، از ته دل.

 تو چه دادستان باحالی هستی. -
 هایش را دو طرفم و روی مل  گهاشت. دست

کنن رو مجازان گفتم اگر بشااه کسااانی که قانون شااکنی مییه روز بهت -
 کنم. تو بگو، این آدم خطرناک باید راحت بچرخه؟ به همین سادگی؟ می

 هایش گهاشتم.هایم را روی دستدست
 اا بدم چی؟ من وکیلشم. اگر من بهوام ارائه-
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 صاف ایستاد، شک و بهت را ته نگاهش خواندم. 
تو این آدم نیسااتی آرام، چیزی فراتر از قاانون هساات، اون هم وجادانه، -

 وجدان کاریت اجازه میده آزادا کنی؟ 
 تکان داد.للهند زدم و نگاهش کردم. ناباور سر

امکاان ناداره، از این فیلم من خلر دارم و تو، تو هم اینکاار رو نمی کنی، -
 مطمئنم. 

را برداشااتم و تو جیب شاالوارم بلند شادم و به ساامت لب تاب رفتم، فلش 
 گهاشتم. 

 باید بهش فکر کنم دانیار.-
 اورکت و شالم را برداشتم.

 این هم باید برم زندان، باید بلینمش. -
 که چی؟ -

 بوتهایم را پوشیدم. شالم را مرتب کردم و نیم
خواد وکیلش رو عو  کنه. آرومش چون بهم شک کرده، حتمام شنیدی می-

 رم مطمئنش کنم که نجاتش میدم.کردم ولی باید ب
 .کشید و گرفت را بازویم کردم باز که را در

 . کنینمی رو اینکار تو-

 . کردم آزاد را دستم

 . دیدنش برم باید-

 . نمیاری بیرون هست که جایی اون از رو حیوون اون تو ولی برو،-
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 . زدم للهند و کردم خم سر

 . شاید-

 کی که بودم نلساته را در هنوز. آمدم بیرون در از بدهد جواب اینکه از پیش
 .برگشتم سریع. زد جرقه مهنم در سوالش

 .دانیار-

 .کرد نگاهم حرفبی و برگشت

  کرده؟ چیکار مادرا جسد با واقعام -

 .کشید عمیقی نفس

 . کردم فکر موردا در-

 . نتیجه-

 ردهبرگ داشته اصرار مادرا شدنگم مث م  از بعد کیارا گفت مامان یادته-
 .کرده فرار میگن که بوده اونجا که هم مادرا. وی 

 کردم زمزمه. برنداشت چشمم از چشم و کردم نگاهش میهکوب

 .وی  بریم باید-

  فردا؟-

 . دادم سرتکان سریع

 .این همین-

×××× 
جلوی وی  پیاده شاادیم، این بار از این وی  ترساایدم، از جایی که شاااهد 

های شورانگیز بود. از جایی که احتمایم جسمش را در و تنهایی هاشاکنجه
 خود جای داده بود، ترسیدم. 
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شنوم، صدای وارد که شدیم احساس کردم صدای فریادهای شورانگیز را می
 بیزاریش. بغض های ترک خورده اا و ضجه های 

 یکسره به زیر زمین رفتیم. دانیار وسط راهرو ایستاد. 
 به نظرن باید از کجا شروع کنیم؟ -

 چرخی دور خود زد. 
سه تا احتمال تو مهنمه، اتاقی که شک  حمام درستش کرده بود چون توی -

 تابلو اونجا کشته شده، دوم اتاقی که نقاشیها رو پیدا کردیم و سوم اسطل . 
 را؟ اسطل  چ-

 دانیار به طرف اتاقی که وان حمام در آن بود رفت. 
بهت گفتم گاهی حتی اسالش رو بیشاتر از کیارا دوست داشت و یادمه -

کیاارا از اون اسااب بیزار بود، اگر فر  کنیم کاه مادرا رو خاک کرده 
 احتمالش هست که زیر پای همون اسب بوده باشه. 

 شانه به شانه اا وارد اتاق شدم. 
 کنیم؟ فر  -

 چرخید و نگاهم کرد. 
برای یه پسار سایزده ساااله ساهت ترین کار دفن کردنه، شااید سااوزونده -

 باشدا، شاید...
از فکر اینکه بدن مادرا را سوزانده باشد مشمئز شدم. با نفرن چشم بستم 

 و سعی کردم تلهی قللم را خالی کنم. 
 ولی من مطمئنم نسوزوندتش. -
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 را زد. به طرف پاراوان رفت و کنا
 چطور؟ -

 پشت سرا وارد اتاقک حمام شدم. 
 دیدیمش. اگر سوزونده بود حتمام تو یکی از این نقاشیها می-

 چرخید و نگاهم کرد، بار اول بود که نگاهش رنگ تحسین داشت. 
وکی  شاادی خانم، همون تیزبینی همیشااگی رو برگردوندی، حای شاادی -

 خودن، ولی قوی تر. 
 ترک خورده نگاه کردم.  به وان جرم گرفته و

فهمم تو چطور همه چیز رو شه، تازه میوقتی سرد بشی دیدن وسیع تر می-
 دیدی و من نه. می

 پاراوان را بلند کرد و گوشه ای گهاشت.
 من سرد نیستم آرام، خونسردم. -

 عقب رفتم تا از دور آن اتاقک را بلینم. 
 دیگه بدتر. -

هر دو به نمای جلوی چشااممان نگاه کردیم. هیچ ا ری از ترک خوردگی یا 
 هم سطد نلودن کاشیها نلود. به وان نزدیک شدم، تکانش دادم،  ابت بود. 

دور تاا دور اتااق را نگااه کردیم، وجب به وجب، ولی هیچ چیز عجیب یا 
 ناهمگونی وجود نداشت. 

 دانیار به سمت در رفت. 
 اتاق. بیا بریم تو اون -
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همراهش از در بیرون رفتم و جلوی در ایسااتاادم. در را که باز کرد به زمین 
 نگاه کردم. رنگ کاشیها با تمام فرسودگی و کهنگی با هم فرق داشت. 

 هم شک  و هم اندازه بودند ولی کاشیهای راهرو به نظر تازه تر می آمدند. 
 وبرویی بودند. سریع به اتاق حمام رفتم. کاشیها مث  کاشیهای اتاق ر

شان ها یک دست و کهنگیبیرون آمدم و وارد دو اتاق اول راهرو شدم. کاشی
 های دیگر بود. مث  اتاق

طور راهروی جلوی دو اتاق. ناامید از اتاق بیرون آمدم، چنلاتمه زدم و همین
های راهرو را نگاه کردم. کاشاایهای جلوی دو اتاق اول به از نزدیک کاشاای
های جلوی دو اتاق دوم، گی چهار اتاق بود، ولی کاشاایشااکسااتگی و کهن

 آمد. تر به نظر مییعنی اتاق حمام و اتاق نقاشی کمی تازه
 دانیار از اتاق نقاشی بیرون آمد و جلوی در ایستاد. 

 هیچی، بیا بریم اسطل . -
 به سمت در رفتم و من از کنارا رد شدم، چرخید و نگاهم کرد. 

 کجا میری؟ -
 و و روبروی دو اتاق ایستادم و به زمین اشاره کردم.وسط راهر

 اینجاست. -
 جلو آمد و به زمین نگاه کرد و چرخید و جلوی دوراهروی اول را نگاه کرد. 

 باره چرخید. قدم به قدم جلو رفت و یک
 تره. ست، ولی مشهصه تازهها جدیدتره، کثیف و کهنهاون کاشی-
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 ام سریع عقبی شورانگیز ایستادهبا حس اینکه شاید روی جسد خاک شده
 آمدم. 

 دانیار به اطراف نگاه کرد. 
 باید یه چیزی باشه که بتونیم باهاا زمین رو بکنیم. -

 بدون اینکه چشم از زمین بردارم لب زدم. 
 کنار در بی  دیدم. -
 ها رو برداریم، کلنگ یزمه. اول باید کاشی-

 کنار دیوار ُسر خوردم و نشستم. دانیار به طرف در رفت. 
 گردم. برمی-

سرم را به دیوار تکیه دادم و به دیوار روبرویم خیره ماندم. آراد کشته شد ولی 
 چرخید. قات  مادر کیارا پیدا شد و قات  آراد آزادانه می

 سعی کردم حواسم را از جایی که در آن بودم پرن کنم.
ترسایدم از اینکه با جساد شورانگیز تنها بلند حرف زدم، نمی با خودم بلند

ه بینم ترسیدم؛ با اینکمانده بودم، ولی از اینکه حس کردم کیارا را آنجا می
 کردم. هایش را حس میدر زندان بود وجودا را، حتی نفس

ی کیارا و روز بعد کیارا رو نیکیتاا گفات روز قلا  از قتا  رفته خونه-
 هایی که دیدم ا ری از ورود نیکیتا نلود. ولی تو فیلم دستگیر کردن،

 بلند شدم و رو به دیوار کردم. 
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ها گه؟ اون که بدترینده، چرا نیکیتا دروغ مییه چیزی این وسط آزارم می-
اا رو سااهرده دساات دانیار، باز برای چی رو تعریف کرد، اون که این بچه

 گه؟ دروغ می
 هایش. دن حرفمهنم را سهردم به دوره کر

زد که انگار خوب اون شااناخت، یه جوری ازا حرف میاون آراد رو می-
 شناسه، پس چرا گفت دو سه بار بیشتر آراد رو ندیده؟رو می

انگار مهنم فلج شده بود. وقتی دیگر به اور ک فگی رسیدم دانیار با کلنگ 
 هایش وارد شد. و بی  روی شانه

 دار شدی دنیا.خنده-
 ریزبین نگاهم کرد و جلو آمد. دانیار

 طلعت.حساسیتی ندارم ماه-
 

×××× 
 شه، اگر بریم اع م کشف جسد کنیم باید همه چیز رو توضید بدیم. نمی-

کردم هیچ آلود نگااهم کرد، برای باار اول بود کاه حس میبرگشاات و اخم
 د. تمرکزی برای رانندگی ندار

، تا وق-  تی جریان آراد مشهص بشه. دانیار جان، عزیزم، حداق  فع م
ها در جا چرخیدند و به آسافالت رسیدیم و سرعت ماشین را بای برد، چرخ

 صدای تیک آف در آن مسیر کم تردد پیچید. 
 کهای از روی درخت پریدند و من به در ماشین چسلیدم. گنجش
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ای که جسد را پیدا کردیم تا زمانی که دوباره داد، از لحظهسکوتش آزارم می
 رویش خاک ریهت یک کلمه حرف نزده بود. درک احساسش سهت نلود. 

 اا کنه. تونه تلرئهدانیار، یه وکی  راحت می-
 چرخید و مشکوک نگاهم کرد.

 اا کنی؟ تونی تلرئهخب خانم وکی  خلره، چطوری می-
 اا توجه کنم جواب دادمبدون اینکه به طعنه

انقدر حالت بد بود که توجه نکردی دفن اون جسد کار کیارا سیزده ساله -
 نیست. 

 ی خاکی جاده. دفعه ماشین را کشید به شانهیک
 یعنی چی؟ -

 صاف نشستم.
هاا تو هم ق ب شده للاس تنش رو دیدی؟ للاس مجلسای بود، دسات-

 بود، کام م صاف بود. 
 برگشتم و نگاهش کردم. 

ادرا هم بوده باشه اون للاس رو از کجا آورده؟ کشتتش، حتی اگر عاشق م-
رفتاه از بای للاس آورده، اون بدن رو بلند کرده و للاسااش رو عو  کرده، 

 هاا رو روی هم گهاشته و روا خاک ریهته؟ صاف خوابوندتش، دست
 پیشانیش را فشرد. 

 ترکه. سرم داره می-
 خیره ماند. های زردی که روی زمین پهش شده بودند به برگ
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 منظورن اینه که کار کیارا نیست؟ -
 شانه بای انداختم. 

گه، ولی دفن کردنش کار کیارا کاار کیاارشااه، اون نقاشاای این رو می-
نیسات، کار یه آدمه که زور زیادی هم داشااته و اللته شااورانگیز رو دوساات 

 داشته. 
 میهکوب نگاهش کردم. 

 شناسی؟ خب کی رو با این مشهصان می-
 سرا را روی فرمان گهاشت. 

 باباا، یعنی...-
 اا را روی فرمان گهاشت. سر بلند کرد و چانه

 یعنی باباا اومده کسی رو که پسرا کشته رو دفن کرده؟ -
شاادن یادن نیساات چی شاانیدیم؟ شاانیدیم بعد از یک هفته که از گم-

شاورانگیز گهشات، باباا خودکشای کرد. من میگم شاید خودکشی کرده 
 هاب وجدان داشته، چون قات  پسرا بوده، یادگار عشقش. چون ع

 سرم را تکیه دادم و چشم بستم. 
وقت نشانیدیم رفتار مهلر با کیارا بد بوده باشه، کسی که عاشق یه هیچ-

 اا هم هست. زنه، عاشق بچه
نفس کم آورده بودم، در را باز کردم و پیاده شادم. پایم که روی برگ نشست 

 نفس کشیدم. دانیار کنارم ایستاد و به در تکیه داد. از صدای شکستنش 
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پس باید این نتیجه رو بگیریم، کیارا مادرا رو کشته، باباا سر رسیده -
و باه کماک هم دفنش کردن، هر دو سااکون کردن و مهلر به خاطر اینکه 
صادای همه رو بلره نمایش گشتن دنلال زنش رو ترتیب داده، ولی بیشتر از 

 یاورده و خودا رو کشته. یک هفته دوام ن
 پایم را روی برگ دیگری گهاشتم و چرخیدم رو به دانیار. 

 شاید، اون تابلو رو یادن میاد؟ -
 اا را از ماشین جدا کرد. فکر کرد و تنه

شااید باباا خودکشای نکرده، شااید قلب مریمش دووم نیاورده و وقتی -
ها رو برداشته و انقدر نگاهش کرده تا هاا بوده کیارا قرصمحتار قرص

 اون هم مرده. 
چنگ زد یب ی موهایش و خم شاد. سرم را رو به آسمان گرفتم و پاهایم را 

دای دیوانگی محکم روی زمین کوبیدم تا با صادای خورد شادن برگها، ص
 کیارا را خاموا کنم. 

