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 اول ینقطه یدسیسه

 (درگیری یدایره یمجموعه از اول جلد)
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 کافه نویسندگان

 دیجیتال کتابانتشارات 
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 :رمان دسته بندی 

 :ی درگیری()جلد اول دایرهاول ینقطه یدسیسه عنوان 

 :عاشقانه مأفیایی، روانشناختی، ژانر 

:نویسنده -shun- 

 انتشارات : کافه نویسندگان 

  زبان : فارسی 

  :شابک--  

 :بدون بررسی سطح اثر 

  :ناظر     Noraidits 

 :ویراستاران تیم ویراستار 

 :ماه ناز طراح 

 :مهردخت کپیست 

 ی اولی نقطهرمان دسیسه ➢

➢  -shun- 

 نویسندگان کافه انجمن ➢ 
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 :خالصه اثر

 از. شوندمی متعددی هایزندگی یفاجعه پیوسته، هم به اتفاقات از مراتبی سلسله

 کمبود شده، غارت هایتکه. برندمی غارت به را ایتکه داستان، این شخص هر

 دامی میان، این در کنند؛می زندگی کمبودها کردن پر دنبال به اشخاص و شوندمی

 کمک کمبودها کردن پر به توانندمی که شودمی پهن ایکننده وسوسه چیزهای از

 زیبایی به شوند؛می دام این بازی یمایه دست مختلف هایانگیزه نتیجه، در. کنند

 کردن پر اول قدم سپس. گردند جمع مشترک ینقطه یک در تا خورندمی تاب و آب

 .رسدمی سرانجام به درگیری یدایره تشکیل کمبود، یک

 

 !هستید دعوت دایره این به هم شما
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 :مقدمه

 

 :اول ینقطه هاینوشته ذهن از نامعلوم ایصفحه

 

 !دهد «فریب» را هاآن اگر حتی هستند؛ «منطق» یبرده ها،انسان"

 فریب گفته کسی چه دانمنمی. دارد را دهندهفریب هیوالهای دوم یرتبه «منطق»

 از نظر صرف هاانسان که هست ردن*خو فریب با است؛ بد فقط ردن*خو

 شوند،نمی تسلیم گذارند،می مایه وجودشان تمام از رسند،می باور به شخصیتشان

 ادامه فقط ندارد، تفاوتی برایشان آتش و آب دهند،نمی راه خود به را ناامیدی

 که فریبی است؛ «منطق فریبِ» خاصیت تنها ها،این البته... دهندمی ادامه دهند،می

 هاآن نیستند، بد همیشه واهی چیزهای. کندمی توانایش نشود، اشمتوجه انسان

 آن از پیش تا که دهندمی انسان به را کاری انجام قدرت و کنندمی پر را کمبودها

 !است قدرتمند پس دارد، وجود توهم. نبوده قادر

 "!بیندازم منطق فریبِ دامِ به را خودم خودم، توانمنمی که است تأسف باعث واقعاً
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 ابر پوستش تابستان، گرم هوای خاطر به گرچه است؛ عمیقی یچاله کندن مشغول

 رضایتمند و دلنشین لبخندی چنانهم اما بارد؛می آن از عرق که است شده بهاری

 .دارد ب*ل بر

 عمیق اما باریک؛ گودال عمق بر خالی دست با و است نشسته زمین روی بر زانو دو

. گذاردمی گودال کنار و آوردمی بیرون خاک بیشتر و سنگ مشت مشت. افزایدمی

 درد حتی. دهدنمی اششده خاکی مشکی چادر و مانتو شلوار، به اهمیتی

 .کندنمی احساس اند،برداشته سطحی هایزخم که هم ملتهبش هایسرانگشت

 در نفسی. کشدمی کار از دست مدنظرش مناسب حد به گودال عمق رسیدن با

 که مانتویش ایسرمه آستین با را اشپیشانی روی عرق و کندمی تازه گرم هوای

 گودال کندن کار شدن تمام از راضی. نمایدمی پاک شده، پاره هم آن از ایگوشه

 .خنددمی

 هایقطره دارد،برمی دارد، قرار راستش سمت که ایکاهی کاغذ پاکت که هنگامی

 آلوده را پاکت است، جاری انگشتش سطحی هایزخم از که خونی شمارانگشت

 قرار درونش که کاغذهایی اما ندارد؛ قطری رنگ، کرمی تقریباً پاکت خود. کنندمی

 .اندبخشیده قطر آن به است، داده

 دهد؛می قرار گودال درون و کندمی تا میان از را پاکت توجه، یشایسته دقتی با

 و آرامش با. دهدنمی نشان توجهی اما شود؛می پاکت مانند ایقهوه آلودگی متوجه

 در. گرداندبرمی گودال درون به کرده، درست گودال کنار که خاکی تپه لبخند

 شکلی مستطیل و صاف نسبتاً سنگ و کندمی صاف را سطحش ریزبینی با نهایت،

 .دهدمی قرار گودال مکان روی
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 یجثه و قد ساالنش و سنهم به نسبت. ایستدمی و شودمی بلند جایش از

 ایساله یازده دختر کندمی فکر بییند، را او هم دور از کسی اگر. دارد تریکوچک

 .است آمده بیرون خانه از بازیخاک برای که است

 کندمی مایل راست سمت به را سرش. تکاندمی هم به زدن با را اشخاکی هایدست

 .نشاندمی هایشب*ل روی تواند،می که لبخندی ترینبزرگ و

 !نیستم ناراحت کشتنتون خاطر به که ببخشید -

 نیشخند. کندمی گره درهم سرش، پشت را هایشدست و کشدمی راحتی نفس

 :نمایدمی زمزمه ب*ل زیر و زندمی آمیزیشیطنت

 !بخونم؟ هم میت نماز باید یا شدی؟ راضی! نمادینش نمایش از هم این -

 از هم او حال هر به بدهد؛ جوابی بخواهد که نیست انسانی اطرافش در که البته و

 !بود نپرسیده دیگری انسان

*** 

 هانقطه اهداف: اول فصل

 

 :اول ینقطه ینوشتهذهن

 

 الخطرسم حتی اشکال، ها،خط انواع هستند؛ آشفته اساسی و پایه نوعی به هانقطه"

 گاهی هستند؛ جالب هانقطه. آیندمی وجود به نقطه شماریبی تعداد از تماماً اعداد،

 طرف، هیچ حتی یا طرف یک از گاهی دارد، ادامه طرف دو هر از که شوندمی خطی

 کشند،می مربع هایرأس با برند،می مثلث هایرأس با سازند؛می شکل هم با گاهی
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 جور یک هم هاانسان ها،انسان! کنندمی جارو را مانده باقی هایخون ذوزنقه، ضلع با

 "!باشند داشته وجود نباید که هایینقطه هستند، نقطه

*** 

 «بعد سال۱۶»

 بامداد ۰۲:۰۰ ساعت _ شنبهسه

 

 پوست. شودمی رد رنگشمشکی نخی شرتتی پود و تار میان از وحشیانه باد،

 ب*ل یگوشه شود،می عصبی که همیشه شبیه. سوزدمی باد سردی از اشسبزه

 چند یفاصله به که مانندی آهن یمزه به و گیردمی دندان به را درشتش پایینی

 پوش دسته در که هایشدست. دهدنمی اهمیتی شود،می پخش دهانش در ثانیه

 .کندمی حلقه موتور هایدسته دور به ترمحکم اند،شده گرم موتور

 هایچشم پیش را مرگ! گناه خشم، نگرانی، ترس، اضطراب، دارد؛ ناجوری احساس

 او به بیشتر سرش پشت مشکی مزدای چرخ چرخش هر با که بیندمی ایشقهوه

 لعنت خودش به. کندمی پریشان را اشمشکی بلند نسبتاً موهای باد. شودمی نزدیک

 احتمالی ترینکوچک حال هر به! بود نپوشیده تریمناسب لباس چرا که فرستدمی

 ... .که دادنمی هم

 دنبالش جدیت با چنانهم مشکی مزدای. اندازدمی عقب به نگاهینیم چشمی زیر

 تواندنمی پایش زیر موتور با داندمی. شودمی ترکم و کم میانشان یفاصله. کندمی

 بخواهند که است آن از ترخلوت جاده. است گرفتاری آخرش و ببرد جایی به راه

 .کنند مراعات

 یجاده هم آن باشد؛ خلوت قدرهمین است طبیعی شهر به روستا یجاده شب، نیمه

 .شودنمی استفاده هم روز در دیگر که ایفرعی
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 شبیه شود؛می منجمد لبش روی به خون. گیردمی دندان به ترمحکم را لبش

 به حکم شد، شروع که وقتی از اتفاق این. رسدنمی ذهنش به حلی راه هیچ! ذهنش

 .بود داده او مرگ

 سرما از بود؟ نداده مرگ یتله به دم دخترک آن مگر. ندارد مشکلی مرگ خود با

 رنج ترسی چه از دخترک تنهایی آن در داندنمی او، و بود مرده سرما از بود، مرده

 .نداشت که بیشتر سال سه! بردهمی

 منتها ترسد؛می واقعاً او. بدهد را مرگ از ترسیدن یاجازه خودش به تواندنمی میثاق

 نتواند که انتقامی بریزد، نتواند که زهری از ریسکش، و زحمت شدن پوچ و هیچ از

 !بدهد نتواند که پایانی بگیرد،

 پارس پژو یک. کندمی ریزتر را ایشقهوه ریز هایچشم جاده، میان روشنایی دیدن با

 صدای تواندمی شود،می که ترنزدیک! کندمی حرکت او از جلوتر متر چند که سفید

 .است آرام نسبتاً بشنود؛ هم شودمی پخش ماشین ضبط از گویا که آهنگی

 یشیشه از که قدری به کند،می هدایت پارس پژو چپ سمت به کمی را موتورش

 هایسرنشین آیدمی نظر به. باشد داشته ماشین درون به ایکلی دید ماشین عقب

 .بردمی سر به خواب در هم دو آن از یکی که هستند دختر دو تنها ماشین

 آن دختر، دو دست از. شودمی پر پر آنی به بود، گرفته که هم امیدی ذرهنیم همان

 آید؟می بر چه خواب یکی هم

 در و کنندنمی مراعات دختر دو خاطر به صرفا داندمی دارد، هاآن از که شناختی با

 دلش. لرزدمی اشچانه. فرستندمی دنیا آن به او با همراه هم را هاآن حالت، بهترین

 دم این. فشاردمی هایشمشت میان ترمحکم را موتور هایدسته. کندمی نشست

 را زمان اگر. باشد ترآدم. باشد ترپاک کمی خواهدمی میرد،می داندمی که آخری

 .رفتنمی را راه این دیگر قطعاً برگرداند، عقب به توانستمی
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 ابتدای که تصادفی خاطر به. شود تسلیم باید شاید. است قسمتش این نظرش به

 یاجازه فرارش. برود جاده آن از بود نتوانسته بود، گرفته صورت اصلی یجاده

 کامال ماشین، دو تصادف با که بود تنگ قدری به جاده و دادنمی او به مکث ایثانیه

 .خواهدمی برایش را همین خدا گویا. شود بسته

 و بایستد باید شاید که کندمی فکر این به. بازندمی رنگ هایشچشم. شودمی ناامید

 !آیدمی هایشچشم به کوچکی یروزنه که بپذیرد را مانندش کابوس پایان

 فلش یک که هست قدری به است، پایین کمی رویشروبه پارس پژو عقب یشیشه

! است سخت برایش کردنش باور. شوندمی درشت هایشچشم. شود رد میانش از

. گیردمی بیشتری سرعت. کندمی جمع را خودش سریع اما ماند؛می ار*قم شبیه

 که امید کورسوی یک موفقیت، برای کوچک احتمال یک باشد، شانس یک اگر حتی

 سیاه هایشچشم پیش مرگش از پس جهان برگرد بروبی مرگش، یلحظه کم دست

 .باشد داشته را امید کورسوی این خواهدمی ناامیدانه بگیرد؛ را آن خواهدمی نباشد،

 دستش ردن*خو تکان مقصد و سمت متوجه پشت از که ایگونه به نامحسوس

 ینه*سی جلوی جیب درون و آوردمی بیرون پوش دسته از را راستش دست نشوند،

 فلش چنین عمد از. آوردمی بیرون خرسی قاب با ایدخترانه فلش. بردمی شرتشتی

 خواهر برای بود ایهدیه اصطالح به بود، گرفته کنی گم رد برای ایدخترانه

 .شوند اشمتوجه کردنمی فکر اش،نداشته

 که این روی و گویدمی ای«اهللبسم» شرم، با دلش در. فشاردمی دستش کف را فلش

 تأکید هست، خدا و خودش برای سودی سر دو یمعامله کارش رسیدن ثمر به

 !کند اشهمراهی خدا بلکه ورزد؛می

 کارش پارس پژو پایین نسبتاً سرعت دلیل به. خوردمی رقم سریع خیلی چیز همه

 نزدیک پارس پژو به. نشود هم ثانیه چند انتهایش تا ابتدا از شاید. است ترراحت

 صندلی روی به فلش افتادن با و اندازدمی را فلشش سرعت و دقت نهایت با شود،می



 
 

  shun-                                                                              www.cafewriters.xyz-ی اول |  ی نقطهدسیسه

www.cafewriters.xyz        
Page 12 

 غل*ب آینه به ضرب با بکشد، راحتی نفس کند فرصت که این از قبل ماشین عقب

 .کندمی برخورد ماشین

 شد،می نزدیک ماشینش به که موتوری متوجه کل به که فاطمه، ماشین، یراننده

 هم اشاشاره انگشت با و کردمی خوانیهم پخش حال در آهنگ با ب*ل زیر و نبود

 سریع خیلی ماشینش غل*ب آینه به موتور برخورد با بود، گرفته ضرب فرمان روی

 آرام جاده کنار و کندمی عوض را دنده چرخاند،می راست سمت به را فرمان

 راهش به که موتوری شوند، خارج حدقه از خواهندمی که هاییچشم با. گیردمی

 .کندمی تماشا را دهدمی ادامه

 :گویدمی بلند و هیجان با و درخشدمی هایشچشم در ذوق برق آنی به

 !یوهو -

 .طلبیدمی را یی«یوهو» چنین یک موتوری سرعت نظرش به

 با رنگ مشکی مزدایی بار این که کنندمی دنبال را موتوری مشتاقش هایچشم هنوز

 را جاده میان یشده شکسته غل*ب آینه و شودمی رد کنارش از آورسرسام سرعتی

 .کندمی خرد هایشچرخ فشار زیر

 تواندنمی دودی هایشیشه دلیل به که دهدمی مشکی مزدای به را نگاهش فاطمه

 را فرمان که حالی در ناراضی و گرفته ایچهره با. باشد داشته داخلش به دیدی

 .کندمی نچینچ ب*ل زیر فشارد،می

 !کننمی هوایی رو آدم طورچه! نگاه نگاه، -

 خودش، حرصی یچهره دیدن با. افتدمی ماشین جلوی یآینه در خودش به نگاهش

 .خنددمی سرخوشانه

 .میشم باحال چه خورم،می حرص-
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 !طمه؟...فا-

 پیش یلحظه چند که شادی سمت به و کندمی خالصه لبخندی در را اشخنده

 هنگام گویا که سرش یگوشه ایمظلومانه سبز نگاه با شادی. گرددبرمی بود، خواب

 لبخندی فاطمه. دهدمی مالش است، برخورده شیشه به ماشین ناگهانی مسیر تغییر

 .زندمی گردش صورت عرض به

 عزیزم؟ جانم -

 ایآبی شال کردن درست حال در. داردبرمی سرش دادن مالش سر از دست شادی

 :پرسدمی کرده، سقوط هایششانه روی که

 شد؟ چی -

 .اندازدمی باال را هایششانه خیالیبی با فاطمه

 .بود کوچیک تصادف یه هیچی، -

*** 

 ۰۶:۰۰ ساعت _ شنبه سه

 

 که باشی داشته اطمینان تونیمی بدم، بهت رو دلم روزی یه باشه قرار اگه -

 !شدم خونسردیت یشیفته

 صندلی تریننزدیک روی طلبد،می میدان به را رأیمند اعصاب که بازی نیش با شِهام

 با! دارد قرار بهشت میان که چنان است؛ نشسته رأیمند میز به مشکی چرمی

 دندان و برداشته جلویش میز روی دانمیوه از سرخی سیب ایگونهافراط خیالیبی

 .زندمی
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 راستش پای با. گذاردمی کرده، گره درهم که هاییدست روی را اشپیشانی رأیمند

 رسماً شِهام. گیردمی ضرب زمین روی است، رنگی ایسرمه رسمی کفش درون که

 و دست نکرده، هم هول نیست، عصبانی! خونسردی؟ کدام. است انداخته دستش

 .است درگیر فکرش. نیست خونسرد مطلقاً حال این با ننموده؛ گم هم را پایش

 شهام دست درون سرخ سیب! کند شِهام بار چیزی یک خواهدمی دلش فقط رأیمند

 .آیدمی هایشچشم به

 .بشم سفیدبرفی نامادری خوادمی دلم عجیب، هاوقت بعضی -

 را چپش دست و اندازدمی باال ایشانه خیالیبی با. گیردمی را حرفش یکنایه شِهام

 .دهدمی تکان هوا در است، مزاحم ایپرنده زدن پس حال در گویی

 .بزرگوار شو ناپدریم الاقل دارم، هم االنش همین که رو نامادری -

 :دهدمی ادامه شوخی به و زندمی رأیمند به چشمکی

 خواهرش به سر یه شیراز، میرن هابچه و لیلی! زمانش بهترین هم امشب همین -

 .نمیاری گیر پدرم کشتن برای بهتر این از فرصت تنهاست؛ خونه توی. بزنن

 با شِهام. کندمی نگاهش چپ چپ محض سکوت در رأیمند کوتاه، لحظاتی برای

 :پرسدمی رأیمند که اندازدمی باال شانه و خنددمی رأیمند نگاه به خیالیبی

 زنی؟نمی باال آستین خودت چرا مردنشی، هالک انقدر اگه -

 هماهنگ رأیمند وسواس با اشتیره تم گرداند؛می رأیمند دفتر اطراف نگاهی شِهام

 بود، تریروشن رنگ خاکستری، و مشکی جای به دیواری کاغذ رنگ اگر. است شده

 !نمودمی عوضشان بار یک روزی چند رأیمند قطعاً
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. ماندمی اند،گرفته قرار قد ترتیب به دفتر یگوشه که گلدانی سه روی نگاهش

 همان در. شودمی دیده زیبایی به تیره یزمینه پس در طبیعیشان گیاه برگ سبزی

 :میزند ب*ل باشد، داده جوابی خواهدمی تنها گویی توجهی،بی با حال

 ... .روز یه شاید دونم،نمی -

 و خونسردی اوج گذارد،می شِهام جای که را خودش. کشدمی عمیقی نفس رأیمند

 فکر زمان اصالً. دهدمی تکان سری... . بود او به اگر. کندمی درک را اشخیالیبی

 .نیست چیزی همچین به کردن

 کنی؟ کارچی باید که دونیمی صورت، هر در -

 :دهدمی پاسخ خنده با شِهام

 .کنممی جمعش برات تمیز. آره آره، -

 .دارد جدیت اشچهره شِهام برخالف. کندمی بلند را سرش رأیمند

 رو تهران هوای که تونیمی فاصله این توی. بدم نظم شمال اوضاع به حضوری باید -

 باشی؟ داشته

 :گویدمی نفس به اعتماد پر و زندمی بشکنی سرخوشی با شِهام

 .باش نداشته شک هامقابلیت به -

 :زندمی ب*ل پوکری صورت با رأیمند

 !واو -

 کنی؟می مسخره -

 .باش نداشته شک حقیقت این به -
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 اندازدمی دیگر پای روی پایی. کوبدمی صندلی گاهتکیه به را کمرش تعجب با شِهام

 جلوی اند،شده پنهان رنگ مشکی ایپارچه هایکشدست در که هایشدست و

 .میزند گره درهم زانویش

 !نداشتم؟ خبر و بودی ایکینه انقدر -

 شود،می عصبی که زمانی. نگردمی شِهام به خیره و کشدمی ایدرمانده نفس رأیمند

. روندمی پیش سفیدشان یزمینه پس با شدن یکی مرز تا هایشعنبیه رنگکم آبی

 .ندارد فرقی هیچ شِهام برای اما شود؛می ترسناک

 .برس کارت به شو بلند ها،حرف این جای به -

 تا دهدمی تکانش و کندمی بلند دارد، رنگی مشکی قاب که همراهش تلفن شِهام

 .بیاید رأیمند چشم به بیشتر

 .بزرگوار کنن، پیدا رو پالکش سپردم -

*** 

 ۰۶:۱۵ ساعت _ شنبه سه

 

 مکانیکی تعمیرگاهِ عنوان. نگردمی را رویشروبه تعمیرگاه در سر دقت با فاطمه

 آن یزمینه پس در و است شده نوشته رویش خوش خطی با دنده،چرخ

 .اندشده طراحی براقی هایالستیک

 برای مستقیماً گرفت تصمیم آن از پس و بود رسانده اشخانه به را شادی ابتدا

 .بود آمده آشنا تعمیرگاه این به راست یک بنابراین کند؛ اقدام خودرویش تعمیر

 به رو دیوار از بزرگی بخش. شودمی تعمیرگاه وارد و اندازدمی پایین را سرش

 .دهدمی را داخلش تماشای یاجازه عابران به و است ایشیشه خیابانش
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 روی لبخندی. زندمی را فاطمه بینی شدیدی بنزین و روغن بوی ورود محض به

 .آیدمی خوشش بنزین بوی از عجیب. نشیندمی هایشب*ل

 سمت تعمیرِ چاه زیر از که سروصدایی با اما ببیند؛ را شخصی تعمیرگاه در تواندنمی

 فرد دهدمی احتمال آید،می دارد، قرار رویش هفت و دویست پژو یک که چپش

 تند قدم سمت همان به کرده، جمع را چادرش بنابراین ؛باشد جاآن نظرش مورد

 .نشیندمی زانوهایش روی چاه یلبه و کندمی

 !فالح جناب سالم -

 فاطمه سمت به اند،شده روغنی ایشسرمه هایلباس که میانسالی مرد سر

 .کندمی ایجاد چروک هایشب*ل دور و هاچشم زیر زند،می که لبخندی. گرددبرمی

 :گویدمی خوشرویی با

 !دادی؟ فنا به رو ماشینت تو دوباره باز! خانم فاطمه! جاستاین کی ببین -

 تکان تأیید معنای به را سرش و خنددمی درکی غیرقابل زدگیذوق با فاطمه

 .دهدمی

 .بله -

 به سری ضخیمی، یپارچه تکه با هایشدست کردن تمیز حال در فالح آقای

 که هم هاییهمان اما اند؛ریخته موهایش بیشتر. دهدمی تکان تأسف ینشانه

 .اندشده سفید اند،مانده

 دونه؟می داداشت خان! دختر تو دست از امان -

 .دهدمی تکان تأیید ینشانه به سری فاطمه

 .زدم زنگ بهش اوهوم، -

 گفت؟ چی -
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 .کندمی تقلید را برادرش صدای بانمکی لحن با فاطمه

 .ایفاطمه خود شدم مطمئن الاقل خوبه؛ -

 رها را چادرش و شودمی بلند هم فاطمه آید،می باال که فالح. زندمی خنده زیر و

 .کندمی

 خودت برای دلم نمیای، مدت یه. کردم عادت هم من پسر،دیگه این واال داره حق -

 .میاد تنگ ماشینت و

 .رودمی راه فالح سر پشت و خنددمی نخودی فاطمه

 دیده؟ آسیبی چه بار این دلبرت این حاال -

 پشت در هایشدست کردن قفل با فاطمه. روندمی تعمیرگاه خروجی سمت به هم با

 :دهدمی جواب سر

 .بود هم شاید دونم،نمی عه نبود؛ من تقصیر واقعاً یکی این شده، غل*ب آینهبی -

 مدام را چپش دست یاشاره انگشت عادت به و کندمی غنچه را باریکش هایب*ل

 .کوبدمی اشپایینی ب*ل روی

 میشه؟ نزدیک زیادی داره موتوری که بودمی عقب به حواسم باید یعنی -

 .است کرده عادت دختر این هایپرتیحواس به. زندمی لبخندی فالح

 !دخترجان؟ پرسیمی من از و االن -

 .خنددمی بلندی صدای با و گیردمی دهانش جلوی دستی فاطمه

 .بود هم من سمت از تقصیر. باشه باشه، -

 صورت آوردنمی یاد به. دارد دوست را فاطمه سرزندگی. دهدمی تکان سری فالح

 .باشد دیده غمگین را فاطمه گرد
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 بررسی را فاطمه ماشین خواهدمی فالح. شوندمی خارج مکانیکی از هم دنبال به

 فرو فاطمه سفید پارس پژو پالک در مانده کم که آشنایی صورت دیدن با اما کند؛

 ب،*ل به انگشت و شودمی متوجه هم فاطمه حتی که خوردمی جا وضوح به رود،

 است، بلوغ سن در آیدمی نظر به که جوانی پسرک و فالح میان را نگاهش

 .چرخاندمی

 نگردمی را پالک یشماره عجیبی دقت با. نشده دو آن یمتوجه هنوز جوان پسرک

 :زندمی ب*ل آرامی به نهایت در و

 !خودشه -

 .شنوندنمی را صدایش فاطمه و فالح گرچه

 ایمودبانهرئیس نسبتاً لحن با. کشدمی درهم را اشپراکنده پشت کم ابروهای فالح

 :زندمی تشر

 وضع چه این. شده دیرت هم االنش همین بچه؟ کنی،می کار چی جااین تو -

 اومدنه؟

 رنگ. کشدمی عقب را خودش بلندی پرش با و خوردمی جا وضوح به جوان پسرک

. کندمی گم را پایش و دست و شوندمی درشت ایشقهوه هایچشم. پردمی اشسبزه

 .آمدمی بیرون تعمیرگاه از نباید فالح مش اصالً کند؟ غلطی چه باید

 .اندازدمی لکنتش به ترس

 .اوستا ببخشید... ب... ب -

 فالح پشت که خانمی دست حرکت اما نگرد؛می را او جدیت با چنانهم فالح

 .دارد ایکودکانه و گرد صورت. کندمی جلب را اشتوجه لحظاتی برای است، ایستاده
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 دهدمی تکان دستی برایش است، فالح جدید شاگرد پسرک فهمیده که حاال فاطمه

 :زندمی ب*ل صدابی و آرامی به. نمایدمی مهمانش ایدوستانه چشمک به و

 .نیست کردن اخراج آدم فالح جناب نباش، نگران -

 چادر سیاهی روی شک با نگاهش کیست؟ آدم این اصالً کند،می هنگ پسرک

 ترسنگین نامحرم با ارتباط در چادری هایخانم اصوالً که این نه مگر. سردمی فاطمه

 خودش خواهر اگر! است؟ ایصیغه چه دیگر غریبه یک به زدنش چشمک هستند،

 .نمایدمی پا به قیامت خانه در مادرش کند، رفتار گونهاین

 برای را خودش اصطالح، به و گرددبرمی فالح سمت به ایدوستانه یخنده با فاطمه

 .کندمی ناز او

 .ترسیده قدرچه ببین کن، نگاش. دیگه باش نداشته کاریش فالح، عمو -

 به اما بود؛ عجیب هم دادمی انجام که کاری آمدن، دیر از جدا. کندمی پوفی فالح

 .دهدمی تکان دستی حال هر

 .باش زود مکانیکی، توی برو -

 به سری سریع دارد، تن بر تمیزی و مرتب اما قدیمی؛ نظر به هایلباس که پسرک

 .دهدمی تکان تشکر ینشانه

 !چشم چشم، -

 دنبالش تعمیرگاه به او ورود تا فاطمه نگاه. نمایدمی تند قدم تعمیرگاه سمت به

 نظر به. رودمی ترنزدیک فاطمه خودروی بررسی برای فالح فاصله همان در. کندمی

 ماشین یبدنه روی. شودنمی ختم شکسته غل*ب آینه یک به وارده آسیب آیدمی

 .بخورد رنگ باید دوباره است، افتاده ترک هم

*** 
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 ۰۶:۲۵ ساعت _ شنبه سه

 

 خود از خبری دیگر. است نشسته صندلی همان روی رأیمند، دفتر داخل هنوز شِهام

 با و انداخته دیگرش پای روی پایی تنهایی، در. نیست بورش یچهره آن با رأیمند

 نقاشی. کندمی رسم همراهش تلفن یصفحه روی خطوطی دقت به اما دست؛

 هم درآمد کسب آن طریق از که است بخشت*لذ سرگرمی یک او برای دیجیتال

 .اشاصلی هویت با بلکه الر، شِهام عنوان به نه اما کند؛می

 حال در که اینقاشی. دهدمی تغییر آسمانی آبی به را قلم رنگ ها،رنگ بخش از

 به روشن آسمان از البداههفی طرح یک است، آن کشیدن مشغول هدفبی حاضر

 زار،چمن پرواز، حال در هاییپرنده پراکنده، ابرهای آبی، آسمان یک آید؛می حساب

 .خوب حس از پر طرحی اند؛شده رنگ دقت به که هاییگل بوته

 آرامی به. زندمی نیشخندی گذارد،می اشچانه زیر و کشدمی طراحی از دست

 :گویدمی

 اشتراکش به پاک هایانرژی با جهانی یا نبود انسان اگر هشتگ با باید یعنی -

 .میشه بیشتر بازدیدش جوریاین بذارم؟

 لبخند افتاده، همراهش تلفن روی «نیل» نام به که ایشماره دیدن و اعالن آمدن با

 را نیل پیام کامل محتوای و زندمی را همراهش تلفن رمز. زندمی رضایتمندی

 .اندیافته را مدنظر پژوپارس است، یار او با هم شانس امروز گویا. خواندمی

 .شودمی بلند و سراندمی اشمشکی کتان شلوار جیب درون را همراه تلفن

 هم پوشیده آن روی که پافری اما است؛ روشن رنگش تک لباس شلوار، خالف بر

 چهارتای که هاصندلی چهارتایی ردیف از گذر با. دارد را خاکستری کدر و تیره رنگ
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 که دفتر چوبی در سمت به رفتن حال در هستند، دودی میز دیگر طرف در هم دیگر