 از پشت سرم داد زد.
 کنی؟ اا میخب، نگفتی؟ چطوری تلرئه-

 ی ده قدم روبرویش ایستادم.روی یک پا چرخیدم و به فاصله
باباا مادرا رو کشته، کیارا شاهد بوده و مهن بیمارا اون نقاشی رو -

 کشیده، بعد هم پدرا خودکشی کرده. 
 ده نشد. آخر او سکون را شکست. نگاهمان از هم بری

 ی آراد. فقط تا پایان پرونده-
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ها فرود آمد، لهن سااری باه تایید تکان دادم و چرخیدم و پاهایم روی برگ
 داشت خورد کردنشان.

 
××××× 

تقاضاای دیدار خصاوصی کردم. به طرف میز همیشگی رفتم و روی همان 
ده ته بود، عوضش کراا نگاه کردم، نشکسصاندلی آهنی نشاستم و به پایه

 بودند. 
 محکم نشستم تا بیاید. 

ای از ی جهابش که هیچ نشااانهدر کاه باز شااد با دیدن قامت بلند و چهره
شااود باور کرد دیوانگی و گرایشاان انحرافی نداشاات، فکر کردم چطور می

ترین شاارایط به کند، آدمی که در سااهتآدمی که یک شاارکت را اداره می
 ن حیوان عجیلی باشد.خودا مسلط است، چنی

ی دو از جایم بلند شدم، ابروهای خوا فرمش را در هم کشید و در فاصله
 ام ایستاد. قدمی

 مظلوم نگاهش کردم. 
 خواستم موقعی بیام دیدنتبه خدا درگیرم کیارشام، یعنی درگیر بودم، می-

 که دستم پر باشه. 
م را زیر دستصندلی را عقب کشید و نشست پشت میز، روبرویش نشستم و 

 ام زدم. چانه
 دلت برام تنگ نشده بود آقایی؟ -
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ابرویش را بای داد و دست به سینه تکیه داد. استای  همیشگیش را حفظ کرد 
 اا نگاه کردم و چندشم شد. و من به بازوهای در هم پیچیده

 تونه جای دانیار رو بگیره؟ررچرا من فکر کردم این آدم می
ی پنجره بلند شد و محکم . کرکرهب نگاهم کردکمی سارخم کرد و میهکو

 به چهارچوب خورد. 
 . کیارا عصلی برگشت و به سرباز همراهش نگاه کرد

 این یمههب رو بلند، کر شدم. -
تا حای عصلی ندیده بودمش، مامور نزدیک شد و پنجره را بست و فهمیدم 

 کیارا در زندان هم میهش را کوبیده. 
 خب؟ -

 هایم را نشانش دادم و نگاهش کردم. کف دست
 شی. کنیم تا من بگم کی آزاد میاول بگو کی عروسی می-

 هایش را ستون سرا کرد و بدبین نگاهم کرد. جلو آمد و دست
 کنی تا بهت بگم. تو بگو کی آزادم می-

 ی متفکری به خودم گرفتم. چهره
 کنم اولین دادگاه.فکر می-

 و از هرم نفسش حالم به هم خورد.  تر شدکمی نزدیک
 چطوری؟ -

 سعی کردم به صدایم هیجان دهم. 
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فیلم رو از نیکیتاا گرفتم، تو اولین دادگااه آزادی. گفات که وقتی شاانیده -
ست، هنوز ها رو پاک کرده. دختره دیوانهگرفتنت با کلید قدیمیش رفته و فیلم

 سوزه که ط قش دادی.داره می
 دوباره تکیه داد.

 دی که بیام بیرون؟ ری بازپرسی؟ چرا زودتر مدرک رو ارائه نمیچرا نمی-
مغزم شااروع به فعالیت کرد. در تمام لحظان سااکوتش فکر کردم باید چه 

 العملی نشان دهم تا باورا شود همراهش هستم. عکس
 هایم را روی میز گهاشتم و خم شدم. از جایم بلند شدم و دست

دونی خیلی از قراردادهان رو به خاطر فاجعه، میها پر شااده از روزنامه-
دونی عم م شاارکتت رو به ورشااکسااتگیه؟ بازداشااتت از دساات دادی؟ می

 کنن؟ دونی همه به چشم گ*ن*ا*هکار نگاهت میمی
 هایش ریزتر شد. چشم

 خب، دست تو درد نکنه. -
از پشت میز بیرون آمدم و پشت سرا رفتم، حتی سربرنگرداند. خم شدم و 

 آهسته گفتم
گ*ن*ا*هی، برم مدرک رو بدم قاضاای و آزادن باید به دنیا  ابت کنم بی-

 طوری میری به همه میگی آزاد شدم؟ فهمه؟ همینکنه ولی کی میمی
 صاف ایستادم. 

خوام هر چی خلرنگاره دعون کنم. خوام تقاضای دادگاه علنی بدم، میمی-
 تهمت زدن.  باید فیلم رو بکوبم تو صورن کسانی که بهت
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 کم کم ابروهایش باز شد و با حرف آخرم للهند گشادی زد.
حتی به پدرو مادرم که پوست من رو کندن، اونوقت اگر یزم باشه حاضرم -

 قید اونها رو هم بزنم و باهان تا ته جهنم هم بیام. 
از جایش بلند شااد و به طرفم آمد. مامور ساارجایش ایسااتاده بود و اصاا م 

. نگاهمان نمی  کرد، مامور را خریده بود حتمام
دستش که روی پشتم نشست تمام بدنم لرزید و او نزدیکتر شد، چشم بستم 

 هایم دور گردنش حلقه نشود. تا فریاد نزنم، تا دست
 آرام دستش را پشتم کشید و لب زد

 بلهش بهت شک کردم. -
مادرا چقدر ساده بود، این آدم حیوان صفت بیمار که در کمال خونسردی 

 ی ماهری شده بودم.را کشته بود زیادی ساده بود، و یا من هنرپیشه
طاقت خودم را عقب بکشم انقدر بهش چسلیدم که خودا پیش از اینکه بی

 را کنار بکشد. 
هایم تمام نفرتم در قالب یک جمله اا ایستادم و از بین لبساینه به ساینه
 بیرون ریهت. 

 ای زندگی کرد. شه جور دیگهتو یادم دادی می-
 ام نشست و تا مغز استهوانم سوخت. سرخم کرد و نفسش روی گونه

 دوستت دارم. -
رود. دستم را دانساتم که از سار بی طاقتی عقب میزد و مینفس نفس می

 اا که رسیدم عقب کشید. روی پیراهنش کشیدم، به زیر سینه
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 ایش دیدم. هناپهیری را در چشمو برای اولین بار حرص و ولع سیری
 به زودی میام بیرون. -

 داد واقعی به نظر برسد. ی زهر میللهند زدم و سعی کردم این للهند که مزه
 میای پیشم. -

هایم خورد دساات دراز کرد و محکم دسااتم را گرفت، حس کردم انگشاات
 شود. می

 کنم. همون روز اول عقدن می-
 رداند. به کسی نیاز داشت کهباز نزدیکش شدم و او دستم را رها کرد و رو برگ

 هایش دهد.هایش را خالی کند، کسی که تن به شکنجهعقده
 کنی. طاقتم میبرو آرام، بی-

 ای ندارد. دانستم نزدیکیای که مینفس راحتی کشیدم از دوری
دسااتم را روی پشااتش کشاایدم و چنگ زدن به موهایش را نگاه کردم. حتمام 

 زیر دست و پایش به حرار برود.  کرد نیکیتایی بود تاآرزو می
 خداحافظ عزیزم.-
 

 منتظر جواب نماندم و به سمت در رفتم که صدایش بلند شد.
 با دانیار چیکار کردی؟ -

 کرد. دوباره برگشتم و نزدیکش ایستادم. چرخیدم، هنوز مغزا کار می
 همه چیز تقاص کارا رو پس میده و تو...اون عوضی بی-

 به طرفش گرفتم.ام را انگشت سلابه
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 تو باید کمکم کنی. -
 للهندا دیدنی بود.

 کنی؟شکایت می-
 شکایت؟ چطوری  ابتش کنم؟ -

 تر شدم و زمزمه کردم. نزدیک
های خودم، حتی اگر کمکم گیرم، با دستخودم تقاص سیمین رو پس می-

 نکنی. 
 های ردیفش چشمم را زد.دندان

 تا آخرا باهاتم.-
. کردمفهمیدم، هیچ چیز این آدم را درک نمیدلی  دشاامنیش با دانیار را نمی

 للهند زدم و سعی کردم به حالت تهوعم غلله کنم. 
 ب*و*سمت، خداحافظ.می-
 

از در زنادان بیرون آمدم، هنوز نفس نکشاایده بودم که دانیار را تکیه داده به 
 طرف خیابان برهون دیدم. ماشین و آن

 را سریع طی کرد و روبرویم ایستاد.عر  خیابان 
 خب؟ -

 دستم را روی صورتش کشیدم و او سرا را عقب کشید. 
 چته؟ -

 براق شده نگاهم کرد.
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 گفتم چی گفتید؟ سریع، فکر نکن. -
 یک قدم عقب آمدم و میهکوب نگاهش کردم.

 های عاشقانه دارم؟ کنی هنوزم با اون آدم صحنهتو حالت خوبه؟ فکر می-
 . اا غریدهای کلید شدهدستش به قللم چنگ زد. از بین دندان مشت شدن

 هنوزم؟ چقدر باهاا عاشقانه بازی کردی که این رو میگی؟ -
 ک فه چشم بستم. 

 وقت.گفتم که هیچ وقت، هیچ-
 چشم باز کردم و به فک منقلمش نگاه کردم. 

 پاشید. رفتم دیدنش همه چیز از هم میدست بردار دانیار، نمی-
تر شاد، دستم را گرفت و تمام عر  خیابان به دنلالش کشیده شدم. زدیکن

در ماشااینش را باز کرد و جوری پرتم کرد روی صااندلی که ساارم محکم به 
 دنده خورد. 

خیال پاهایم را جمع کرد و هولم داد تو ماشااین، در را بساات و خودا بی
 پشت فرمان نشست. 

 ن آمیز دانیار همیشه خونسرد نگاهکشید و با بهت به حرکان جنوسرم تیر می
 کردم. 

 تو دیوونه شدی؟ -
 مچم را بین مشتش گرفت. 

بهش نزدیاک شاادی درسااته؟ بوی گند اون رو گرفتی آرام، بوی اون رو -
 گرفتی.
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 دستم را پرن کرد و چسلیدم به در. 
 یعنی چی بوی اون رو گرفتم؟ مگه اون بو میده؟ -

 ام را بین مشتش گرفت و فشرد. چانه
بهت  فهمم؟ گهاشتیکنی اگر نزدیکت بشه نمیبوی کثافت میده، فکر می-

 دست بزنه، تو گهاشتی بهت دست بزنه و اون وقت با للهند میای پیش من؟ 
ام به شیشه خورد. دستم را روی سرم گهاشتم و صورتم را پرن کرد و شقیقه

 چشم بستم. 
مهم نیسااات آرام، اگر قراره ساار انگشااتش بهات بهوره  بمیری هم برام-

کنم که همه جیز بیفته گردن اون، بعد کشمت و جوری سر به نیستت میمی
 زنم، شک نکن. هم خودم دارا می

وقت چشم باز کردم و به دانیار جدید نگاه کردم، این میزان حساسیت را هیچ
 ندیده بودم. خیره نگاهم کرد.

کنی عو  شاادم؟ نه عزیز من، من همونم، فقط یه چیاه؟ داری فکر می-
 کساایکثاافتی باه اساام کیاارا نلود، تو هم اینطوری نلودی کاه بهاری 

 مالیت کنه تا این روی من رو بلینی.دست
کرد؟ به در زندان دهاانم از تعجب باز مانده بود. در مورد من چه فکری می
کردم از سااس میچشام دوختم و دیگر نگاهش نکردم. بعد از روزها که اح

 ام، مغزم در حال سوختن بود.درون منجمد شده
کردم حتی خودا هم از دانیاار پر گاز حرکت کرد. بار اول بود که حس می

 خودا انتظار این حجم عصلانیت را نداشته. 
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زد که فکر کردم هر لحظه زد باه فرماان و دنده را جوری جا میمشاات می
 ممکن است دنده از جایش در برود.

رفت که منی که عاشق سرعت بودم به صندلی چسلیده جوری با سرعت می
 هایم را بسته بودم. بودم و چشم

 چپ و راست حرکت کردنش باعب حالت تهوعم شده بود. 
اا ایساتاد با چنان ضربی ترمز کرد که با وجود کمربندی وقتی جلوی خانه

 که خودا برایم بسته بود به جلو پرن شدم. 
باز کرد و پیاده شد، دستم را گرفت و پیش از اینکه پیاده شوم مرا کمربندم را 

 از ماشین بیرون کشید. در را محکم به هم زد.
 فهمیدم از چه انقدر عصلانیست که هنوز آرام نشده. نمی

طور نگاهش کردم. اا که شاادیم پرتم کرد روی مل  و من همینوارد خانه
هایش احساااس ترس زدنس شاادم. با نفس نفکم کم داشااتم عصاالانی می

 کردم. 
باره هجوم آورد و دسااتم را گرفت و کشااید، با زانو به زمین خوردم. زیر یک

بازویم را گرفت و بلندم کرد، دنلالش کشیده شدم تا اتاق خوابش. پرن شدم 
 .را هم ترساندروی تهت و دیگر نتوانستم تحم  کنم. صدای فریادم خودم 

کنی؟ گیریم که دسااتم رو گرفته باشااه این چاه مرگته؟ چرا اینطوری می-
 برخوردن درسته؟ 

هایش را دو طرفم گهاشت و خم شد. صدایش رعشه انداخت به تنم. دست
 آرام و سرد، خش دار و ترسناک.
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 کنم. گیریم دستت رو گرفته باشه؟ اون دست رو قلم می-
 اا گهاشتم و هولش دادم. دست روی سینه

 زده به سرن. -
 روبرویش ایستادم.ایستاد و 

انقادر کثیفم کاه تن بادم به دساات آدمی مث  اون؟ به نظرن انقدر تنزل -
 کردم؟ 

 دستش چنگ شد میان موهایم  و سرم را عقب کشید؛ تو صورتم لب زد. 
تو از کثافت کاری خوشت میاد، نگو نه. هنوز یادگاریهان رو دارم، نهواه -

 انقدر احمق باشم که فکر کنم اون خشونت فقط باعب تنفرن شده. 
کردم که برداشاتش نساالت به با دهان باز نگاهش کردم، حتی فکرا را نمی

 تمام روابط خصوصیمان این باشد. 
ودم، با تو که دوسااتت داشااتم و من... من باا تو کاه محرمم بودی بااز ب-

 خواستم همه چیز...می
 چنگ انداختم به دستش و موهایم را رها کرد. فریاد زدم.

 همه چیز رو با خود توی لعنتی تجربه  کنم. -
 .خم شد و از زیر تهتش ساک آبی رنگ را بیرون کشید

 
پرتش کرد روی تهت و زیپ ساااک را باضاارب کشااید. دسااتلند و شاا ق 

را بیرون کشید. چیزهایی که یک روز به عنوان شوخی خریدم و  پ ساتیکی
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فقط برایمان حکم بازی را داشات. تجربه اا کردیم ولی نه با شدن، نه با 
 شکنجه. 

 تنه و شلوار چرم را بیرون کشید و پرن کرد روی تهت. نیم
کردم دیدم روحت تو با اینها به اور رساایدی، وقتی تو چشاامان نگاه می-

 . ارضا شده
 اا. تنه را برداشتم و پرن کردم تو سینهنیم

شه فکر زن و شوهر هزار جور مسای  خصوصی با هم دارن، این دلی  می-
 شه؟ کنیم این چیزها باعب گرایش می

انقدر عصالانی بودم که نه ُتن صادایم دست خودم بود و نه حرکاتم. مشت 
 اا.کشیدم به سینه

همه چیز رفتم، نه اینکه این کارها رو من دوسااتت داشااتم که باهان تا ته -
فهمی؟ دوست داشتم باهان همه دوست داشته باشم؛ فرق این دوتا رو می

ای که کمتر کساای تجربه چیز رو تجرباه کنم، یاه رابطاه ی خااص؛ رابطه
 کنه، ولی تو فکر کردی به این چیزها گرایش دارم. می

 گر مهم نلود. تر بود، ولی دیهایش آرامهایم را گرفت، چشمدست
تو بدترین برداشات رو نسالت به روابط خصوصیمون داشتی. فکر کردی -

خواد همه چیز رو باهان تجربه کنم یعنی اون کارها رو دوساات اگر دلم می
 دارم؟ نه، من تو رو دوست داشتم لعنتی، تو رو. 

 سعی کرد بغلم کند ولی پرتش کردم و دیگر ت ا نکرد نزدیکم شود. 
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ای که ازا متنفر بودی، باهام اومدی کوه با اینکه اومدی مهمونیتو با من -
از ارتفااع بادن میاد، بگم چون اومدی پس دوساات داری؟ نه، تو اومدی 

 چون دوست داشتی اون ارتفاع رو با من تجربه کنی. 
 چشم بست و سرا را به دیوار تکیه داد. 

را را بلند کرد نزدیکش شدم و مث  خودا آرام حرف زدم، انقدر آرام که س
 هایش را از نزدیک دیدم. ی چشمهای سرخ شدهو رگ

چند بار از اون وسااای  اسااتفاده کردیم؟ دوبار؟ سااه بار؟ شااکنجه بود؟ -
خشااونت بود؟ نه، فقط تجربه بود و من احمق فکر کردم محرممی، محرم 

دونستم چند پرده نشاونت دادم، ولی اگر میهر زاویه از فکرم. خودم رو بی
کوبی ل بعاد این وسااایا  رو به عنوان مدرک انحراف تو صااورتم میسااا
 ماشتم انقدر بهم نزدیک بشی. وقت نمیهیچ

هایش به سمت صورتم آمد و سرم را عقب کشیدم. تازه فهمیدم بغض دست
توانم بلند حرف بزنم. او تنها ضعف من بود، گره انداخته به صدایم که نمی

 ی که از من داشت برایم مهم بود. هر حرفش، هر حرکتش، هر برداشت
تنها کسای که دوسات داشتم مرا کم نقص و زیلا بلیند و این سوءبرداشتش 

 واقعام برایم گران تمام شد. 
 صدایش ضعیف بود.

 بهار توضید بدم. -
 به طرف در رفتم. دستم را رو به تهت گرفتم و به وسای  کهایی اشاره کردم. 

 ها ک  فکرن رو نسلت به من  توضید میده، متاسفم. این یادگاری-
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ای از در که بیرون آمدم، بغماام به جای ساارباز کردن فرو رفت؛ هر تلهی
 کرد.سردترم می

 
ی در بود که در کشیده شد. از در سااختمان بیرون آمدم و دستم به دستگیره

یم از کنارم رد شد.  پیش از اینکه چیزی بگو
 مت، ماشینت جلوی زندان مونده. رسونمی-

 وارد پیاده رو شدم. 
 خودم میرم. -

توانساتم نگاهش کنم. زنی از سر کوچه پیچید، شناختمش، یکی حتی نمی
 رفت. از همسایه های قدیمی بود که هر روز با چرخ خریدا بیرون می

 کنارم ایستاد. 
 میای سوار ماشین میشی آرام. -

 آزاد کردم. بازویم را که در مشتش بود 
 نمیام. -

روبرویم ایساتاد. از پشت سرا به زن نگاه کردم که دقیق نگاهمان می کرد 
 شد.و نزدیک می

ی و ی عقد بهونن تا بایستاگر بری، برای همیشاه رفتی. حتمام نلاید خطله-
 مشک ن رو ح  کنی؛ بهار بفهمم چقدر بزرگ شدی. 

زها برگشاته بود. ساارد و یخ یک قدم عقب آمدم و نگاهش کردم، آرام این رو
 شناختم. زده، مث  دانیاری که می
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 اگر معنای بزرگ شدن اینه که به هر توهینی تن بدم من هنوز بزرگ نشدم. -
 دستم را گرفت و کشید، سعی کردم دستم را آزاد کنم. زن کنارمان رسید. 

 س م.-
هایش به دست ما ماند. تق  تر چسالید و زن چشامدانیار بازویم را محکم

ی خیال نسلت به ت ا من و نگاه خیرهکردم دستم را آزاد کنم و دانیار بیمی
 زن خندید. 

 س م خانم شمس آبادی، خوبید؟ حار آقا خوبن؟ -
د و از رزن که تازه اسامش را یادم آمده بود با تعجب بیشتر به دستمان نگاه ک

 سرناچاری خندید. 
 آقای خاتمی دزد گرفتی؟ -

اهمیت تر به حرفهایشان با دست آزادم چنگ زدم به دستش. انتظار و من بی
نداشت، بازویم را رها کرد و تا خواستم دور شوم با دست دیگرا مرا گرفت 

 و رو به زن خندید.
د بلرمش بای نه خانم، دزد نگرفتم، گربه گرفتم، باید رامش کنم. بلهشااید-

 تر پنجول بکشه. جایی که راحت
 زن خندید و نگاهم کرد. 

 ایشالله آشتی کردین دیگه؟ -
 تر گرفت و من تق یم بیشتر شد. دانیار دستم را محکم

کنیم، فقط تنظیماتش به هم ریهته، با اجازه برم یک کم به داریم آشتی می-
 تنظیماتش ور برم شاید درست شد. 
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ید للهند زد و سر تکان داد، ولی نفهمیده بود دانیار چه میزن که اصا م  گو
 هنوز چشمش روی بازوی من بود.

 دانیار دستم را کشید و به طرف ماشین رفت. 
برمت بای، ندازمت رو کولم مییک کم دیگه تق  کنی همین وسااط می-

 تونه نجاتت بده؛ پس آروم بگیر.کس نمیاونوقت دیگه هیچ
 توانستم بلهشمش. ام گرفت، ولی نمیتیار خندهاخبی جهت و بی

 کنی یا جیز بزنم؟ ولم می-
در سمت خودا را باز کرد و هولم داد تو ماشین و با بدنش فشار آورد و من 

 ُسر خوردم روی صندلی بغ . 
نفساام برید زن حسااابی، دو تا مدرک رو کردم به هن هن افتادم، بس کن -

 دیگه. 
 ؛ دستم را کشیدم. هنوز دستم بین دستش بود

ازی بکنی با شااوخی و لودهکنی سااعی میکار همیشااته، وقتی اشااتلاه می-
 شه. تمومش کنی؛ ولی اینلار مث  همیشه نیست، تموم نمی

 جدی نگاهم کرد. 
تونی سرم داد بزنی، ولی حق قهر کردن نداری، اجازه داری تنلیهم کنی، می-

 گم، روشن شد؟این رو برای همیشه می
 هایش. ر تکیه دادم و خیره شدم به شب چشمبه د

 دانیار، تو مشک  روحی داری. -
 استارن زد و راه افتاد. 
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 هر مشکلی رو به جون خریدارم تا وقتی ...-
 تا وقتی؟ -

 تر گرفت. از سر کوچه پیچید به خیابان اصلی و دستم را محکم
 جا بران کافیه. رون زیاد میشه، تا همین-

واقعام قاب  شااناخت نلود. حتی یک دقیقه بعدا را  نفس عمیق کشاایادم،
ر از چند وقت بیشااتتر این بود که هیچبینی کنم و عجیبتوانسااتم پیشنمی

 توانستم از او ناراحت باشم. دقیقه نمی
ساکون کرد، انتظار داشتم عهرخواهی کند، ولی تا وقتی برسیم میهکوب 

یش را نگاه کرد.   جلو
 گاهش کردم.وقتی جلوی خانه ایستاد ن

 یعنی سهته عهرخواهی؟ -
 ی متفکری به خودا گرفت.چهره

 بینم ته تهش ...کنم میوای جونم بران بگه هر چی فکر می-
ساارا را نزدیک آورد و کمی شااالم را عقب داد، انگشااتش را زیر گوشاام 

 گهاشت و تا انحنای گردنم کشید. 
 هایم را بستم.با صدایش چشم

 استفاده از اون وسای  رو دوست داری. -
 هایش کش آمده بود. یک دفعه چشم باز کردم، لب

 بدبهتی اینه که منم دوست دارم. -
 سرا را نزدیک گردنم آورد و لب زد
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 تنها جفت تو خودمم، یادن نره. -
ساارم را عقاب کشاایادم و خماار از عطر نفسااش نگاهش کردم. کمی به 

 ا برگرداند و نفسش را آزاد کرد. هایم نگاه کرد، رویش رچشم
 برو پایین تا دور نزدم برم خونه. -

ساریع در را باز کردم و پیاده شدم. در را که بستم در دلم اعتراف کردم حتی 
ام کند عاشقانه دوستش دارم. من این مرد مغرور و سرد را با تمام اگر شکنجه

 وجود دوست داشتم.
 

×××× 
ه هیچ جا. اعصابم انقدر خراب بود که حتی رسید، بکس نمیمهنم به هیچ

ه در گرفت کتوانسااتم با کساای حرف بزنم. تنها وقتی دانیار تماس مینمی
 ی کوتاه جوابشمورد مقدمان رفتن نیکیتا و رامتین اط ع دهد با چند جمله

 دادم. را می
سه روز هر مدرک، هر صحنه، هر سرنهی که بود را دوره کردم و آخر به یک 

 هیچ بزرگ رسیدم. 
 گوشی زنگ خورد و من ک فه سرم را به دیوار گهاشتم و جواب دادم. 

 دانیار...-
 مکب کرد و از صدای نفسش فهمیدم هنوز پشت خط است. 

 ار؟رسه، کی برادرم رو کشته، کی دانیفکرم به هیچ جا نمی -
 آرام. -
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ی صاادا کردنش قللم را آشااوب کرد. ساارم را از دیوار برداشااتم و به نحوه
 کندمش نگاه کردم. ای که هر بار که ک فه بودم بیشتر میگودی

 چی شده؟ -
دانسااتم وقتی دانیار نتواند حرفی را بزند یعنی سااکوتش ساانگین بود و می

 مسئله خیلی بزرگ است. 
 دانیار... حرف بزن. -
 تونی بری خونه ی آراد، از پلمپ دراومد. می-

ی جرم نیساات، این یعنی همه چیز تمام شااد، یعنی دیگر نیازی به صااحنه
یعنی من فرصت نداشتم آنجا دنلال مدرکی بگردم، یعنی همه چیز پاکسازی 

 شد. می
 نفس عمیقی کشیدم و دوباره سرم را تکیه دادم. 

 باشه، ممنون که خلر دادی. -
 فقط یه چیزی... میام پیشت-
 جانم. -

ند ی دو بای را شنیدم و انگشتم در سوراخ دیوار که حای به اندازهصدای بچه
 انگشت عمیق شده بود فرو بردم و شروع کردم به کندن. 

 نیکیتا آخر شب پرواز داره. -
 باشه. -

ه خواستم برای رفتن بگوشی را قطع کردم و رها شدم روی تهت. فرصتی می
 آراد.ی خانه

×××× 
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ی ساعت از یازده صلد گهشته بود که بایخره خودم را راضی کردم به خانه
 آراد بروم. 