 :زندمی صدا بلند دارد، سنتی نقوش شکل به ظریفی هایکاریکنده

 .اومد در کارمون که بیا رستاک، -

*** 

 ۰۶:۴۰ ساعت _ شنبه سه

 

 فضای. زندمی تعمیرگاه انتهای آهنی در به بار چند دست پشت با آرامی به فاطمه

 وسایل و هاماشین تعمیر به آن بیشتر بخش که است شکل مربع و بزرگ تعمیرگاه،

 یک اما شده؛ داده اختصاص دیوار هایگوشه در نارنجی هایقفسه در نیاز مورد

 شده جدا حسابداری دفتر و حمام بهداشتی، سرویس برای آن کنار از مستطیل

 .است

 .بفرمایید -

 که است فالح دختر تعمیرگاه، حسابدار. کندمی باز را در و خنددمی نخودی فاطمه

 .است حسابداری لیسانس فوق دانشجوی

 داشته آمدی و رفت غریبه با دهدنمی اجازه مهرآیین، عرفان فاطمه، تربزرگ برادر

 دنبالش به خودش که زمانی تا باید بنابراین کند؛ استفاده آژانس یا تاکسی از و باشد

 .کند صبر بیاید،

 بماند، منتظر باید که هاییزمان هم فاطمه. هستند عرفان آشنای اشخانواده و فالح

 .گذراندمی فالح دختر نشینی هم به معموالً

 فالح، دختر برای و فرستدمی پیش را دستش شود، باز کامالً در که این از قبل

 .دارد قرار در مقابل میزش داندمی. دهدمی تکان زینب،
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 .کندمی باز کامل را در زینب، متعجب صدای شنیدن با

 !تویی؟ فاطمه، -

 :گویدمی کشیده و خنده با فاطمه

 .حسابدار خانم سالم، -

 .است باورنکردنی. دهدمی تکیه اشصندلی به ایدوستانه لبخند با زینب

 :پرسدمی شگفتی با و نمایدمی کج سری

 !هم؟ باز -

 :دهدمی جواب عجیبی زدگیذوق با و کندمی تأیید سر حرکت با مکث بدون فاطمه،

 .هم باز -

 تصادف کجای. کندنمی درک واقعاً. کشدمی اشمشکی یمقنعه به دستی زینب

 خدای فاطمه که آمده کنار و شده متوجه ًتقریبا چند، هر دارد؟ ذوق همه این کردن

 .است خیالیبی

 اشاره میزش مقابل رنگ طوسی صندلی دو به دست با. زندمی ملیحی لبخند

 .کندمی

 .بشین لطفاً -

*** 

 ۰۶:۴۵ ساعت _ شنبه سه
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 که اندازدمی شِهام به نگاهینیم آینه از جاده، به توجه و رانندگی با زمانهم رستاک

 کندمی فکر هاوقت گاهی. است درگیر اشطراحی با معمول طبق است؛ نشسته عقب

 .دارد طراحی جنون شِهام،

 صورت قاب که آیندمی کش چنان شِهام هایب*ل طراحی، خط آخرین کشیدن با

 .است شده عالی گذارد؛می تنگ هاآن بر گردش

 و پدر دست در دست که کشیده را کودکی آبی آسمان همان زیر مشکی رنگ با

 حال در مادرش و است سرش روی پدرش دیگر دست. نگردمی را آسمان مادرش،

 .خنددمی دو آن نگریستن

 یزمینهپس یک فقط بدهد؛ تغییر را طراحی هشتگ باید کندمی فکر خودش پیش

 است؟ خوب شاد،

 :گویدمی خنده با اشطراحی کردن ذخیره حال در

 .کنی تصادف تونیمی شد، تموم کارم -

 .باشند داشته مقبولی یبهانه باید تعمیرگاه به رفتن برای

 :دهدمی پاسخ خشکی به معمول طبق رستاک

 .بله -

 طرح یک و رنگ یک شلوار و کت همیشه رستاک. کندمی نچینچ شوخی به شِهام

 حفظ شرایطی هر در را اشچهره خنثی حالت و ایستدمی رسمی. پوشدمی مشکی

 .ماندمی آهنی آدم شبیه است؛ بیگانه احساسات با گویی نماید،می

 :گویدمی خنده با شِهام

 .باشه افسردگی عامل تونهمی خودش تو، با بودن تنها -

 .دهدنمی نشان واکنشی همیشه مانند رستاک که البته
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*** 

 ۰۹:۰۵ ساعت _ شنبه سه

 

 .کردی داغونش خوشگل چه -

 با شِهام. است شده پارک دندهچرخ تعمیرگاه مقابل رستاک رنگ مشکی سوزوکی

. است ایستاده سپر چپ قسمت جلوی و شده پیاده رستاک از ترسریع دستی،پیش

. داده قرار زانوهایش روی دست و شده خم مر*ک تا آسیب دقیق میزان دیدن برای

 راهشان سر که کوباند تنگی میانبر مسیر دیوار به را ماشین سپر یگوشه رستاک

 .داشت قرار

 با دارد، ایتیره نسبتاً پوست. شودمی پیاده هم رستاک که کشدنمی طول چندان

 .هستند خود حالت ترینکوتاه در همیشه که رنگی مشکی پرپشت موهای

 و کوبدمی هایشران روی را هایشدست کند،می راست را کمرش که حالی در شِهام

 :زندمی ب*ل

 کنی؟ کارچی باید که دونیمی -

 :دهدمی ادامه خنده با و زندمی بشکنی

 .تو با حاضرین پرتی حواس -

 کوتاهی به اشمشکی یساده کت هایآستین سر نمودن مرتب حال در رستاک

 :دهدمی جواب

 .اممتوجه -

 .دهدمی تکان تأسف ینشانه به سری او نگریستن چپ چپ حال در شِهام



 
 

  shun-                                                                              www.cafewriters.xyz-ی اول |  ی نقطهدسیسه

www.cafewriters.xyz        
Page 26 

 آخه؟ بدی رو جوابم بیشتری هیجان با میشه چی -

. گیردمی پیش در را تعمیرگاه مسیر و گذردمی کنارش از شِهام به توجهبی رستاک

 در. دهدمی بیرون ایدرمانده نفس شِهام سرش، پشت در. داردبرمی بلندی هایقدم

 :نمایدمی زمزمه ب*ل زیر و زندمی نیشخندی او دنبال به رفتن حال

 .باش رو ما یراننده -

*** 

 ۰۹:۱۵ ساعت _ شنبه سه

 

 جا چیزی حاال تا خودش یعنی کنه؛ کارشچی بگم خدا عذاب، یفرشته این -

 شو ساکت مین دو. لحظه یه میاد، نصیحتش و غر غر صدای داره هنوز! بیا! نذاشته؟

 به ماهه شیش خوبه جات، سر بشین بیاره، فاطمه زدم زنگ کنم، کارچی باید ببینم

 .هاهستم دخترت هم من خب، بگو چیزش یه! مامان نیومدی؛ دنیا

 گوش همراهتلفن پشت از شادی هاینقنق سیل به خنده با که گونههمان فاطمه

 که دهدمی تکان زینب برای هم سری صندلی روی از شدن بلند حال در دهد،می

 :گویدمی خنده با زینب

 .باش راحت -

 .بشنود را شادی بیداد و داد صدای تواندمی هم او حتی

 امکان، حد تا که دارد وجود جنسی چوبی کوچک یکتابخانه زینب میز پشت

 به جالبی ظاهر و است متفاوت جلدهایشان رنگ که شده گذاشته آن در هاییکتاب

 هم دفترش برای. است خلوت و مرتب زینب میز روی. اندداده کوچکش و ساده دفتر
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 میز مقابل صندلی دو با و کرده استفاده رنگی طوسی یساده دیواری کاغذ از

 .نموده ست اش،فلزی

 پشت را در فاطمه. کندمی همراهی دفترش از خروج تا را فاطمه زینب، کهربایی نگاه

 .بنددمی سرش

 عرفان با نباشه، غمش بگو هم داداشت به! نیار جوش جوریاین هم تو حاال شادی، -

 .میاریم براش

 در را حساسش و منظم شدت به کوچک برادر دوربین شادی رسدمی نظر به

 .است گذاشته جا فاطمه ماشین داشبورد

. ماندمی مدرسه هایناظم شبیه شناسد؛می را شادی کوچک برادر داراب، فاطمه،

 .دارد ریختن خون حکم برایش کسی نظمیبی و دهدمی تذکر همیشه

 :گویدمی ایناباورانه لحن با شادی

 لحظه یه. درآوردن رو هامگوش پدر هاشترکش! پوکهمی داره! نباشه؟ غمش این -

 تو حاال نذاشتم، جاش که عمد به داداش، فهمیدم پیغمبر به پیر به فهمیدم، بابا باز،

 .فهمیدی رو این اگه

 .دهدمی قرار مخاطب را فاطمه دوباره

 .نمیشم ترشکوچیک دونه یه حریف من درگیرن، تراشبزرگ با ملت نگاه، -

 معترض صدای که خنددمی نخودی و گیردمی دهانش جلوی دستی حرفبی فاطمه

 :شودمی بلند شادی

 !فاطمه -

 ... .جانِ -
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 تعمیرگاه داخل به که خودرویش عقب یشیشه جلوی که فردی دیدن با فاطمه

 .نمایدمی خوش جا کلماتش میان کوتاهی مکث و خوردمی جا است، ایستاده آورده،

 فاطمه؟ -

 پافر و رسندمی گردنش یمیانه تا لختش مشکی موهای. است بلندی قد نسبتاً مرد

 هوا یعنی کند؛می غنچه را هایشب*ل تعجب با فاطمه. دارد تن به رنگی خاکستری

 است؟ سرد انقدر واقعاً

 در. دارد تن به رنگی صورتی یساده سوییشرت پاییز، اواخر هوای وجود با خودش

 .است ایگرمایی آدم کل

 :دهدمی جواب تریآرام لحن با شادی

 داراب چشم به خواب شب وگرنه! هانذاری جاش من مثل هم تو فقط هیچی، -

 .نمیاد

 .خنددمی ریز فاطمه

 نداری؟ کاری راحت، خیالت -

 .باش خودت مواظب. باشی سالمت نه، -

 .باشی زنده -

 به سوییشرتش جیب داخل همراه تلفن گذاشتن حال در و کندمی قطع را تماس

 داخل را فالح. شودمی رد هاماشین میان از. نمایدمی تند قدم مرد آن سمت

 آن و او تنها رسدمی نظر به. آیدنمی او چشم به هم شاگردش و بیندنمی تعمیرگاه

 .هستند تعمیرگاه از قسمت این داخل مرد

 که پاهایی صدای تواندمی. زندمی نیشخندی مدنظرش فلش نگریستن حال در شِهام

 اویی یابدمی اطمینان که کشدنمی طولی. بشنود را شوندمی ترنزدیک و نزدیک او به
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 و کشدمی سفیدش لباس ییقه به دستی. است او سمت به مسیرش آید،می که

 !شِهام آقای باش آماده گویدمی خودش به دل در. کندمی مرتبش

 به است، نیل پای خرده اعضای از که را شاگردش و میانسال مکانیک ماهرانه رستاک

. است داشته شاننگه معطل چنانهم و کشیده بیرون سوزوکی آسیب دیدن یبهانه

 دلیل همین به شاید. کندنمی ایفروگذاری هیچ رستاک بیاید، میان به که کار بحث

 هر اما است؛ محافظ و راننده ظاهر به داده؛ قرار شِهام مسئول را او رأیمند، که است

 به خط که است مراقبی و خبرچین باطن در دانندمی رأیمند، و رستاک و شِهام سه،

 .رساندمی رأیمند اطالع به را شِهام کارهای خط

 !جناب سالم، -

 تعجبش آید،می که صدایی بلندی و سرزندگی اما بود؛ کرده آماده را خودش چه گر

 نشان ترسیده تقریباً را خودش و پردمی جا از خورده جا ظاهر به. انگیزدبرمی را

 .است نشده صدا صاحب شدن نزدیک متوجه گویا دهد؛می

 .ها -

 صورتش عرضهم لبخندی دوستانه دارد، سر بر ایمشکی چادر که کوتاهی قد دختر

 تا و نموده گره هم در بدنش پشت را هایشدست. دهدمی هدیه شِهام هایچشم به

 .کندمی رعایت را شرعی یفاصله هنوز چند هر است؛ شده خم او سمت به حدی

 :گویدمی صمیمانه

 !ببخشید! ترسوندمت؟ -

 .کندمی کج را سرش شرمنده، ایچهره با و

 تو؟ خوبی. نداشتم قصدی -
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. زنندمی مشکی به رو که دارد رنگی تیره ایقهوه یکشیده هایچشم دخترک

 .است گرم و دوستانه نگاهش

 با ذهنش. زندمی ایدوستانه لبخند متقابالً. کندمی جمع را خودش سرعت به شِهام

 ماشین صاحب دختر، این شاید که رسدمی احتمال این به سریع گیرینتیجه یک

 پس. گذاشتنمی رستاک نیامده، هم بیرون از نیست، قطعاً که مکانیک آخر باشد؛

 تمام با. است آمده آهنی در آن پشت از شاید بوده، تعمیرگاه داخل پیش از احتماالً

 که این مگر کند باز شِهام با را حرف سر نداشت نیازی خود خودیِ به تفاسیر این

 .است پارس پژو صاحب زیاد احتمال به پس باشد؛ داشته حساسیتی پارس پژو روی

 :گشایدمی ب*ل صمیمانه هم او فاطمه، شبیه

 .نداره ایرادی -

 داخل آمدمی نظر به پشت از. اندازدمی شِهام قبلی مکان به نگاهینیم فاطمه

 خجالت. بگوید چیزی بخواهد آیدنمی نظر به دارد؟ کاری یعنی. نگردمی را ماشینش

 !کشد؟می

 .کندمی باز را بحث سر خودش فرض، این با فاطمه

 کنم؟ کمکت تونممی داری؟ کاری -

. گشود را حرف سر خودش فاطمه شد خوب. زندمی لبخندی خواسته خدا از شِهام

 از را فلش جوری یک باید. ندارد خبر محتویاتش از و ندیده را فلش او آیدمی نظر به

 .بیاورد در چنگش

 موقعیت. بیاورد بیرون برایش را فلش فاطمه خود اگر شودمی بهتر چیزی هر از قبل

. بگذارند باقی کوری ینقطه که نیست ایگونه به تعمیرگاه یمداربسته هایدوربین

 .نیست مطلوب که بردمی بیشتری زمان اما کند؛ هک را سیستمشان تواندمی
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 را فاطمه که شود وارد ایمزهبی چند هر شوخی در از گیردمی تصمیم شِهام

 .سازدمی فلش آن یمتوجه

 بانمکی حالت و خنده با و گذاردمی ماشین یشیشه روی ایاشاره انگشت بنابراین

 :گویدمی

 آخه بیارم؛ بیرون ماشینت توی از رو خوشگلم فلش جوریچه کردممی فکر داشتم -

 .ماشینت توی انداخت االرض،طی با و گرفت ازم رو اون جن یه

 هم دست حرکات از باشد، داشته بهتری یوجهه اشمزهبی شوخی که این برای

 .گیردمی را دستش فاطمه از خنثی نسبتاً صورت یک نهایت در اما کند؛می استفاده

 به خنده آیدنمی نظر به اما هست؛ فاطمه باریک هایب*ل روی دلنشینی لبخند

 .باشد شِهام شوخی

 راه و کند عذرخواهی اشمزهبی شوخی بابت فاطمه از گیردمی تصمیم سرعت به

 .شودمی خشک فاطمه، صدای شنیدن با که نماید امتحان دیگری

 :زندمی ب*ل مشتاقانه و کوبدمی هم به را هایشدست فاطمه

 .کنممی باز رو در االن نه؟ هستی، شاکی خیلی جنه اون دست از حتما وای، -

 !ها؟ -

 معموالً. گرددمی ماشین یدک کلید دنبال به سوییشرتش جیب داخل فاطمه

 طول چندان. سپرده فالح به ماشین جاییجابه برای را آن اصل. است همراهش

 .کنندمی حس را کلید سردی هایش،انگشت که کشدنمی

. گذراندمی نظر از را فاطمه یچهره دقت با. نگردمی را کارهایش تعجب با شِهام

 یعنی. بگذارد کسی سرسربه خواهدمی که نیست آدمی شبیه اشمعصومانه لبخند

 است؟ کاریهم نوعی دهد؟می ادامه را شِهام شوخی دارد
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 ببیند تا دهد ادامه فاطمه تماشای به گیردمی تصمیم. بیاورد در سر تواندنمی شِهام

 .شودمی چه

 با. شودمی قدمپیش عقب در کردن باز برای و کندمی باز را ماشین قفل فاطمه

 .کشدمی عقب را خودش ناخودآگاه شِهام دارد،برمی شِهام سمت به فاطمه که قدمی

 صورتی اول یلحظه همان در که گشایدمی را ماشین عقب در او، به توجهبی فاطمه

 .گویدمی آقا آن که باشد فلشی همان باید. آیدمی هایشچشم به کوچکی شی شفاف

 ناز فلش، خرسی قاب. زندمی دلنشینی لبخند. داردبرمی را فلش و شودمی خم

 :زندمی ب*ل ذوق با و کشدمی خرسک سر روی را اشاشاره انگشت! است

 .آخه تو نازی قدرچه -

. نگردمی ماشین عقب یشیشه پشت از را او تعجب با جیب، در دست شِهام،

. اندداده هدیه او به را اشعالقه مورد عروسک که است کودکی شبیه اشزدگیذوق

 خودش برای که ناآشنا فلش یک که این از حتی دخترک یعنی. زندمی نیشخندی

 نظر به! است؟ خوش حالش اصالً! نکرده؟ تعجب افتاده، ماشینش در نیست هم

 .باشد ظاهرسازی خندانش صورت آن آیدنمی

 ایدوستانه لبخند با و ایستدمی صاف. کشدمی بیرون ماشین از را سرش فاطمه

 .گیردمی شِهام سمت به را فلش

 .بفرمایید -

 :دهدمی ادامه و زندمی چشمکی

 .باش مراقبش بیشتر بعد سری -
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 شده، گرفته سمتش به که فلشی و فاطمه گرد صورت میان شِهام، متعجب نگاه

 این یگزینه تواندنمی اصالً! کند؟می اشمسخره! انداخته؟ دستش دخترک. دودمی

 .بپذیرد کرده، باور را حرفش فاطمه که

 :پرسدمی متعجبانه و گذاردمی اشنه*سی روی دستی معذبی، اصطالح به یخنده با

 !من؟ به دیشمی -

 :گویدمی لوحانهساده. کندمی تأیید سر حرکت با بالفاصله فاطمه

 .دیگه هست تو برای -

 درگیر ذهنش حال عین در و رسدمی فاطمه رفتار از باور این به شِهام است؛ صادقانه

 یشیفته که است هاییاحمق آن از کند؟ باور باید فاطمه چرا. شودمی رفتار این چرا

 این به باشد، داشته قبولشان اگر حتی اما دارد؟ قبولشان هستند؟ اجنه وجود

 بیندازند؟ او ماشین در و بدزدند را او فلش که است مسخرگی

 حالی در. گیردمی فاطمه دست زیر و بردمی جلو فلش گرفتن برای را دستش شِهام

 فرود او دست کف روی تا شودمی رها فاطمه دست از که نگردمی را فلش حرکت که

 .نیست درست چیزی یک میان این قطعا که کندمی فکر این به بیاید،

 هیچبی را فلش که است عالی این زند؛می حسیبی لبخند فلش گرفتن از پس

 پس را اششادی دارد، فاطمه رفتار عجیبی از که سوالی اما گرفته پس دردسری

 .راندمی

 .ممنونم -

 .کوبدمی هم به را هایشدست شادی با فاطمه

 !کنممی خواهش -



 
 

  shun-                                                                              www.cafewriters.xyz-ی اول |  ی نقطهدسیسه

www.cafewriters.xyz        
Page 34 

 هست هم کسی واقعاً. داندنمی شِهام. نیست عالم در غمی هیچ گویا خندد،می چنان

 !باشد؟ نداشته دنیا این در کوچک چند هر غمی، هیچ که

 با. کندمی مشت را هایشدست! نیست که عجیب. بپرسد را سوالش گیردمی تصمیم

 :پرسدمی آرامی صدای

 !کنی؟ باورش دلیلی هیچ بدون تونیمی جوریچه! کنی؟می باور رو زدم که حرفی -

 مشتاقانه شِهام، یتیره سبز رنگی هایگوی و خنددمی شِهام ناباور لحن به فاطمه

 .نگرندمی ردن*خو تکان امید به را باریکش هایب*ل

 سرش پشت را هایشدست. شودمی متمایل شِهام سمت به پیش از بیش فاطمه

 شِهام و رودمی عقب هایش،دست دنبال به هم چادرش که کندمی گره درهم

 .ببیند است، پوشیده که رنگی بنفش مانتوی جلوی تواندمی

 :دهدمی جواب عجیبی آرامش و مهربانی با و زندمی ایدوستانه لبخند فاطمه

 دلیل با که اونی باوره؛ که بودنشه دلیل بدون به باور،! جناب کنیمی اشتباه داری -

 و فاعله باورکننده! کنیمی قانعش تو... کنهنمی باورت پذیره،می ازت رو چیزی یه

 .کنهمی مشخص رو کدومشون هر ارزش و تفاوت که همینه! مفعول شده، قانع

 پرسدمی خودش از! است؟ باور بودنش دلیل بدون به باور،. زندمی نیشخندی شِهام،

 حس. فهمدنمی را خودش حال است؟ عجیب. آوردمی خاطر به را تنگ چهارچوبی و

 !شودمی غرق دارد کندمی

 :گویدمی صادقانه حال، هر به

 !دادی قشنگی جواب -

 !ناراحتی؟ تو، -
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 سوال. پرندمی باال پشتشکم ابروهای. آوردمی باال را سرش سرعت به فاطمه سوال با

 .است ربطیبی و مقدمهبی

 :پرسدمی خنده با

 چیه؟ منظورت -

 اشمشکی لخت موهای پشت دستی. دهدمی تکان منفی ینشانه به را سرش

 ادامه بیاید، نظر به زدهخجالت کندمی سعی که گردی یچهره با و گذاردمی

 :دهدمی

 .کردی باورم تو که حالمخوش من! نه که البته -

 احساس کندمی حس عجیبی یگونه به شِهام. زندمی لبخندی متقابالً هم فاطمه

 .دارد فرق قبل با فاطمه لبخند این پشت

 !عالیه این! خندیمی تو درسته، -

. آوردمی جلو را دستانش از یکی کند،نمی درکش شهام که ایگرفته لبخند با فاطمه

 گریه، از بدتر حتی شاید ندارد؛ گریه از کم چیزی فاطمه، لبخند کندمی احساس

 !شد؟ گونهاین چرا کند؛نمی درک... ولی نیست تلخند

 نماید،می ریز که درشتی هایچشم با و کشدمی درهم را ابروهایش تعجب با شِهام

 چپ ینه*سی نزدیکی در فاطمه یاشاره انگشت ایستادن تا را فاطمه دست حرکت

 رسا صدای با فاطمه. کندمی دنبال باشد، داشته قرار قلبش باید که جایی خودش،

 :گویدمی ایگرفته اما

 !شنوممی رو پسربچه یه یگریه صدای جااین از کنممی حس چرا دونمنمی -
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. شودمی خشک لحظه چند برای شِهام. کندمی مات و کیش را شِهام فاطمه، حرف

 نیشخند آید،می خودش به که زمانی حال این با! بکند تواندنمی هم فکر حتی

 .نشیندمی هایشب*ل روی تمسخرآمیزی

 به. دهدمی تکان را سرش عظیم، حسرت آن ترسناک، تاریکی آن تنگ، فضای آن

 یاد به را خودش یگریه صدای هم خودش حتی دیگر. گویدمی خیالیبی خودش

 .کند توجهی حرفش به نباید! غریبه یک به رسد چه آورد،نمی

 !زدی توهم کنم فکر -

 !سنجیشنوایی برم باید سر یه کنم فکر! اوهوم -

 این که است فهمیده دیگر. کندمی فروکش سریع شِهام تعجب! پذیرفت ساده چه

 !است بازی لوحساده فرای. کندمی باور را چیز همه عجیبی طرز به دخترک

 چنین که کردنمی هم فکرش است؛ نشده بد که او حال به. کشدمی عمیقی نفس

 .بیاورد دست به را فلش ساده

. دارد خودش در ایکنندهویران اطالعات. اندازدمی دستش در فلش به نگاهی نیم

. افتادمی بزرگی دردسر به منتها شد؛نمی نابود اندیش رسید،می پلیس دست به اگر

 .کندمی عوض را بحث برد،می پافرش جیب درون را دستش که حالی در

 بکنم؟ خواهشی یه ازت تونممی-

 !اوهوم-

 جواب سر، حرکت با و کشدمی دهانش درون به را هایشب*ل کودکانه فاطمه

 صورتی، خرسک شبیه دارد، که توپری هایلپ و گرد صورت وجود با. دهدمی مثبت

 .است دلنشین و بانمک

 !کنننمی باور معموالً بقیه نگو؛ چیزی کسی به امروز ماجرای مورد در لطفاً -
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 .دهدمی قرار اشپایینی ب*ل روی را اشاشاره انگشت تعجب با فاطمه

 !ترسی؟می خودت از -

 کند؟ گیرشغافل خواهدمی کجا تا. است مانده باقی دخترک این کار در واقعاً شِهام

 چیه؟ منظورت -

 ترسی؟می ازش مگه. داره خبر اجنه از که خودتی کنی،می قایم رو خودت داری -

 و لوحی ساده عین در فاطمه نظرش به دهد؛می بیرون ایدرمانده نفس شِهام

 .فهمدمی حدش از بیشتر دیوانگی،

 .شودمی نه*سی به دست جانب، به حق شِهام،

 !بترسم؟ نباید -

 قبل بترسی، خودت از اگه! بترسن خودشون از که روزی از ولی... بترسن باید همه -

 هیچی دیگه وقت، اون. بازیمی بهش رو ظاهرت روزی یه بفهمی، که این از

 ...نیستی

 حال، عین در و گویدمی راست فاطمه. زندمی دردناکی نیشخند شِهام شد؛ جالب

 قربانی همیشه بودن خوب برای دنیا این. نیست هاسادگی همین به چیز هیچ! دروغ

 بخشی گاهی، و آدم گاهی زمان، گاهی است، ت*لذ یک گاهی قربانی این طلبد؛می

 .آدم یک وجود از

 ارتباط یه ناخواه خواه اجتماعیه، موجود یه انسان! مونهمی شعار یه مثل حرف این -

 و سرزنش از فراریه، بودن تنها از! ذاتشه این یبرده انسان،. خوادمی دیگران با مثبت

 !طبیعتمونه این و خوایممی رو تأیید فقط ما... هم شدن گذاشته کنار
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 تو از تیکه اون! نیست؟ هم وجودت از بخش اون طبیعت این کنیمی فکر چرا پس -

 زیر رو ذهنت... ندی فرصت بهش اگه نکنی، تأییدش خودت اگه خواد،می تأیید هم

 !میاره پا

 :دهدمی ادامه بیشتری ذوق با فاطمه

 تکشون تک تعداد به! زیاد خیلی خیلی هستن، زمین یکره روی زیادی هایآدم -

 پسندیده شانس نساز، درونی نشینگوشه یه خودت از. داره وجود سلیقه و اعتقاد

 ...جوریاین. نگیر گرتپسندیده از رو پسندیدن و خودت از رو شدن

 .زندمی عمیقی لبخند

 .بشه بهتر برات چیز همه شاید -

 !است بارحسرت بودن، تمسخرآمیز از بیشتر شهام، ب*ل روی نیشخند

 !ذارهنمی باقی حرفی جمله، سر شاید این -

 :دهدمی جواب دوستانه. گیردنمی دل به را نیشخندش. خنددمی پروابی فاطمه

 ...بهش مونه،می پیشم خودت حال هر در -

 .دهدمی تکان محکم و گیردمی بدنش جلوی شده، مشت را هایشدست

 !دارم دوستش خیلی من. راحت خیالش هستم، پشتش من بگو -

 افراد اصوالً مگر. مانده باقی دخترک کار در. کشدمی هایشب*ل روی زبانی شِهام

 دالیل به هاآن از نفر چند با نیستند؟ هاحرف این از ترسرسنگین نامحرم با چادری

 .اندنبوده راحت و صمیمی گونهاین کدامهیچ اما داشته برخورد مختلفی

 :کندمی تشکر صادقانه و زندمی لبخند قدرشناسی با حال این با

 .ممنون خیلی! رسونهمی رو لطفت -
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 دوستش جور همه باشد، داشته باورش نهایتی بدون حد،بی که باشد کسی که این

 در اجنه با که دیگری روی آن شهام. است شیرین خیال یک فقط باشد، داشته

 بهانه که حال همان در وجودش از بخشی فاطمه، حرف با اما ندارد را است ارتباط

 .چشدمی را ایسابقهبی شیرینی گیرد،می

 گر آورد،می شوق به هم را دیگران معموالً که اشتیاقی با اما مقدمهبی هم باز فاطمه

 :زندمی ب*ل است، دیگران این استثنای از شِهام چه

 حرف صدات! بودم نگفته نه، داری؟ خوبی صدای چه بودم گفته بهت! راستی -

 !نمیشم خسته ازشنیدنش خاصیه، جور یه نداره،

 حقیقتاً شِهام صدای. کندمی تعریف شِهام صدای از که نیست کسی اولین فاطمه

 هم زنانه و نازک اما نیست مردانه و محکم دارد؛ ایشنیدنی و عجیب تن. است خاص

 انکار تواندنمی کس هیچ را اشآواییخوش که دو این میان است چیزی شاید نیست،

 .کند

 نخواستنی و خشم با که شودمی شنیده فریادی شِهام ذهن پس در حال این با

 .است شده عجین دردناک

 لیاقت بزنه، حرف بتونه الاقل که بیاره دنیا به رو ایبچه یه نتونست حتی اون -

 !صورتش توی نداختممی باید رو تف اون نداشت؛

 درون دستی. بماند پس همان در باید ذهنش پس. دهدمی تکان سری عصبی شِهام

 .ریزدمی برهمشان خنده با و برده فرو اشمشکی موهای

 !شنوهمی قشنگ هاتگوش -

 :گویدمی آرامی صدای با و خنددمی نخودی فاطمه

 شنون،می معمولی من هایگوش! نده نشون منفعل رو خودت نگو، جوریاین -

 !کنهمی نوازششون انگار! قشنگه خیلی تو صدای
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 چه. ریزندمی هم به را ذهنش. کنندمی رو و زیر را شِهام دل فاطمه هایحرف

 اگر این در او. است نداده رخ شِهام برای وقت هیچ اگر، این یادامه... اگر شدمی

 شدن غرق حال در را خودش کنند،می تعریف صدایش از که زمان هر و مانده. مانده

 !بیندمی

*** 

 ۰۹:۴۰ ساعت _ شنبه سه

 

. نمایدمی پوفی. کندمی پارک دنده چرخ از فاصله متر دو با را اشمشکی زانتیای

! بیفتد زمین بر و بسرد پاهایش روی از خواهدمی کمرش کندمی حس است؛ خسته

 نمودن درست برای بیمار صورت روی ساعت چند روز طول در داندنمی هم خودش

 .شودمی خم هایشدندان

 شدنش پزشکدندان از که نیست گونهاین حال هر به. کشدمی ایدرمانده نفس

 .دارد و داشت نیاز پول این به او و است خوب کار، این پول. باشد پشیمان

 نزدیکی در نظر به. پوشیده رنگی مشکی وست رنگش خاکستری شلوار و کت روی

 سفید تار چندین موهایش، لخت مشکی عمدتاً تارهای الیالبه است؛ سالگی چهل

 .شودمی دیده هایشگوش پشت قسمت در خصوص به

 پوشیده، که ایرسمی لباس خالف بر. شودمی پیاده و کندمی باز را ماشین در

 شلوار با که است این نامتوازنش تیپ دلیل. دارد پا به طبی ورزشی هایکفش

 بایستد، پا روی باید که زیادی زمان خاطر به و دارد بهتری احساس ایپارچه

 .هستند انتخاب بهترین برایش ورزشی طبی هایکفش

 یک یکی خواهر یحوصله است امیدوار عمیقاً. کندمی تند قدم دندهچرخ سمت به

 داده وقت مراجعین به پیش از اشمنشی که این خاطر به. باشد نرفته سر اشدانه
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 نگرفتن نظر در برای را خودش حسابی. کند تنظیم را اشبرنامه نتوانست بود،

 گیردمی خوابش شادی دانستمی کجا از بود؛ کرده سرزنش فاطمه تصادف احتمال

 سپارد؟می فاطمه به را فرمان و

. زندمی خشکش گیرد،می قرار دنده چرخ یشیشه جلوی که این محض به

 جایشان سر و شوندمی تردرشت ترسیده دارد، که درشتی خاکستری هایچشم

 !گیردمی درد قلبش. لرزندمی

 غریبه یک با چرا است؛ فاطمه قطعاً ایستاده، او به پشت که ایچادری دخترک

 !کند سکته عرفان مانده کم کند؟می صحبت

 مرد رسد،می ورودی به که همین اما دودمی رسماً. بخشدمی سرعت هایشقدم به

 تیره پوستی با دارد تن به مشکی شلواری و کت. شودمی سد راهش جلوی ناشناسی

 .است محترمی آدم نظر به جدی، نسبتاً ایچهره و

 بگیرم؟ رو وقتتون لحظه چند تونممی ببخشید، -

 به که نگرندمی را رستاکی تعجب با اند،ایستاده سوزوکی مقابل که سعید و فالح

 حال، همین در! است ایستاده عرفان جلوی اکنون و شد غیب کنارشان از سرعت

 :گویدمی لبخند با فالح

 !گل عرفان آقا سالم، -

 به خواهدمی عمیقاً که حالی در. فرستدمی لعنتی. زندمی ایدرمانده لبخند عرفان

 سمت به مندیحرص لبخند با و کندمی کنترل را خودش برود، خواهرش سمت

 .است تربزرگ حال هر به. گرددبرمی کوتاه قد نسبت به فالح

 !عمو سالم، -

*** 
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 ۰۹:۴۵ ساعت _ شنبه سه

 

 !عرفان؟ -

 سمتی به برادرش سر. گرداندبرمی را رویش تعجب با عرفان نام شنیدن با فاطمه

 .است عرفان که است مشخص وضوح به قامتش از اما است دیگر

 کل*هی روی نگاهش عرفان، از قبل اما کندمی دنبال را فاطمه نگاه مسیر هم شِهام

 تر لبی. است تمام جااین رستاک و او کار حال هر به. ماندمی رستاک یورزیده

 :پرسدمی لبخند با و کندمی

 !شناسیش؟می -

 .کوبدمی هم به را هایشدست ذوق با فاطمه

 !داداشیمه -

 سمتشون؟ بریم... منه یراننده هم جلوش آدم -

 :دهدمی جواب مشتاقانه فاطمه

 .بریم -

 رستاک و است فالح با پرسی احوال مشغول عرفان. روندمی هاآن سمت به هم با

 آن آمدنمی نظر به آن از پیش گرفته؛ آرام میانسال مکانیک و او آشنایی به دلش

 .بدهد پاسخ درخواستش به بخواهد نام عرفان شخص

 .کنار بری تونیمی! رستاک -
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 با و ایستاده سرش پشت دقیقاً که گرددبرمی شِهامی سمت به سرعت به رستاک

 عقب را خودش بلند قدمی با و دهدمی تکان سری برایش. نگردمی را او لبخند

 .نموده جلب نیز را فالح و عرفان توجه شِهام صدای. کشدمی

 تنها صورت، گردی این. ماندمی عرفان گرد صورت روی ایلحظه چند شِهام نگاه

 زدنمی هم حدس حتی گفت،نمی فاطمه اگر! است فاطمه و او میان ایچهره شباهت

 هایچشم خاکستری اما دارد ایمعمولی یچهره فاطمه باشند؛ برادر و خواهر که

 و پوست سفیدی کنار خاصی جذابیت عکس بر نیست، معمولی عرفان درشت

 .کرده ایجاد درشتش هایب*ل

 !عرفانی -

 با عرفان اما ترساندمی را سه هر شود،می بلند ناگهانی که فاطمه یزدهذوق صدای

 را خودش خجالتبی فاطمه و کندمی باز فاطمه برای را آغوشش لبخند و خونسردی

 .اندازدمی عرفان دستان حصار میان در

 :زندمی ب*ل عرفان، ینه*سی به سرش فشردن حال در

 !بود شده تنگ برات دلم خیلی -

 .پردازدمی فاطمه سر نوازش به ملیحی لبخند با عرفان

 .هم من -

. نمایدمی بسنده ایپدرانه لبخند زدن به کرده، عادت صحنه این دیدن به که فالح

 با شِهام اما نیست مشهود اشکشیده صورت در خاص حسی از نمودی که رستاک

 .نگردمی را مقابلش یصحنه ایشده ریز یتیره سبز هایچشم

 را خود گونهاین اش،ناتنی خواهر نهال، حتی! برادراند؟ و خواهر واقعاً اصالً نفر دو این

 .اندازدنمی نهال تنی برادرهای متین، و شاهین ش*آغو در
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 .فاطمه بریم دیگه نداری، کاری اگه -

 .گیردمی فاصله عرفان از فاطمه

 جا ماشینم داشبورد توی ببریم، براش باید. بردارم رو شادی دوربین بذار چرا، -

 .گذاشته

 .دهدمی تکان سری عرفان

 .منتظرم -

 با هم شِهام. دودمی ماشینش سمت به و گذردمی کنارش از شِهام به توجهبی فاطمه

 کلک ترسریع که کندمی اشاره رستاک به چشم یگوشه با عمیقی نفس کشیدن

 !شده تمام کارشان. بکند را ماشین تعمیر

*** 

 ۱۰:۱۵ ساعت _ شنبه سه

 

 اطراف در را هایشدست و است گذاشته زانوهایش روی را رنگ مشکی دوربین کیف

 .داده قرار کیف

 عرفان؟ -

 حس. اندازدمی فاطمه خندان یچهره به نگاهی نیم دنده، کردن عوض حال در

 خنده با را اشناراحتی حتی خندد؛می همیشه فاطمه. نیست جالب اشخنده پشت

 روی از و است خوانده را هایشخنده پشت دست دیگر عرفان که کندمی ابراز

 و کندمی نگرانش فاطمه فعلی لبخند. دهدمی تشخیص را فاطمه احساس ها،همان

 زحمت به! است؟ شنیده گریه صدای فاطمه هم باز نکند. کشدمی درهم را ابروهایش

 .است ترمهم نکردن تصادف االن برای. دهدمی جاده به و کندمی جمع را حواسش
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 :دهدمی پاسخ مهربانی با

 جانم؟ -

 کنار صندلی روی. کنندمی دوربین کیف بند با بازی به شروع فاطمه هایانگشت

 .است نشسته عرفان زانتیای یراننده

 !داشت سبز خوشگل هایچشم که همونی دیدی؟ رو آقاهه اون -

. کردمی صحبت او با تعمیرگاه داخل فاطمه که است همانی. آوردمی یاد به عرفان

 درهم بیشتر را پرپشتش و باریک ابروهای! بود؟ خاطر همین به صحبتشان یعنی

 .کشدمی

 .دیدم -

 با. نیست عرفان درهم ابروهای به حواسش و داده دوربین کیف به را نگاهش فاطمه

 و بد میان است مجبور! بدهد ادامه باید اما فهمدمی را عرفان ناراحتی وجود، این

 .کند انتخاب را یکی بدتر،

 وقتی اما بود آروم اول بچه، پسر یه یگریه صدای شنیدم،می گریه صدای قلبش از -

 اوج خیلی یهو و شد برعکس چرا دونمنمی بشه، شاد که کردم تعریف صداش از

 !شنیدنمی اون کنم فکر حال این با. بشه کر خواستمی هامگوش... گرفت

 فاطمه که است حقیقتی تنها ها،گریه این شنیدن. زندمی محزونی لبخند عرفان

 حضور از محوی رد شاید هست، وجودش در چیزی گویی! کند رد تواندنمی

 !سابقش شخصیت

 زند،می حرف هاگریه این شنیدن از فاطمه که زمان هر. شودمی مچاله عرفان قلب

. شکندمی درهم را اشنه*سی یقفسه بدی درد. کند فرار دنیا از خواهدمی عرفان

 .خوردمی اشپیشانی روی بدی مهر. اندازدمی چنگ جانش به عظیمی وجدان عذاب
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 اشک به اشخاکستری هایچشم مانده کم که حالی در دردها، این تمام میان

 فکر این به زند،می پس را سنگینش بغض دهان، آب دادن فرو زور به و بنشینند

 !است؟ گذرانده سر از را ایکودکی چه سبز، چشم مرد آن یعنی که کندمی

 شود؛می ناراحت بیشتر فاطمه بماند، درگیر فکرش زیادی مدت برای دهدنمی اجازه

 جو دارد، دوست فاطمه که فودیفست قول و شوخی یک با گیردمی تصمیم بنابراین

 .کند عوض را میانشان

*** 

 ۱۳:۳۰ ساعت _ شنبه سه

 

 کشدمی باال را شلوارش ایسرمه هایپاچه ایگونهوسواس حالت با و آرامی به رایمند

 .نگردمی را صندلی چرمی سطح عجیبی دقت با. شودمی خم زانوهایش روی و

 .کردم تمیزش تو مخصوص باشه، راحت خیالت -

 احتیاط با و شودمی بلند. گویدمی راست صدرا آیدمی نظر به. زندمی پلکی رایمند

 حالت خاطر به که هست شلوارش و کت حالت مراقب که حالی در عجیبی،

 .نشیندمی صندلی روی نشوند، چروک نشستنش

. نگردمی را رأیمند کارهای خنده با و ایستاده نه*سی به دست میزش جلوی صدرا

 دستش. دارد تن به تیره آبی تنگ جین با سرخی_مشکی یچهارخانه پیراهن صدرا

 .گیردمی رأیمند سمت به را

 !دی؟نمی روانپزشک نشون رو خودت چرا! واقعاً مریضی تو -

 بحثشان. نشود دهن به دهن صدرا با موضوع این خصوص در دهدمی ترجیح رأیمند

 .داشت نخواهد اینتیجه هیچ
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 !بشین د -

 !ترمراحت ایستاده، تو حضور در. باش راحت -

 بوری موی تار. اندازدمی میز روی کوچک یآینه در خود به نگاهی دقت با رأیمند

 .رساندمی موهایش یبقیه به احتیاط با شده جدا تارموها سایر از که

 !باش منتظر کمیه جااین. بشورمش باید م،زده ژل موی به زدم رو دستم -

 اشبدبختی. افتندمی هایششانه. کندمی پوفی و کشدمی ایدرمانده نفس صدرا

 :گویدمی معترضانه! است شده شروع

 !مریضی واقعاً تو -

 :دهدمی جواب خونسردانه کامالً بورش، و غربی یچهره با رأیمند

 !منفیه خیلی وسواس به دیدت! کنیمی اشتباه -

 :زندمی ب*ل صدرا گوش و چشم از دور صدا،بی و اندازدمی پایین را سرش رایمند

 !دارم دوستش من، -

. کوبدمی اشپیشانی به محکم را دستش کف رایمند، جواب از شده الل صدرای

 این! ببرد پناه خدا به باید شده که هم این خاطر به است؛ وحشتناک رایمند وسواس

 !آید؟می کنار رأیمند با چگونه ضی*عو شِهام

*** 

 ۱۳:۴۵ ساعت _ شنبه سه

 

 :کندمی زمزمه حالبی رأیمند
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 مرد؟ -

 :دهدمی جواب اطمینان با صدرا

 به سرش. کنهمی چپ بگیرنش، که این از پیش و خاکی توی پیچهمی گفتم آره، -

 .کنهمی تموم جا در و خورهمی سنگ

 گروه مافوق حماقت. دهدمی بیرون حرص با را نفسش و کندمی کج سری صدرا،

 هر شده، باز اندیش به پایش چگونه احمقی چنان مانده. است وحشتناک تعقیبشان

 دقت بیشتر باید کانی. کندمی نچی ولی رودمی شمار به هامهره ریز همان از چند

 !کردمی

 .کشدمی کوتاهی آه صدرا

 .کرده رو کار این پژوپارس از کردنشون دور و کردن باز برای معلومه قشنگ -

 سردرگم یچهره این زدمی حدس. اندازدمی رأیمند به نگاهی چشم یگوشه از

 موقعیتش تحلیل حال در هنوز، و شده گم که است کودکی شبیه. ببیند را رتیمند

 رأیمند چرا داندنمی! زند گریه زیر و برسد شدن گم ینتیجه به که آن از پیش. است

 .پیش نه رود،می پس نه ماند؛می مرحله همین در همیشه

 است، ایستاده مراجعین مخصوص چوبی میز پشت در رایمند، مقابل هنوز که صدرا

 که کسی است؛ کرده عادت رایمند غریب هایواکنش این به. زندمی نیشخندی

 کارهایش و رایمند به کاری وجه هیچ به کرده تهدیدش گیرد،می دستور او از صدرا

 .باشد عیار تمام قربان گوی چشم یک. باشد نداشته

 کفش کفی نرمی. دهدمی کوچکی هایتکان را پاهایش قراریبی با عادت طبق صدرا

 تصمیم. بماند حرکتبی که است سخت برایش. کندنمی تولید صدایی اسپورتش

 !نرفته دست از رایمند تا دهد ادامه گیردمی



 
 

  shun-                                                                              www.cafewriters.xyz-ی اول |  ی نقطهدسیسه

www.cafewriters.xyz        
Page 49 

 رضا پسره، این کنن،می تصادف پژوپارس و میثاق که موقع همون آدمی نظر به -

 دنبال کنه، دنبال رو میثاق خود گهمی مافوقش چون ولی کنهمی شک بهشون هم

 .سپارهمی خاطر به رو پژوپارس پالک ولی رهمی اون

 ابروهای و کندمی جمع را حواسش. آیدمی بیرون حال آن از سرعت به رایمند

 :گویدمی کوتاهی مکث با و فشاردمی ب*ل روی لبی. اندازدمی باال را اشکمانی

 !آره؟ رضا، گفتی -

 منظم فری که اشمشکی موهای که دهدمی تکان مثبت ینشانه به سری صدرا

 دست یاشاره انگشت با و است زده نه*سی به را دستش یک. ریزندمی هم به دارند،

 .کندمی بازی گوشش جلوی از مویی تکه با دیگرش

 میثاق اوضاع آوردیم شانس واقعاً! سازهسم نفوذی. درآوردم رو پوکش و جیک آره، -

 واسه کنم فکر. گرفتمی دستش از رو فلش ما از قبل قطعاً نه گر و رفت لو یهو

 .داد رو پالک هم خودش ترفیع

 و جذاب یچهره اشتیره پوست وجود با که صدرا. کشدمی عمیقی نفس رایمند

 تواندمی. شناسدمی را شارایل رایمند که است سال چندین از بیش دارد، ایمردانه

 .بزند حدس آسانی به را جوابش

 رو دستش چیزی که باشه بهش حواست حال عین در و باش نداشته بهش کاری -

 .بره و شه خسته خودش تا بمونه انقدر بذار نگیره؛

 :دهدمی ادامه خاصی درماندگی با رایمند

 .شه جمع تمیز خودش بذار ندارم، رو آلودگی اعصاب -

 !دارد خاصی وسواس واقعاً رایمند
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 کاریکهنه قاچاق باند اندیش، شاه عنوان به شارایل رأیمند. زندمی نیشخندی صدرا

 دارای دارد، فعالیت عتیقه حتی و اسلحه مواد، جمله از قاچاق، از حیطه هر در که

 ایگونهوسواس نوع به اما باشدمی شغلش اقتضای چه گر. است عجیبی خصوصیات

 حضرت شِهام، قول به. کندمی دوری ضروری غیر جرائم و قتل از امکان حد تا

 .گذاشت وسواس بتوان را این نام نیست مطمئن صدرا البته! است وسواس

 کنم؟ کارچی کانی با -

 به. کند رشد دستش زیر میثاق داد اجازه که بود شمال مواد پخش مسئول کانی

 اختیار تا بود گذاشته جریان در را صدرا رایمند، میثاق، نت*خیا شدن آشکار محض

 .بگیرد کانی دست از را

 کجاست؟ االن -

 .اندازدمی باال شانه و دهدمی تکان سری صدرا

 .گذاشتم براش مراقب نیاد؛ بیرون سپردم زندونیه، شخونه توی -

 :پرسدمی درستش، روشن آبی لباس ییقه حالت کردن تردرست حال در رایمند

 کردی؟ تحقیق -

 روندمی درهم رفته رفته رایمند کمانی ابروهای. خنددمی نخودی بدجنسی، با صدرا

 این. بگیرد را اشخنده جلوی تواندنمی. فرستدمی خودش بر لعنتی دل در صدرا و

 اندیش شاه برای احتیاط شرط محکم نظرگیری در بدون بودن منطقی از حجم

 خوریشیرینی به بیشتر، یخنده از جلوگیری برای. است دارخنده فرای چیزی

 اندازد؛می دهان داخل ایشیرینی و زندمی چنگ تراشخوش چوبی میز روی بلوری

 .بگیرد آرام هست، که هم شدن خفه از ترس خاطر به بلکه

 در حسینی میثاق! کرده فروگذاری کانی گفت شهنمی من تحقیقات طبق خب، -

 ...خیلی میرسه نظر به اما بود شده اندیش وارد پاکی نیت با ابتدا
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 :دهدمی ادامه تمسخرآمیزی لحن با هایشدست دادن تکان حال در صدرا

 شش نزدیک از پس هم اون! بودن خوب سیم به میزنه و میشه متحول یهویی -

 ...ایرادبی و صادقانه کار سال

 :کندمی گیرینتیجه نماییدندان لبخند با صدرا

 .کنه اعتماد بهش داشته حق کانی نظرم به -

 :پرسدمی ایباخته رنگ هایچشم با رایمند

 بود؟ کرده متحولش چی -

 :گویدمی و داده تکان سری معترضانه. کندمی پوفی صدرا

 !باشم؟ داشته رو جا همه آمار که خداست شبیه من قیافه -

. شودمی مشغول آن مالش به و گذاردمی اشکشیده پیشانی یگوشه دستی رایمند

 به بدتر هم صدرا دفتر دیواری کاغذ مانند گندمی روشن رنگ. کندمی درد سرش

 تواندمی رایمند. هست رویشان غبار و گرد کمی هنوز زند؛می آتش سردردش

 خودش به. هستند وجودشان منکر همه احتماال که ببیند را غباری کوچک هایدانه

 و دفتر چیز هیچ گردد؛برمی دفترش به کند تحمل دیگر کمی دهدمی دلداری

 .شودنمی خودش یخانه

 جواب آرامش با صدرا خالف بر و زند می پس را سردردش تفاسیر این تمام با

 :دهدمی

 جوابش دنبال خودت که هستی کش بیرون ماست از مو اونقدر دونممی ولی نه، -

 !باشی رفته

 :زندمی ب*ل سرزندگی با و دهدمی گردنش به تابی. خنددمی خیالیبی با صدرا
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 یه بگم، خالصه خیلی! داره انگیزیغم داستان. دونممی آره،! هاشناسیممی خوب -

 دنبال وقتی مرده؛ و افتاده بارون زیر خیابون وسط که بینهمی رو بچه دختر یه شب

 پدرش با که هست طالقی یبچه واقع در دختره اون میشه متوجه میره، شخانواده

 .میرهمی سرما توی تا میشه آواره پدرش اوردوز از بعد و بوده

 ادامه و خوردمی تکان جایش سر قراریبی با سقف نگریستن هدفبی حال در صدرا

 :دهدمی

 تأثیر میثاق روی همه از بیشتر که چیزی پیشه؛ سال دو زمستون برای داستانش -

 !خریدهمی مواد میثاق خود از دختره اون پدر که بوده این ذاره،می

 همان با صدرا بیاورد، در را کسی هر اشک تواندمی که داستان محتوای خالف بر

 داد توضیح رایمند برای است، جکی تعریف حال در گویی که خیالیبی و سرزندگی

 .نشیندمی رأیمند حسبی یچهره تماشای به آن از پس و

 فردی شبیه ؛دارد خاصی حالت نیست؛ احساسبی دقیقاً رایمند یکشیده صورت

 را خودش همهمه میان و شده گیج باشد، داشته احساسی چه باید داندنمی که است

 میان است؛ کرده گیر برزخ در دقیقا رأیمند. آیدنمی کنار خودش با. است کرده گم

 !جهنم و بهشت

. آوردمی خاطر به را رسّام ترش،برادربزرگ به رایمند وابستگی هنوز! داندمی صدرا

 :زندمی ب*ل آمیزیشیطنت نیشخند با و گیردمی خود به ایجدی یچهره ناگهان

 !موندی جا بد رایمند، موندی جا بد -

 جا زمانی چه است؟ مانده جا کجا. رودمی فرو خودش در رایمند است؟ مانده جا

 است؟ مانده جا چرا است؟ مانده

 را شِهام یبهانه دلش. رودمی باال و شودمی کشیده چپش بازوی روی راستش دست

 !ماندنمی جا شِهام کنار اما است عجیب! گیردمی
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 :کندنمی مکثی یا تردید جواب دادن در اشحالی بد تمام با

 یه شخصاً. بده رو مالقاتمون ترتیب کن، آزاد رو کانی. نداره ایرادی صورت، این در -

 .کنممی روشن براش رو چیزایی

 :دهدمی پاسخ محترمانه تعجب کمال در و ایستدمی رسمی غریبی یگونه به صدرا

 !بله -

*** 

 ۱۹:۳۰ ساعت _ شنبه سه

 

 بینیش،می وقتی اما بکشه پر یکی دیدن واسه دلت سخته خیلی سخته، خیلی -

 !شرم از غم، از درد، از! هانه هیجان از بزنه؛ بیرون نه*سی از بخواد قلبت

 دیدش جلوی که اشکی یپرده اشاره انگشت با کشد،می باال را اشبینی که حالی در

 در که زیبایی قاب تماشای به دردمندی لبخند با و کندمی پاره نموده، تار را

 .نشیندمی کرده، خوش جا آغوشش

 هایکفش پناهیبی کودک شبیه حال این با باشد؛ ساله چهار و بیست آیدمی نظر به

 .است شده جمع خود در میزش پشت دارچرخ صندلی روی و درآورده را اسپورتش

 قاب از توانندنمی سوختن وجود با هایشچشم و آزاردمی را گلویش سنگینی بغض

 .بکنند دل دارد، ش*آغو در که ایقدیمی

 :کندمی حکایت وجدانش عذاب و درد از اشزدهماتم لحن و لرزدمی صدایش

 ناتوانم، خیلی من زمین، توی برم و شم آب باید کنممی حس! میشم دیوونه دارم -

 !نه؟ مگه
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 .خنددمی خودش پاسخ در کوتاهی مکث با

 !نمیگی بهم چیزی همچین وقت هیچ تو -

 ابتدای در یکی. شوندمی دیده شاد و چهرهخوش شخص دو قاب، تصویر در

 ژست ینحوه حال این با. نیست بیش کودکی گویا دیگری و بردمی سر به اشجوانی

 .هست میانشان صمیمیت گویای گرفتنشان

... شهمی حسودیم تواناییش به گاهی ولی ستاحمقانه زرنگه؛ خیلی اون دونی؟می -

. 

 را هایشچشم. چسباندمی قاب تصویر به را صورتش و زندمی دردمندی لبخند

 !نیست که بویی کشد،می بو و بنددمی

 همانی شبیه یکنخواختش تن شود،نمی بلند. دارد عجیبی آرامش لرزانش صدای

 .دارد روزمره گوی و گفت هنگام که است

 ... .کنهمی کار تمیز. گیرهنمی رو دستم هیچی ولی دوئممی دارم -

 صدای و لرزان یچانه با. لرزندمی هایششانه. شودمی جمع خودش در بیشتر

 :دهدمی ادامه تریلرزان

 !ست؟بسته دستم انقدر چرا -

 شکسته سد این تعمیر برای تالشی ترینکوچک. شوندمی سرازیر هایشاشک

 فکر این به خود پیش اما آوردنمی زبان به. داشت نخواهد ایفایده داندمی کند؛نمی

 راهی برادرش همراه و کردمی سکته مرد؟می موقع همان اگر نبود بهتر که کندمی

 شد؟می دیار آن
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. کند باور توانستنمی بود، شوک در ترش،بزرگ برادر بنیامین، قتل از پس هامدت تا

 هم باز اما فهمید را نکشیدنش نفس دید، را برادرش ساماننابه یجنازه خودش

 !کردمی انکار. زدمی پس را حقیقت وجودش در چیزی

 گردنش به پوست نازک یالیه یک با هنوز بود، نشده بریده اصال! نه بریده، سر آن

 نه؟ دارد؛ نگه زنده را بنیامین توانستمی همین و بود متصل

 !نه بگوید خودش به توانستنمی دانیال

 متوجه بود، انتظامی مأمور با صحبت حال در که روانپزشکش زبان از اتفاقی بعدها

 .کردمی سکته دم همان قطعاً نبود، اولیه انکار آن اگر که شد

 قدرچه بفهمد شود؟ شرمنده آینده در که دلیل این به! آمد؟ سراغش به انکار آن چرا

 است؟ ناتوان

 حل شیرین یگذشته آن در خواهدمی گویی فشارد؛می قاب به بیشتر را خودش

 یک فقط او دارد، شکایت هم روزگار چرخش از است، عصبانی خودش دست از. شود

 !اندیش شاه شارایل، رایمند گناهکاری اثبات خواهد؛می اثبات

 چیست، اندیش داندمی! دارد هم خنده. خنددمی گریستن، حال در عصبی یگونه به

 مدرکی تواندنمی! ندارد مدرکی اما داندمی را برادرش قاتل هویت کیست، شاهش

 شارایل سروش اندیش، قبلی شاه شبیه چرا. رودنمی اعمالش درز الی مو. بیابد

 نیست؟

 خبر اندیش شاه وجود از حتی پلیس گمانش به. خنددمی دانیال. کندمی کار تمیز

 !هویتش به رسد چه باشد، نداشته

. کندمی جمع را خودش. دهدمی تکان سری همراهش تلفن صدای شدن بلند با

 و شود بلند باید. بیندمی زحمت به را مقابلش و رفته فرو شب تاریکی در دفترش
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 هوای به هم اشمنشی نازنین،. برگردد خانه به باید دیگر! نه یا کند روشن را المپش

 .است رفته زودتر دوستانش با گذار و گشت

 مسئول. زندمی را چشمش لهراسبی اسم. داردبرمی را همراهش تلفن حالیبی با

 از چیزی اگر و بگردد را بایگانی بود سپرده او به قبالً. است دادگستری بایگانی

 !است پاک پاک رایمند یسابقه اما بگذارد جریان در را او یافت، شارایل رایمند

 !دارد؟ کارش چه اکنون

 پاک را هایشاشک اشآبی کتش آستین پشت با سریع. بگذارد منتظرش زیاد نباید

 کندمی صاف را صدایش مصلحتی یسرفه چند با. کشدمی عمیق هاینفس. کندمی

 .کوبدمی گلویش پایین به کشتی و

 :دهدمی جواب کرد،می بازی نقش پیش یلحظه چند تا گویی سرزندگی، با

 !سالم الو،-

 به اشچهره اکنون، نه و پیش یلحظه چند نه که است این ترعجیب ینکته

 تشخیص را لبخندش بودن مصنوعی بتواند کسی است محال. آیدنمی بازیگرها

 !نیست مصنوعی چون بدهد؛

 .سالم-

 :پرسدمی دلنگرانی لحن با دانیال

 شده؟ چیزی هستید؟ خوب -

 .شنودمی را پاسخش کوتاهی مکث با

 خبرت دیدم، شارایل رایمند از چیزی اگه بودی سپرده بهم یادته... که چیزی -

 کنم؟
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 تا رنگش مشکی ایگربه هایچشم کند،می راست را کمرش. شودمی شوکه دانیال