 از اتاقم که بیرون آمدم، مامان از آشهزخانه بیرون آمد. 
 باز کجا میری؟ -

 انقدر حالم بد بود که حتی رعایت حالش را نکردم. 
 ر خ ف همیشه در اینروبروی بابا که شاهنامه را روی پایش گهاشته بود و ب

 ساعت بیدار بود نشستم.
شم، شما داغ شه، جوونمرگ میدوست داری برم قلرستون نه؟ ولی نمی--

 مونه، حتی اگر این جوونت رو نلینی. دو جوون به دلت می
بابا شاهنامه را بست و روی میز گهاشت. مامان از درگاه آشهزخانه وارد هال 

 داد.  شد و کفگیرا را رو به من تکان
کنی رسی، سعی نکن کاری که داری میهان به هیچ جا نمیبا این حرف-

 رو با مظلوم نمایی و احساس گ*ن*ا*ه دادن به من توجیه کنی، فهمیدی؟ 
داد. کافی بود، هرچقدر سکون کردم و آنها ی زهر مار میللهند تلهم مزه

 فکر کردند گ*ن*ا*هکارم کافی بود. 
برویش ایساتادم و به دساتکشاش که سار انگشت بلند شادم، با فاصاله رو

 اا سوراخ شده بود نگاه کردم. سلابه
شااد و اینلار لنگید، یک چیزی نادیده گرفته میهمیشااه یک جای کار می

 نوبت من بود که نادیده گرفته شوم. 
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این شمایی که داری به من عهاب وجدان میدی، از خودن پرسیدی دخترم -
دختر که با برادرا بزرگ شااد، حای چه حساای چه حالی داره؟ گفتی این 

 داره؟ 
ی آلود را از دستش گرفتم، کفها از روی دستهبه سامتش رفتم و کفگیر کف

 کفگیر شره کرد تا دستم. 
دائم این رو گرفتی دسااتت و زدی تو ساارم که گ*ن*ا*هکارم، که دارم از -

کر چرا فبار نهرساایدی چرا، نهرساایدی کنم، ولی یکقات  کیارا دفاع می
 گ*ن*ا*هه، چرا دنلال مدرکم که آزادا کنم. کنم بیمی

 هایش را با یک ضرب در آورد و روی زمین پرن کرد. دستکش
ترین حالت معلومه، چون دوستش داری، چون عاشقشی، در خوا بینانه-

 کنی عشقت برادرن رو کشته باشه. چون باور نمی
 زدم. بابا وسط ما ایستاد. نگاهش کردم و پوزخند

نترس بااباا جون، این دعوا تاا آخر عمر من ادامه داره، چون مامانم یادا -
رفته منم دخترشم، چون همیشه آراد رو دید، چون قللش با دفن شدن پسرا 

 خاک شد. 
نفهمیدم کی به من رساید، فقط حس کردم یک طرف صورتم آتش گرفت؛ 

 پرن شدم روی مل . 
ندم، نگاهش نکردم، حرف نزدم و به دستم روی صورتم ماند. سرم را نچرخا

 صدای بابا که برای اولین بار بلند شده بود، گوا کردم. 
 خجالت بکش زن، این چه کاریه؟ -
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هقش ادغاام شاااده بود و من باه گلادان ساارامیاک روی میز فریااد و هق
شااد، صاارفام یک ناهارخوری خیره مانده بودم. هیچ هنری در آن دیده نمی

ن عاشاقانه دوساتش داشت چون یادبودی از جوانیش گلدان بود، ولی ماما
 بود. 

ست که خساته شدم، از بس باهاا حرف زدم خسته شدم. اگر انقدر بچه-
زنم به خاطر خودشه، پس همون بهتر که نفهمه تمام حرص و جوشی که می

 بسوزه.
 چرخیدم و تمام تلهی حسم را در نگاهم ریهتم.

کنی؟ به خاطر منه که به خاطر خودم؟ به خاطر منه که دائم شااماتتم می-
هام به خاطر برادرمه، نه بینیم؟ باه خااطر منه که نفهمیدی تمام دویدننمی

 کیارا؟ 
 ی بابا گهاشت و نزدیکم آمد. دست روی سینه

ترساام، چون مطمئنم قات  آراده، به خاطر خودته، چون از اون مرتیکه می-
ترسم. میگی نیسات؟ باشاه، ولی من از نگاهش بدم میاد، از چشماا می

اگر ب یی که سر آراد آورد سر تو بیاره من چه خاکی به سرم بریزم؟ اگر تو رو 
 هم ازم بگیره چیکار کنم؟ 

ترسید و از جان من؟ دستش را گرفتم و او درد مادرم این بود؟ از کیارا می
 گریان نگاهم کرد. 

 مادر من...-
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نگهاشات حرفم تمام شود. کفگیری که هنوز در دستم بود را گرفت و روی 
 میز پرن کرد.

 
خوای بگی عاشقته و بهت آسیب خوای بگی کیارا قات  نیسات، میمی-

 زنه، بهم بگو...نمی
 کرد.  هایش را پاکنفس عمیق کشید و اشک

زنه؟ چرا از ی من انقدر شااور میاگر کیارا آدم درسااتیه چرا دل وامونده-
روز اولی که اومد خواساتگاریت بهت گفتم این مرتیکه یه چیزیش هست، 

 قلول نکن؟ چرا روز آخر آراد بهم گفت کیارا آدم درستی نیست؟ 
 ل استدهانم باز ماند، ساریع بلند شدم. از نگاه بابا هم مشهص بود بار او

 شنود. که این را می
 چی گفتی مامان؟ آراد چی گفت؟ -

 دستش را از دستم بیرون کشید. 
 اومد اینجا...-

هایش راه گرفت، نفساش سنگین شده بود و من خیره به دهانش نگاه اشاک
 اا را بللعم. خواستم هر کلمهکردم، میمی

 ناهار خورد، باهام درد دل کرد...-
بریده شااده بود، ولی برای من فقط کلماتش مهم  هق زد، نفسااش بریدههق

 بود. 
 گفت کیارا آدم درستی نیست.-
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 فریاد زدم
 این این رو بهم میگی؟ این؟ -

 عقب رفت و بلندتر از من فریاد زد
کنی، گفت خودن به گفت اگر بهت بگم باهاا ازدوار نکنی گوا نمی-

 فهمی اون چه آدم کثیفیه. زودی می
گرفات و من خیره باه هاایش اور داخات و هق زدنساارا را پاایین انا

 کاغهدیواری گ  آبی مانده بودم. 
کشتش، انگار حس کرده بود یه ب یی دونست کیارا میام میانگار بچه-

 سرا میاره. 
دانست کیارا چجور آدمیه؟ دنیا دور سرم می چرخید. یعنی واقعام آراد می
ای به ی قویهمیده بود انگیزهنکنه مشک ن کیارا رو فهمیده بوده؟ اگر ف

 کیارا داده بود که او را بکشد. 
چرخید و هنوز جواب پیدا نکرده سوال دیگری می هزار سوال و فکر در سرم

 رسید. به مهنم می
نشسته بود و  شانیدم. روی زمیندیگر صادای هق هق زدنهای مامان را نمی

 کرد. روبرویش نشستم و دستش را گرفتم. کوبید و گریه می سینه می
 آراد درست گفته مامان، به پسرن شک نکن. -

د للهنهای ناباورا خیره نگاهم کرد. باره سارا را بلند کرد و با چشمیک
 *سیدم. بابا بود که حرف زد.زدم و پشت دستش را ب*و

 یعنی چی دخترم؟ چیزی فهمیدی؟ -
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 مامان برنداشتم. سر تکان دادم و چشم از چشم 
ولی، به حس آراد شااک نکنید. فقط تونم بگم تونم حرف بزنم، نمینمی-

کااا زودتار باهام گفتاه بودی مااماان، اونوقات من انقادر دور خودم 
 چرخیدم. نمی

 گرفت و دلم برای لحن ملتمسش سوخت.  هایم را محکممامان دست
ه، نهار رسام رو کشته؟ بگو تا بدونم قاتلش به جزاا میبگو کیارا بچه-

 انقدر جگرم خون بشه.
 

 هایش و بعد از روزها بغض کردم. پیشانیش را ب*و*سیدم، چشم
ازم نهواه حرف بزنم مااماان، ازم نهواه؛ فقط این رو بدون، قات  آراد هر -

بار دیگه هم بهت شه بدجوری تاوانش رو پس میده. این رو یککسای که با
ترسام، از هر نفسی گفته بودم، فقط نهار تنها بمونم مامان، من از خودم می

ترسم ترسم، من میهای هر شلم میترسام، از کاب*و*سکشام میکه می
 مامان. 

، خوردشااد و به زمین میلرزید، پاهایم بلند مینفهمیدم ولی تمام بدنم می
 هایشپای اشااکوقتی بغلم کرد بادنم گر گرفت، آرام گرفت. بغماام هم

 بارید. 
 ترسم. کس اعتماد ندارم، من... من میکس... هیچبغلم کن مامان، به هیچ-

 دستش را پشتم کشید و سرم را ب*و*سید. 
 چه ب یی سرن آورده اون نامرد؟ چت شده دخترم؟ -



wWw.Roman4u.iR  106 

 

 ام را در گردنش فرو بردم و نفس کشیدم. اا تاب خورد، بینیسرم وسط سینه
 مامانم؛ بغلم کن، پناهم بده، از این دنیا پناهم بده. -

های مامان را به ارث هایش نگاه کردم، آراد چشمسرم را بلند کردم و به چشم
 برده بود، همان حالت، همان نگاه. 

 مامان...-
 هایش لرزید.لب

 جانم؟ -
 لب زدم.

 شه آرادم برگرده؟ شه برگرده؟ نمینمی-
 های آبی نازکش نگاه کردم.مچ دستش را گرفتم و به رگ

 پرم؟ اگر این دستت رو بزنی تو صورتم، از خواب نمی-
 توانستم رهایشام زدم، دستش را کشید ولی نمیدستش را محکم روی گونه

 کنم. 
از این کااب*و*س بیادارم کن، بدجور توا گیر کردم، بدجور کم آوردم -

 شم. مامان، دارم خفه می
ی نگاه مادرم نلود که نفهمیدم چه ی بااباا انگاار اندازهصاادای بغض کرده

ید. می  گو
 کمی عقب رفتم و خم شدم و سرم را روی پایش گهاشتم. 

 سم بای نمیاد؟ گهره؟ چرا نفخوام بیدار شم مامان، چرا نمیمی-
 دستش را روی موهایم کشید. 
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 خدا ازا نگهره، خدا به زمین گرمش بزنه که زندگیمون رو سرد کرد.-
 های آراد نگاه کردم.سر بلند کردم و به چشم

سارد نه مامان، من تو بات ق یخ گیر افتادم، خیلی وقته قندی  بساتم. فقط -
ا کنم دیگه برام مهم نیست کی های آخرم، قات  برادرم رو که پیدمونده نفس

 این نفس وامونده قطع بشه. 
 از جایم بلند شدم و مامان از همان پایین نگاهم کرد. 

 آرام. -
 دستم را روی موهای جوگندمیش کشیدم. نگاهش نگران بود. 

 نگرانم نلااا ماامان، اگر قرار باشااه جون بدم تا جون قات  آراد رو بگیرم-
رسم، پس میرم مامان، هیچ وقت به آرامش نمیمیدم. اگر پیداا نکنم می

دعام کن، دعا کن اگر شاارط پیدا کردن آراد بریدن نفس منه، زودتر نفساام 
ُلره.  بک

 
های مامان نگران به من دوخته بابا دست مامان را گرفت و بغلش کرد. چشم
زد. از خانه بیرون آمدم و نفس شااده بود و باابا آرام در گوشااش حرف می

 کشیدم. 
تر و سااردتر می کرد. ها مامان را حس کرده بودم و این مرا قویبعد از مدن

کرد، باید تر میی بابا عزمم را جزمهای پر اشک مامان، قامت خمیدهچشم
 کردم.پیدایش می
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ی کوچه که رسیدم دانیار با ماشین ساوار ماشاین شادم و راه افتادم، به نیمه
 یستادیم. پیچید تو کوچه. در جهت مهالف هم ا

 کنی؟ تو اینجا چیکار می-
دساتش را از شیشه بیرون آورد، دستش را گرفتم. داغ بود، برخ ف همیشه 

گرفتم اینلار گرمایش، دسااتهای یخ هایش خنکای آرامش میکه از دساات
 ام را آرام کرد. زده

دونم باید باهان باشاام، ولی باید اومدم پیش از رفتنت بلینمت و بگم می-
 غ نیکیتا. برم سرا

سرم را به صندلی تکیه دادم و آرام پلک زدم. صدای گنجشکی که سر خوا 
خواند خط خیالم را به هم زد. ساار خم کردم تا بلینمش ولی وقت میو بی

 نلود. 
 نه سای که از کنار پیاده رو س نهدوباره سارم را تکیه دادم و به عابر خساته

 آمد نگاه کردم. جلو می  
کدام در این ده بود. آشااتی با مامان، به دار آویهتن کیارا، هیچبه موقع آم

 گرفت. های گرمش را نمیلحظه جای دست
 ممنونم که اومدی، به دیدنت نیاز داشتم. -

 للهند نامحسوسی زد و لب زد
 من باهاتم. -

 شود. گاه جهتش عو  نمیدانستم هیچای که میایمان من بود، قلله
 دونی چی برام عجیله؟ دونم، ولی میمی-
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هایش فکر کردم که زیر نور استفهامی نگاهم کرد و من تنها به سیاهی چشم
 زد. ای میآفتاب به سرمه

 دونی که بعمی چیزها رو نگفته.ماری بره، میاینکه چرا داری می-
 للهند زد و با پشت دستش دستم را نوازا کرد. 

تونه گیر نشده مطمئن باا از جایی که بهش دادم نمیتا وقتی قات  آراد دست-
 تکون بهوره؛ پس خیالت راحت. 
کس اعتماد نداشااتم، این روزها حتی به واقعاام خیالم راحت شااد. به هیچ

 ی آسایشگاه خوابیده بود هم شک داشتم. سیمینی که نیمه دیوانه گوشه
ین اشینی به امث  من سارا را به پشاتی صاندلی تکیه داد. از اینکه هیچ م

کوچه نیامد خوشحال بودم، حاضر بودم برای یک دقیقه بیشتر دیدنش، یک 
 لحظه دیرتر رفتنم هرکاری بکنم. 