 سر صندلی روی پاهایش. پردمی راستش چشم پلک. شوندمی درشت امکان حد

 .داردمی نگه چپش دست را عزیزش عکس قاب. افتندمی پایین و خورندمی

 !است؟ یافته رایمند از چیزی لهراسبی یعنی بپرسد؟ را سوال این باید لهراسبی چرا

 :پرسدمی سرعت به کند،می پیدا که را خودش

 کردین؟ پیدا ازش چیزی طور؟چه اما ببخشید -

 .گیردمی آرام لهراسبی جواب با اما لرزدمی هیجان از دانیال صدای

 ... .نه که شارایل رایمند از -

 کرده خودش با فکری چه. شودمی تررنگکم لبخندش. افتندمی هایششانه ناامیدانه

 .آیدنمی دستش روی که ناتوانی است، بازنده یک حال هر به او بود؟

 از شکایتی. باشه پیش سال سی حدوداً برای باید دیدم، قدیمی یپرونده یه ولی -

 !خوره؟نمی دردت به! شارایل سروش نام به شخصیه

 :زندمی ب*ل صدابی و تعجب با دانیال

 !شارایل؟ سروش -

 !است؟ رایمند پدر همان یعنی

 تکانی. بخورد دردش به شاید شده، جالب. آیدمی بیرون اشناامیدانه حالت از مجدد

 .کشدمی ترعقب صندلی روی را خودش و دهدمی خود به

 گونه هر شاهش که شودمی این از مانع اندیش احتیاط داند،می او که جایی تا

 .باشد داشته خودش جانب از شکایت یک قالب در حتی دادگستری با ایدرگیری
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 به وادار که کرده تحریک حدی به را سروش ایمسئله چه. فهمدنمی دانیال

 !کند؟ شکایتش

 :پرسدمی جدیت با

 چیه؟ پرونده موضوع بگین تونینمی -

 شکایت زنی از شارایل سروش نام به شخصی اومدمی نظر به اما نخوندمش دقیق -

 !دزدیده ازش رو دخترش بوده معتقد که کرده

 جایی تا! دختر؟. پردمی راستش چشم پلک. کندمی هنگ کوتاه لحظاتی برای دانیال

 و رایمند رسّام، دارد؛ پسر سه تنها شارایل سروش دارد، هم اطمینان و داندمی او که

 .رایا

 اششدهمشت دست روی را اشچانه و اندازدمی پایین را سرش متفکرانه، ژستی با

 .کندمی غنچه را هایشب*ل. دهدمی قرار

 نوعی رسّام گفت توانمی دانیال اطالعات طبق. شده ناپدید پیش هامدت که رسّام

 .نیست مشخص اشمرده و زنده است؛ االثرمفقود غایب

 دنیا از نامشخصی یحادثه طی کودکی سنین همان در پیش سال چند که هم رایا

 .دارد مشخصی وضعیت رایمند تنها پسر، سه بین از اکنون و رفته

 !است نبوده دختر از حرفی گاه هیچ وجود این با

 بیاری؟ برام رو پرونده تونینمی -

 :دهدمی جواب ایچاپلوسانه حالت با لهراسبی

 .دارهبرمی برات خرج کم یه حقیقتش فقط،! میل کمال با. تونممی که البته -

 .زدمی را حدسش خندد؛می آالیشبی دانیال
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 .خرممی ازتون خوبی قیمت با راحت، خیالتون -

*** 

 ۲۳:۴۵ ساعت _ شنبه سه

 

 سرش، پشت چوبی در شدن بسته و خانه داخلی ساختمان به ورود محض به شِهام

 کشدمی محکم و گیردمی را لختش مشکی تارهای. بردمی فرو موهایش در دستی

 اند،شده بلند که سفیدش پشت کم اما لخت موهای و آیدمی باال گیسشکاله که

 .رسندمی اششانه زیر متریسانتی پنج تا. افتندمی اششانه روی و گردندمی نمایان

 !است زال کهکشانی،سنگ شَهاب او، اصلی هویت نه، که شِهام حقیقت در

 .شده داده اجاره شِهام به شهاب توسط اصطالح به هم خانه همین باالی یطبقه

 !آخیش -

 و زیر را سفیدش موهای چپ دست با اشخانه نورکم و بزرگ سالن از گذر حال در

 .کندمی رو

 !کنم کوتاهشون باید شدن، بلند خیلی -

 در همیشه. نیست برخوردار خوبی نورگیر از و دارد زیرزمینی حالت تقریباً اشخانه

 یرایانه و طراحی تبلت اپنش روی. است طراحی و نقاشی ادوات از پر سالنش

 انواع و متعدد تابلوهای با سالن بیشتر و دارد قرار ایشحرفه کارهای برای ایویژه

 ... .و پاستیل رنگ،آب گواش، شده؛ پر هارنگ

 دستی ایحرفه صورت به هم عادی طراحی در دیجیتال طراحی بر عالوه شهاب

 .دارد
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 ختم پذیرایی به بزرگی که دارند قرار بزرگ و کوچک راهروی دو سالن انتهای

 .بهداشتی سرویس و اتاق چند به کوچکی و شودمی

 طرحی با اینفره دو خواب تخت که است شهاب برای چپ دست اول، اتاق همان

 نصب کوچکی تابلوی سقف، روی تخت، مقابل. دارد قرار راستش سمت وارجنگل

 برای خاص معنایی حال این با رود؛می شمار به شهاب یساده و اولیه آثار از که شده

 .دارد او

 حال عین در و ساده نقش سرخ، رنگ با و است سیاه طرح یزمینه پس تمام

 .شده کشیده رویش ایپیچیده

 از هاآن باالی کوچکی یبچه پسر که شده رسم نیزه زیادی تعداد طرح یگوشه

 انتهای. گیردمی را بچه پسر مرگ و سقوط جلوی طناب آن و است آویزان طنابی

 هاییچشم که رسدمی حدبی صورتی در وارونه لبخندی با هاییب*ل به طناب

 .دارد گریان

 از که است ایتیره سرخ خط کند،می توجه جلب تصویر در همه از بیشتر که چیزی

 کشیده دایره از قسمتی صورت به ب*ل نزدیکی تا چپ سمت به راست چشم باالی

 بافت شده، رسم روشن سرخ رنگ با است جاری خط آن از که خونی و است شده

 !اندشده گرفته دعا به که است کوچکی هایدست به شبیه جریانش

 مور مور آدم اندازد؛می آدم جان به مبهمی خاص حس مانند دست خون آن دیدن

 .کندمی احساس را منحوسی چیز ناخودآگاهش در و شودمی

 شبیه اما است فلزی رود؛می اتاقش کنار یآینه و کمد سمت به مستقیم شهاب

 گیس،کاله از منظمی هایردیف زند،می کنار که را کشویی یآینه. شده رنگ چوب

 .گرددمی نمایان میکاپ لوازم حتی و کرم لنز،
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 از بیشتر حال این با. است طبیعی برایش هاآن تمام داشتن زال آدم یک عنوان به

 مدت کوتاه طبیعی رنگ یعالوه به سبز، لنزهای و مشکی لخت موهای ست همین

 .شود شِهام تا کندمی استفاده سفیدش هایمژه و پشت کم ابروهای برای مشکی

 شد، بازرسی اشخانه اگر احتیاط محض که هستند این برای بیشتر وسایل، یبقیه

 .نیاید پیش سبزش لنز و مشکی گیسکاله روی حساسیتی

 در که اشمشکی هایکشدست. گذاردمی دوم ردیف در جایش سر را گیسشکاله

 با. دهدمی قرار آینه مقابل و آورده در دارند، ایساده سفید دوزیسنگ خود انتهای

 خود آمده؛ دنیا به ماهه شش شهاب،. آوردمی بیرون را اشتیره سبز لنزهای احتیاط

 !دارد تعجب جای زمان آن امکانات با ماندنش زنده

 و نشده کامل هایشعنبیه هایدانهرنگ! یافته راه هم هایشچشم به حتی اشزالی

 مانند بنفش رنگی هایشعنبیه خونی، هایرگ با رنگته همان آمیختن اثر در

 .اندیافته

 ابروهایش و هامژه سیاهی کردن پاک برای. گرداندبرمی قبلش جای سر به را آینه

 پریده رنگ اصل در که گردش صورت پوست. بشوید را هاآن خاصی یشوینده با باید

 روی دائما روز شبانه یک برای رنگ و کرم دهد اجازه اگر. است حساس است،

 !است انداخته پوست ماری شبیه شود،می بلند خواب از که صبح بمانند، صورتش

 اشویژه و ساده طراحی به نگاهی و چرخاندمی را سرش رفتن، حمام از پیش

 ملیحی لبخند با. هستند متمرکز وارونه لبخند آن روی بیشتر هایشچشم. اندازدمی

 :زندمی ب*ل آرامی به

 !نمونده قراردادم پایان به چیزی -

*** 

 ۰۵:۱۵ ساعت _ چهارشنبه
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 پوشد،می لباس ایستد،می آینه مقابل که روزی هر شود،می بلند که صبح روز هر

 گویا که است پوستی به خیره نگاهش یگوشه یک همیشه کند،می درست را اشیقه

 .است سوخته فشانآتش یک فوران مذاب مواد زیر

 انزجار از را هاخیلی صورت بترساند، تواندمی را کسی هر دارد، نابهنجاری ظاهر

 مقابل نه حداقل کند؛نمی باز رویش شکایتِ به زبان کسهیچ اما بکشد درهم

 !خودش

 برنجانند؟ خود از را او نفوذ با فردی پرتاب، سکوی یک چرا

 .کندمی باز را کتش یدکمه اولین. زندمی نیشخندی

 نسبت به هایخیابان شیشه از و است نشسته مالیبو شورلت یک عقب صندلی روی

 محض سکوت در هم ماشین. نکرده طلوع هنوز خورشید. نگردمی را تهران خلوت

 راننده کنار که مردی نه راننده، نه شود،نمی بلند کسهیچ صدای است؛ رفته فرو

 .آیدمی نظر به عصبی و است نشسته

 هایشیشه در را صورتش از ناواضح بازتابی. ندارد سکوت این با مشکلی احسان

 گر ببخشد؛ بهبود را پوستش نابهنجار وضعیت بتواند جراحی با شاید. بیندمی دودی

 .بیندنمی کار این به نیازی هم باز اما گرددبرنمی اششده کور چشم چه

 آینه در که زمانی هر شود،می بلند که روزی هر خواهدمی! ببیند خواهدمی احسان

 و کند احساس را اشسوختگی وجود تمام با کشد،می دست صورتش روی نگرد،می

 ... .و کشد بو و کشد بو و کشد بو سگی، چون را علتش

 !است دیوانه
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 که دارد دست به تراشیخوش چوبی عصای. چسباندمی صندلی به پشت از را سرش

 عصا از همین برای لنگد؛می پاهایش از یکی. گرفته ضرب آن روی اشاره، انگشت با

 .کندمی استفاده

*** 

 ۰۸:۰۰ ساعت _ چهارشنبه

 

 او به که گرفته جوانی مرد را راستش دست و کرده اشغال عصایش را چپش دست

 در که گذرندمی موربی تاریک راهروی از. کندمی کمک هاپله گذاشتن سر پشت در

 .رسدمی پنهان زمینی زیر به انتها

 نگرانی و بلند تقریباً باصدای دارد،برمی قدم همراهش و احسان سر پشت که فردی

 :پرسدمی

 ببینیش؟ شخصاً خودت خوایمی واقعاً -

 .است عزادار گویی مشکی، پیراهن و کتان شلوار دارد؛ تن به ایساده هایلباس

 :دهدمی را پوشسیاه جواب آرامی به احسان

 .آره -

 پایهم. کندمی کنترل خوب را خودش! فهمندنمی را دارد او که اشتیاقی دیگران

 خواهدمی احسان حقیقت در اما داردبرمی قدم نماید،می کمکش که جوانی مرد

 .بدود

 خاطر به دقیق حتی باشد؟می آن از اینشانه دنبال در،دربه که است سال چندین

 .آوردنمی
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 پوشسیاه مرد صورت. رسندمی زیرزمین غیرعادی ضخیم و آهنی در به باالخره

 را احسان خواهدمی. است کالفه اند،شده جوگندمی موهایش که احسان پشت

 .برگرداند

 دارد، ایشسرمه ایپارچه پیراهن و شلوار وجود با رسمی تیپ که ترجوان مرد

 در سمت به. نمایدمی رها را دستش و دهدمی تکان سری احسان برای محترمانه

 .گشایدمی را در متعددش زنجیرهای و قفل کردن باز از پس و رودمی آهنی

. دهد انجام احسان، کردن منصرف برای را تالشش آخرین خواهد می پوشسیاه

 :گشایدمی ب*ل معترضانه

 ...اح -

 .پردمی حرفش میان به محکم اما آرام. دهدنمی امانش احسان

 !پدربزرگ نگو، چیزی -

 :دهدمی ادامه کوتاهی مکث با

 .بمون بیرون -

 :گویدمی است، پایین سرش مدام که هم جوان مرد به در سمت به رفتن حال در

 !بزنم حرف باهاش تنها خواممی -

 همه آن که زیرزمینی. بنددمی سرش پشت را در جوان مرد و شودمی زیرزمین وارد

 مخصوص گفت توانمی که است کوچکی تقریباً اتاقک کشید،می را انتظارش

 عبور را صدا و اندعایق دیوارهایش است، شده ساخته دردناک گاهی هایبازجویی

 .دهندنمی

 فضا شدن روشن با. نمایدمی روشن را المپ و دهدمی تکیه دیوار به را عصایش

 درد است، شده بسته صندلی به اتاق یمیانه که پیرمردی اکبری، حامد هایچشم
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 اما اندپوشانده را هایشچشم روی گرچه. شودمی جاجابه جایش سر و گیرندمی

 .دهند تشخیص را نور توانندمی اعصابش هنوز

 :پرسدمی محکمی صدای با

 !اومده؟ کسی -

 یپاشنه کوبیدن صدای. داردبرمی قدم و کوبدمی زمین به را پایش عمد به احسان

 خودش. شود احسان قصد یمتوجه هم اکبری که است غیرعادی ایاندازه به کفش

 .کندمی جمع را

 !اومده پس -

 چوبی که اکبری صندلی برخالف که دارد قرار دیگری صندلی اکبری، رویروبه

 رساندمی صندلی آن به را خودش لنگان لنگ احسان. است راحت و چرمی باشد،می

 .نشیندمی رویش و

 که صدایی تحلیل روی از کندمی سعی. اندازدمی باال را سفیدش ابروی تک اکبری

 شده، دزدیده خبربی. کندمی درک را موقعیتش. شود چیزی یمتوجه است، شنیده

 که صدایی. است کجا داندنمی حتی و شود نبودش یمتوجه که ندارد هم را کسی

. باشد میان در شخصی نفرت بحث نباید بنابراین آمد؛نمی خصمانه نظر به آمد،می

 .است داشته ایحاشیهبی و ساکت زندگی گذشته، سال چند در

 تواندمی ایمذاکره هر پای باشد، داشته خاصی حساسیت رویش که نیست چیزی

 محتاطانه. شودمی حل مذاکره با قطعاً نباشد، شخصی نفرت بحث اگر و بنشیند

 :گشایدمی ب*ل

 نه؟ بشم، آشنا باهات نباید احتماالً، -

 ایفهمیده آدم اکبری داشت، را انتظارش که طورهمان. کندمی نگاهش فقط احسان

 !است
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 :گویدمی آرامی به

 در چیزی اگه. خواممی جواب یه فقط تو از من بشناسیم؛ رو همدیگه نیست نیازی -

 کنی، مقاومتی بخوای اگه اما! دممی بهت من باشه، چی نداره فرقی بخوای، ازم ازاش

 !کشیمی زجر اندازه همون به

. گردد ترنزدیک اکبری به تا شودمی خم صندلی روی. کندمی ریز را اشعسلی چشم

 حاکم لحظه چند برای که سکوتی. دهدمی قلقلک را اکبری گوش یالله بازدمش

 جواب فقط. گیردمی آرام کمی اکبری استرس. سازدمی غیرطبیعی را فضا شود،می

 .باشد ایساده یمذاکره تواندمی سوال؟ یک

 :زندمی ب*ل آید،می نظر به تهدیدکننده که آرامی لحن با احسان

 .رهنمی بیرون صدا بکشی، فریاد راحت تونیمی حینش در البته -

 اما ندارد مقاومت قصد چه گر. کشدمی عقب را سرش. شودمی سیخ اکبری تن به مو

 اشپیشانی روی. کشدمی درهم را ابروهایش. دهدمی آزارش احسان تهدید هم باز

 :پرسدمی بیشتری جدیت با. افتدمی متعددی هایچروک

 خوای؟می ازم چی -

 حدی تا که دهدمی را این نوید او به اکبری جدیت. کشدمی پس را خودش احسان

 .است داشته تأثیر تهدیدش

 .خواممی رو سوال یه جواب ازت فقط من -

 سوالی چه یعنی. کندمی درگیر را اکبری ذهن سوال، یک جواب روی احسان تأکید

 گونه،این مقابلش طرف و اندخریده جان به زحمت همه این جوابش برای که است

 را جواب که وقتی تا نه؟ بداند؛ را جوابش باید اکبری طبیعتاً ورزد؟می تأکید رویش

 اشبسته هایدست و موقعیت به توجه با. زندمی شور دلش اما نیست مشکلی بداند،

 .باشد طبیعی زندمی حدس
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 :پرسدمی کوتاهی مکث با

 !سوالی؟ چه -

 دستش! رسد؟می خواهد،می که چیزی به باالخره. درخشدمی احسان عسلی چشم

. گویدمی« .باش آرام» خودش به. شودمی مشت و لغزدمی صندلی یدسته روی

 .کند بیان را سوالش واضح و شمرده کندمی سعی

 اندیش جواهر بگو بهم نه؟ اندیشی، شاه جانشین سابق هایزیردست از تو -

 کجاست؟

 خارج اکبری کالبد از روح لحظاتی برای اندیش شاه جانشین آوای شنیدن با

. گفتمی وداع را فانی دار و کردمی سکته دم همان اگر شدمی خوب چه. شودمی

 اکبری ردن*خو جا عمق متوجه احسان، حتی و پرندمی باال اشپراکنده ابروهای

 او سابق سمت از کس هیچ دیگر! بیاید میان به حرفی اندیش از نبود قرار. شودمی

 !کردمی گمان طوراین ندارد؛ خبر اندیش در

 که هم عبارت این آوای حتی! ترساندمی را او اندیش شاه جانشین اندیش، از بیش

 .اندازدمی لرزه به را بدنش نماید،می یادآوری را رسّام برایش

! است کم رسّام برای روانی نظرش به. شودمی تداعی هایشچشم پیش رسّام یچهره

 داشتند، که پنهانی تهدید آن. آوردمی یاد به را رسّام یتیره آبی هایچشم برق هنوز

 !بکشد آدم توانستمی هم نگاهش با گویی

 حفظ برای احسان. ماندنمی دور احسان تیزبین چشم از اکبری بدن مشهود لرزش

 چپش دست روی را راستش دست سرعت به و کشدمی عمیقی نفس اشخونسردی

 چنان کار این و دهد دست از را آرامشش خواهدنمی. کندمی نوازشش و گذاردمی

 سوال زیر دارد، را شدن عصبانی توانایی که این انسانیتش، که کندمی رویش و زیر

 .بردمی
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 :پرسدمی نواختشیک و آرام صدای همان با

 کجاست؟ اندیش جواهر کجاست؟ فهمیمی! اومد یادت انگار -

 او به حواسش تمام. دهدمی فرو سختی به را دهانش آب اکبری اندیش؟ جواهر

 اکنون. بگوید را حقیقت دهدمی ترجیح اما کرد نخواهد باورش مقابلش فرد گویدمی

 برهم اشمعده و یابدمی راه دلش به ترس ندارد، را مذاکره توانایی شده متوجه که

 .کندمی تلخی احساس دهانش در. ریزدمی

 !دونمنمی من ولی نکنی باور شاید! دونمنمی -

 خونسردی با. شودمی کند،می احاطه را اکبری کم کم که ترسی متوجه احسان

 ابروهای و انگیزدبرمی پاسخ آن از پس هم را اکبری تعجب حتی که عجیبی

 :دهدمی پاسخ مکث بدون پراند،می باال را اشپراکنده

 قدرچه دونیمی بودی؛ جانشین مستقیم دست زیر تو! کنمنمی باور که معلومه -

 .باشی داشته ازش سرنخی یه باید کنم؟ پیدات تا گشتم دنبالت

 را او بیشتر انسان غریب خونسردی اما زدمی را پاسخ این شنیدن حدس اکبری

 به را پیام این بود، احسان لحن در که اطمینانی! پراندمی رخش از رنگ و ترساندمی

 زبانیبی زبان با گویی اش،خونسردی اما کرد نخواهد باورش که رساندمی وضوح

 بر «نحو هر به» این. گیردمی اکبری از را پاسخش شده نحوی هر به گفتمی

 و بدهد حق توانستمی نگفتن صورت در دانست،می اگر باز. افزایدمی اکبری استرس

 ببیند، آزار داند،نمی که چیزی خاطر به که این اما باشد داشته آرامی وجود

 مخلوط حال در ریخته، هم به اشداخلی هایاندام کندمی احساس! است وحشتناک

 .هستند یکدیگر با شدن

 دستیار عنوان به هویتش روزی کردنمی هم فکرش حتی کرد، فرار اندیش از وقتی

 اندیش، است؟ گرفته را اطالعات این تمام کجا از مخاطبش. شود فاش رسّام سابق
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 سال شانزده هم آن خارجی، شخص یک برای او هویت شدن فاش. نیست معمولی

 احساس میان این بزرگ خالی جای یک نیست؛ درست چیزی یک فرارش، از پس

 .کندمی

 را هایشچشم. دارد که چروکی صورت و سبزه پوست. نگردمی را اکبری فقط احسان

 را راستش دست چنانهم احسان. بودند رنگ ایقهوه که عکسش در اما بیندنمی

 !کندمی معجزه او برای حرکت این. کشدمی چپش دست روی گونهنوازش

 و آرام لحن با بنابراین! فعالً نه ندارد، گفتن برای دیگری چیز اکبری آیدمی نظر به

 :گویدمی ایمنطقی

 رو مادرش حرف شاید بچه یه. دارن درد از بیشتری شنوی حرف بچگی از هاآدم -

 واقعاً من کشه؛می پس رو اون قطعاً سوزوند، رو دستش بخاری وقتی اما نکنه گوش

 !بدی نشون واکنش زود بچه همون مثل امیدوارم

 .خواندنمی حرفش با اصالً خصمش، و خشم از خالی و آرام لحن

*** 

 ۰۸:۴۵ ساعت _ چهارشنبه

 

 که شخصی و شودمی مشغول هایشقفل بستن به جوان مرد در، شدن بسته با

 زیر را عصایش که نگردمی را احسان نگرانی با خواند،می پدربزرگ را او احسان

 این که داندمی خوب! کندمی نوازش را دیگری هایش،دست از یکی و زده غل*ب

. کندمی آرامش کار این عجیبی یگونه به است؛ احسان عصبی تیک نوعی به عمل

 !ماندمی معجزه شبیه بیشتر

 درک را احسان عجیب حساسیت. داردبرمی احسان سمت به قدمی احتیاط با

 :زندمی صدایش آرامی به نگرانی با. دهدمی حق او به. کندمی
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 !احسان؟ -

 صدای با مکث بدون اما است سردش هایدست با بازی حال در چنانهم احسان

 :دهدمی جواب محکمی

 !خوبم من -

 دلش از. کشدمی صداییبی آه و اندازدمی پایین را هایششانه سرخورده، پدربزرگش

 .دادمی درمان به تن احسان کاش ای گذردمی ناامیدانه

! هایشدست بازی لطف به اما است خوب و آرام واقعاً گوید؛نمی دروغ احسان

 معجزه احسان روی که است نهفته سری چه کار این در داندنمی پدربزرگش

 .کشدمی دیگرش دست روی را اشزخمی هایانگشت هم همیشه. کندمی

 عصایش و داردبرمی خودش کردن آرام از دست احسان. است گرفته زیرزمین هوای

 .گیردمی دست به را

 :گویدمی آهسته

 آسیب خوامنمی. دارنگه پایین حداالمکان رو ولتاژش کن؛ استفاده برق جریان از -

 حدی به نذار. بدی استراحت بهش تونیمی بود، نیازی. شه وارد بهش ناپذیریجبران

 .بکشم حرف ازش خواممی حال هر به شه، مجنون روحی نظر از که برسه

 .شودمی خم محترمانه جوان مرد

 .قربان بله -

 سرنخ یک به رسیدن برای هامدت. دهدمی تکان تأیید ینشانه به سری احسان

 است؛ رسیده واضحی سرنخ چنین به تا کرده شروع ریزها به ریز از دویده،

 .بدهد دستش از عجله خاطر به خواهدنمی
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 کند، اقدامی جوان مرد که این از پیش. آوردمی باال را آزادش دست احسان

 .شودمی قدم پیش برآشفتگی با پدربزرگش

 .کنممی کمکش خودم -

 پدربزرگ. نمایدنمی مخالفتی هم احسان. کشدمی عقب حرف بدون جوان مرد

 رودمی سفیدی به رو نیز هایشریش و ابرو رنگ حتی اند،شده جوگندمی موهایش

 .دارد اشجوانی یدوره از قبولی قابل قوای هنوز جسمی نظر از اما

 احسان به ایسرزنشگرانه نگاه پدربزرگ شوند،می دور جوان مرد از که کمی

 رفته کار به هاپله ساخت در که هاییسنگ سیاهی به وقتی حتی احسان. اندازدمی

 .کند احساس را نگاهش تواندمی نگرد،می

 !پدربزرگ نزنیم، حرف موردش در بیا -

 .گویدنمی چیزی و کشدمی صداییبی آه پدربزرگش

 پر را احسان گوش آشنایی هایخنده صدای روند،می باال که نرده بدون هایپله از

 .اندشده گم زمان گذر در که هاییخنده کند؛می

 هنوز ؛آوردمی یاد به... . که وقتی فهمندمی چه فهمند؟می احسان حس از چه بقیه

 تمام. آوردمی یاد به را گرفتند جا هایشدست در که کوچکی خونی گرم هایدست

 !است جاهمین مشکل

*** 

 ۰۹:۳۰ ساعت _ چهارشنبه

 

 کنار در عادت به را هایشدست. ایستدمی بزرگش نسبت به دفتر میان راه، در دانیال

 به. شود آرام تا کشدمی عمیق نفس و دهدمی تکان سنگینی حالت به هایشگوش
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 یعجله این اما هست که چیزی واقعاً، نه یعنی! نیست چیزی کندمی تلقین خودش

 .است شده آتش روی اسپند شبیه! است اشتباه هم او

 که باز، خاکستری دیواری، کاغذ روشن رنگ. کشدمی دیگری عمیق نفس هم باز

 کمک اشقراریبی از کاستن به است، نازنین اش،خواهرخوانده و منشی انتخاب

 .نمایدنمی حل را مشکل اما کندمی

 کند؟ کار چه باید. دهدمی بیرون مانند آه را عمیقش بازدم و بنددمی را هایشچشم

 نیست، دلشوره. جوشدمی سرکه و سیر چون دلش آمده، خروش و جوش به درونش

 ترسخت برایش لحظه هر انتظار، این کشیدن است؟ کجا لهراسبی. دارد عجله فقط

 .شودمی

 ناتوانی، شدن تمام برای امکانی. نماید تمرکز تواندنمی. کند حفظ را آرامشش باید

 .داردبرنمی سرش از دست نشود، تأیید یا رد قطعی صورت به تا شیرین احتمال این

 از که بیندمی را بزرگش یکتابخانه و میز دفترش، انتهای در. آوردمی باال را سرش

. است شده پر حقوقی هایکتاب و رسمی یروزنامه هاینسخه حتی قانون، کتب

 موازات به دیگری یکتابخانه در هاکتاب باقی و اندخانهکتاب آن در هاترینضروری

 .هستند میزش عرض و دفتر کناری ضلع

 برای نازنین پیشنهاد به ندارد؛ دادگاه نوبت امروز کم، دست که کندمی شکر را خدا

 را او حرص حد از بیش خدا یهمیشه نازنین. است کاسته اشکاری حجم از مدتی

 .است واقعی خواهر یک شبیه خورد،می

. گیردمی جا رنگشبی هایب*ل روی ملیحی لبخند و شودمی گرم دانیال قلب

 با مشکی شلوار و کت. بردمی فرو شلوارش جیب در و اندازدمی پایین را هایشدست

 .آیندمی او به سادگی عین در است، پوشیده که سفیدی پیرهن
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 شاید. دارد بخشیآرام خاصیت ؛برود بیرون سبز چای ردن*خو برای گیردمی تصمیم

 .گرفت آرام اشقراریبی این

 نقطه دورترین در طویلش دفتر درِ. کندمی گردعقب و کشدمی عقب را راستش پای

 اشرسمی کفش هایپاشنه برخورد صدای. دارد قرار اشصندلی و میز به نسبت

 با و کندمی مکث شدن، خارج از پیش. رسدمی در به تا شکنندمی را دفتر سکوت

 .کوبدمی در به تقه چند لبخند،

 موقعیتی در نازنین اگر و دارد خروج قصد که دهدمی را پیام این نازنین به کاراین با

 دهد؛ سامان و سر خودش به تا باشد داشته زمان شود، دیده ندارد دوست که است

 .برساند آزاری دیگران به ندارد دوست! احتیاط محض

 مشت را راستش دست دانیال. شودمی بلند نازنین نق نق صدای که کشدنمی طولی

 .بخندد ترآزادانه تا گیردمی دهانش جلوی و کندمی

 .نیست گیریسخت همه این به نیاز واقعاً! دانیال -

 اشچهره اما نشسته، است، در متری یک در که میزی پشت نازنین. گشایدمی را در

 به دست و زندمی تکیه در چهارچوب به دانیال. آیدنمی نظر به ناراضی چندان

 .نباشد بدی یایده چندان هم نازنین با زدن حرف شاید. شودمی نه*سی

 کنی؟نمی استفاده اصالً کوتاه فرصت این از بگی خوایمی یعنی -

 اندازدمی باال شانه. زندمی ایصمیمانه لبخند. دزددمی او از را اشایقهوه نگاه نازنین

 .دهدمی تکان سری و

 !گفتم دروغ که نه بگم -

 در او بفهمد دانیال اگر. خاراندمی را راستش گوش کنار صورتش، یگوشه خجالت با

 قطعاً کند،می چک را ظاهرش سرتاپای سرعتی چه با و چگونه کوتاه فرصت همین

 .باشد بهترین دارد دوست دانیال چشم پیش. آوردمی در شاخ
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 ترتخوشگل همیشه مثل داری، موهات جلوی برای ایده یه همیشه میاد خوشم -

 !کرده

 از ترشیرین هم هنوز اما کشید،می را انتظارش. اندازندمی گل نازنین سفید هایگونه

 توجه هم ریزجزئیات به نازنین پدر برخالف دانیال. کردمی گمان که است آن

 .است زبانشیرین گذارد؛نمی کم هم کردن تعریف در و کندمی

 جلو از ظریف و ریز هایبافت صورت به که موهایی سمت را دستش لبخند با نازنین

 عشوه کمی بفهمد که آن بدون. بردمی برده، عقب گوشش پشت تا منحنی صورت به

 .باشد اشقلبی میل خاطر به باید زندمی حدس شود؛می مخلوط حرکاتش با

 .گرددبرمی دانیال سمت به باز روی با

 !ممنون خیلی -

 انتظار اتاق ورودی در سمت به دو هر سر در، سمت از بلندی صدای شنیدن با

! شکست در که رسدمی این باور به اند،شده درشت هایشچشم که نازنین. گرددبرمی

 نازنین به نسبت کمتری تعجب. نگردمی در سمت به ایمعمولی یچهره با دانیال

 لبخند به هایشب*ل زند،می نفس و شده خم زانو تا که آشنایی فرد دیدن با و دارد

 .شوندمی کشیده

 خوبه؟ حالتون. لهراسبی آقای سالم -

 موهای الیالبه که میانسال آدم این پس. پرندمی باال نازنین کوتاه ابروهای

 که است لهراسبی همان شود،می دیده سفید شمار انگشت تار چند اش،مشکی

 کشید؟می را انتظارش دانیال

 است دفترش از ترکوچک انتظار اتاق. رودمی لهراسبی سمت به روییخوش با دانیال

 صندلی چند نازنین میز کنار. است اینقره نازنین، یسلیقه به ساختمان کل تم و
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 میز مقابل دیگر، طرف در. دارد قرار دودی ایشیشه طویل میز با مشکی کوتاه پایه

 .شودمی ختم آبدارخانه به که است دیگری چوبی در نازنین

 پرونده زندمی حدس دانیال. دارد دست به رنگی مشکی سامسونت کیف لهراسبی

 زدن چنگ برای عجیبی میل افتد،می خروش و جوش به درونش. باشد آن در باید

 به. شودمی ترکشیده که هست لبخندش فقط نهایت در اما یابد،می کیف آن به

 خیلی یابد؛می پایان انتظارش حال هر به. کند کنترل را خودش تواندمی خوبی

 !زود خیلی

 دست دیدن با. است شده خم هنوز لهراسبی. بردمی پیش را راستش دست احترام با

. رسدمی دانیال یکشیده صورت به تا رودمی باال او قامت از اشایقهوه نگاه دانیال،

 .است معروف گرمش لبخند. است همیشه شبیه دانیال روییخوش

 دادن دست نیت به. گرفته قرار رو در آن کف که اندازدمی دانیال دست به نگاهی

 کمک با و گذاردمی دانیال دست در را آزادش دست کف لهراسبی! است نشده دراز

 پیراهن زیر عرق هایقطره اما شده متوقف زدنش نفس. کندمی راست مر*ک او

 .دهندمی آزارش ایشقهوه

 :گویدمی احترام به و نمایدمی خم سری. کشدمی کنار را خودش دانیال

 !داخل بفرمایید لطفاً -

*** 

 ۱۱:۰۰ ساعت _ چهارشنبه

 

 کندمی سعی و کشدمی سفیدش پشت کم موهای در دستی شدن پیاده از پیش

 بد. برسد کارهایش برخی به تا باشد شهاب کمی دارد نیاز امروز برای. کند مرتبشان

 .شود دیده شهاب عنوان به گاهی از هر نیست
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 است؛ پاییز اواخر ظهر نزدیک تقریباً. کشدمی سرش روی را اشمشکی کاپشن کاله

 .دارد ضعیفی بدن شهاب اما نباشد، سرد هم قدرآن هوا شاید

. شودمی پیاده سفیدش هشت و هزار دو پژو از مشکی پالستیک برداشتن از پس

 سر پشت پیاده پای با را تیمارستان تا مانده باقی قدم چند و کندمی قفلش

 اطرافش، دارد؛ قرار شهر از ایدورافتاده و پرت جای در تیمارستان. گذاردمی

 این به مالقاتش برای چهارشنبه هر. شوندنمی مشاهده چندانی هایساختمان

 .آیدمی نیاز روحِ خصوصی تیمارستان

 .زندمی را تیمارستان زنگ

 بله؟ -

 .اومدم هفتم و سیصد اتاق بیمار مالقات برای. هستم کهکشانیسنگ شهاب -

 :شنودمی را پاسخش کوتاهی مکث با

 .بفرمایید -

 عادت او یچهارشنبه هر آمدن به هم تیمارستان اعضای. گرددمی باز برایش در

 از که تیمارستان نگهبان دو با گرمی پرسیاحوال و سالم ورود، محض به. اندکرده

 دارند، تن به رنگی طوسی مخصوص فرم لباس و اندآمده بیرون هایشاناتاقک

 .کندمی

 !جان شهاب دیدار مشتاق -

 آقای کارش،هم از ترجوان. زندمی او به چشمکی است، رحیمی که دیگر نگهبان

 دارند، که ایبدنی قدرت خاطر به. اندسرزنده و ورزشکار دو هر هرچند. است افراشته

 .هستند مناسب نگهبانی سمت برای

 .زندمی ایدوستانه لبخند شهاب
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 اتاقشه؟ داخل نیکداد -

 .دهدمی تکان منفی ینشانه به را مویش بدون سر رحیمی

 :دهدمی توضیح و کندمی اشاره تیمارستان باز یمحوطه انتهای به دست با افراشته

 .جاستاون بیرون، اومده هست ایدقیقه چند نه، -

. کندمی دنبال را افراشته یاشاره انگشت مسیر آفتابی عینک پشت از شهاب نگاه

 کنار اما است، مصنوعی چمنش کلی طور به. است سرسبز تیمارستان، باز یمحوطه

 که دارد قرار بلندی بسیار طول اما کوتاه، عرض با ایباغچه ساختمانش مقابل دیوارِ

 خاکستری مقابل طرف در ساختمان نمای. روندمی خشکی به رو هایشدرخت

 .است روشن

 نشسته سبز نیمکت دورترین روی او به پشت که ببیند را نیکداد تواندمی شهاب

 .دارد تن به ایطوسی سوییشرت. است

 داخل به باشد بهتر شاید. است شده تنگ نیکداد برای دلش. زندمی لبخندی

 چشمش یک هنوز که حالی در. بخورد سرما است نگران گرداند؛ برش ساختمان

 .گرداندبرمی افراشته سمت به را رخشنیم است، نیکداد پیش

 !ممنون -

 .کنممی خواهش -

 با هم یشانه به شانه افراشته و رحیمی رود،می نیکداد سمت به شهاب که حالی در

 .نگرندمی را او ستایشگری و آمیزمحبت نگاه

 از سوییشرت کاله که گیردمی باال را سرش نیکداد ایستد،می نیکداد پشت که شهاب

 حضور تواندمی همیشه. گردندمی نمایان اشمشکی پرپشت موهای و افتدمی سرش

 .زندمی نماییدندان لبخند. کند احساس را شهاب
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 سر کردن نوازش حال در. نشیندمی نیکداد سر روی و شودمی بلند شهاب آزاد دست

 .زندمی ایدوستانه لبخند. ریزدمی هم به را موهایش نیکداد،

 !نیکداد سالم -

 حالت به سپس و داده قرار هایشچشم موازات به را چپش دست هایانگشت نیکداد

 !سالم یعنی اشاره زبان در این، و دهدمی تکان باال به رو دورانی

 سر نوازش به مهربانی با. نشیندمی شهاب هایب*ل روی حسرتی از پر لبخند

 .کاردمی نیکداد سر روی ایسه*بو و شودمی خم. دهدمی ادامه نیکداد

 :گویدمی صادقانه

 !بود شده تنگ برات دلم -

 پر هایدست با راه یمیانه در که برود نیکداد جلوی و کند راست مر*ک خواهدمی

 .ماندمی باز حرکت از شوند،می حلقه گردنش دور که زخمی از

 شهاب دل به اششادی. نگردمی را او زدهذوق و خنده با حالت همان در نیکداد

 .سازدمی ترپررنگ را شهاب درشت هایب*ل روی لبخندِ و نشیندمی

 شدت به آبی درشت هایچشم به کند،می نگاه نیکداد به بیشتر چه هر شهاب

 کپی یک نیکداد که رسدمی نتیجه این به بیشتر کبودش، هایب*ل و روشنش

 دیگر باشند، بور رأیمند شبیه هم موهایش بود کافی فقط است؛ رأیمند از محض

 !شدنمی پیدا صورتشان اجزای میان تفاوتی هیچ

 را چپش دست است، گرفته راستش دست با را شهاب گردن که حالی در نیکداد

 و کندمی جدایش سپس دهد؛می قرار اشنه*سی روی را آن کف و آوردمی پایین

 بردن پایین حال در. کندمی خم را وسط انگشت و اشاره جز به هایشانگشت تمام

 .بردمی بین از هم را وسط انگشت و اشاره انگشت میان یفاصله دستش،
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 در را نیکداد حالت همان در و خنددمی مشهودی حالیخوش با. لرزدمی شهاب دل

 .فشاردمی محکم و کشدمی ش*آغو

 !هم من بود گفته اشاره زبان با نیکداد

. زندمی دور را نیکمت شهاب که کنندمی رها را دیگرهم کوتاه لحظاتی از پس

. کندمی باز شهاب نشستن برای جا و کشدمی کنار را خودش اشتیاق با هم نیکداد

 .نشیندمی نیکداد به رو شهاب

 نیست؟ سردت -

 میان کامل یفاصله با را چپش دست. دهدمی منفی جواب سر حرکت با نیکداد

 دهدمی حرکتش دایرهنیم صورت به سپس و گیردمی راستش سمت به رو انگشتان

 و آوردمی پایین را دستش سپس بگیرد؛ قرار خودش صورت مقابل دستش کف تا

 باال دوباره را دستش نهایت در و کندمی جمع وسط انگشت اطراف را هایشانگشت

 .آوردمی پایینش است، زمین به رو آن کف که حالی در و بردمی

 که این او که داندمی. نگردمی را نیکداد حرکات تک تک مشهودی اشتیاق با شهاب

 یابند،می پایان که نیکداد دست حرکات. دارد دوست را بگیرد قرار اشتوجه مورد

 .دهدمی تکان تأیید ینشانه به سری و خنددمی

 !خوبه هوا که خوبه -

 نیکداد از آن محتوای آوردن بیرون حال در. دهدمی قرار میانشان را سیاه پالستیک

 :پرسدمی

 نخوردی؟ که ناهار -

 برای. دهدمی تکان منفی ینشانه به هایشدست همراه را سرش دوباره نیکداد

 جای جای. ماندمی نیکداد هایدست روی شهاب بنفش نگاه کوتاهی یلحظه
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 بخیه و مناسب زمان در رسیدگی عدم خاطر به که است هاییزخم رد از پر دستش

 .اندآورده اضافه پوست شدن،

 رود، فرو خود در هامدت بخواهد که قدری به آورد،می درد به را شهاب دل دیدنشان

 .خنددمی فقط پس نیست، کار این به راضی هم نیکداد خود دارد حتم اما

 پیتزا خریدم، رو داری دوست که چیزی. بخوریم ناهار زودتر کمیه امروز بیا -

 !پپرونی

 به که حالی در شهاب. کوبدمی هم به را هایشدست ایکودکانه اشتیاق با نیکداد

 را هایشاندست هم شبیه افتد؛می فاطمه یاد عجیبی یگونه به خندد،می او کار این

 .کوبندمی هم به شادی سر از

 یجعبه دادن قرار حال در. دهدمی تکان سری ذهنش از فاطمه راندن بیرون برای

 خیلی که هستند این گویای که نگردمی هایشدست حرکات به نیکداد جلوی پیتزا

 .است خوشحال زیاد، خیلی

 را رویش سپس گذارد،می نیکداد جلوی و کندمی باز هم را مشکی ینوشابه شهاب

 هنگام ندارد دوست نیکداد داندمی. دهدمی جلویش به را نگاهش و گرداندبرمی او از

 .بنگرد را او کسی ردن،*خو غذا

 حرف نتواند که اندبریده حدی تا را زبانش اما نیست مادرزاد الل نیکداد واقع در

 میزان وقت هیچ. داندنمی دقیقاً شهاب. بزند حرف خواهدنمی خودش هم شاید بزند؛

 .آیدنمی خوشش نیکداد. است ندیده را نیکداد زبان بریدگی

 و اندازدمی پایین را سرش کند،می باز را خودش پیتزای یجعبه که حالی در شهاب

 .شود متوجه نیکداد خواهدنمی. کشدمی صداییبی آه

 بیرونش آسایشگاه از و کند مراقبت نیکداد از شخصاً دارد دوست صمیمانه شهاب

 اجازه همین برای شود؛ نیکداد وجود یمتوجه رأیمند دهد اجازه تواندنمی اما بیاورد،
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 که است روزی تنها. زندمی سر او به هاچهارشنبه فقط و بماند آسایشگاه در دهدمی

 چون خبرچینی بدون باشد؛ خودش برای شهاب عنوان به دهدمی اجازه رأیمند

 !رستاک

*** 

 ۱۳:۳۰ ساعت _ چهارشنبه

 

 برگ طرحی که چوبی ینرده هایستون پشت را خودش بسیاری احتیاط با فاطمه

 میان پایین، یطبقه. است دوبلکس عرفان و او یخانه. است کرده پنهان دارند، مانند

 دوستش، و عرفان باشد، داشته دید آن به تواندمی هانرده پشت از فاطمه که سالنی

 چیده مانند دایره که ایفیروزه راحتی هایکاناپه روی هم مقابل شایسته، شایان

 بیشتر و انداخته پایین را سرش عرفان. زنندمی حرف و اندنشسته اند،شده

 .خورندمی تکان شایان هایب*ل

 لبخند. است گذاشته هاآن سر بر را اشچانه و گرفته ش*آغو در را زانوهایش فاطمه

 را عرفان که لبخندهایی همان از است؛ انداخته سایه هایشب*ل روی غریبی

 .گذرا ظاهر به معمولی، لبخند یک. ترساندمی

 :زندمی ب*ل آرامی به. کندمی غنچه را هایشب*ل فاطمه

 زنن؟می حرف دارن چی مورد در آخه -

 به بوده، خواب او وقتی شایان گمانش به. بشنود را صدایشان تواندنمی جاآن از

 پایین خواستمی که هنگامی و بود شده بیدار خواب از تشنگی با. آمده یشانخانه

 که بود ایگریه صدای داشت، نگه جایش سر را او که چیزی اما دید، را شایان برود،

 .شنودمی هم هنوز و شنیدمی همیشه از بلندتر

 :گویدمی ترآرام. شودمی جمع خودش در بیشتر
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 !شهمی تلف داره انگار... شهمی بلندتر هی عرفان یپسربچه یگریه صدای -

. کشدمی گلویش روی گونهنوازش دستی. دهدمی فرو سختی به را دهانش آب

. نشده جمع هایشپلک پشت اشکی خراشد،می را گلویش که شدیدی بغض رغمعلی

 !کند گریه تواندنمی فاطمه نیست، اشخودداری تأثیر

 :نالدمی درمانده. فشردمی هم روی را باریکش هایب*ل حرص با

 !طوریه؟این داداشی چرا -

 هاآدم قلب از کندمی احساس که شنودمی را هاییگریه صدای گاهی فاطمه

. باشد گریستن حال در همیشه قلبشان که نیست گونهاین وجود این با. خیزندبرمی

 باور مورد در فاطمه وقتی. نبود گریان همیشه سبز چشم مرد آن قلب مثال، طور به

 صدایش از تعریف با خواست وقتی و زد گریه زیر ناگهانی کرد، صحبت کردنش

 !شد بلندتر اشگریه کند، آرامش

 گاهی آرام، گاهی کند؛می گریه همیشه قلبش که شناسدمی را نفر یک فقط فاطمه

 .است عرفان همان شخص این. است گریان حال هر به اما بلندتر

 اما دید،نمی را عرفان گرچه بود، سرگرم دوربین کیف با ماشین در که زمانی حتی

 عرفان و گفتنمی اگر حال این با. شده بلندتر که شنیدمی را اشگریه صدای

 هایگوش که ایاندازه به شد،می بلندتر خیلی خیلی اشگریه صدای فهمید،می

 .شوند کر فاطمه

 پای روی پایی که شایان هایب*ل به و کندمی ریز را اشتیره ایقهوه هایچشم

 رنگ و است ترباریک اشپایینی ب*ل از شایان باالیی ب*ل. دوزدمی انداخته، دیگر

 .است شده ست فرش با گویی پیراهنش طوسی

 به موفق هم باز گرداند،می ریزتر را هایشچشم و کندمی تالش چه هر فاطمه

 .شودنمی خوانیب*ل
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 :کندمی التماس قلب صمیم از

 !عرفان نکن گریه -

 اش،نه*سی یقفسه قسمت در که دارد تن به رنگی ایفیروزه بلند هودی فاطمه

 .آیدمی چشم به رنگی سفید یبرجسته و نرم خرگوش

! گوید؟می چه شایان. گرددمی بلندتر عرفان یگریه صدای که شودمی چه فهمدنمی

. شودمی خودبی خود از بینند،می را عرفان هایب*ل روی تلخند که هایشچشم

 !بخندد گونهاین نباید عرفان

 از بیشتر. رودمی سرخی به رو صورتش. فشاردمی را چوبی ینرده و اندازدمی دست

 دردی. کشدمی فریاد سرش در چیزی کند،می عرق. است عصبی بودن، عصبانی

 هم سبز چشم مرد آن یگریه شنیدن از که زمانی حتی. آزاردمی را وجودش تمام

 !بود نشده بلند چنین این عرفان یگریه صدای گفت،می

 ... .عرفان! نباشد ناراحت نباید عرفان زندمی داد دلش

 عصبی صورت به. رودمی عقب و جلو جایش سر. سایدمی هم روی را هایشدندان

 :کندمی زمزمه مدام

 !نکن گریه نکن، گریه نکن، گریه -

 کنترل را خودش خواهدمی. شنودنمی را صدایش عرفان. رودمی باال قلبش ضربان

 توان اما شودمی چه که کندنمی درک هم خودش. فهمدنمی ذهنش اما کند،

 داد ملتمسانه و کوبدمی نرده به را خودش سر مقدمهبی. گرددمی تمام تحملش

 :زندمی

 !داداشی نکن گریه خدا رو تو -
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 از رنگ. پرندمی جا از زده وحشت شایان و عرفان فاطمه، داد صدای شنیدن با

 شدیدتر عرفان واکنش. شوندمی درشت هایشانچشم و پریده دویشان هر صورت

 !کند سکته خواهدمی. گیردمی درد قلبش. افتدمی جانش به نامحسوسی لرز. است

 به را سرش واردیوانه. گیردمی بیشتری اوج فاطمه گوش در عرفان یگریه صدای

 :کندمی تکرار ملتمسانه و کوبدمی چوبی ینرده

 !عرفانی نکن گریه! داداشی نکن گریه نکن، گریه خدا رو تو -

 کند؛می جمع را خودش سریع عرفان! کندنمی گریه هنوز وجود این با نالد؛می گویی

 و سایدمی هم روی را درشتش هایب*ل کشد،می درهم را پشتش پر ابروهای

 .رودمی در جا از فشنگی شبیه

 !فاطمه فاطمه، -

 :زندمی داد

 !باش آروم -

 عجله با و آیدمی خودش به بود، شده شوکه که شایانی فاطمه، جای به عرفان تشر با

 .است آورده همراهش به سنگینی بخشآرام. گرددمی چرمش کیف دنبال به

 شایان و خودش بر لعنتی. گذاردمی سر پشت را هاپله سرعت به عرفان دیگر طرف از

 هم روی خشم با را هایشدندان. کردمی جمع بیشتر را حواسش باید. فرستدمی

 خودش کند؛ کنترل را قلبش یشده لعنت یگریه آن توانستمی کاش ای. سایدمی

 !فهمدنمی که

 ای است، ریخته دور که را چیزش همه. شنیدنمی را صداها این فاطمه کاش ای

 .ریختمی دور هم را سابقش خود از تکه این کاش
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 در. رسدمی او به عرفان برساند، فاطمه سر به آسیبی هاکوبیدن تکرار که آن از پیش

 عقبش و گیردمی را بغلش زیر نشود، اذیت فاطمه است مواظب که حال همان

 .کندنمی بیشتری تقالی فاطمه. کشدمی

 زود چه دو هر. بردمی فرو فاطمه جوگندمی پریشان و کوتاه موهای میان را سرش

 یسه*بو. دارد را خودش یکودکانه یچهره هنوز فاطمه چند هر! اندشده پیر

 :زندمی ب*ل آرامی به. کاردمی فاطمه سر روی عمیقی

 .خوبم من فاطمه، نیست چیزی -

 صدای با. دهدمی فشارشان محکم. نشینندمی هایشگوش روی فاطمه هایدست

 :دهدمی جواب لرزانی

 صداش. نکنم باور رو خودم تونمنمی. نشنوم تونمنمی تونم،نمی نیستی؟ بگم میشه -

 !عرفان؟ کنیمی گریه انقدر چرا. بلنده

 گلویش به دردناکی بغض. شوندمی جمع عرفان هایپلک پشت کوچکی هایقطره

 سوزد،می نفسش. کشندمی خط گلویش روی تیزی جسم با گویی اندازد؛می چنگ

 بازی،لج با و شوندمی شل هایشدست. کندمی نشست دلش در چیزی. شودمی سرخ

 .نشود بلند اشناله و سرریز اشکش که گیردمی دندان به را درشتش ب*ل

 در بلندتری یگریه صدای که افتدنمی فاصله عرفان حالت میان هم ثانیه یک شاید

 را وجودش عمق تا صدا اما فشارد،می را هایشگوش محکم. پیچدمی فاطمه گوش

 قرار قلبش روی داغی آهن و آوردمی فرود پیکرش بر شالقی گویی. آزاردمی

 .دهدمی

 :زدمی داد تابانهبی

 !نکن گریه نکن، خدا رو تو نکن، -
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 را خودش خواهدمی. است کرده قرارشبی درد. بماند جا یک تواندنمی کند،می تقال

 خدا از. فرستدمی لعنت هم باز. آیدمی خود به عرفان. کند جدا عرفان ش*آغو از

 .کندمی محکم دوباره را هایشدست و آیدمی حال به. بردمی گالیه خدا پیش

 از را بخش آرام مایع و آمپول دارد، فاطمه قراریبی به نگاهی نیم که حالی در شایان

 کیف که شودنمی متوجه و دودمی هاآن سمت به مکث بدون. آوردمی بیرون کیفش

 .گرددمی واژگون کاناپه روی از او سر پشت در اشچرمی

 !استرس بلکه خستگی، سر از نه افتد؛می زدن نفس به سریع خیلی

. کندمی پر بخشآرام مایع از را آمپول مانند، مارپیچ یپلهراه از رفتن باال حال در

 چنین در که نیست بارش اولین و است روانپزشک. دارد را کار این برای الزم دقت

 نکرده عادت بیمار دیدن آسیب استرس به هنوز چند هر. گیردمی قرار موقعیتی

 .کشیدنمی تیمارستان از خارج هم را موقعیتی چنین انتظار و است

 دیدن با. شودمی شایان پای صدای متوجه هم فاطمه یناله صدای میان از عرفان

 دستش یک. است هیچ از بهتر. کشدمی ایدرمانده نفس دارد، دست در که آمپولی

 بازوی دیگر، دست با و شود اشجاییجابه مانع تا کندمی حلقه فاطمه شکم جلوی را

 .داردمی نگه حرکتبی را فاطمه

 .خواهری خواممی معذرت -

 بختانهخوش. زندمی باال را اشهودی آستین سرعت به رسد،می که فاطمه به شایان

 و شودمی ترضعیف رفته رفته فاطمه بخش،آرام تزریق از پس. نیست تنگ آستینش

 و اندازدمی او پاهای زیر را دیگرش دست عرفان. رودمی حال از کوتاهی مدت صرف

 است، آرام. اندازدمی فاطمه معصوم یچهره به ایدرمانده نگاه. کندمی بلندش افقی

 !بود آتش روی اسپند چون پیش یدقیقه چند تا که انگار نه انگار
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 و حرکت بدون عرفان. شودمی حاکم سنگینی سکوت ایطوالنی نسبتاً مدت برای

 کندمی احساس که جاییآن از شایان و ماندمی خیره فاطمه گرد صورت به حرف

 .نمایدمی پرهیز شکستنش از مدتی برای دارد، نیاز سکوت این به عرفان

 بر خاکی چه کند، کار چه باید داندنمی. است رسیده درماندگی چاه انتهای به عرفان

 به توانستمی هم خودش اگر نبود، هاگریه این نبود، هاشنیدن این اگر! بریزد سر

 شد؛می بهتر چیزهمه شاید وادارد، آرامش به را قلبش و بگیرد نادیده فاطمه خوبی

 .کردندمی زندگی و بودندمی شاد شدند،می بختخوش واقعاً شاید

 !است؟ ناتوان انقدر چرا

 را؟ فاطمه پدر مادرش؟ اش؟پدری یخانواده خودش؟ بداند؟ مقصر را کسی چه باید

 ضعف و ترهابزرگ خودخواهی قربانی. است فاطمه همین ترینشانگناهبی میان این

 .است فاطمه همین او

 و اندرفته کنار فاطمه جوگندمی موهای. سوزاندمی را لبش پشت داغش هاینفس

 به اشپیشانی راست ینیمه از که بیندمی را فاطمه گرد صورت کنار بریدگی خط

 .است شده کشیده چپش گوش پایین تا چپ سمت

 گویا است، شده سنگین اشنه*سی. بنددمی را هایشچشم کوتاهی مدت برای

 یاد از تواندنمی. است کمرشکن خاطراتش بار اند؛گذاشته آن روی تنی چند ایوزنه

 !بکشد را خود خواهدمی بیند،می را زخم این و فاطمه صورت که بار هر ببرد،

 دیگران قربانیِ خود که کسی قربانیِ بود، شده قربانی فاطمه طلبد؛می قربانی قربانی،

 .بود

 توانستمی کوچک مورد یک است؛ ناپذیر اجتناب عرفان برای اگرها به نکردن فکر

 هست، او. گیردمی ش*آغو در ترمحکم را فاطمه! کند رو و زیر را االنشان زندگی

 بود؟می هم آرامش اگر شدمی چه هست، فاطمه
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 چیزی نهایت در دهد، مجال عرفان به این از بیشتر اگر کشد؛می عمیقی نفس شایان

 هم عرفان اما نیست معمولی خواهرش و عرفان زندگی دارد قبول. ماندنمی باقی او از

 اذیت فاطمه از بیشتر حتی! ندارد تقصیری هیچ او کند؛می خودخوری حد از بیش

 .شودمی

 فشارش مالیمت با. گذاردمی عرفان یخمیده یشانه روی و آوردمی باال را دستش

 .بیاید خودش به تا دهدمی

 .اتاقش به گردونی برش بهتره گیره،می درد گردنش -

 خوردمی تکان جایش از اما کند،نمی توجهی شایان به. شوندمی باز عرفان هایچشم

 ابروهای کمی. ایستدمی تماشایش به شایان. گیردمی پیش در را فاطمه اتاق مسیر و

 :کندمی زمزمه و کشدمی درهم را اشپراکنده

 نکن؟ گریه -

 :دهدمی ادامه کوتاهی مکث با

 !همینه؟ واقعی درک -

 عرفان نیست، فاطمه مشکل جریان در چندان. بشناسد بیشتر را فاطمه دارد دوست

 روی عرفان فهمیده، که جایی تا. است کرده مراجعه او به خودش درمان برای

 .دارد خاصی حساسیت خواهرش

 با و رودمی دیوار سمت به. کشدمی عمیقی نفس راهرو، خم در عرفان شدن ناپدید با

 ایقهوه هایچشم و خودش به نگاهش که حالی در دیوار، به کمرش چسباندن

 دستش کف و خوردمی سر زمین روی است، مانده پلهراه انتهای یآینه در روشنش

 جسم با که هنگامی گذارد؛می خاکستری هایرگه با سفید هایسنگ سردی روی را

 .یابدمی بهتری احساس دارد، تماس سردی

*** 
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 ۱۴:۰۰ ساعت _ چهارشنبه

 

 رنگ. دهدمی قرار اشخاکستری خوابتخت روی را فاطمه لطافت، و دقت با عرفان

 مورد هایرنگ از خاکستری. نمایدمی مهمانش شیرین و تلخ لبخندی به خوابتخت

 .باشد عرفان هایچشم طیفهم که روشنی خاکستری است؛ فاطمه یعالقه

 خود را دارند قرار خوابتخت مقابل که میزی و کمد اتاقش، چوبی سرویس حتی

 خاکستری طرح و نقش است؛ پوشانده خاکستری رنگ با نامنظمی صورت به فاطمه

 !است ناکجاآباد از ساله سه فاطمه، نقاشی شبیه

 نگاهش دوباره که بکشد رویش هم را فاطمه پتوی تا کند راست را کمرش خواهدمی

 صدایی. شودمی بلند نهادش از آهی. افتدمی فاطمه گرد صورت یگوشه رد به

 .آوردمی زیر به را قلبش بلند، و طلبکارانه حال عین در و درمانده

. کرد محو زمین روی از باید رو ضی*عو اون! کن ولم کن، ولم گممی بهت دارم -

 !باشه دخترم صورت روی خوامنمی

 بتواند تا کردمی تقال و کشیدمی جیغ عصبی مادرش که آوردمی یاد به را روزی

 آن دیگر که باشد، نداشته پدرش به شباهتی دیگر که بکند را فاطمه صورت پوست

 !نبیند را صورت

 خودش یکرده بر و کردمی خودش بود؛ شده مجنون نداشت، تقصیری هم مادرش

 رسید،می دیرتر کمی فقط اگر که کندمی فکر این به گاهی عرفان. گریستمی

 رفت؟می پیش کجا تا مادرش

*** 

 ۱۴:۱۰ ساعت _ چهارشنبه
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 روی بر که گرفته را سرش طرف دو هایش،دست با و گذاشته میز روی را هایشآرنج