 کنم چنین عشقی وجود داره؟ اا فکر میهمه-
 هایی که به نظرم هیچسرم را بلند کردم و به خم ابرویش نگاه کردم، به چشم

 وقت به این شفافیت نلود. 
 چه عشقی؟ -
یش نگاه کرد، چشاامم هایش جایی دورتر از چیزهایی که *س*تقیم به جلو

 خواند. دید، نگاهش گنگ و افسرده بود و گنجشک میدر دیدا بود را می
کردم برای فهمیدن نگاه دانیار باید کسای شوم شلیه خودا، روزی فکر می

 فهمیدم. سنگی و سرد، و حای به خوبی معنای نگاهش را می
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کس نمیشااه اعتماد کرد، اینکه به هر کساای نگاه کنی ی به هیچاینکه بدون-
آخرا حاضره برای یه می  کوچیک، یه خواسته ی پیش پا افتاده تمام تو رو 

 زیر پا بهاره ولی...
شاد و ماشینها در هم به روبرویم خیره مانده بودم، جایی که کوچه تمام می

 زدند. ر آفتاب برق میلولیدند. به انحناهای ریز دیوار سیمانی که زیمی
گیری، اگر بهش اعتماد کنی و دساات یکی رو میولی دسااتت رو دراز می-

 کنی شاید اونهم بهت پشت کنه...کنی با اینکه فکر می
م ای به تنبرگشات و برگشتم، خیره در چشمان هم ماندیم و صدایش خلسه

ه ب های بلندا خیس بود، گریه کردن،انداخت به بلندای عشااق. تاب مژه
 های دانیار محال بود.  اشک نشستن چشم

اینکه چشم تو چشمش بدوزی و بگی هر اتفاقی که بیفته، حتی اگر زمینم -
بزنی، حتی اگر از روم رد بشی دلم باهاته، اونوقته که معنی زندگی کردن رو 

 فهمی. می
دانیار برایم خود عشااق بود، کساای که به بند بند وجودا معتاد بودم، ولی 

 بود باور دانیار احساساتی. سهت 
 تونی؟ می-

للهند زد و سار کج کرد و در جوابم سر تکان داد. انقدر آرام که آرام گرفتم، 
 انقدر مطمئن که قللم محکم شد. 

ای که تونم نگاهت کنم و بگم تا آخر هر قصهتونم دستت رو بگیرم، میمی-
 بهوای باهاتم. 
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قرارم با دانیار حکمتی شااید میان ربنا خواندن ظهرگاه گنجشک و دیدار بی
بود که پیش از رفتن بدانم جایی در این دنیا هساات، آغوا مطمئن کساای 

 هست که پناهم دهد. 
اا، با های به هم فشااردهخواسااتم تکرار کند، تا صاالد، با همین لبمی

 اا باز شدنی نلود. ابروهایی که گره
 صه؟ ی قبهم شک کنی؟ حتی اگر باهان نمونم؟ اگر بشم آدم بدهحتی اگر -

پدال گاز را فشارد و صادایش در کوچه پیچید. صدای گنجشک در صدای 
 خواند گم شد.  گوشهراا گاز که برایم یییی بودن دانیار را می

 مونم. شاید نتونم درک کنم، ولی می-
کمر از پنجره بیرون رفتم و آرامش گرفتم. سارا را از ماشین بیرون آورد، تا 

. نرم و آرام و من دل به دساتم را گره زدم دور گردنش، پیشاانیم را ب*و*سید
 شد. های مسجد محله بلند میصدای امان دادم که از سر گلدسته

ه هر جا که دانستم بوقتی راه افتادم از آینه به رفتنش نگاه کردم، رفتنی که می
صدای الله اکلر بلند شود مهر تایید خدا  برسد مقصدا من هستم. وقتی که

 ی زندگی من بود.بر حاد ه است و او زیلاترین اتفاق و حاد ه
 

×××× 
در آپارتمان را باز کردم و وارد شدم، آرام در را بستم. کمی جلو رفتم و بوی نا 

ها را عقب آزارم داد. اورکت و شاالم را روی کانتر آشاهزخانه گهاشتم و پرده
 ها را باز کردم و به سمت اتاق آراد رفتم. هزدم. پنجر
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اتاق همانطور بود، درهم ریهته و کثیف. روی همه چیز را خاک گرفته بود. 
هایش نگاه کردم، جایی که آرادم را به صااندلی با دو طناب آویزان از دسااته

 هایش را زدهها و پاهایش را بساته بودند و رگبساته بودند، جایی که دسات
 بودند. 

فرا نگاه کردم، رد خون خشااک شااده گرداگرد، فرا را قرمز کرده بود. به 
زید لرهایم میکمی جلو رفتم و چرخیدم، پشت به صندلی ایستادم، دست

 های برادرم گهاشتم و به جایش نشستم. هایم را جای دستوقتی دست
جا ام را جابهزدهام سهردم. بدن یخچشم بستم و خودم را به دست قلب مرده

 دادم.  گواتر نشستم. چشم باز کردم و به صدای نامنظم قللم ردم و محکمک
خواساات، کمی از خواساات، کمی از آغوشااش. دلم گریه میدلم فریاد می

 هایش. خواست، کمی از صدای آرام گفتنهای مهربانش. دلم مردن مینگاه
ی واژگون، میز کوچک کنارا و باا صاانادلی چرخیادم، میز خااک گرفته

 دی کتاب. تعدا
چرخیدم، پنجره، پرده، سکون و تاریکی ظهرگاه، تابلوهای به هم ریهته و 

 های شکسته. دیسی
 هایش. چرخیدم، قاب عکس خالی، تابلو و گرامافون و صفحه

باز، چمدان نیمه افتاده چرخیدم و دوباره به روبرو نگاه کردم، به در کمد نیمه
 های درهم. و للاس
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کردم همینها بود. گوا باقی مانده بود که باید جمعش می تمام آنچه از آراد
هایم را باز کردم و دادم، نفس کشایدم، نه صادایش بود و نه هوایش. دسات

 های مهربانش. للهند زدم، نه آغوشش بود و نه چشم
های صندلی را لمس کردم، هایم افتاد و طناب پیچیده شده دور دستهدست

روی طناب که زیر صندلی افتاده بود کشیدم،  جای دستهای برادرم. پایم را
 جای پاهای برادرم. 

یرم   ابت ماندم و چرخیدم. چیزهایی که باقی مانده بود را دوره کردم و تصو
 با قاب عکس خالی تمام شد. 

از جا پریدم، قاب را برداشتم، همان قابی که بلندا کردم و زیرا به انگشتر 
یی، پس این قاب باید به رسیدم. چرا خالی بود؟ اینجا نه م یزی بود و نه کشو

 دیوار بوده باشد، پس چرا خالی بود؟ 
 ی قاب تکیه دادم و نفس کشیدم. ی شکستهسرم را به شیشه

 کردم.به اطراف نگاه کردم. باید ازجایی شروع می
ها و چناد کاارتن خالی در حیاط خلون پیدا کردم و به اتاق بردم. صاافحه

 عله ریهتم. ها را در یک جدیسی
ای از اتاق را جارو کردم و فرا را درست پهن کردم. میز را برگرداندم گوشه

 و کشیدم تا انتهای اتاق. 
روی میز کوچکی که چند کتاب رویش بود دساات کشاایدم و چشاامم روی 
اساام کتاب ماند. ربابا لنگ دراز، شاااهکار جین وبسااترر گرد و خاکش را 

 آراد. ی من و گرفتم. کتاب مورد ع قه
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 خواند تارفتم او انقدر این کتاب را برایم میهر شااب که به رختهواب می
خواندم و ادای برد. روزهاایی کاه او ک فاه بود من برایش میخواب مرا می

 دادم تا بهندد. جودی آبون را در میاوردم و انقدر ادامه می
ا با یک کدام حاضر به عهرخواهی نلودیم تنهشاد و هیچوقتی دعوایمان می

 کردیم، یا او یا من، ر بابا لنگ دراز بهونیم؟ر جمله قهر را تمام می
 اا تکیه دادم. کتاب را در آغوا گرفتم و سرم را به لله

 بیا آراد، بیا بابالنگ دراز بهونیم. -
 صدایش نیامد و من بلندتر گفتم. 

 خوام بران از عشق جودی بگم. دیگه بسه قهر، بیا می-
هق زدم، انقدر بلند که صاادایم در خانه پیچید. کتاب را در دسااتم گرفتم و 

 بلند داد زدم. 
 کس نیست این کتاب رو برام بهونه. بلین، هیچ-

 گردد.دور زدم، چرخیادم و ندیدمش و باور کردم، باور کردم که دیگر برنمی
اند، دحتی اگر از غصه اا بمیرم، حتی اگر نتوانم کتاب بهوانم، حتی اگر ب

دهم. فریاد زدم، برای آخرین بار فریاد زدم شاید بلیند از بی او بودن جان می
 بشنود. 

 وقتی نیستی لعنت به هر چی کتاب و آرامشه. -
دستم بای رفت و کتاب را به دیوار کوبیدم. کتاب محکم به در کمد خورد و 

 صفحاتشافتاد روی زمین، از وسط باز ماند و نیمی از یک عکس از یب ی 
 بیرون زد.
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سااریع جلو رفتم و عکس و کتاب را با هم برداشااتم. عکس من و آراد بود، 

 روزی که به درخت خورد و افتاد. 
هایم را حس کردم ولی قللم آرام نگرفت. عکس را بغ  کردم و خیساای گونه

 گرفت. زدم آرام نمیکردم، هر چقدر فریاد میهرچقدر گریه می
هایش. چند دقیقه به دسات کشیدم روی چشمصاورتش را ب*و*سایدم و 

دانم وقتی باه خودم آمدم که عکس از دانم، فقط میعکس نگااه کردم نمی
 زد. هایم للهند میطور به اشکاشک خیس شده بود و آراد همین

یی کتااب را بااز کردم تاا عکس را ساارجاایش بگاهارم؛ باایاد باا خودم 
 ای را دیدم. بیهیال برا داشتمهی تاخوردبردمش. کتاب که باز شد برگهمی

و به پشات و رویش نگاه کردم، سافید بود. بازا کردم و دست خط زیلای 
 هایم را پاک کردم تا کلماتش شفاف تر شود. آرادم را دیدم. اشک

م اختیار به سمت صندلی رفتخواندم، یکلار، دوبار، نفهمیدم چه نوشته. بی
هایم سست شد، پاهایم ده بار. دست و نشستم. خواندم، سه بار ، چهار بار،

یم بای آمد.   یخ بست، قللم تا خود گلو
دیدم، خیره ماندم و سایاه شد. خیره ماندم و فریاد به کاغه خیره ماندم، نمی

 زدم و صدایم درنیامد.
 حس بود.هایم بیکاغه را مشت کردم و دست

 
 کاغه از دستم افتاد. 
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آراد وارد اتاق شد، دست نداشت. روی صندلی نشست، دستی تمام وسای  
 زد. را به هم ریهت و آراد للهند زد و سیمین از پشت در جیز می

دست ی کیارا را در اتاق گهاشاتند و آراد، بیهایی سایگار و دکمهدسات
 ها بود، قهقهه زد.روبه  کیارشی که پشت میله

دستش بستند و آراد رو به سیمین فریاد زد که  ها طناب را دور مچ پا ودست 
 گیرد. انتقامش را می

های های آخر خون که روی فرا ریهت، صادای سیمین نلود، دستقطره
 زد.ها رفته بودند، آراد با آرامش للهند میآراد سر جایش بود و دست

ای برای من بود چنگ زدم و بی نفس روی زمین افتاادم و باه کااغه که نامه
 باره خواندم. دو

 س م دردونه ی من. 
گردی یب ی کتاب همیشااگیمونه، قاب خالی یعنی چیزی که دنلالش می

 عکسی از روزهای خوبمون. 
اگر نیستم که بران کتاب بهونم برای اینه که به درخت خوردم و مردم، بچه 

 خوام بیدار شم. بودیم صدام کردی، بیدارم شدم. صدام نکن، نمی
 دوستت دارم.

ساارم را روی زمین گهاشااتم و فکر کردم این هم یک نقشااه اساات. امکان 
 نداشت حرفش را باور کنم.

 د. کرسرم را بلند کردم و آراد روی صندلی نشسته بود و غمگین نگاهم می
یش ایستادم.   بلند شدم و جلو
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 دروغه، مگه نه؟ -
 سرتکان داد و نگاهم کرد. 

 ایستادم و قهقهه زدم.
خوای برم خوای به دردساار نیفتم، کی کشااتت که نمیگی، میدروغ می-

 ترسی؟ دنلالش؟ از چی می
 کرد.  سر تکان داد و نگاهم

چرخیدم و نامه را از روی زمین قاپیدم و پرن کردم سمتش، به پشت صندلی 
 خورد و افتاد روی زمین. فریاد زدم

 د بگم کورخوندی آراد. کنم بایکنی این اراجیف رو باور میاگر فکر می-
 سر تکان داد و نگاهم کرد. 

هماه دروغی کاه شاانیادم؟ تو هم خوای؟ بس نلود اون چی از جونم می-
شم، شام لعنتی، بدتر میخوای با یه دروغ بزرگ آرومم کنی؟ آروم نمیمی

 شم. خورد می
 سر تکان داد و نگاهم کرد. 

 بسه، نگاهم نکن، چشمان رو بلند، دروغ نگو. -
سار تکان داد و نگاهم کرد. پاهایش را بسات، یک دستش را بست و دست 
دیگرا بای آمد، تیزی تیز را در دستش دیدم؛ روی مچش کشید و تیز را به 

اا داد، تیز را روی مچ دست آزادا کشید، تیز را پایین دسات بساته شده
ت کرد دسپیراهنش گهاشت و پاکش کرد و پرتش کرد روی زمین، سعی می
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دا را زیر طناابی کاه باه دسااتاه گره خورده بود فرو برد و نتوانسااات، آزا
 هایش بی حس شده بود. دست

فریاد زدم، سار به دیوار زدم، مشات به زمین کوبیدم و در اتاق با شاادن باز 
 شد و دانیار را کنارم دیدم. برگشتم رو به صندلی، آراد رفته بود.

 
هایش روی برداشاات. چشاامدانیار کنارم نشااساات و نامه را از روی زمین 

خورد و فریاد ی دانیار میجانم روی سینههای بیخطوط حرکت کرد. مشت
 زدم. می

 گه. گه، دانیار، داره دروغ میدروغ می-
 هایم را گرفت و من تازه نیکیتا را دیدم. کسی دست

دستم را کشیدم و دور گردن دانیار حلقه کردم، نشست و مرا بلند کرد و روی 
 ش نشاند. سرم را در گردنش فرو بردم و هق زدم. پاهای

 گه، مگه نه؟ دانیار، آراد دروغ می-
رد. کتابم داد و حرف نزد. سرم را بلند کردم و نگاهش کردم. دانیارم گریه می

هایش را پاک کردم و گریه زد. اشااکهایش میان ته ریشااش برق میاشااک
 لرزید، سردم بود. هایم میکردم. لب

 ن، اون اینکار رو نکرده، نکرده. گریه نک-
 بلند شدم و رفتم طرف میز، محکم زدم رویش. 