 گویی اند،شده درشت امکان حد تا اشمشکی ایگربه هایچشم. نکند سقوط میز

 مبهوت و مات گونههمان. نیست خودش حال در! بیافتند بیرون کاسه از خواهندمی

 :کندمی زمزمه

 نه؟ دیگه، کاریه سر -

 برادرش وقتی. است بوده کار سر هم برادرش هیچ، که خودش بپذیرد؛ تواندنمی

 اندیش، قالب در نه منتها زد؛می حرف هم او با درموردش گاهی شد، اندیش درگیر

 .نمودمی تعریف برایش داستان شبیه! شرور هایآدم از گروهی بلکه

 کرد،می تحسین را او ویژگی یک حال این با بود؛ متنفر شارایل سروش از بنیامین

 حتی شود، نزدیک سروش به بود توانسته بنیامین. داشت که عمیقی دوستی خانواده

 که این از. بود رفته ازدواجش سالگرد برای ایهدیه خرید به سروش با بار یک

 خورد،می حسرت خودش که حال همان در و گفتمی کند،می پدری خوب قدرچه

 .باشد دانیال برای شخصی همچون خواستمی

 از داشته؛ دوم همسر شارایل، سروش شخص، همین پرونده، همین طبق وقت آن

 !بوده سُها اسم به بچه دختر یک صاحب هم دومش همسر

 حفظ برای و بنددمی را هایشچشم. گذاردمی اشپیشانی روی را دستش کف دانیال

 هم هنوز اما کند،می تالش بودن آرام برای .کشدمی عمیق نفس اشخونسردی

 فریب را برادرش ساده چه. بیاورد باال را شودمی سروش به مربوط چه هر خواهدمی

 !بود داده
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 و برداشته میز روی از را هایشآرنج. کندمی مشت را هایشدست. زندمی نیشخندی

 آن با گشتهمی دخترکش دنبال به که بخش این کم،دست. دهدمی تکیه صندلی به

 .دارد هماهنگی دوستش فرزند شخصیت

 است مدتی زارع سهیال نام با دومش همسر کرده، ادعا پرونده در سروش که طور آن

 .است دزدیده او از را سها زندمی حدس و شده گم سها دخترکش همراه به

. رودمی فرو فکر به و شودمی دوخته سقف به دانیال نگاه دخترک، آن یادآوری با

 کند؛نمی درک دانیال. دارد نام سُها نیست، دخترک االن طبیعتاً که دخترک

 عجیبی احساس اسم، این به نسبت. کندمی پوفی و نمایدمی ریز را هایشچشم

 کجا؟ منتها است؛ شنیده را آن قبال گویی دارد،

 را آن سروش دختر به اشاره حکم در که ندارد امکان حال این با نیست، متداولی نام

 !بیاورد یادش به بخواهد حاال که کردنمی فراموش صورت این در باشد؛ شنیده

 به و بنددمی را هایشچشم! است وضعیتی عجب. گویدمی ایکشیده «هوم» دانیال

 اطالعات حجم زند،می ناکوک ساز سرش. دهدمی مالش را اشپیشانی دورانی صورت

 !است زیاد برایش

 متفاوت باطنی حتی و ظاهری نظر از امروزی هایپرونده با حدودی تا پرونده ساختار

 .آمده پیش تغییر این ساله سی یفاصله خاطر به زندمی حدس دانیال است؛

 مدتی که شده ثبت هم سهیال یخانواده اعضای اطالعات پرونده، مورد به توجه با

 .اندبوده نظر تحت

 به رضایتمندی لبخند با. آوردمی پایین را سرش کوتاهی، مکث از پس صورت هر در

 و شوندمی خوانده سختی به گاهی هایشنوشته حتی که ایقدیمی یپرونده

 نزدیک اشخواسته به حد این در حال به تا. نگردمی اند،پرانده هاگوشه هایشبرگه

 .خوردمی بستبن به همیشه! است نشده
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 !است امیدوار دیگر جورِ یک پرونده، اطالعات وجود با بار این

 میزش یگوشه در بنیامین و خودش عکس آخرین قاب سمت به لبخند با

 آغوشش در صمیمانه و گرم و زده زانو ساله هشت اوی کنار بنیامین گردد؛برمی

 .دارد قرار رومیزی تقویم یک قاب کنار. است گرفته

. سرندمی تصویر طالیی-مشکی قاب روی هایشانگشت. کندمی کج را سرش دانیال

 :زندمی ب*ل مشتاقانه. شودمی خیره تصویر در بنیامین به

 .میاد بیرون ناتوانی از داره داداشت. بن کن صبر دیگه کم یه -

 :دهدمی ادامه آرامش با و شودمی متمایل قاب سمت به

 !دیگه کمِ یه -

 و نماید شروع کجا از که کند فکر این به باید. یابدمی قبل از بیش جانی لبخندش

 !موکالنش کارهای انجام از پس متأسفانه، و البته

*** 

 ۲۰:۱۵ ساعت _ چهارشنبه

 

 چندمین. اندازدمی او به چپی نگاه شادی کشد،می فاطمه که مجددی یخمیازه با

 از و کرده اشهمراهی در دم تا عرفان که بودند آورده شانس واقعاً است؟ اشخمیازه

 و فاطمه یشان،سه هر بود، فاطمه به بنشیند؛ ماشین پشت بود خواسته شادی

 !بودند رفته فنا به سحر، اشعمه دختر و خودش

 نگاه همان با و دهدمی گردنش به تابی. شودمی نه*سی به دست کالفگی با شادی

 :پرسدمی چپ

 نزدی؟ چیزی مطمئنی فاطمه، -
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 را دستش که حالی در. شودمی مانع خمیازه دوباره که بدهد جواب خواهدمی فاطمه

 هایخمیازه. اندازدمی باال دانمنمی ینشانه به را هایششانه گرفته، دهانش جلوی

 .شود جمع اشتیره هایچشم در اشک اندشده سبب پیدرپی

 .بودم خواب من -

 .است ار*خم هنوز. بیفتند هم روی خواهندمی هایشپلک مالد؛می را هایشچشم

 پلهراه به رسیدم وقتی. نمیاد یادم دیگه رو بعدش... بعدش بخورم، آب رفتم بعد -

 !خوابیدم دوباره

 نشان را اشناامیدی سبزش هایعنبیه اندازد؛می فاطمه به ایدرمانده نگاه شادی

 :گویدمی قلباً و کشدمی صورتش روی دستی. دهندمی

 !فاطمه ایدیوونه واقعاً تو -

 فاطمه پارس پژو عقب صندلی روی ایمعذبانه لبخند با سحر، شادی، یعمه دختر

 از و نیست خوب کردن برقرار ارتباط در بگوید، چه باید داندنمی. است نشسته

 .کندمی بازی اشسنتی کیف بند با. کشدمی خجالت شدت به فاطمه

 رخوت و سستی احساس است، حالبی. چسباندمی صندلی به را سرش فاطمه

 ماشین صندلی. است کرده قهر هایشماهیچه با انرژی انگار. کنندنمی رهایش

 افتند،می هم روی هایشپلک تا خواب؟رخت شبیه بود؛ نرم حد این در همیشه

 .پراندمی جا از را سحر شادی، داد صدای

 !فاطمه -

 با فاطمه اما پراند،می سحر یکشیده صورت از رنگ شادی طلبکار و بلند صدای

 .گرداندمی بازنیمه را هایشچشم خونسردی

 هوم؟ -
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 .اندازدمی باال ابرویی تک

 !میشه؟ مرگم چه! رفتم؟می خواب داشتم -

 .سایدمی هم روی را هایشدندان حرص با شادی

 .بدونم خواممی منم که چیزیه همون این -

 :دهدمی قرار مخاطب را دو هر سپس

 !نرسیده هفتم پادشاه به فاطمه این تا شید پیاده پاشید پاشید، -

 سمت در است، فرعی خیابان در هاماشین آمد و رفت به حواسش که حالی در سحر

 با گرددبرمی شدن پیاده از قبل وقتی اما طور،همین هم شادی. کندمی باز را خودش

 .نشسته گونههمان که شودمی روروبه ایفاطمه

 !فاطمه؟ -

 !ندارن جون دستام کنی؟می بازش برام -

 در است، شده پیاده فاطمه سمت همان از ترسریع که سحر اما کند،می پوفی شادی

 نامحسوس. اندازندمی رنگیکم گل استرس از هایشگونه. کندمی باز فاطمه برای را

 :گویدمی آرامی حد از بیش صدای با و شودمی جمع خودش در

 .بفرمایید -

 آید،می کجا از دانندنمی شادی و سحر که ایانرژی با ناگهانی و خنددمی فاطمه

 عقب را خودش خجالت با سحر که شودمی نزدیک سحر صورت به و ایستدمی

 .کشدمی

 :زندمی ب*ل درخشانی لبخند با فاطمه

 !کردی لطف ممنون، -
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 :دهدمی جواب دزدد،می فاطمه از را سبزش نگاه که حالی در سحر

 .کنممی خواهش -

 بلندی پالتوی. کند جلب را فاطمه توجه تا زندمی ماشین سقف به ایضربه شادی

 .دارد هایشچشم رنگ به خاصی ارادت. است پوشیده هایشچشم رنگهم

 آیدمی نظر به این، از گذشته ندارد؛ چندانی آمد و رفت خیابان، بودن فرعی وجود با

 است، سفید بوم نقاشی و طراحی ابزارآالت فروشگاه همین اشتجاری ساختمان تنها

 .آیندمی نظر به مسکونی هاساختمان دیگر

 پرید؟ سرت از خواب -

 بند. رودمی درهم شادی یچهره. دهدمی قطعیت با فاطمه یخمیازه را جوابش

 .کشدمی باالتر اششانه روی را دستیکیف

 بیای؟ حالت این با بودی مجبور مگه آخه -

 :گویدمی قاطعیت با فاطمه

 !صددرصد -

 .است کم اشتخته یک دیگر، است فاطمه. شودمی تسلیم شادی

 !سرده بیرون داخل، بریم بیاین. چی هر حاال -

 فاطمه. شودمی ترتاریک و سردتر تدریج به هوا است، شب سر که این به توجه با

 در ایستاره تواندنمی و است روشن روز چون خیابان. اندازدمی آسمان به نگاهی

 شودمی رد کنارش از انداخته، پایین که سری با سحر حال، همین در. ببیند آسمان

 به سفیدی سنگی هایپله ردیف آن، از جلوتر متر یک تنها که رودمی روپیاده به و

 که دارد قرار ایطراحی و نقاشی ابزارآالت فروشگاه انتهایشان در خورد؛می چشم

 .داردمی وا تپش به را سحر قلب
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 .کند جلب را فاطمه توجه تا کوبدمی زمین به را پایش یک کالفگی با شادی

 !نکن معطل فاطمه، -

 متر یک که پارسی پژو جلوی گونههمان. زندنمی سر حرکتی فاطمه از وجود این با

. است شده خیره آسمان به و ایستاده شده، پارک سفید بوم فروشگاه از ترعقب فاصله

 اشتجربه قبالً گویی است، آشنایی حس آید؛می در گردش به فاطمه وجود در حسی

 عجیب، آرامشی آن، گرفتن طمع آسمان، به نزدیکی عجیب احساس. باشد کرده

 .سقوط حس و محض سکوتی

 گردد،می سریع قلبش ضربان شود؛می بدل ناگهانی استرسی به آرامشش ناگهان

 دهانش پرد،می اشسبزه رخ از رنگ شوند،می تردرشت و درشت اشتیره هایچشم

 !ماندمی باز

. کندمی رفتار عجیب دارد هم باز فاطمه. شودمی ترنگران تغییرات با همگام شادی

 نشان هاییواکنش نیستند، طبیعی که کندمی کارهایی فاطمه ها،وقت بعضی

 .شده یشانمتوجه دوستی، سال چند از پس شادی و نیستند صحیح که دهدمی

 خود حتی. شودنمی متوجه شادی همین برای و است عادی فاطمه طبیعی طور به

 چندان زندمی حدس دلیل همین به اند؛نداشته آن به ایاشاره عرفان یا فاطمه

 .بگیرد را خودش یلحظه در شدنِ نگران جلوی تواندنمی اما نیست، شدید

 :زندمی صدایش نگرانی با

 ...چی! فاطمه -

 آزاردمی را هایشچشم ماشینی شدید نور که برود فاطمه سمت به خواهدمی شادی

 بین، این در. ایستدمی جایش سر و کندمی مکث. اندازدمی هم روی را هایشپلک و

 .آیدمی خودش به ناگهان فاطمه

 ...آسمون چه! اوه -



 
 

  shun-                                                                              www.cafewriters.xyz-ی اول |  ی نقطهدسیسه

www.cafewriters.xyz        
Page 97 

! دارد دود تمیزی؟! ندارد ستاره که آسمان این زیبایی؟. کندمی کوتاهی مکث

 با و اندازدمی باال را ابروهایش. یابدمی را مناسب صفت باالخره! است شب روشنی؟

 :گویدمی خنده

 !سیاهی آسمون چه آهان، -

 شادی دنبال مگر است؟ باال به رو سرش چرا نگریست؟می آسمان به داشت چرا اصالً

: گویدمی خیالیبی خود به و اندازدمی باال ایشانه. داندنمی هم خودش رفت؟نمی

 «.نیست مهم»

 در کند؛می جلب را اشتوجه سفید هشت و هزار دو پژو آورد،می پایین که را سرش

 ایچهره و کندمی غنچه را هایشب*ل فاطمه. است کرده توقف اشمتری یک

 زمانی چه اصالً ماشین این. اندازدمی باد هایشلپ درون. گیردمی خود به سوالی

 آمد؟

 اشپیشانی به را دستش کف دودی، هایشیشه پشت از شهاب ماشین، داخل در

 هم فکرش حتی گذاشت؟ تصادف را نامش توانمی واقعاً. زندمی نیشخندی. کوبدمی

 !سرعت این به رسد چه ببیند؛ را زودباور یفاطمه آن دوباره بتواند که کردنمی

 :کندمی زمزمه ماشین در کردن باز حال در

 .میشه گرد زیادی دیگه هاوقت بعضی هم دنیا -

 که سحری. کندمی باز را هایشچشم است، شده راحت ماشین نور شر از که شادی

 و کشدمی دندان به را باریکش ب*ل معذبانه است، ایستاده او از دورتر متر چند

 نقوش اش،دستی کیف شبیه بلندش مانتوی. فشاردمی هایشمشت میان در را کیف

 .دارد سنتی

 به رو. کشدمی راحتی نفس برگشته، عادی حالت به دوباره که فاطمه دیدن با شادی

 :گویدمی آرامی صدای با سحر
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 .کن انتخاب خوایمی چیزی هر داخل، برو تو -

 تهیه را وسایلی قلمشسیاه کالس برای خواهدمی اند؛آمده سحر خاطر به واقع در

 .کند

 هست هم خدایش از دهد؛می تکان تأیید ینشانه به را سرش حرفی هیچبی سحر

 چگونه داندنمی فاطمه، و شادی دو، آن میان. شود سرگرم خودش کار به ترسریع که

 بودن مزاحم حس اما هستند، ترصمیمی نفر دو آن حال هر به. کند رفتار باید

 .کندنمی رهایش

 روی به ماشین خود روی از فاطمه کنجکاو نگاه ماشین، صاحب شدن پیاده با

 را خودش مسیر و بگیرد نادیده را فاطمه کندمی سعی شهاب. رسدمی آن صاحب

 .است آمده طراحی وسایل سری یک گرفتن برای کند؛ طی

 نموده؛ پارک آن جلوی را پژویش که رودمی مدنظرش فروشگاه سمت به مستقیم

 آرامش محیط کند،می خرید جاهمین از همیشه شهاب. دارد سفیدی و سنگی نمای

 .دارد دوست را

 زیر از که هاییسفیدی آن نگرد؛می را شهاب ایشیفته نگاه با فاطمه سرش پشت

 پایین تا صرفاً شهاب. هستند محشر اند،زده بیرون اشخاکستری بافتنی کاله

 .داردمی نگه حد همین در معموال نموده؛ کوتاه را موهایش گردنش

 با را هایشدست تابد،برنمی را رفتاری محدودیت گونه هیچ فاطمه که جاییآن از

 :گویدمی انرژی پر و کوبدمی هم به شادی

 !داری خوشگلی سفید موهای چه -

 از کاری چنین احتمال چرا واقعاً. شودمی خشک جایش سر نیشخندی با شهاب

 به باز رویی با پس است؛ برانگیز شک که گرفتنش نادیده! بود؟ نداده را فاطمه سمت

 .گذاردمی گردنش پشت دستی زدهخجالت. گرددبرمی فاطمه سمت
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 هستین؟ من با -

 شبیه و پریده رنگ شفاف، پوستی ببیند؛ واضح را صورتش تواندمی اکنون فاطمه

 مات و کیش رسد،می که شهاب هایچشم به! سفید هاییمژه حتی و ابروها شیشه،

 !دارد خاصی یچهره چه بنفش؟. شودمی

 :زندمی ب*ل مبهوت گونههمان

 !قشنگه صورتت کل تو نه، مو. اوهوم -

. گیردمی خود به مظلومانه ایچهره و کندمی غنچه را هایشب*ل براق، هایچشم با

 .داردبرمی قدم شهاب سمت به حال همان در

 بشر این» عبارت تواندمی ایغریبه هر که کندمی نگاه فاطمه به چنان دور از شادی

 دهد،می تکیه ماشین کاپوت به. بخواند سبزش هایچشم از را« .رفت دست از

 موقعیت این دهد؛می قرار اشچانه زیر را دستش و گذاردمی آن روی را آرنجش

 .کنندمی تأمین پالتویش هایجیب هم را آن که دارد کم تخمه فقط

 ینه*سی در بردارد دیگر قدم دو. کنندمی دنبال را فاطمه هایقدم شهاب هایچشم

 و مظلوم صورت همان با. کندمی بسنده قدم یک به فاطمه که روندمی فرو دیگرهم

 :زندمی ب*ل آرامی به و خودمانی شاکی، حال عین در

 ازم رو ایچهره چه دیدن سعادت فهمیدی کنی؟ پنهونش میاد دلت جوریچه -

 !گرفتی؟

 مالقات به اشاره جز دیگری برداشت سوال این از تواندنمی شهاب! کنی؟ پنهانش

 گیرد؛برمی در را پایش تا سر عمیقی استرسی و تعجب. باشد داشته شهام با فاطمه

 میان چنانآن دهد، انجام کاری برایش تواندنمی که تشابهی و خاص صدای رغمعلی

 تا که هست تفاوت پوشیدن لباس سبک لطف به اندامشان حتی و شهام و او یچهره
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 دو هر که نیستند هم زیادی هایآدم البته! بود نشده متوجه کسهیچ لحظه این

 .باشند دیده را رویش

 غیر. نگردمی را فاطمه خندان صورت عجیبی خیرگی با. شوندمی درشت هایشچشم

 شبیه شاید چیزی هست؛ شهاب نگاه در دیگری نامفهوم حس نوعی تعجب، از

 !تهدید

 لبخند. آوردمی یاد به را فاطمه شخصیت. کندمی جمع را خودش سرعت به

 تو و الغر یگونه چپش، دست یاشاره انگشت با که حالی در و زندمی ایمعذبانه

 :دهدمی جواب آرامی به کند،می نوازش را اشرفته

 !کردم؟ پنهون رو چی من! شمنمی منظورتون متوجه -

 خنده با و کندمی غنچه را هایشب*ل. پرندمی باال تعجب با فاطمه ابروهای

 :گویدمی

 !گرفتمت اشتباه کنم فکر! ببخشید ببخشید، -

 با حال هر به دهد؛می نشان متعجب را خودش ابرویی تک انداختن باال با شهاب

 واکنش باید و است مسخره دیگران با گرفتنش اشتباه دارد، که غریبی یچهره وجود

 !دهد نشان درخوری

 خواهدمی فقط االن برای ولی کرد،می باز فاطمه با را بحث سر شاید عادی حالت در

 گونهتعارف و رسمی لحنی با و زندمی لبخندی نهایت در پس کند؛ فرار او دست از

 :دهدمی جواب

 !اجازه با نیست، مشکلی -

 نظرش مد فروشگاه سمت به را راهش و دهدنمی فرصتی خداحافظی برای فاطمه به

 برایش دستی. نگردمی را رفتنش خنده با فاطمه وجود این با گیرد؛می پیش در

 :گویدمی بلند و دهدمی تکان



 
 

  shun-                                                                              www.cafewriters.xyz-ی اول |  ی نقطهدسیسه

www.cafewriters.xyz        
Page 101 

 !قشنگه خیلی هم صدات راستی، -

 ناخودآگاه. اندازدمی فاطمه به نگاه چشمی زیر اما گرداند،برنمی را رویش شهاب

 فاطمه تعریف تنها نه بار این اما چرا، داندنمی نشیند؛می هایشب*ل روی لبخندی

 به بودن تکراری خاطر به بلکه کند،نمی تداعی برایش را ناخوشایندی تصاویر

 .اندازدمی نیز اشخنده

 دیده شیرین هم دور از فاطمه لبخند که کندمی فکر این به لحظه آخرین در

 .گذاردمی فروشگاه داخل به پا آن، از پس و شودمی

 مرد همان شبیه کند؛می دنبال را هایشقدم تک تک فاطمه نگاه او، سر پشت در

 یکسان هم بدنشان ثقل مرکز. رودمی راه بود، دیده تعمیرگاه در که سبزی چشم

 !شدندمی جالبی همزادهای قطعاً بودند، هم شبیه هم هایشانچهره اگر. است

 را شادی اطراف هایشچشم. گرددبرمی شادی سمت به و خنددمی فکر این با فاطمه

 .گردندبرمی شادی صورت به بینند،نمی را کسی وقتی و کاوندمی

 کجاست؟ سحر -

 به ایشقهوه کمانی ابروهای با و ریز را هایشچشم. زندمی موذیانه لبخندی شادی

 .کندمی اشاره فروشگاه

 !داخل رفت جدیدت ش*کرا از پیش -

 خودش سمت به را اشاشاره انگشت باز، دهانی و شده درشت هایچشم با فاطمه

 :کندمی تکرار باشد، کرده شک هایشگوش به گویی. گیردمی

 من؟ ش*کرا -

 دستی کیف در که حالی در! است شده باحال فاطمه یقیافه. خنددمی بلند شادی

 :دهدمی جواب بگیرد، عکسی تا گرددمی همراهش تلفن دنبال به ایشقهوه
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 .بگیری رو مردم پسر یشماره بود مونده کم فقط دیگه، آره -

 :آوردمی در را فاطمه ادای شیطنت با سپس

 !قشنگه خیلی هم صدات راستی،-

 سر ندارد، را قبل رخوت و سستی آن دیگر. خنددمی شادی پای به پا هم فاطمه

 .است آمده حال

 :گویدمی مشتاقی نگاه با هایشخنده میان

 !بگیرم رو ششماره واقعاً باید شاید -

 نگاه روی سبزش هایچشم. شودمی خشک رفته رفته شادی هایب*ل روی لبخندِ

 شوخی که هاییآدم شبیه واقعاً حالتش. مانندمی ملیحش لبخند آن و فاطمه مشتاق

 خودش سر از مو خواهدمی. چرخاندمی حدقه در را هایشچشم. نیست کنند،می

 .بریزد سرش بر خاک مشت مشت و بکند

 !کندمی جدا تنش از سر عرفان رساند؛ کجا به را فاطمه اشتکه

 دست مچ و رودمی جلو فاطمه است، درگیر خودش با شادی که حال همان در

 از که حالی در و کشدمی خودش دنبال به را شادی خنده، با. گیردمی را او باریک

 :زندمی ب*ل شیطنت با و گرداندبرمی را سرش روند،می باال سفید سنگی هایپله

 !بگیریم رو ششماره بریم بیا -

 سر را او زور، به و زندمی چنگ فاطمه سیاه و سفید مانتوی آستین به ترس با شادی

 زمزمه فاطمه گوش کنار آرامی به. کشدمی عقب را سرش و داردمی نگه جایش

 :کندمی

 !نکن کار، این زشته. کردم شوخی من -
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 که حالی در کنجکاوی با. کندمی رها را شادی دست مچ. گیردمی آرام فاطمه

 :پرسدمی کوبد،می اشپایینی باریک ب*ل به مکررا را اشاشاره انگشت

 .بشم دوست باهاش خواممی فقط من زشته؟ چرا خب -

. بکوبد پله همین به را سرش زده، زانو خواهدمی. زندمی حرصی از پر لبخند شادی

! بود وضعی چه در االن کند، کنترلش که نداشت را عرفان فاطمه، اگر داندنمی

 بدل و رد شماره و زدمی حرف ساعتی سه-دو هم خیابان کف هایمورچه با احتماالً

 .نیست عادی فاطمه گویدمی که است همین. شوند دوست تا کردمی

 زند،می حرف هامورچه از گروهی با و زده زانو روپیاده یک در که ایفاطمه تصور با

 !است کننده دیوانه کند؛می گیر گریه و خنده میان

 قاطعانه. بنشاند جایش سر را فاطمه باید معمول طبق. کشدمی عمیقی نفس

 :گویدمی

 !گیرینمی شماره آقا اون از تو علتی، هر به و چی هر حاال -

 رنگش است؟ آمده خوشش زال مرد آن چیز چه از آخر. کندنمی درک را فاطمه

 شبیه الغرش هایگونه آن با هم صورتش. است سرگردان روح گویی پریده، چنان

 را افراد توانندمی خود غریبی تمام با روشنش بنفش هایچشم. ماندمی هازده قحطی

 .بترسانند شب در خصوصاً

 زال که است بدیهی این کند؛ قضاوت ظاهرش اساس بر را مرد آن خواهدنمی شادی

 را مرد آن سلیقه کدام با فاطمه فهمدنمی فقط. نیست آدم خود دست بودن،

 را باطنش که هم فاطمه نیست، دلنشین اصالً اول نگاه در اشچهره. پسندیده

 .شناسدنمی

 .است شده سرخ هم باز شادی. دهدمی تکان سری خنده با فاطمه

 !بخوری حرص من برای حاال خوادنمی. باشه باشه، -
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 پیش را دستش. بگیرد را خودش جلوی تواندنمی فاطمه شود،می سرخ شادی وقتی

 باال را دستش فاطمه، دست زدن پس برای شادی. کشدمی را شادی لپ و بردمی

 :گویدمی ذوق، با فاطمه که آوردمی

 !کار این باحاله چه -

 .کشدنمی محکم را لپش فاطمه حال هر به. شودمی فاطمه دست زدن پس خیالبی

*** 

 ۲۰:۴۰ ساعت _ چهارشنبه

 

 !یوهو -

 درخشند؛می اشتیره هایچشم که نگردمی را فاطمه ایدوستانه لبخند با شادی

 خاصی آرامش سفیدش فضای. آیدمی فروشگاه این به که است بار اولین فاطمه برای

 صورت به که مشابهی آهنی هایقفسه در و است کتابخانه شبیه ساختارش. دارد

 اند،شده رنگ خاکستری یتیره تا روشن هایطیف و سفید از نامتوازن ترکیبی

 !نوری قلم حتی تا گرفته هاتابلو و هارنگ انواع از دید؛ را فروشگاه اقالم توانمی

 که شادی. کند شروع کجا از داندنمی است؛ آمده خوشش فروشگاه محیط از فاطمه

. کند جلب را اشتوجه تا کوبدمی فاطمه پشت به دستی بیند،می را احوالش و حال

 گرچه باشد؛ مراقبش باید که بیندمی تریکوچک خواهر را فاطمه هاوقت بعضی

 .است تربزرگ او از چهارسال سن، سال دو و سی با فاطمه

 !نشی خارج ازش ما بدون فقط بگرد؛ رو فروشگاه هم تو سحر، دنبال میرم من -
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 را هایشدست. دهدمی تکان تأیید ینشانه به را سرش نماییدندان لبخند با فاطمه

 برای را خودش. کوبدمی زمین به را پایش شیطنت با و کندمی گره سرش پشت در

 .کندمی ناز شادی

 .چشم -

 .باش مراقب -

 از. گیردمی پیش در او مخالف مسیری و دهدمی تکان دستی شادی برای فاطمه

. کندمی تماشا را درونشان اقالم خندان گاهی و باز دهانی با و گذردمی هاقفسه کنار

 .ایستدمی جایش سر رسد،می که گواش هایرنگ یقفسه به

 !رنگنخوش چه -

 هایچشم خاکستری رنگ داندنمی سراند؛می هارنگ روی را هایشچشم اشتیاق با

 را عرفان هایخاکستری. کند پیدایش دارد دوست نه، یا هست میانشان هم عرفان

 .است نشدنی تکرار فاطمه برای درونشان گرمای و محبت دارد؛ دوست دیگری جور

 که ایاشاره انگشت وجود با کند،می کنکاش یک به یک را هارنگ که حال همان در

 :نمایدمی تکرار است، گذاشته پایینش ب*ل روی

 !شو پیدا! شو پیدا! شو پیدا جونم، خاکستری -

 انتظار در و داده تکیه فروشگاه خوانپیش به شهاب فاطمه، از فاصله متر چند با

 بود گفته فروشنده بود، داده را هایشخواسته لیست وقتی برد؛می سر به فروشنده

 .بود رفته هاآن دنبال به و بیاورد انبار از باید را هاآن از بعضی

 آن از پیش که اندازدمی اطرافش به نگاهی اش،حوصله رفتن سر از جلوگیری برای

! فاطمه ماند؛می خاصی دخترک روی کند، رو و زیر را فروشگاه کامالً بتواند که

 !باشد بوده مشترک مقصدشان که کردنمی هم فکرش. اندازدمی باال را ابروهایش
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 حتی و هایشدست حرکت باشد؛ نقاش خوردنمی فاطمه به. اندازدمی باال ابرویی تک