 بلین سیگارهای کیارا اینجا بود. -
 رفتم وسط اتاق و پایم را کوبیدم روی زمین. 
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 ی کتش اینجا افتاده بود. دکمه-
نگاهم کرد و دستش را از پشت سرا رد کرد و روی چشمش کشید، خیسی 

 شیده شد. رویش را برگرداند. اا کاشک تا شقیقه
 دونم. کنی؟ کیارا کشتتش، من میچرا گریه می-

 هایش را گرفتم. دویدم و دست
 فرستیمش بایی دار. کنیم، میبلین، تو دادگاه محکومش می-

زد، هایم را محکم گرفت و نگاهم کرد. خفه شاادم، نگاهش گیج میدساات
رفت. انقدر نگاهم کرد تا دست و پا نزدم، اا سنگین بای و پایین میساینه

مشات نزدم، گریه نکردم، آرام شدم و جز صدای قللم هیچ صدایی نشنیدم. 
 هایش صورتم را قاب گرفت و کمی خم شد. دست

 خوای بشنوی؟ ای گفتن داره، مینیکیتا یه چیزهایی بر-
صورتم را که رها کرد چرخیدم طرف نیکیتا، کار خودا بود، حتمام آمده بود 

 اعتراف کند. 
یش گرفتم. جلو رفتم و دست  های ق ب شده در همم را جلو

 تو کشتیش؟ -
 سرا را پایین انداخت و لب گزید. چرخیدم طرف دانیار. 

 تونه تو صورتم نگاه کنه.نمیبلین، بلین کار خودشه، -
اا خندیدم، بلند و بی نفس. دانیار از پشات بغلم کرد و سارم را روی سینه

 گهاشت. 
 خوای بعدام باهاا حرف بزن. عزیزم، آروم باا. می-
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 سریع جدا شدم و چرخیدم سمتش. 
 خوام، همین این باید اعتراف کنه. نمی-

. نگاهم دوباره رفت سمت دانیار که متوجه نگاه نگران نیکیتا به دانیار شادم
 کرد. محکم به نیکیتا نگاه می

 بهت مصونیت دادم، حرف بزن. -
سریع برگشتم و نگاهش کردم. دانیار دستم را گرفت و از اتاق بیرون برد. مرا 

 کشید سمت مل  و من نگاهم به نیکیتا بود که پشت سرمان می آمد. 
 و نیکیتا روبرویم. روی مل  که نشستم دانیار کنارم نشست 

ید کیارا آراد را کشته، خودا میخ شده به لب های نیکیتا نگاه کردم تا بگو
 کشته، حتی سیمین کشته. 

 نگاهش از روی دانیار چرخید روی من و بعد سرا را پایین انداخت. 
 دروغ گفتم. -

 دستم را سمتش گرفتم. 
 کنه. دیدی، داره اعتراف می-

های خودا حلس کرد. نیکیتا سرا را بین دساتدانیار دساتم را گرفت و 
 بای نیاورد.

کنید. وقتی شااناختم، ولی نه اون جوری که شااما فکر میمن آراد رو می-
فهمیدم کیارا با ساایمین چیکار کرده ترساایدم، نه برای خودم یا کیارا، 

 برای آراد ترسیدم چون دیده بودم آدم متعصلیه. 
 ت دانیار بیرون کشیدم و تکیه دادم. بدنم ش  شده بود، دستم را از دس
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ی من، تعجب کردم، خیلی چناد وقات بعد از اون جریان آراد اومد خونه-
دونه دوناه هنوز باا کیارا رابطه دارم، گفت میراحات بهم گفات کاه می

دونه که کیارا با سیمین چیکار کرده و چند وقته دلیلش رامتینه و گفت می
 کنه، آخر هم به من رسیده. داره در مورد کیارا تحقیق می

 هایم را دور زانوهایم ق ب کردم. پاهایم را جمع کردم روی مل  و دست
ی ها میومده خونهده، خیلی وقتها شاابدوناه کیارا آزارم میگفات می-

 های من رو شنیده بود. شسته و صدای گریه و ضجهکیارا و تو باغ می
 چشم بستم و به پشتی مل  تکیه دادم. 

 کنه که از دستش خ ص شم. گفت اگر کمکش کنم کمکم می-
 هایش که به میز دوخته بود نگاه کردم. هایم را باز کردم و به چشمچشم

گرفتم، از کیارا بهتر تو شارایطی بودم که دساات کمک هر کساای رو می-
بود. گفات از ساایگارهای کیارا براا بلرم و یه دکمه از کتش رو. تعجب 

خوره، ولی گفت برای ا لان کاری که با ساایمین دردا میکردم که به چه 
خواد به پلیس لوا بده، باید ازا مدرکی داشته کرده مدرک نداره. گفت می
 باشه که تو اون خونه بوده. 

هایش را روی میز ساتون کرد و سر بلند شاد و به طرف پنجره رفت. دسات
 پایین انداخت.

خواست رو بهش رسوندم. بهم من احمق هم باور کردم، چیزهایی که می-
کلیاد داد و گفات اگر خوناه نلود اونهاا رو باهارم تو خوناه و برم. منم رفتم 

اا، ولی برای اطمینان خاطر خودم، اا و وسای  رو گهاشتم تو خونهخونه
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اون انگشااتر کهایی رو گهاشااتم زیر فرا و به آراد نگفتم، از اون انگشااتر 
 ارشه.فهمید انگشتر مال کیحقیق کنید میدونستم یک کم تمتنفر بودم و می

 
برگشت و نتوانستم نگاهش کنم. او آن روزهای برادرم را دیده بود و من ندیده 
بودم. من پریشااان حالی برادرم را ندیده بودم، وقتی به آرامش نیاز داشاات، 
 وقتی زیر بار شکستن غیرن و غرورا خورد شده بود نلودم که آرامش کنم. 

دم سراغ کیارا، بار آخر انقدر من رو زد که مریض شدم، آخر من نرفته بو-
ترسیدم بیفته زندان و دیگه نتونم ام رو بلینم. میهم سار موعد نهاشات بچه

ی آراد که باهاا حرف بزنم، هر چی ام رو بلینم. برای همین رفتم خونهبچه
 زنگ زدم جواب نداد ولی چراغ اتاقش روشن بود. 

کردم، دساتم را مشت کردم و کوبیدم روی دهانم که صادای فریادم را خفه 
 حرف نزنم، که جیز نزنم. 

 لرزید. صدایش می
کلید داشااتم، اومدم بای، همه جا تاریک بود و از زیر در اتاقش نور بیرون -

 زد، در رو که باز کردم دیدمش. می
هایش پشت سر هم روی صورتش ریهت. جلوی پایم زانو زد و من اشاک

 بیشتر جمع کردم.  پاهایم را
آرام، به خدا نتونسااتم کمکش کنم، سااعی کردم، ولی اون دیگه داشاات -

خواستم دستش رو باز کنم ولی شد، میهاا دائم بساته میمرد. چشاممی
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خوام کمکش کنم طناب رو دور دسااتش بلندم، ناهاشاات، گفات اگر می
 خودا...

 هایش را پاک کرد. نفس عمیق کشید و اشک
تونست اون یکی دستش رو بلره رو بسته بود، ولی نمی خودا یه دساتش-

 زیر طناب. سعی کردم دستش رو باز کنم ولی...
 زد. باره بغمش ترکید، هق هق مییک

مرد، جلوی چشاامام مرد، شااد کاب*و*ساام، شااد عهابم که چرا کمکش -
 خواد بندازتش زندان. کردم، چرا به حرفش گوا کردم، چرا باور کردم می

 ترکید. دست دانیار را پس زدم و سر به پشت مل  کوبیدم. میسرم داشت 
وقتی دیدم... دیدم تموم کرده، فقط اون طناب رو بسااتم، بسااتم چون ازم -

 خواست، گفت نهارم حق سیمین و خون خودا پایمال بشه. 
 هایم را کشیدم. هایم را گرفت و دستدست

دم دو دقیقه هم زنده آرام، باه خدا تمام ت شاام رو کردم، ولی وقتی رساای-
 نموند. 

بلند شااد و نگاهم با او رفت تا به در رسااید. مکب کرد و برگشاات و نگاهم 
 کرد.

 ی کیارا، فیلم رو پاک کردم. صلد اون شب رفتم خونه-
 در را باز کرد. 
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رم. که اینها رو بهتون بگم از اینجا ببهتون مدیون بودم، نتونستم قل  از این-
کردم پاای خودم گیره، ولی ... رای این بود کاه فکر میاگر تااحاای نگفتم ب

 حای دیگه مهم نیست. 
 از در بیرون رفت و دانیار بلند شد. روبه دانیار کرد. 

 دونی کجا پیدام کنی. اگر باهام کاری داشتی، می-
 برگشت و نگاهم کرد

ترسایدم آزادا کنی. از یکی خواستم زنگ بزنه اون تلفن کار من بود، می-
 مطمئنت کنه. 

 وقتی صدای در بلند شد، آرادم خودا را کشته بود.
 

×××× 
دیدم که خودا را دساتم را محکم گرفت، هر گوشه از خیابان آرادی را می

 زد. زد و گاهی قهقه میزد، گاهی رگ میکشت. گاهی دار میمی
م را بین دستانم فشردم، حس تنهایی و فشاری که به آراد آمده بود مرا له سار
 کرد. کرد و به کوه یهی تلدی  میمی

 سوخت، حتی برای آراد. کس نمیقللم سنگ شده بود، دلم برای هیچ
 چرا انقدر دستان سرده؟ -

 نگاهش نکردم.
 .خوبم-
 آرام...-
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شاام به چشاامش دوختم تفاون باشاام. وقتی چلحنش طوری نلود که بی
احساس کردم در حال فرو ریهتن است. للهند تلهش را چشیدم و فکرم در 

 گشت. حوالی دادگاه فردا می
 تصمیمت رو گرفتی؟ -

 دهم یادانستم چه فکری دارد. اینکه من فیلم را به عنوان مدرک ارائه میمی
 نه. 

 دونم. نمی-
یم نشااسااته بود، نه ب آمد و نه پایین ای میچیزی مثا  قلوه ساانگ در گلو

 رفت. می
 شدم. بغض نلود، که اگر بود با شکستنش آرام می

ی مادرم بیشتر یخ ی شکستهمان دوختم و از تصاور چهرهچشام به در خانه
فهمید چرا کشته؟ زنده فهمید آراد خودا را کشاته؟ اگر می. اگر میبساتم

 ماند. ماند، مطمئن بودم که زنده نمینمی
 کنم، فقط باید خوب فکر کنم.لاا، یه کاریش مینگران ن-

 انقدر نگاهم کرد تا وارد خانه شدم. 
ی ساانگی به پاهایم وصاا  کرده بودند که به ساانگین بودم، انگار دو وزنه

 کشیدم. سهتی خودم را جلو می
ی مامان که مشغول جمع کردن سفره بود کشیدم و از کنارا دساتی بر شانه

لهندی زدم و به ساامت اتاقم رفتم. خوشاالهتانه لگاهشااتم. باه بااباا نیم
 کدامشان پیگیر حالم نشدند. هیچ
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کردم، هایم روی تهت افتادم و چشم بستم. باید فکر میبدون درآوردن للاس
گرفتم؛ ولی نه اینجا، از اول، به همه چیز، امشااب باید تصاامیم بزرگی می

 اقی مانده بود. ای که از من بماندهجایی که سکون باشد و خلون و ته
 هایم را عو  کردم و به سمت دفترم حرکت کردم.دوا گرفتم و للاس

 
×××× 

 دانستم، ولیبه دستور قاضی همه برای خواندن حکم ایستادیم. حکم را می
ر شااله کناتحم  شانیدنش را نداشاتم. سااهت بود شانیدن حکم وقتی یک

ید حقت نیست مردن، حقش برادرم دفن شدم و هیچ قاضی ای نلود که بگو
 نفس شدن. نلود بی

هایش، مکرد و چشااچشاامم چرخید روی جمعیت، دانیار خیره نگاهم می 
های همیشگی نلود و من دیگر نه توان کشف رمزا را داشتم و نه در چشام

 این لحظه برایم مهم بود. 
دانسااتم کرد و میی بابا گهاشااته بود و گریه میمامان ساارا را روی شااانه 

 دهم و آماده بودم. هایش میتاوان سنگینی برای گریه
هایش را خواهد نفسیکرد که انگار مکیاارا جوری باه قاضاای نگاه می 

 بشمرد و برایم مهم نلود که نفسش به حکم قاضی وص  بود. 
اا ای که کرکرهکدام را نداشتم. رو برگرداندم سمت پنجرهتحم  دیدن هیچ

شاب طوفان شاروع شده بود و خیال تمام شدن تا نیمه بای رفته بود. از نیمه
 نداشت. 
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رفت و با ه ناموزون راه میلب هره دو گنجشاک نشاسته بود، یکی روی هر 
خورد یک قدم کوچکش را سااه قدم عقب ی نحیفش میباادی کاه به جثه

 ت. داشنمیرفت و گنجشک دیگر حتی قدمی برای نزدیک شدن به او برمی
شااکافت و جلو ی باد را میناپهیر ساارا را خم کرده بود و سااینهخسااتگی

ه زده بود که بحتمام یخ رفت. و باز هم آن دیگری میهکوب ایسااتاده بود.می
 کرد. این ت ا توجهی نمی

یش را بگیرد، انقدر عقب و جلو رفت حتی دست تند  باد هم نتوانست جلو
و چشمم با او حرکت کرد تا رسید به مقصدی که انتهایش گنجشک سنگی 

 کرد. ایستاده بود و بی حرکت نگاهش می
یش رسید روی هره افتاد و بدنش  سهت تکان خورد و درست وقتی که جلو

دهد گنجشااکی ساات که طوفان هم من تاازه فهمیادم آن که دارد جان می
 شکستش نداد. 