 یا است آمده دیگری شخص همراهی برای. نیست نقاش شبیه اطراف به نگاهش

 قلقلک را شهاب عجیبی کنجکاوی کند؟ شروع را طراحی و نقاشی خواهدمی خودش

 سوال این جواب دانستن به حد از بیش اما است، عجیب هم خودش برای. دهدمی

 .دارد تمایل

 جلوی یقفسه پشت که این رغمعلی که زده سر فروشگاه این به ایاندازه به شهاب

 با فاطمه. دارد تعلق گواش هایرنگ به فاطمه مقابل یقفسه بداند است، او به فاطمه

 هم چیزی آیدمی نظر به حال عین در کند؛می کنکاش را هارنگ عجیبی اشتیاق

 .سایدمی هم روی را هایشدندان که است درآورده را حرصش

 یگونه به برایش پردازد؛می فاطمه تماشای به و گذاردمی اشچانه زیر دستی شهاب

 صمیمیت و آشنایی احساس کند،می فکر فاطمه به وقتی. است بخشت*لذ عجیبی

 ذوق هم شبیه اندازد؛می نیکداد یاد به را او فاطمه. کندمی س*لم را عجیبی

 سر به سر وقتی گاهی اما آید،می پیش کم گرچه. خورندمی حرص حتی و کنندمی

 .سایدمی هم روی را هایشدندان گونهاین هم او گذارد،می نیکداد

 یگوشه سایند،می هم روی را هایشاندندان وقتی دو هر نیکداد و فاطمه

 .زنندمی هم لبخند حال همان در گویی. رودمی باال ناخوداگاه هم هایشانب*ل

 به نگاه حال در که یابدمی قفسه باالی در را خواهدمی که چیزی فاطمه نظر به

 شبیه هستند؛ جالب شهاب برای مصممش هایچشم. زندمی لبخند واقعاً جاهمان

 .دهد نجات را کسی خواهدمی که ماندمی حماسی داستان در قهرمانی

 قد. شودمی ترنزدیک قفسه به که نگردمی را فاطمه چنانهم کاریبی روی از شهاب

 و پنجاه و صد فاطمه قد حداکثر زندمی حدس شهاب است؛ کوتاه نسبت به فاطمه

 دستش، بردن باال بر عالوه خواهد،می که چیزی برداشتن برای. باشد مترسانتی پنج

 .شودمی بلند هم پاهایش یپنجه روی
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 هستند؟ نردبان هایشانمشتری تمام مگر فهمد؛نمی را قفسه بلندی یفلسفه فاطمه

 تا بکشد باال را خودش بیشتر بتواند که این برای. باشد کوتوله او شبیه هم یکی شاید

 که ایطبقه بلندترین یلبه را راستش دست بردارد، را نظرش مد خاکستری

. بکشد باال را خودش آن، به فشار با کندمی سعی ناخوداگاه و گذاردمی تواند،می

 .است مانده باقی دیگر کمی فقط

 سرخ تقال همین خاطر به فاطمه صورت پوست خنداند؛می را شهاب فاطمه، تقالی

 کمک دیگری شخص از فاطمه چرا که کندنمی درک اصالً شهاب و است شده

 که اندکرده مجبورش مگر گردد؛نمی فروشنده دنبال به کم دست یا خواهدنمی

 بردارد؟ را رنگ یجعبه خودش حتماً

 کندمی یادآوری او به بیند،می که ایقفسه و زمین میان شکاف حال، همان در

 وارد قفسه به که فشاری و فاطمه وزنی سنگین خاطر به. دارد کم واقعاً فاطمه

 تا است کافی دیگر کمی است؛ شده بلند زمین روی از قفسه مقابل کف کند،می

 .کند سقوط فاطمه روی

 :زندمی صدا نگرانی با. شوندمی درشت هایشچشم

 !باش مواظب فاطمه -

 اما شود،می هم موفق بردارد، را قفسه روی فشار تا است او حواس جلب هدفش

 را فاطمه اسم که شهاب برد؛می پی هم داده آب به که گلی دسته به بالفاصله

 چنین. فرستدمی خودش بر لعنتی و گیردمی دهانش جلوی دستی! داندنمی

 را مشابهی موقعیت یتجربه یسابقه البته! نداشته سابقه اشزندگی در ایدقتیبی

 ... .هم باز ولی ندارد

 که خطری ناخودآگاهش. است آورده پایین را اشدفاعی سپر فاطمه عجیب سادگی

 .کندنمی احساس او به نسبت را باید
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 اما شود،می او پرت حواسشان ایلحظه چند هامشتری سایر بلندش، صدای خاطر به

 مشغول خود کار به نیست، دیدن برای جالبی چیز که این فهمیدن با بالفاصله

 .شوندمی

 به ایلحظه چند است، شده خاکستری رنگ برداشتن خیالبی اکنون که فاطمه

 زیر خورد،می حرص که حال همان در شهاب. نگردمی اشدرمانده یچهره و شهاب

 غیر یخیره نگاه با فاطمه که است ایلحظه چند. کندمی نگاه او به چشمی

 .کندمی فکر چه به فاطمه بزند حدس تواندنمی. پایدمی را او ایطبیعی

 جور و جمع را خودش گیردمی تصمیم دارد،برمی سمتش به فاطمه که قدمی با

 .است زودباور هم مقابلش طرف بختانهخوش. بیاورد ایبهانه یک باید کند؛

 ذهن در شهاب. زندمی تریبزرگ لبخند رسد،می که شهاب نزدیکی به فاطمه

 :گویدمی ایسرزنده و شاد صدای با فاطمه که کندمی دوره را اشبهانه

 !زدی صدام قشنگ انقدر که ممنون -

 فقط مبهوت و مات شهاب و پرسدنمی سوالی گوید،نمی دیگری چیز هیچ فاطمه

 نیست ایمسئله فاطمه برای اصالً دانست،می را نامش کجا از کهاین. کندمی نگاهش

 !زد؟ صدایش چرا اصالً که این حتی یا

 قدیمی کاغذی فاطمه، جای به روشنش بنفش هایچشم کوتاه، یلحظه چند برای

 خط. آیدمی فروپاشی معرض در نظر به و شده سیاه که بینندمی را دفتری از

 !کردمی اشرمزگشایی باید شهاب که بود ناخوانا و ریز ایاندازه به اشنویسنده

 «!خونیمی رو اسمم قشنگ قدرآن که ممنون»

 محو هایشچشم جلوی از نوشته آن تصویر فاطمه، طلبکار و کشیده صدای با

 .شودمی

 !جناب؟ -
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 حد از بیش شاید. کندمی جمع را خودش. شود آزاد فکرش تا دهدمی تکان سری

 از نامحسوس. زندمی ایرسمی لبخند. رودمی فرو رویا در گونهاین که است خسته

 :دهدمی جواب و گیردمی فاصله فاطمه

 برمیاد؟ دستم از کمکی بله؟ -

 .دهدمی نشان متفکر را خود و گذاردمی پایینش ب*ل روی انگشتی فاطمه

 ...هوم -

 ترنزدیک شهاب به. کندمی اعالم را مثبتش جواب سر تکان با کوتاهی مکث با

 یپنجه روی شدن بلند با عمال را سرش. کندمی رفتار پیش از ترصمیمانه و شودمی

 به شهاب که ایاندازه به برد؛می پیش شهاب صورت متریسانتی چند تا پاهایش

. شودمی مانع پیشخوان سکوی که برود عقب خواهدمی و شودمی معذب او جای

 !نیست بد واقعا هم خجالت کمی. زندمی معذبی لبخند

 حاال! مهرآیین فاطمه ست؛فاطمه من اسم زدی، حدس یا دونیمی که جورهمون -

 !بگی؟ رو خودت اسم خواینمی تو

. بکوبد پیشخوان سکوی همین به را سرش خواهدمی فاطمه باز نیش دیدن با شهاب

! دادمی جواب پرسید،می هم دور از کرده؟ اسیرش گونهاین چیزی همچین یه برای

 .دهدمی بیرون ایدرمانده نفس

 :گویدمی میلیبی با

 .شهاب -

 :دهدمی ادامه انگیزد،برمی را فاطمه تعجب که بلندی نسبت به مکث با عادت طبق

 !کهکشانی ِسنگ -

 :زندمی ب*ل خنده با و کوبدمی هم به را هایشدست زده ذوق فاطمه
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 !شهاب جناب خوشوقتم -

 :دهدمی پاسخ میلیبی با ادب رسم به شهاب

 .چنینهم -

 او به فاطمه ابتدای شک آن منتها آید؛می خوشش شخصیتش و فاطمه از واقع در

 حس. کندنمی رهایش رازش شدن آشکار از ترس. دهدنمی بودن، آرام یاجازه

 .کند دوری فاطمه از باید گویدمی او به احتیاطش

 با فاطمه. پردمی جا از شهاب کوبد،می هم به دوباره ناگهان فاطمه که هاییدست با

 :گویدمی مبهوت و باز دهانی

 !آهان -

 :دهدمی ادامه نماییدندان لبخند با

 !هاهست آشنا اسمت قدرچه گفتممی خودم با داشتم -

 شهاب متعجب و حالبی بنفش هایچشم به بارانی ستاره و درخشان هایچشم با

 کف به را هایشانگشت و کرده مشت اشنه*سی جلوی را هایشدست. شودمی خیره

 ذوق، شدت از فاطمه دارد امکان لحظه هر کندمی حس شهاب. فشاردمی دستش

 چیست؟ مشکلش آخر! شود منفجر

 !SBSNi! کهکشانیسنگ شهاب! شهابی تو -

 فریاد وجودش از دیگری قسمت گرچه شد، جالب. پرندمی باال شهاب ابروهای

 آرامش با و زندمی لبخندی حال، هر به! شد آراسته نیز سبزه به و بود گل کشدمی

 :گویدمی

 .هستم خودم البته، -
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. خنداندمی را شهاب نگرد،می اشعالقه مورد جواهر به گویا که فاطمه یشیفته نگاه

«SBSNi» استفاده دیجیتالش کارهای امضای برای آن از شهاب که است نامی 

 هر به رود؛می کنار فاطمه به نسبت قبلش حساسیت آن عجیبی طور به. کندمی

 از جدایی شخصیت مسلماً دیجیتال، نقاش یک عنوان به او از فاطمه شناخت با حال،

 .شودمی متصور برایش شهاب

 هم شیرین برایش کند،می معذبش که حالی در خودش به فاطمه یشیفته نگاه

 اند،نهفته نگاهش پشت در که ستایشی و محبت آن دارد، دوست را نگاه این هست؛

 .دهندمی قلقلک را شهاب وجود

 با او بازی ینحوه نظمیبی که کندمی باز ب*ل شیفتگی همان با فاطمه

 نشان را اششدگی هول کامالً شهاب، به مفهوم عمق رساندن برای هایشدست

 .خنداندمی پیش از بیش را شهاب و دهدمی

 !عالین هاتنقاشی -

 به بنا اگر درخشند؛می هاییستاره واقعا فاطمه هایچشم در کندمی احساس شهاب

 .کندمی طراحیشان گونهاین شهاب باشد، فاطمه هایچشم فعلی حالت از طراحی

 که حسی و هستن زنده انگار گیرم،می ازشون خوبی خیلی حس عجیبی طرز به -

 !میان قلبت ته از انگار محشره،! بگم؟ جوری چه... داره جریان درونشون

 .کوبدمی هم به را هایشدست باشد، آورده یاد به را مهمی ینکته گویا ناگهان

! بود مادرش و پدر با آسمون زیر بچه که همونی... دیروزی آخری نقاشی این مثالً -

 جور یه یکی، این ولی زیاد خیلی خیلی دیدم، زیاد موضوع این با نقاشی دونی؟می

 .بود دیگه

 آرام نگاهی و ملیح لبخند یک فقط اشتیاقش و شور آن از شود؛می آرام مقدمهبی

 .ماندمی باقی
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 اشتیاقش به و بردمی ت*لذ فاطمه هایتعریف از پیش یلحظه چند تا که شهاب

 .نگردمی را اشفعلی حالِ تعجب با خندید،می

 :گویدمی اشهمیشه از ترآرام فاطمه

 هم مادرم با و تولدم از قبل رو پدرم دادم، دست از بچگی توی رو مادرم و پدر من -

 نقاشیت وقتی حال، این با بگذرونم؛ وقت زیاد نتونستم کوتاه سال چند همون توی

 !منم نیست، معلوم هم زیاد که کوچولو یبچه اون کردم حس دیدم رو

 روی نگاهش. گیردمی اشنه*سی جلوی و بردمی فرو درهم را هایشانگشت

 :گویدمی قلبش صمیم از و لبخند با. ماندمی هایشدست

 !کردم تجربه رو اتفاق اون انگار! شد خوب حس از پر وجودم یهو -

 باال را سرش. کندمی گره درهم سرش پشت و اندازدمی پایین را هایشدست

 است؛ درگیر خودش درون شهاب. کندمی نگاهش غریبی یچهره با شهاب. آوردمی

 نزدیکی احساس. است سردرگم کرده، گیر شادی و غم از عجیبی مخلوط میان

 !کندمی فاطمه به عجیبی

 و پدر با را تفریحی چنین یک خواستمی قلب صمیم از خواست؛می هم شهاب

 حسرت از بویی گاهی هایشنقاشی. بود برده یاد از را نکته این اما کند تجربه مادرش

 گذارد،می اشتراک به کشد،می. خنددمی هاآن به او خود اما برندمی کوچک شهاب

 !شودنمی عوض که چیزی حال هر به فهمیده که است زیادی مدت. خنددمی

 ... .کند نقاشی تواندمی فقط ریخته، دور را حسرت

 متوجه شهاب اما زندمی ملیحی لبخند شنود،می که ایگریه صدای به فاطمه

 که ایگریه بشنود؛ را آرامی یگریه صدای شهاب ینه*سی از تواندمی. شودنمی

 روان آن یاد به ای،کنندهناراحت اتفاق از پس هامدت گویا و دارد گذشتن از حکایت

 .شودمی
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 اتفاقات، از دنیایی تواندمی اشنقاشی هر پشت نقاش، یک برای کند؛می درک فاطمه

 دیروز طرح سادگی به اینقاشی اگر حتی باشد، خوابیده... و هاحسرت احساسات،

 .باشد شهاب

 خود هایچشم به مستقیماً بار این زند؛می نماییدندان و تربزرگ لبخند فاطمه

 .ریزدمی هایشچشم در را اشقدردانی احساس تمام و نگردمی شهاب

 عاشق همین برای بگیرم؛ تونممی تو هاینقاشی از فقط من که حسیه این، و -

 !هاتمنقاشی

 :دهدمی ادامه و زندمی چشمکی شیطنت با

 !شهاب جناب کن نقاشی برام همیشه -

 آرامش و مهربانی با. بنددمی را هایشچشم. کشدمی ش*آغو در در را خودش

 :گویدمی

 !کنممی غل*ب رو هاتنقاشی همیشه من و -

 نهایت در. است صمیمانه نگرد؛می را فاطمه لبخند فقط لحظه چند برای شهاب

 در را وجودش عجیبی آرامش. کشدمی ملیحی لبخند به هم را خودش هایب*ل

 به را احساس آن توانسته که است محشر است؛ عالی نه، است؟ خوب این. گیردبرمی

 .شناسدنمی پا از سر نقاش یک عنوان به! بدهد دیگر شخصی

 شهاب حسرت گویی فاطمه، احساس آن هم، این و گریه صدای شنیدن جریان از آن

 !است کرده س*لم و خوانده اشنقاشی از را

 فاطمه گوش دم آرامش به و شودمی خم. گذاردمی کنار را احتیاط شرط شهاب

 :زندمی ب*ل

 !هستی استثنایی واقعاً تو -
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 :دهدمی ادامه خنده با

 !فهمینمی رو چیزی انگار که این با کنی؛می درک قشنگ خیلی -

 .خنددمی نخودی. کشدمی عقب را سرش فاطمه

 ...ولی شهاب جناب ممنونم -

 :گویدمی بلندی نسبت به یخنده با

 !دهمی قلقلک رو گوشام صدات -

 کاپشن زیپ. ایستدمی صاف و اندازدمی باال را ابروهایش نفس به اعتماد با شهاب

 :گویدمی شوخی به و کشدمی باال را اشمشکی

 !باشی شکرگزار خاطرش به باید -

 شهاب حال همان در. خندندمی دو هر نگاهشان، برخورد محض به کوتاهی مکث با

 کجا به فاطمه از دوری برای تالش و احتیاط از که خوردمی تأسف خودش حال به

 داشته نظری تجدید خودش روی باید واقعاً شاید. کندمی شوخی او با که رسیده

 !باشد

 باشم؟ شکرگزار هم جااون شهنمی چی؟ گوشی پشت از! عالی چه -

 مظلوم را خودش ملتمسی، یشده درشت هایچشم با فاطمه اما خوردمی جا شهاب

 !زندمی جار را اشقراریبی کوبد؛می هم به آرام و مدام را هایشدست کف. کندمی

 بخواهد فقط که بود زمانی برای آن اما است زشت کار این بود گفته شادی گرچه

 فرق موقعیت آمده؛ در آب از اشعالقه مورد نقاش مرد آن اکنون اما شوند دوست

 !است عادی طرفدار، یک عنوان به. ندارد اشکالی پس کند،می
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 منصرف راه یمیانه در اما کندمی باز ب*ل منفی جواب دادن برای ابتدا در شهاب

 بدش هم چندان که وجودش از تکه آن بر لعنتی! کشدمی ایدرمانده نفس. شودمی

 .شودمی علت بر مزید که هم فاطمه قراریبی. فرستدمی آید،نمی

 خوای؟می رو امشماره -

 مثبت ینشانه به را سرش پیدرپی و کوبدمی هم به را هایشدست ذوق با فاطمه

 .زندمی نماییدندان لبخند. دهدمی تکان

 ...آره! آره -

 :گویدمی موکدانه

 !آره -

! نیست میلبی خورد،می تأسف که حال همان در. شودمی تسلیم خودش به شهاب

 :گویدمی و آوردمی باال را سرش ایدوستانه لبخند با نهایت در

 !کن واردش پس -

 به را دنیا گویا خندانند؛می را شهاب و درخشندمی هم باز فاطمه یتیره هایچشم

 !است داده فاطمه

 با. کشدمی بیرون اشمشکی سوییشرت جیب از را همراهش تلفن سرعت به فاطمه

 :گویدمی خنده و عجله

 !آمادم -

! کند دوری فاطمه از بود قرار سرش خیر گویدمی خودش به هم باز شهاب

 .گشایدمی ب*ل شماره گفتن برای و زندمی نیشخندی

*** 
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 ۲۳:۳۰ ساعت _ چهارشنبه

 

 یک. دارد ایساده نسبتاً اتاق دانیال کند؛می روشن را المپ دم همان اتاق به ورود با

 ایچوبی یآینه و صندلی میز، و آن کنار کمدی بزرگ، ایپنجره پشت خواب تخت

 تمی که تختش استثنای به هستند؛ تیره ایقهوه رنگ به دست یک که کمد کنار

 .دارد مشکی-سفید

 دارد ایخالی تربزرگ هایاتاق خانه گرچه است؛ دنج و کوچک اشمتری دوازده اتاق

 فوتبال هاشب که نیست بنیامین دیگر حال هر به دهد،می ترجیح را اتاق این او اما

 .بخواهند را تریبزرگ فضای و کنند بازی

 را بغضش زحمت به. فشاردمی را در لوالی دستش، و زندمی دردناکی و تلخ لبخند

 .سوزدمی گلویش که دهدمی فرو

 !کند؟ عادت خواهدمی زمانی چه

 و آینه چند کردند؟ بازی او قبلی اتاق در بار چند سرد هوای و زمستان یبهانه به

 هاشکسته به باهم کرد،نمی دعوایش وقتهیچ بنیامین شکستند؟ شیشه و المپ

 و آوردمی تعمیر برای را یکی بنیامین فردایش بگیرند، درد دل تا خندیدندمی قدرآن

 .بود کاسه همان و آش همان باز فردایش پس

 بنیامین! باشد داشته هم شیرینی کمی بلکه تلخ، فقط نه بزند؛ لبخند کندمی سعی

 ذوق و شدمی خوشحال دانیال یخنده از چنان و بخندد خواستمی او از همیشه

 !خندیدمی بیشتر بنیامین حالت آن یدوباره دیدن برای دانیال که کردمی

 !داشتند جالبی حکایت

 به. بنددمی سرش پشت را در و دهدمی تکان را اششده خشک پاهای سختی به

 قسمت یک شود؛می قسمت سه. رودمی است، راستش سمت در که کمدی سمت
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 که دیگر قسمتی و راحتی هایلباس برای قسمتی رسمی، هایلباس آویز برای

 را هایشکرم و ساعت مو، ژل عطر، میز، جای به دانیال و دارد مانند طبقه حالتی

 .گذاردمی جاآن

 طراحی زیبایی به ِچوبی یجعبه کوتاهی مکث با و رودمی سوم قسمت سراغ به

 با. داردبرمی را باشد قیمتی گران ساعت یجعبه باید آیدمی نظر به که ایشده

 را کارت ساعت، بالشتک زیر. زندمی کنار را آن بالشتک و اینقره ساعت توجهیبی

 .است پزشکی چشم کلینیک یک برای ظاهر به بیند؛می

 همان در و گرداندبرمی کمد درون به نموده، مرتب را جعبه کارت آن برداشتن با

 .افتدمی خوابش تخت روی تا رودمی عقب عقب حال

 نام حتی و کلینیک نام کلینیک، شماره عینک، عکس. گیردمی سرش باالی را کارت

 !فرآور نیل دکتر شده؛ نوشته نازنین خط با که کلینیک صاحب

 دانیال کمک عوض در اشتسخیری موکلین از یکی را کارت این. چرخدمی پهلو به

 .آوردمی خاطر به را توضیحاتش. است داده او به

 سازمان یه اسمش پشت! ظاهرشه فقط این ولی پزشکیه چشم کلینیک یه نظر به -

 و اسم کافیه! نیل گنمی بهش جوریهمین ولی گمنامه که هست یابی آدم عجیب

 ممکن زمان ترینسریع در که هستن گسترده قدرآن بدی، بهشون اطالعات یکم

 یه شاید! تضمینیه ولی خورهمی آب پات سنگین چند هر کنن؛می پیداش برات

 .خورد دردت به روزی

. گذاردمی سرش زیر را دستش. است قراربی چرخد،می دیگر پهلوی به دوباره دانیال

 باید. اندشده خیره فرآور نیل نام به هایشچشم. دهدمی ادامه کارت نگریستن به

 شود؟ غریب و عجیب سازمان این دامن به دست شارایل، همسر کردن پیدا برای
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 حتی نه؟ دارد؛ شارایل و اندیش ارتباط از مدرکی قطعاً سروش، همسر زارع، سهیال

 که پوچ و هیچ خاطر به! دارد که بخوری درد به اطالعات باشد، نداشته مدرک اگر

 !نشده آواره و ندزدیده را دخترش

 امیدی بزند؛ چنگ آن به تواندمی دانیال که است ریسمانی تنها حاضر حال در این

 !نبودن ناتوان برای

 کند؛ ماجرا این درگیر هم را دیگران آیدنمی خوشش چندان دانیال وجود این با

 .است ساخته پنهانش هم نازنین از حتی دارد، کار این به بدی احساس

 :شودمی پخش ذهنش در سابقش موکل صدای کند؟ چه باید کارت این با

 دادن تحویل موقع کن؛ عمل جوریاین افتاد، سازمان این به کارِت روزی یه اگه -

 هاتجیب توی و گذاشتی کجا رو کارت دونینمی که کن وانمود اول کارت،

 و بگیر چپت دست یحلقه و وسط انگشت بین رو اون بعد کنی، پیداش تا گردیمی

 !نرفتی هاتچشم برای فهمنمی خودشون دیگه بده؛ تحویل

 تردید زمان. بگیرد تصمیم و کند فکر منطقی کندمی سعی. شودمی جمع خودش در

 مادر و پدر یخانه آدرس پرونده در. نیست شومش و بد احساسات به دادن میدان و

 اول گیردمی تصمیم قطعیت با و بنددمی را هایشچشم است؛ آمده بردارش و سهیال

 استفاده کارت این از نگرفت، را دستش چیزی واقعاً اگر بزند، سر آدرس دو این به

 !کند

 باال تخت روی را خودش کامال که حالی در. اندازدمی کارت به دیگری نگاه نیم

 خیزد،برمی اشمنطقی دستگاه همان از که ایناامیدی با و زندمی لبخند کشد،می

 :کندمی زمزمه

 !نرسه سوم یگزینه به کار امیدوارم -
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 قرار آن روی را سرش و گذاردمی شطرنجش یزمینه طرح بالش زیر را کارت

 کشیده کناری به اشتوری سفید هایپرده که تختش کنار یپنجره پشت از. دهدمی

 .بیندمی را شبنیمه سیاه آسمان اند،شده

 مانده هاخانه همان در حال، به تا پیش سال سی از دارد احتمال درصد چند واقعاً

 برد؛می فرو موهایش درون دستی آشفتگی با دانیال! باشند؟ زنده حتی اصالً یا باشند

 از گونهاین چرا. است نازنین جالب انتخاب دارد، تن به که رنگی صورتی شرتتی

 صورت در چه؟ باشد زنده اگر باشد؟ مرده زارع سهیال معلوم کجا از که نپرسد خود

 !نیست؟ عالی خیلی هم داشتنش مدرک

 را زیادی هایراه دانیال. کشدمی هایشچشم روی تا موهایش درون از را هایشدست

 یک خواهدنمی! دارد که ابهامی تمام با رود؛می هم را راه این و گرفته تصمیم. رفته

 .بماند باقی ناتوان

*** 

 ۱۳:۰۰ ساعت _ شنبهپنج

 

 !الیم الی خیر به ظهرت -

 خندان یچهره و گذاردمی اشچانه زیر دستی ناراضی، ظاهر به صورتی با رأیمند

 ینشانه به سری! است برداشته را رستوران کل صدایش. نگردمی چپ چپ را شهام

 .دهدمی تکان تأسف

 .دیمی فراری رو هامشتری تر،آروم -

 .کشدمی درهم نارضایتی با را بورش کمانی ابروهای

 !کنیمی ایجاد هم صوتی آلودگی تازه -



 
 

  shun-                                                                              www.cafewriters.xyz-ی اول |  ی نقطهدسیسه

www.cafewriters.xyz        
Page 120 

 .کوبدمی اشپیشانی به را دستش کف نمایشی تأسفی با شهام

 !خیالبی کنه؛ سرایت هم صوت به وسواست که داشتم کم رو همین واقعاً -

 :گویدمی خنده با و اندازدمی باال را هایششانه

 !برسه سالن به جااین از صدا عمراً -

 دیدن از! شود خیالبی گیردمی تصمیم عجیبی یگونه به. زندمی خندیکج رأیمند

 این به گاهی. کندمی ترشآرام واقعاً شهام حضور هاشنبهپنج است؛ خوشحال شهام

 !گذراندهمی شهام بدون را هاشنبهپنج چگونه که کندمی فکر

 به تهران به محدود ایزنجیره هایرستوران یاداره شارایل، خانوادگی کار و کسب

 به را اصلی یشعبه یاداره اختیار رأیمند گذشته سال دو هرچند است؛ شارایل نام

 رأیمند خود اند؛داشته دیگر مسئولینی پیش از هم هاشعبه دیگر و کرده واگذار شهام

 تضمین با حسابدارانی که دارد کوچکی حسابداری شرکت جداگانه طور به هم

 .گذاردمی نیازمند هایشرکت دیگر اختیار در درستکاری

 صندلی روی را خودش اش،مشکی چرمی پالتوی زیپ کشیدن پایین حال در شهام

 است، نشسته آن پشت رأیمند اکنون اما دارد تعلق خودش به اصوالً که میزی مقابل

 ویژه، هایاتاق و غذاخوری سالن باالی در که رستوران مدیریت دفتر هوای. اندازدمی

 .است شهام میل باب و گرم حقیقتاً دارد، قرار سوم یطبقه در

 :پرسدمی خنده با

 گذشت؟ خوش شمال ببینم، بگو -

 به یا بخورد حرص داندنمی. فشاردمی هم روی را کبودش هایب*ل رأیمند

 .بخندد شهام هایچشم درون شیطنت

 !کنی؟می مسخرم -
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 جواب هایشانگشت حالت از استفاده با و زندمی نماییدندان لبخند بالفاصله شهام