گنجشااک افتاده لرزید و لرزید و من نگاهش کردم؛ صااامت و بی حرکت. 
کت حس و حری گنجشکی در باد، لرزیدن به پای کسی بود که بیآخر قصه

 کرد. نگاهش می
دم مرده. به گنجشک دیگر نگاه کردم، پاهایش که سایخ شاده ایستاد، فهمی

کرد و حتی طوفاان هم طور میهکوب باه گنجشاااک مرده نگااه میهمین
نتوانساات قادمی او را حرکت دهد، حتمام مرده بود.  انقدر به همین حالت 

 خواسته هملستر مرگش باشد. ماند که یقین کردم مرده و گنجشک دیگر می
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یع کشید و با وزا باد انقدر سرپرباره گنجشک خواستم سربرگردانم که یک
 دور شد که نگاهم به او نرسید. 

دستم کشیده شد و روبروی مامان ایستادم. نگاهم چرخید، همه رفته بودند، 
بار نگاهم زدم خوانده شااده بود که مامان اشااکپس حکمی که حدس می

کرد که دزدید، که دانیار جوری نگاهم میکرد، که بابا چشاام از من میمی
 شناسد.انگار مرا نمی

 خیالت راحت شد؟ انقدر دست و پا زدی تا بایخره آزادا کردی. -
 دستم را روی دستش گهاشتم، دستش را کشید. 

 ام رو زیر پان گهاشتی تا بری پی دلت. بهشمت که خون بچهنمی-
بابا تمام مدن یک دسااتش به بازوی مامان بود و یک دسااتش روی میز تا 

 نیفتد. 
دونم کنی مامان، دیدی که، دیشب فیلم رسید دستم، حتی نمیمی اشاتلاه-

 کی این فیلم رو برام فرستاده. 
آماد، ولی مگر مهم بود وقتی هیچ چیز آراد را هاق هاقاش باناد نامای

 گرداند؟برنمی
 رو کردم به بابا. 

 کنی محض دلم مدرکی که رسیده دستم رو دادم قاضی؟ شما هم فکر می-
 ک م سر تکان داد و مامان بلندتر فریاد زد. بابا بی

محض دلت نه، محض ه*و*ست، بهت گفتم آراد چی گفته، گفتم این آدم -
 خوای مدرک بیار، اون نامرد آراد منو کشته. برادرن رو کشته، هر چی می
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 هایم را پرن کرد. هایش را گرفتم، دستدست
گ*ن*ا*ه بره بایی دار که بی هرجور راحتی مامان، اگر دوساات داری یه-

دلت آروم بگیره راهش من نیستم. برو با قاضی حرف بزن، مدرک بده، تلصره 
 بچین، شاید پیروز شدی. 

هق دچارا شده هایش که در ا ر هقاا و سکسکهزیر نگاه میهکوب شده
 ام انداختم و از دادگاه بیرون رفتم.ی کیفم را روی شانهبود، دسته

 
ی اول نرسایده بود که بازویم کشایده شد. دانیار مث  بلر زخمی پایم به پله
 کرد. نگاهم می

 کنی آرام؟ هیچ فهمیدی با مادرن چیکار کردی؟ چیکار داری می-
 میگی چیکار کنم؟ اون که قات  آراد نیست. -

دفعه طوفان قطع شد، آفتاب تند چشم دستش از بازویم جدا شد و افتاد. یک
 زد. را می

 کنی؟ اون یه قاتله، چرا داری ازا طرفداری می-
 اا را هدف گرفت. ام سینهیک قدم جلو رفتم و انگشت سلابه

قاتله، درست. تو هم هزار جور مدرک داری، همین فردا صلد برو مدارک -
رو بهار رو میز قاضی، بهار برای جرمی که کرده مجازان بشه، نه جرمی که 

 نکرده. 
 دیدم. که دانیار را با دهان بازمانده میبار اول بود 
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دیدم، نگهاشتم ادامه دهد، چرخیدم و برگشتم به ساختمان. باید قاضی را می
 گرفتم.باید انگشتر را پس می

×××× 
شد و من هنوز در جنوب دیر شده بود، کیارا نهایتام تا ساعت چهار آزاد می

 چرخیدم. شهر می
مام سرعت به سمت زندان رفتم. ساعت از دو پایم را روی گاز گهاشتم و با ت

گهشاته بود که رسیدم. جلوی در پارک کردم و سرم را به پشتی صندلی تکیه 
دادم. خط نگاهم که به در آبی دوخته شاده بود نشاکسات تا ساعت سه که 
کیارا با للاس تمام مشکی از در بیرون آمد. ساک مشکی را در یک دستش 

 هایش شده بود؛یلان چشمداد و دست دیگرا ساتاب می
 کرد.به اطرافش نگاه می

 پیاده شدم و ماشین را دور زدم، به در تکیه دادم، نگاهش روی من نشست.  
هایش تا شااد، لبهای ساافیدا حتی از این فاصااله هم دیده میدنادان
 هایش کش آمده بود. گوا

ور هایش دهایم را باز کردم و دستساریع عر  خیابان را طی کرد. دسات
 اا گهاشتم.کمرم حلقه شد. سرم را روی سینه

 بایخره اومدی. -
 نفسش زیر گوشم نشست. 

 بایخره... بایخره بغلت کردم. -
اا در گردنم فرو رفت و نفس کشاید، من چشم به ماموری که جلوی بینی

 داشت دوختم. در زندان ایستاده بود و چشم از ما برنمی
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 کنم. کنم، بغلت میشه که دارم بون مییشه آرام، باورم نمباورم نمی-
 هایم دور کمرا تنگتر شد و لب زدمدست

 دوستت دارم.-
 دستش از زیر روسری لغزید یب ی موهایم.

 عاشقتم.-
 هایشهایش را رها نکردم. زیر نور آفتاب چشمکمی فاصاله گرفتم، دسات

 زد. ریز شده بود و موهایش به پرک غی می
بلناد خنادیاد و من باه خنادیادنش نگااه کردم و یاادم آماد روزی چقادر 

هایش را دوسات داشاتم. چقدر از آن روزها گهشته بود؟ سه ماه؟ سه خنده
هایش را با پوست و گوشتم ساال؟ شاید سیصد سال و من هنوز داغی خنده

 کردم. حس می
 رویم را برگرداندم تا دیگر نلینم. کنار گوشم زمزمه کرد. 

 یم محمر؟ بر-
 اینلار نوبت خندیدن من بود، مصنوعی نلود، سرد نلود، واقعام خندیدم. 

 کمعزیز دل کدوم محماار این بازه؟ تازه باید جواب آزمایش بلریم، یک-
 صلر کن. 

 دستم را آنچنان فشرد که از درد چشم بستم. 
 پس بریم، بریم جایی که بتونم خوب بلینمت. -

 جدا کردم و ماشین را دور زدم.  دستم را به سهتی از دستش



wWw.Roman4u.iR  111 

 

ام حتماام منظورا از جاایی، جایی مث  وی  بود، جایی که وقتی شااکنجه
 کرد کسی به دادم نرسد.می

 
از  های مسیر فقطپشات فرمان نشاساتم و به سمت بام تهران رفتم. تا وسط

خاطران ساایاه زندان گفت و خندید. پا به پایش خندیدم و ربمیرم برانر از 
 نیفتاد. دهانم

 ام. ای پارک کردم و وقتی پیاده شد تازه فهمید خانه نرفتهماشین را گوشه
 دلت برای هواخوری تنگ شده؟ -

 ام انداختم.و روی شانه دستش را گرفتم
 حرف فقط باهام بیا، باشه؟ خواد امشب باهان زندگی کنم، پس بیدلم می-

 اا فشرد. سرم را به شانه
 پان میام. بهگفتم که پا-

وارد رسااتوران شاادیم و من ناهار مفصاالی ساافارا دادم و زیر نگاه مث م 
 اا جان کندم.عاشقانه

×××× 
ی آراد پارک کردم. نگاهی به ساااعت از هشاات گهشااته بود که جلوی خانه

 خانه انداخت و نگاهی به من.
 چرا اینجا؟ -

 چشم از اتاق خاموا آراد گرفتم. 
خوام پیشم باشه و ما م بلینه اون وکیلی شدم که دوست داشت، میخوامی-

 رو با هم بلینه.



 خط به خط تا تو

 

111 

 ای مکب کرد، زمزمه کردم. لحظه
 با کیارا اومدم داداشی، دیگه عهاب نکش. -

 صدای باز شدن در ماشین را شنیدم و من هم پشت سر کیارا پیاده شدم. 
ساره رفت و روی مل  نشاست. به در اتاق آراد کیارا وارد خانه شاد و یک

 و آویزان کردم.  را درآوردم خیره ماند. مانتو و کاپشن و شالم
 کیفم را روی اپن آشهزخانه گهاشتم و با للهند به سمت کیارا رفتم. 

 کرد. حواسش نلود، یک سره به در اتاق آراد نگاه می
 آرام...-

 هایم را دور گردنش حلقه کردم. شستم و دستروی پایش ن
 جونم؟ -

 هایش دو طرف کمرم حلقه شد. دست
 کی آراد رو کشته؟ -

یی نگاهم کرد و من للهندزنان نگاهش کردم. با انگشاات ساالابه اا طره مو
 که روی چشمم افتاده بود پشت گوشم زد. 

 دانیار؟ -
 ام را نرم روی صورن زبر از ته ریشش کشیدم. بینی

تونه اینکار رو کرده باشااه؟ ولی بیا راجع بهش ای هم میمگاه َکسک دیگه-
 حرف نزنیم. 

 للهایم روی شقیقه اا ماند.
یم را چنگ زد. -  امشب همه چیز رو فراموا کنیم. یک دستش پهلو
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 سرا را در گردنم فرو برد و من چشم بستم. 
 ایش گهاشتمهایم را روی بازوههایش تنگ تر شد دستی دستوقتی حلقه

 و عقب آمدم. 
 ی للش را ب*و*سیدم و بلند شدم. نگاهم کرد و من گوشه

 ای؟ ی مرزها رو بشکنم، پایهخوام همهامشب می-
ساارخوا خندید، خودا را روی مل  ساار داد و پاهایش را جلو کشااید. 

 هایش پشت سرا ق ب شد. دست
 بزن بریم. -

ها را در سینی گهاشتم و به سالن به آشاهزخانه رفتم و بطری نوشیدنی و جام
 برگشتم. 

 وقتی آنها را در دستم دید قهقهه زد. 
 خوای جشن بگیری. نه، مث  اینکه واقعام می-

ساینی را روی میز گهاشاتم و کنارا نشستم. جامها را پر کردم و یکی را به 
 دستش دادم. خیره نگاهش کردم. 

 به س متی عشق. -
ه سر کشید، به سهتی قورتش داد و سرا را تکان بارجامش را بای برد و یک

داد. کمی لب تر کردم و دساتم را روی صاورتش کشایدم. دستم را گرفت و 
یید و ب*و*سید و من فقط نگاهش  کف دساتم را روی صاورتش کشید، بو

 کردم. 
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جام بعدی را دساتش دادم و کمی از جام خودم خوردم. جام را ساارکشااید و 
 ش سرخ شده بود. هایکوبیدا روی میز، چشم

 به بطری اشاره کرد. 
یه، از کجا آوردیش؟ -  این چیه؟ چه قو

 شانه بای انداختن و تکیه دادم و پا روی پا انداختم. 
 دستش را روی مچ پایم گهاشت و بای کشید. نفسش سنگین شده بود. 

مغز گردو را در دهانش گهاشااتم و نگاهم کرد. جام بعدی را که به دسااتش 
 دادم به جام من اشاره کرد. 

 خوری؟ خودن نمی-
جام را جلوی صاورتم گرفتم و چرخاندم، صورتش از پشت مایع زرد رنگ 

 پیچ و تاب خورد. 
 کنم.تازه دارم شروع می-

 هایش را فشرد.اا متعادل نلود، کمی ابروهایش را بای کشید و چشمقهقهه
 جام سوم را سر کشید و چشم بست. 

یه. -  من تا حای کم نهوردم، ولی این زیادی قو
 جامم را روی میز گهاشتم و بلند شدم. 

 میرم بران قهوه بیارم. -
 سرتکان داد. 

 خوام هوشیار باشم. خوبه، می-
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ها نگاه ی آشهزخانه به ستارهرفتم و قهوه را آماده کردم، از پنجره به آشهزخانه
 زدند. کردم که برخ ف دیشب پرنور سوسو می

 کیفم را برداشتم و سه قرص تو فنجانش انداختم و قهوه را رویش ریهتم. 
چرخاندم که وارد آشهزخانه شد. سریع قاشق را در قاشق را آرام در فنجان می

یی انداخت م و فنجان به دست برگشتم و نگاهش کردم. نزدیکم شد و ظرفشو
 هایش را دو طرفم روی کانتر گهاشت.دست

 دلم بران تنگ شده بود. -
 فنجان را بای گرفتم و به للش نزدیک کردم. 

این رو بهور، ساارحاال بشاای، بعاد هم یاه جاایی کاار داریم، میریم و -
 م. گردیم و من برای رفع دلتنگی تا صلد کنارتبرمی

اا را خورد و نزدیک شد. صورتش را روی صورتم کشید و فرو کمی از قهوه
 برد در موهایم. 

 باخنده عقب رفتم. 
 ها. ریزهها به هم میاز این شروع کنی ک  برنامه-

خورد حس کردم زیاد متعادل طور که میخنادیاد و فنجان را گرفت. همین
 نیست. 

 نم گرفتم. هایم در هم ق ب شد و جلوی دهادست
اا را خوردهپشات سارا وارد هال شادم و روبرویش نشاستم. فنجان نیم

 روی میز گهاشت. 
 بلند شدم و به طرفش رفتم. فنجان را برداشتم 
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 بدجور گرفتت، بهور تا سرحال باشی. -
اا ُسر دادم و اون به دستم نگاه کرد. نفس سنگینش را دساتم را روی ساینه

 دراز شد که فنجان را در دستش گهاشتم.بیرون داد و دستش به سمت 
 

 برد سرا را عقب برد.چنگ زدم بین موهایش و انگار که از درد لهن می
ش. - کک  بک

 هایم را روی گوشش گهاشتم. تر موهایش را میان مشتم گرفتم. لبمحکم
 من از تو بدتر، زود اونو بهور بریم.-

 رن کرد. سره و با یک جرعه خورد و فنجانش را پقهوه را یک
ای ترسیدم، انگار زیاده روی کرده بودم. کمی خودم را عقب کشیدم و لحظه

 او نزدیکم آمد. 
ی مل  چسلیدم. یک دستش روی پشتی و یک دستش روی دسته و به دساته

 بین بازوهایش زندانی شدم. 
اا گهاشتم، پیش از اینکه هایش برق عجیلی داشت، دست روی سینهچشم
 کردم. باید دورا میخیمه بزند  رویم

 خوام با هم بریم بیرون. رویاهام رو به هم نریز، می-
 هایش غریدطور که خم شده بود از بین دندانهمین

 خواد خوا بگهره. کجا؟ تازه می-
 هایم را روی صورتش کشیدم. دست

 ی خوا گهرونی بودی. جایی که من عاشقشم، جایی که فقط تو پایه-
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 رد و من نگاهش کردم و دعا کردم زودتر کنار برود. کمی عقب رفت، فکر ک
 پیست؟ -

خندیدم و خودم را بای کشاایدم. روی مل  نشااساات و نفساام آزاد شااد. 
 ابروهایش گره خورده بود. 

 واقعام بریم پیست؟ -
را  هایمبلند شادم و نزدیکش شدم، پاهایم چسلیده به پاهایش ماند و دست

 هایش گهاشتم. آرام گفتمروی شانه
ی خلون، یه جایی که واقعام احساااس کنم حد و مرز پیساات نه، یه جاده-

 نداریم. 
 تا دستش نزدیک کمرم شد فاصله گرفتم و عقب رفتم.

 خوای باهام مسابقه بدی؟ نمی-
 آمد. رفتم و او جلو میاز جایش بلند شد و بلند خندید. من عقب می

 بازی. تو که همیشه می-
 خندیدم.  هایم را ریز کردم وچشم

 کردم.بهت رحم می-
ایسااتااد و باا انگشاات اشاااره کردم جلو بیااید و خودم عقب رفتم. وقتی 

 مان به یک قدمی رسید، ایستادم. فاصله
 تونی رانندگی کنی. راستی تو نمی-

 اخم کرد و ایستاد. 
 چرا اونوقت؟-
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تکیه دادم به دیوار و یک پایم را به دیوار زدم و دستم را آرام از گردنم کشیدم 
 های حریصش با دستم کشیده شد. ام و چشمتا وسط سینه

 نفس عمیقی کشید و رو برگرداند. 
 خوای تموم کنیم. بیا بریم کاری که می-
 خوردی. آخه تو داشتی تلوتلو می-

 آمیز خندید. برگشت و تمسهر
 م.کنبینی که، سرحال سرحالم، امشلم روی تو رو برای همیشه کم میمی-

 تکیه از دیوار برداشتم و جلو رفتم. 
 تو خواب بلینی.-
 بینیم. می-

 جلوی در برگشت.
 ماشین ندارم. -

 هایم را از روی جاللاسی برداشتم. خندیدم و للاس
 نتراشی. ی کارها رو انجام دادم که بهانه ماشینت جلوی دره، همه-

ییچ را از کیفم درآوردم و پرن کردم سمتش، در هوا گرفتش و خندید.   سو
 امشب همه جوره مال خودمی. -

هایم دوید سمت اتاق آراد و از در که بیرون رفت، للهندم جمع شاد، چشم
یش را نفس کشیدم. ای چشم بستم و خانهلحظه  ی خالی از بو

 از راهرو داد زد
 بیا دیگه. -
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هایم هنوز به در اتاق آراد بود که در را بستم. دستم را روی تم و چشمبیرون رف
ن بست و تمام ایبست، قللم یخهایم یخ بسات، دساتم یخدر کشایدم. لب

 بستگیها به پاهایم جان داد و رفتم برای شروع مسابقه.یخ
 

×××× 
 ای که گفته بودم پشت سرم آمد و وقتی اول جاده رسیدیم تاریکیتا سر جاده

 هایم چنگ زد و خندیدم. این تاریکی را دوست داشتم. به لب
 وسط جاده و کنار هم ایستادیم. 

، هایش ماندمها را پایین کشیدیم و به هم نگاه کردیم. خیره به چشمشایشاه
 چشم از چشمم برنداشت و گفت

 ترسیدی؟ رنگت پریده. -
 بلند خندیدم و سر تکان دادم. با ابرو به جاده اشاره کردم. 

ی ساارعته، بلدی که گاز رو فشااار بدی؟ ک  این جاده رو میریم، مسااابقه-
 خوای بیام پدال رو نشونت بدم؟ می

زد که پدال گاز را فشااردم و شااروع به شاامردن کردم. به یک که قهقهه می
آف در جا زدم و صاادای تیک رساایدم آراد کنارم نشااساات و خندید. دنده را

 ی خلون پیچید. جاده
ای نگاهش کردم که با دقت به جلو خیره مانده ام میامد. لحظهشاانه به شانه

 بود. 
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هایمان بود. شعاع های ماشینکرد نور چراغتنها چیزی که جاده را روشن می
کشید و در همان شعاع تکه تکه نور صاورن سیمین را نقش زد که فریاد می

 یشد. م
به پیچ که رساایدیم پایم را روی ترمز گهاشااتم و فرمان را پیچاندم و جای 

هایمان عو  شااد. او چپ جاده بود و من راساات جاده کنار کوه. ماشااین
 رفتیم. پرگاز جلو می

خواند و مادر قاضای پرونده در دستش بود و بلند حکم آزادی کیارا را می
ده های تاب کشیده شود، طنابکیارا کنارا روی کوه روی تابی نشسته ب

 های خون آلود آراد.بود تا دست
 رسایدیم و منی دیگز به پیچ دوم میدیدم، ساه دقیقهدیگر هیچ چیز را نمی

های ماشاینی بود که در آینه دیدم، پشت سرم و با چشامم به انعکاس چراغ
 سرعت در حرکت بود.

 خندید.زد و خم شده به جلو میآراد فریاد می
 ر... تندتر.تندت-
ای ساارعتش را کم های ماشااین کیارا نگاه کردم که لحظهبه جلو و چراغ 

 کرد و من از کنارا گهشتم و او دنلالم آمد.
کرد و از طلعت مامان را نوازا میکرد و ماهماامان ایسااتاده بود و گریه می

 کرد. کیارا دفاع می
ا این مار نگاه کردم. بام دور فرمان قف  شد و به کیلومترشهای یخ بستهدست

 سرعت یک دقیقه مانده بود به پیچ.



wWw.Roman4u.iR  151 

 

 کرد. خندید، پرهیجان به ماشین کیارا نگاه میآراد نمی 
 برو آرام... برو. -

پایم بیشاتر فشارده شد و با اشک به آرادم نگاه کردم که خون آلود در آغوا 
ده بود و برایم ابابا خوابیده بود. نیکیتا، رامتین در بغلش بود و کنار جاده ایست

 داد. دست تکان می
 ماشین کیارا کنارم رسید و من به کیلومترشمار نگاه کردم. 

انم را اا جهای بستهپانزده  انیه تا پیچ مانده بود. به آراد نگاه کردم و چشم
 گرفت. 

چرخیدم سامت کیارا و اشااره کردم شیشه را پایین بکشد. شیشه را پایین 
 کرد. هایش نگاه میته بود و به دستکشید. مادرا کنارا نشس

 چیه؟ باختت قلول؟ -
پنج  انیه تا پیچ و دسااتم را بای آوردم. چشاامش روی دسااتم، دقیقام روی 

هایش تکان خورد و من هایش بیرون زد و لبانگشتر مادرا ماند، . چشم
 پیچ را پیچیدم و او نهیچید. 

آراد به پشتی صندلی تکیه داد و قهقهه زد. وقتی صدای خورد شدن گارد ری  
ای از پیچید، زدم روی ترمز و ماشااین دو دور چرخید و در هر دو دور، تکه

کند. ماشین چرخید و من به در کیارا را دیدم که به دره سقوط میماشاین 
 د.   های دستش را باز کرد و سوار دوچرخه شچسلیدم و آراد طناب

 ماشین که ایستاد انتهای ماشین کیارا را دیدم که از دیدم پنهان شد. 
 شکست و آراد فریاد زد صدای برخورد ماشینش با سنگها سکون را می
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 دراز بهونیم؟ بابا لنگ-
ی بی گاردری  رفتم. به پایین نگاه کردم، ماشین با پیاده شدم و به سمت دره

 زد. افتاد و معلق میشد و به پشت میخورد و بلند میسر به زمین می
آراد کنارم ایستاده بود و دستم را گرفته بود، دستش را فشردم. خیره به ماشینی 

و  شکافتریکی را میی تادیدمش ماندم. دود خاکستری سینهکه دیگر نمی
 آمد. بای می

دسات دیگرم که در دسات آراد نلود اسایر شد. برگشتم و به دانیار که به دره 
 کرد نگاه کردم.نگاه می

 های همیشه ماتش را دیدم. رنگش پریده بود و میان تاریکی برق زدن چشم
 . کرد هایمان نگاهآراد دستم را رها کرد و بین من و دانیار ایستاد و به دست

 دراز  را ورق زد و دور شد.  بغض سردم را قورن دادم و آراد کتاب بابا لنگ
دسااتم را از دساات دانیار بیرون کشاایدم. خیره نگاهم کرد، هیچ حساای در 

 صورتش نلود. 
 ان. پس این بود برنامه-

 شد نگاه کردم.شانه بای انداختم و به دود خاکستری که بیشتر می
 ست ماشینش رو کنترل کنه. کدوم برنامه؟ نتون-

 خیره نگاهم کرد. چرخیدم و به سمت ماشینم رفتم. صدایش بلند شد. 
 ی مرورگرن رو پاک کن. کنی حافظهوقتی داری در مورد چیزی تحقیق می-

 ایستادم و چرخیدم. 
 ورود غیر قانونی به دفتر من جرم نیست؟ -
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 قدمی نزدیکتر رفتم. 
مه؟ کردم، جر یران قرص کافئین تحقیق میدر ضمن من داشتم در مورد تا-

 اط عان پزشکیه عزیزم، جرم نیست. 
 اا دوباره به سمت ماشینم رفتم. زیر نگاه میهکوب شده

جرم نیساات، اللتاه تاا وقتی که خونش رو آزمایش نکنن و کافئین و الک  -
 اا نشه. نتیجه

 روبرنگرداندم. شانه بای انداختم. 
 قهوه خورد، به من چه؟ خورد، حالش بد شد هی -

و  خورددر ماشاین را که باز کردم نگاهش کردم. دستلند در دستش تاب می
 آمد. شاید این آخر راه من بود.جلو می

 
×××× 

ی مامان را به جان خریدم. روزنامه را باز کردم روی مل  نشستم و نگاه خیره
 که صدای گوشی بلند شد. 

 زد. اسم دانیار چشمک می
 جانم؟ -

 به سمت پنجره رفتم و بازا کردم. بابا خیره ماند. 
 سرده بابا جون. -

 للهند زدم و اشاره کردم جای من بشیند و خودم جلوی وزا باد نشستم. 
 تو راهم، ارکیده پیدا نکردم، بران گ ی  خریدم. -

 دانست از گ ی  متنفرم. خندیدم و  می
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 دم. کشید نگاه کربه مامان که روی میز دستمال می
 منتظرم. -

د کشید. باد سرخورد و خودا را تا بایی سرم میپرده با وزا باد تکان می
 کمی خنکم کرد. 

روزنامه را کنار گهاشاتم و گوشی را باز کردم و اسم نیکیتا را لمس کردم. به 
جای دسااتلندی که دور مچم باقی مانده بود خیره ماندم. للهند زدم و جای 

 دستلند را ب*و*سیدم. 
 صدای بوق میان صدای مرنو کشیدن گربه کمرنگ شد. 

 جانم آرام؟ -
ی مامان را نلینم. صاادای مرنو ساارم را به پشااتی مل  تکیه دادم تا نگاه خیره

 کشیدن گربه مرا یاد جای دستلند انداخت و آن را لمس کردم. 
 باید بیای برای انحصار ورا ت نیکیتا. -

 سکون شد و ادامه دادم. 
 ی پلیس، اع م مفقودی کن. در ضمن برو اداره-
 چی؟ -

 هایم را باز کردم و به صورن مامان للهند زدم. گربه سکون کرده بود. چشم
شاده. از دیروز که از زندان آزاد شده نیومده خونه، فقط این رو کیارا گم-

 اع م کن. 
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های مامان که هر لحظه صاادای نفس نفس زدنش را شاانیادم و به چشاام
اا بار صدای گربه مث  این بود که شکنجهشد خیره ماندم. اینتر میدرشت

 کرد؟  دهند، پس چرا فرار نمیمی
 میان نفس نفس زدنش گفت. 

 اگر باهم دیده شده باشید چی؟ -
ی حوادث نگاه کردم، رزنی، همسرا خونسرد پا روی پا انداختم و به صفحه

 را به جرم خ*ی*ا*ن*ن کشتر
اا کردم و تمام شااب ب باهاا بودم، بعد هم ساار راه پیادهمن تا ساار شاا-

 پیش دانیار بودم. 
 مامان دستمال از دستش افتاد، بابا کتابش را بست و خیره نگاهم کرد. 

 همین این راه میفتم. -
 بدون خداحافظی گوشی را قطع کردم و صدای گربه کم کم ضعیف شد. 

 صدای آیفون بلند شد. 
کرد. بااباا ساا ناه ساا نه به ساامت آیفون رفت و مامان خیره نگاهم می

 زد. هایش دودو میچشم
 دی ماند. برگشت و باسیی البابا گوشی را برداشت و چشمش روی صفحه

 صدایی ضعیف گفت
 دانیاره. -
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. از جا بلند شاادم و روزنامه را روی میز مااماان و بااباا به هم خیره ماندند
های مرنوی آخر را کشااید. احساااس کردم صاادای نفسگهاشااتم و گربه 

 شنوم.  ملتهلش را می
 رم به خودم برسم، ازا پهیرایی کنید. من می-

می کتاب آرامش با و بود نشاسته صاندلی روی آراد شادم که اتاق وارد
 .خواند

 

یز  نرگس نجمی ازبا تشکر  یبا رمانبابت نوشتن این  عز  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