 .کندمی اعالم را مثبتش

 ب*ل به ملیحی لبخند حال این با دهد؛می تکان تأسف ینشانه به سری رأیمند

 .دارد

 !تو دست از امان -

 .دهدمی تکان شانه روی از ایپرنده زدن پس شبیه را چپش دست شهام

 !خیالبی! خیالبی -

 سمت به و گذاردمی میز روی را دستش زند،می رأیمند به چشمکی شیطنت با

 .کندمی ریز را اششده سبز هایچشم. شودمی متمایل رأیمند

 !نرفتی؟ دریا بگی خوایمی یعنی -

 سرخ سفیدش پوست روند،می فرو درهم امکان حد تا ناگهانی رأیمند ابروهای

 سفید به رو هایشچشم رنگکم آبی نهایت، در و شودمی جمع صورتش گردد،می

 :گویدمی بلندی صدای با گرفته، خودش به که ایشده منزجر یچهره با. زندمی

 !کثیفه زنه، هم به حال -

 دلش فقط دانست؛می. زندمی قهقهه آزادانه و کشدمی عقب را خودش شهام

 !ببیند را رأیمند یچهره این خواستمی

 :زندمی ب*ل زحمت به خندیدنش میان

 !حالی... با... لی...خی -

. کوبدمی رانش روی چپش دست با و گرفته شکمش جلوی را راستش دست شهام

 که برود رو از بلکه پاید؛می را او ایسرزنشگرانه نگاه با و کندمی آرامی پوف رأیمند

 !رودنمی



 
 

  shun-                                                                              www.cafewriters.xyz-ی اول |  ی نقطهدسیسه

www.cafewriters.xyz        
Page 122 

 پای. دهدمی عقب را اشصندلی راستش، پای وسیله به زمین دادن هل با رأیمند

 دست. اندازدمی چپش پای روی را آن سپس و آوردمی بیرون کفشش از را راستش

 :زندمی ب*ل ایآزرده یچهره با و شودمی نه*سی به

 !کن بس! شهام -

 کوبدمی رانش روی را دستش بار آخرین برای اشخنده ردن*خو فرو حال در شهام

 :دهدمی جواب و

 !چشم -

 :گویدمی آرامی به بودن غریب و عجیب اوج در رأیمند

 !بالبی چشمت -

 که ابروهایی. کندمی نگاهش باز دهانی و شده درشت هایچشم با شهام ابتدا در

 پنهان پریشانش مشکی تارهای پشت که روندمی باال ایاندازه به نموده، مشکیشان

 کندمی فکر این به و زندمی نماییدندان لبخند ثانیه چند از پس وجود، این با شوند؛

 !است شیطانی خودش برای هم رأیمند که

 :گویدمی خنده با شِهام

 !شدم عاشقت -

 صدایش ایمعترضانه و محکم صدای با. روندمی فرو درهم رأیمند بور ابروهای دوباره

 :زندمی

 !شهام -

 با. شوندمی خم رأیمند هایشانه زند،می قهقهه پیش شبیه دوباره که شهام

 :نالدمی و دهدمی تکان سری درماندگی

 !نکن مسخره انقدر -
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 صندلی یدسته یلبه را آرنجش. خوردمی فرو را اشخنده ترسریع شهام بار این

 خوشحال وجود با رأیمند که نگردمی را رأیمند محبتی پر لبخند با و گذاردمی

 گیریجبهه نگاه با! است نداشته سابقه شهام از نگاه این. شودمی معذب شدن،

 یخنده یبهانه خواهدنمی برد؛می ترعقب نامحسوس را اشصندلی شهام، به نسبت

 .بدهد شهام به دیگری

 سرخ از عجیبی تم شهام، لطف به پیش سال دو از شارایل رستوران مدیریت دفتر

 خود که را دفتر دیوارهای که باری اولین رأیمند است؛ یافته روشن خاکستری_مات

 بکند را خودش سر موهای خواستمی دید، بود، کرده رنگ سبد بافت شکل به شهام

 !داده را تم تغییر اجازه شهام به که

 اصالً فرستید؛می لعنت شهام غریب یسلیقه بر آمد،می دفتر این به وقتی هامدت تا

 اش،تحصیلی یرشته و شهاب یگذشته وجود با! بود؟می نقاش طرفش باید چرا

 یرشته یزمینه در هرچند. دادنمی او بودن هنرمند به احتمالی ترینکوچک آمار،

 .است کرده عادت عجیب تم این به دیگر حال هر به. ندارد فعالیتی اشدانشگاهی

 چیز همه از نگاهش و شهام دفتر، این در اکنون. زندمی اشچانه زیر دستی رأیمند

 نچی رأیمند. شود خیالشبی خواهدنمی هم شهام آیدمی نظر به هستند؛ ترعجیب

 .کندمی

 !شهام خوریم،می داریم -

 دهانش جلوی دستی اندازد،می پایین را سرش آید؛می خودش به ناگهان شهام

 .خنددمی صدابی و گیردمی

 !ببخشید ببخشید، -

 :گویدمی مشتاقانه و آوردمی باال را سرش لبخند با

 !قراردادمونه آخرای که کردممی فکر این به داشتم فقط -
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 به نگاه هنگام کند؛می کار رأیمند برای قرار یک موجب به که است چهارسال تقریباً

 چه علت نیست مهم که کردمی فکر این به ،«بالبی چشمت» آن شنیدن با رأیمند،

 آن بین را عجیبی دوستی واقعاً بودن مسیرهم چهارسال چگونه، موقعیتشان و باشد

 او برای دلش احتماالً شود، جدا رأیمند از کامالً اگر گمانش به آورده؛ وجود به دو

 .شودمی تنگ

 را کارش کارخالف باند یک از عضوی عنوان به چنانهم خواهدنمی دلش اصالً گرچه

 !ندارد اشکالی که باشد ارتباط در رأیمند با چنانهم که این اما دهد ادامه

 از نامحسوسی و مانند خنثی حالتی رأیمند یچهره قرارداد، زمان یادآوری با

 پنهان خنثی یچهره پشت را اشسرگردانی خواهدمی گویی یابد؛می سرگردانی

 آرامی به و اندازدمی پایین را سرش! نیست مهم برایش هم اصال کند وانمود و سازد

 :گویدمی

 !آره... اوه -

 به و زندمی نیشخندی. مانندمی کف گرانیت روی ایلحظه چند ماتش آبی نگاه

 کرده، بغض که کودکی شبیه و خوردمی را نیشخندش ثانیه چند از کمتر یفاصله

 بسوزد بغض از نیافته فرصت هنوز گلویش. کشدمی دهانش درون به را هایشب*ل

 .شوندمی کشیده آمیزشیطنت لبخندی به هایشب*ل که

 شود؟می مرگش چه داند؛نمی هم خودش

 ناراحت چرا اصال دارد؟ بودن ناراحت برای حقی اما است ناراحت دارد؛ عجیبی حس

 عصبانی؟ یا است عصبی! نه است؟ شاد! نیست ناراحتی حس این! نه است؟

 امید، درد، ترس، انزجار، دارد؟ وجود احساساتی چه دیگر دو؟ هر کدام؟هیچ

 ...و امنیت ت،*لذ عالقه، گناه، پشیمانی، ناامیدی،
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 زیاد خیلی فهمد؛نمی. شوندمی درشت هایشچشم. دهدمی تکان محکم را سرش

 به که ایلعنتی حس این آید؟نمی در جور کدام هیچ با حالش چرا پس هستند،

 ...آشنا خیلی است، آشنا چیست؟ انداخته، چنگ جانش

. پردمی جا از زدهوحشت شهام برد،می فرو موهایش در رأیمند که دستی با

 از مانع زده که کرمی هرچند پرد؛می رویش از رنگ و شوندمی درشت هایشچشم

 .شوندمی رفتگی رنگ این ظاهری پیدایی

 :پرسدمی نگرانی با

 !خوبه؟ حالت رأیمند، هی -

 شود صورتش دیدن مانع میز که بود شده خم ایاندازه به او یادآوری از پس رأیمند

 حال هر به. نکرد صورتش دیدن برای تالشی پس نداشت؛ اهمیتی شهام نظر به اما

 !آمدمی باال که

 از کار این است؛ زدهچنگ موهایش به گونهاین اکنون نیامد، باال تنها نه وجود این با

 وقت هیچ رأیمند! ترسناک او، از کار این زدن سر و است بعید وسواسی رأیمند

 و است متنفر مرگ حد به هاآن آشفتگی از برد،نمی فرو موهایش در دست گونهاین

 ...حاال

 در کندمی حس. شنودنمی را صدایش اصال دهد؛نمی شهام سوال به جوابی رأیمند

 نتواند دارد امکان لحظه هر که شده سنگین چنان سرش! کوبندمی طبل سرش

 بر عالوه گرفته، را آن محکم همین برای بیفتد؛ زمین روی و کند تحمل را وزنش

 .ببیند خوبی به را کف گرانیت تواندنمی دیگر رود؛می گیج سرش بدجور این،

. زندمی نفس نفس ایغیرطبیعی یگونه به و است نشسته سرد عرق صورتش روی

 این احساس، این. شودمی ترتند و تند و داده دست از را خودش نظم قلبش، ضربان
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 زمانی برای است،کرده اشتجربه رحمیبی کمال در آورد؛می یاد به را آشنا احساس

 ...رسّام که است

 فرو سرش پوست در هایشانگشت. یابدمی بیشتری شدت زدنش نفس نفس

 آبیِ ماتیِ شوند؛می درشت امکان حد تا و قبل از بیش هایشچشم. روندمی

 .سوزدمی گلویش و کشدمی نفس. رسدمی حداکثر به هایشچشم

 ...رسّام رسّام، رسّام،

 و آزار رسّام، لبخندهای شود؛می تکرار ذهنش در مدام کند،نمی رهایش رسّام

 حتی گربه، سوسک، آن رسّام، هایگفتن رأیمند رسّام، هایگریه رسّام، هایاذیت

 !یادآوری بنیامین... نهایت در و سگ

 هایشچشم و اندشده ترنزدیک هم به ابروهایش. زندمی دور را میز نگرانی با شهام

 آید؟می رأیمند سر بر چه. فهمدنمی! دارند هم ترس از هاییرگه نگرانی، بر عالوه

 :زندمی داد تقریباً بلندی، صدای با و کوبدمی میز روی را دستش محکم

 !رأیمند -

 بنیامین است؛ آن مجدد یتجربه حال در گویی که آوردمی یاد به چنان رأیمند

! کردمی کثیف را زمین خون کثیفی، کثیفی، رحمی،بی درد، زجر، خون، یادآوری،

 ... .سماجت ناامیدی، التماس، اشک، تقال،

 اصالً. کند خالی را دردش از قسمتی زدن داد با توانستنمی حتی یادآوری بنیامین

 بود معلوم! نبود نگاهش درون هم نفرت حتی آمد؛نمی نظر به بزند؟ داد خواستمی

! نداشت خونخواهی حس آخرش تا بنیامین شود، آشکار جنایتشان خواهدنمی که

 بنیامین که است ایبرادرانه ِنگرانی پاشد،می هم از را رأیمند پود و تار که چیزی

 !داشت هاآن دوی هر به نسبت چنانهم
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 هایمشکی آن نبود، خودش برای که ایخالصانه نگرانی بنیامین، نگران هایچشم

 تصور کرد،نمی درک رأیمند که پشتشان عجیب رضایت شده، تسلیم ایگربه

 تسلیم یا رضایت رود؛می فرو رأیمند هایچشم در سوزنی شبیه بنیامین هایچشم

 هایآبی آن رسّام، هایچشم. بود شده محو بنیامین هایچشم در مرزشان شدگی؟

 است؟ جهنمی چه االن بود؟ جهنمی چه! کردندمی گریه که خندانی یتیره

 از را کشیدن نفس شوند،می سست هایشدست نشیند،می تنش به عادی غیر لرزی

. زندمی سرخی به رو پوستش رنگ! کندنمی احساس را اشخفگی حتی و بردمی یاد

 .کردمی ستایشش که ایخونسردی رسّام، خونسردی

 .کندنمی رهایش رسّام

! بشنود صدایی رأیمند اصال آیدنمی نظر به. کوبدمی میز به ایضربه دوباره شهام

 دوباره شود،می کشیده پس و رودمی رأیمند یشانه متریسانتی چند تا دستش

 بزند؟ دست رأیمند به باید. آیدمی عقب باز و رودمی

 شبیه برایش است؛ متنفر دیگران با تماس و شدن س*لم از مرگ حد به رأیمند

 و اولین برای وقتی اما کندمی مبالغه فقط رأیمند کردمی فکر ابتدا. ماندمی کابوس

 پا پیش خیلی رأیمند برعکس، که شد متوجه زد، دست رأیمند به بارش آخرین

 !کندمی تعریف را وسواسش افتاده

 که این از پیش ببیند؛ را رأیمند صورت بتواند تا زندمی زانو رأیمند صندلی کنار

 سرخی برانگیزند، را شهام تعجب اشکاسه از افتادن بیرون حال در هایچشم

 گویی کند،نمی قراریبی یا خر خر رأیمند حال این با ترساند؛می را شهام پوستش

 !کشدنمی نفس که فهمدنمی اصالً

 جااین باید اسپری یک افتد،می میز کشوی کلید جان به و شودمی بلند سریع شهام

 یک حتی شهام سال، چهار این طی در اما دارد خفیفی آسم بود گفته رأیمند. باشد
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 بود ایگونه به گفتشان و گپ فضای! کند استفاده اسپری از رأیمند بود ندیده هم بار

 .کندمی شوخی دهد احتمال که

 است مشخص اندازد؛می رأیمند به نگاهی نیم. کشدمی خودش طرف به را کشو

 لرزد؛می جایش سر فقط. نیست دارد، آسم که آدمی شبیه اما گرفته رأیمند نفس

 انجام برای تالشی یا کندنمی تولید صدایی حتی خورد،نمی دیگری تکان گونههیچ

 .نمایدنمی کاری هر

 :گویدمی بلند و نگرانی با. زندمی زانو رأیمند کنار دوباره

 !بکش نفس! کن نگاه رو من رأیمند! رأیمند -

 رأیمند خواهد،نمی! نه... که شهام شبیه رود،می که شهام شبیه بود، رفته هم رسّام

 !نیست رسّام شبیه اصالً شِهام. برود رسّام شبیه هم شهام خواهدنمی

 و خودش استرس وجود با. رودمی پیش دستش و داردبرمی را اسپری محافظ شهام

 .باشد نداشته رأیمند با برخوردی دستش کندمی سعی رأیمند، بد حال

 !بکشی نفس کنهمی کمکت این رأیمند، هی، -

 رأیمند یپریده رنگ هایب*ل میان از زور به کندمی سعی و بردمی جلو را اسپری

 قدرت که ایشده فلج شبیه شود،نمی اسپری وجود متوجه حتی رأیمند. کند ردش

 دهانش وارد اسپری شهام، جانب از فشار کمی با! است داده دست از را اشالمسه

 .شودمی

 رو و برود باال سرش تا آوردمی فشار رأیمند دهان سقف و دندان به اسپری همان با

. شودمی انجام زیادی زحمت بدون کار این رأیمند، مقاوت بدون شود؛ سقف به

 ساده خیلی شدن، مانع و آوردن فشار جای به رأیمند هایدست شهام تصور برخالف

 از بیش را او رأیمند حرکتیبی این و اندشده سست پیش از گویا افتند؛می پایین
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 شهام حال این با! لرزدنمی دیگر حتی رأیمند کند؛می نگران و ترساندمی پیش

 .ندارد ترسیدن برای زمانی

 مقبولی یفاصله با بار چند شهام گیرد،می قرار صندلی یلبه که رأیمند سر پشت

 بیفتند، بیرون حدقه از خواهندمی که هاییچشم با. فشاردمی را اسپری ابتدای

 راحتی نفس رود،می سفیدی به رو که ایسرخی دیدن با و کندمی تماشا را رأیمند

 .کشدمی

 کوهی گویی اندازد،می چنگ جانش به سابقه کم ایخستگی احساس ناگاه به

 با شهام خورند،می تکان و گرددبرمی که هم رأیمند هایعنبیه رنگ. کرده جاجابه

 .افتدمی زمین روی جاهمان و کشدمی عقب را اسپری ترآسوده خیالی

 س*لم روی رأیمند وسواس گرفتن شوخی به که کندمی شکر را خدا قلب صمیم از

 اگر نگیرد؛ شوخی به را رأیمند احتمالی آسم که شد عبرتی درس برایش شدنش

 شد؟می چه بود، گرفته

 نیفتاده اتفاق این حال هر به بیفتد؛ بیرون ذهنش از فکر این تا دهدمی تکان سری

 .است

 :زندمی ب*ل گرفته صدایی با نگرد،می را سقف که حال همان در رأیمند

 !نیست تمیز جا،اون نشین -

 حالتی با و کشدمی درهم را ابروهایش. شودمی برآشفته جانب به حق کامال شهام

 گوشه حسی هر از توانمی صدایش در. گرددمی متمایل رأیمند سمت به تهاجمی

 !خوشحالی از باریکی یرگه حتی و عصبانیت نگرانی، حرص، یافت؛ چشمی

 !رسه؟می ذهنت به که چیزیه اولین این موقعیت، این توی واقعاً -
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 هر زند؛می حرف اشهمیشه شبیه رأیمند که است خوشحال عمیقاً وجود این با

 جای هایشب*ل و زبان از غیر. آیدمی حالبی و خسته العادهفوق نظر به چند

 .است سقف به نگاهش هنوز حتی دهد،نمی تکان را دیگری

 و دهدمی تکان سری هم باز و که گذراندمی دل از و کشدمی عمیقی نفس رأیمند

 هایزمان در معموالً منتها شود؛می گونهاین گاهی از هر. گویدمی خیالیبی خود، به

 .شوندمی ترکم و کم هم مرور به و دهدمی رخ اشتنهایی

 آیدمی پیش کم! بیاورد یاد به تواندنمی حتی بود؟ پیش ماه چند بار آخرین

 این با. بود گذرا استثنای یک فقط این کند؛ تجربه را دوره آن با مشابهی احساسات

 گردد؟برمی حال همان به هم شهام رفتن از پس یعنی پرسدمی خودش از وجود،

 !خواهدنمی

 باید االن برای است، مانده قرارداد پایان تا مدتی هنوز دهد؛می دلداری خودش به

 !بچسبد را مدت همین

 :دهدمی پاسخ ایطوالنی مکث با و زندمی حالیبی لبخند

 کردممی حالیت نبود، اگه بعد و بهداشتیه؟ واقعاً اسپری اون پرسیدممی باید نه، -

 !میشه چی نباشی، تمیز وقتی

 از استفاده به بدی حس االن اما کشتمتمی گفتمی شوخی به عادی حالت در شاید

 .دارد شوخی به حتی فعل این

 رانش به دوباره شهام. گرددمی بیشتری جان رأیمند لبخند شهام، یخنده صدای با

 :زندمی ب*ل خنده با و کوبدمی

 !وسواسی حضرت واقعاً تو -

 :گویدمی آرامش با و بنددمی را هایشچشم رأیمند
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 !آره... آه -

 تکانش خواهد،می که گونهآن تواندنمی است؛ حسبی و سست رأیمند بدن هنوز

 !بخورد تکان که هم نخواهد نتوانستن، بر عالوه شودمی باعث اشخستگی و دهد

 قلبش به مزخرفی حس. زندمی دردمندی لبخند. خوردمی فرو را اشخنده شهام

 پایین را سرش! آیدمی بدش خودش از انگار است، جوری یک است؛ انداخته چنگ

 .اندازدمی

 :گشایدمی ب*ل مندیگله لحن با

 !آسمت آره؟ عصبیه، پس -

 نیشخندی! او تا کندمی گله خودش از بیشتر شهام فهمدمی هم رأیمند حتی

 در چیزی مواقع جوراین. شودمی مهربان و رحمدل حد از بیش گاهی شهام زند؛می

 شهاب درخواست قبول برای که شرطی از را او و دهدمی آزارش رأیمند درون

 خودش کنار در شهام بودن از هااین یهمه با سازد؛می پشیمان بود، گذاشته

 .است خوشحال

 موهای دهد؛می اشافتاده پایین سر و شهام به را نگاهش. خوردمی تکان زحمت به

 :گویدمی آرامی به. اندکرده محاصره را صورتش گیسکاله لخت

 !نیست خاصی چیز میاد، پیش کم -

 و گرددمی جمع خودش در پیش از بیش شهام شود؛نمی کارساز اشساده دلداری

 فرستد،می لعنتی خودش بر و کشدمی صداییبی آه رأیمند. رودمی ترپایین سرش

 رسدمی نظر به و یابدنمی گفتن برای حرفی! دهد دلداری چگونه نیست بلد واقعاً

 .است شهام از نادری حالت شود؛می اذیت شهام
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 اما غریب دوستی به پیش یلحظه چند همین که کندمی فکر این به شهام

 دوستی را اسمش بشود واقعاً که کندنمی فکر دیگر بود؛ شده مغرور شیرینشان

 :گویدمی ایگرفته صدای با! گذاشت

 بودی؟ شده جوریاین هم باز چی؟ چهارسال این تو -

 :دهدمی جواب صادقانه رأیمند

 !شهمی جوریاین گاهی هستم، تنها که هاییوقت معموالً... شمار انگشت بار چند -

 آسم گفت او به بار یک فقط رأیمند! بود نشده متوجه وقتهیچ شهام طور؛این که

 باید است، شاکی خودش دست از شهام نکرد؛ آن به هم ایاشاره حتی دیگر و دارد

 .کردمی پیگیری بیشتر

 رأیمند هایب*ل روی دردمندی لبخند و رودمی فرو خودش در بیشتر شهام

 قسمت آن هم باز فکر این با. است هاحرف این از ترمحکم شهام قلب بند. نشاندمی

 .بزند پسش کندمی سعی رأیمند و نوازدمی را پشیمانی نوای درونش

. رودمی ناخوشایندی سمت به دارد میانشان جو. کشدمی عمیقی نفس شهام

 آرامی به جو کردن عوض برای و کوبدمی خودش سر به میخی چون را خیالبی

 .خنددمی

 !قرصه دهن هم شدنت عصبی حتی -

 به حس زیادی حد تا شود؛می خم بیشتر و زندمی لبخندی شهام شبیه هم رأیمند

 شهام چشم از که گیردمی خودش از فاصله با را هایشدست. است برگشته بدنش

 احساس هایشدست روی را موهایش ژل مانده باقی تواندمی رأیمند. ماندنمی دور

 .کند

 !رأیمند -
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 شهام. خندندمی رأیمند کار به دو هر سپس و کنندمی نگاه هم به لحظه چند برای

 :گویدمی هایشخنده میان

 !الیالی نادری که واقعاً -

 رایمند اشتباه به را رأیمند شهام وقتی گردد؛برمی پیش هاسال به الیالی این ریشه

 و شد مخفف رایرای به هم رایمند کم کم. داد ادامه زدنش صدا گونهاین به و خواند

 .شد خاصی هایموقعیت به محدود سپس و گرفت را جایش الیالی بعد،

 زمین روی که بود کم جا فهمم،نمی هست؛ هم بدتر که تو وضع حموم، بریم باید -

 !نشستی؟

 .اندازدمی باال را هایششانه خیالیبی با شهام

 !باشه ترآسون برام رفتن حموم کردم فکر بودم، خسته -

 :دهدمی ادامه کوتاهی مکث با

 رأیا؟ دیدن بریم بعدش -

 فهمدمی شهام. شوندمی بستهنیم هایشچشم و بازدمی رنگ رأیمند لبخند ناگاه به

 مکث با رأیمند. کندمی درک را رأیمند هوای و حال آورد؛نمی خودش روی به و

 .زندمی ملیحی لبخند ایطوالنی نسبتاً

 !بریم آره، -

 بعد، یهفته یچهارشنبه برای است داده قول نیکداد به. خنددمی صدابی شهام

 احسان خودش، نفر، سه این که جایی تنها و ببرد برایش احسان و رأیمند از عکسی

 زند؛می نیشخندی. است رأیا قبر سر ها،شنبهپنج شوند،می جمع هم کنار رأیمند و

 .هستند عجیبی مثلث

*** 
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 ۱۶:۰۰ ساعت _ شنبهپنج

 

 رنگ هایچشم با. کندمی سقوط جدول یلبه و رودمی عقب ناامیدی با دانیال

 برادر یخانه که دارد قرار مکانی در دقیقاً نگرد؛می را مقابلش فروشیگل ایباخته

 فروشیگل و او میان عریض چنداننه خیابان یک تنها! داشتمی قرار باید سهیال

 .است باقی

 یسایه زیر. سازدمی آشفته را اشتیره ایقهوه موهای پاییزی عصر خنک نسیم

 رنگی ایقهوه اورکت. شودمی سردتر برایش هوا رو،پیاده کنار کاج هایدرخت

 که دیگری دادگاه یجلسه موکالنش، از یکی اداری کارهای از پس است؛ پوشیده

 آدرس دو به سری بود گرفته تصمیم نازنین، اصرار به مختصری استراحت و داشت

 .بزند موجود

 از نامی حتی اشفعلی ساکنین و بود رفته فروش به که سهیال مادر و پدر یخانه

 که کندمی فکر این به. کشدمی آرامی آه هم؛ برادرش یخانه و شناختندنمی زارع

 نیشخندی فکرش همین به سپس و شده تأسیس جایش به فروشیگل کم دست

 .زندمی

 این با رود؛می بنیامین دیدن به شیرینی و گالب گل،دسته گرفتن با هاوقت بعضی

 دهد؛می ترجیح را هاشنبه. ندارد هاشنبهپنج در کار این انجام به ایعالقه حال

 !برساند پایان به را آن که نه کند، شروع را اشهفته بنیامین با دارد دوست

 را نگاهی سنگینی. اندازدمی فروشیگل راست سمت به نگاهی چشم یگوشه از

 نظر به که شخصی است؛ نبوده دلیلبی حسش شودمی متوجه اکنون و کردمی حس

 و او ایشده درشت هایچشم با آیدمی فروشی گل کنار سوپرمارکت صاحب

 باید زندمی حدس دانیال ظاهرش به توجه با و است چاق کمی نگرد؛می را واشامبی
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 ایپریده رنگ یچهره با خودش، روی دانیال نگاه دیدن محض به که باشد میانسال

 .کندمی فرار سوپرمارکتش داخل به

 میان در یک جدول روی را نگاهش مرد، بودن راحت برای و زندمی لبخندی دانیال

 شهر پایین قدیمی هایخیابان در مشکی وامبی یک حضور. گرداندمی سفید و زرد

 عجیبی طرز به خیابان، این که آورده شانس. نیست ایعادی چندان رویداد احتماالً

 .کردمی تحمل باید را بیشتری هاینگاه وگرنه نیست شلوغ چندان ساعت این در

 در گذارد؛می زانوهایش روی راست پهلوی به را سرش و شودمی خم هایشزانو روی

 آجری نمای که دهدمی پریده رنگ آسفالت به را نگاهش شود،می جمع خودش

 .یابدمی راه دیدش میدان به هم کناری یخانه

 آن به باید نه؟ نیست؛ دیگری راه که کندمی فکر این به دانیال حال، همان در

 این به نسبت بدی حس چرا پیچد،می هم به درونش در چیزی. کند مراجعه سازمان

 کارش این ینتیجه کندمی حس عجیبی یگونه به است؟ ششم حس دارد؟ کار

 .بود نخواهد دلخواه

 کالفه رود،می پیش موهایش یمیانه تا و کوبدمی اشپیشانی به را دستش کف

 است، کرده پارک جدول کنار که وامبی کنار از ماشینی شدن رد صدای با. است

 چنین. پرندمی باال ابروهایش مالیبو، شورلت یک دیدن با که آوردمی باال را سرش

 کند؟می چه شهر پایین یمحله این در خودرویی

 این صاحب یعنی است؛ آمده جااین به سهیال برادر یافتن خاطر به صرفاً که خودش

 .بگیرد را اشکنجکاوی جلوی تواندنمی دارد؟ خاصی دلیل هم ماشین

 مترنیم با خیابان طرف آن که نگردمی را مشکی مالیبوی شورلت دقیقی نگاه با

 ترعجیب روند؛می باالتر دانیال باریک ابروهای. کندمی توقف فروشی گل آن از فاصله

 !شد
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 پیدا ظاهرش از شود؛می پیاده ماشین از رنگ مشکی یساده شلوار و کت با شخصی

 دانیال حدس رود،می ماشین عقب در کردن باز سراغ به وقتی. است راننده که است

 .هستند دودی ماشین هایشیشه. رسدمی یقین به

 روی را عصایش که هنگامی احسان، ذهن در که است سوالی این مشکی؟ وامبی یک

 او کمک با و دهدمی اشراننده به را آزادش دست. خوردمی چرخ گذارد،می زمین

 به. دهدمی آزارش شدن پیاده هنگام دارد، تن به که پالتویی بلندی. شودمی پیاده

 .اندازدمی وامبی سمت به نگاهی شدن، پیاده محض

 دهانش و شوندمی درشت هایشچشم سوخته، صورت آن دیدن با ناخوداگاه دانیال

 را ترحمش و ترساندمی بیشتر را دانیال اما است کننده منزجر ماند؛می باز

 !انگیزدبرمی

 هایشناهمواری و شده ناهموار که پوستی. نیست شدنی توصیف نابهنجارش ظاهر

 حدس دانیال باندپیچی عدم به توجه با. دارند مشکی حتی و مات سرخ از رنگی

 ظاهر حال این با باشد، گذشته سوختگی آن از توجهی قابل مدتی باید زندمی

 !است تازه سوختگی

 از قسمتی به حتی است؛ کرده نابود را مرد آن صورت از نیمی تقریباً سوختگی

 آخر یضربه چه گر. سازدمی تردلخراش را اشچهره وضع این، و یافته راه موهایش

 و ابرو از چنانهم محو اثری که است ایرفته دست از راست چشم ظاهر، این

 یگوشه تا سوختگی رود؟می هم باال پلک آن یعنی است؛ موجود هایشپلک

 .است دوخته هم به را رنگشبی هایب*ل از قسمتی و شده کشیده نیز هایشب*ل

 دهد،می آزارش و ریزدمی هم به را دانیال وجود همه از بیشتر که چیزی نهایت در و

 نظر به مرزش به توجه با صورت قسمت سوختگی است؛ مرزهایش و سوختگی نوع

 عمد از گویا باشد، دیگری چیز هر یا تصادف اثر در ساده سوختگی یک آیدنمی



 
 

  shun-                                                                              www.cafewriters.xyz-ی اول |  ی نقطهدسیسه

www.cafewriters.xyz        
Page 137 

 ظاهر حال، این با آید؛می طبیعی نظر به سرش قسمت سوختگی اما شده ایجاد

 .اندسوخته هم با صورتش و سر که دهندمی را این نوید دارند که دستییک

. کند فکر باشد، داشته تواندمی سوختگی آن که دردی به خواهدنمی حتی دانیال

 موقع خورد؛می تأسف و سوزاندمی دل مرد آن حال به ناخودآگاه! است ترسناک

 .دهدمی آزارش سوال این است؟ کردهمی تحمل را دردی چه مرد آن سوختن،

 که شوندمی مرد آن به ایخیره ناخوداگاه نگاه به تبدیل دانیال احساسات ینتیجه

 حدس دانیال پوشش به توجه با احسان. است آشناتر نگاهی هر از احسان برای

 با. دارد کار چه محله این در نیست مهم حال هر به باشد، وامبی صاحب زندمی

 .رودمی فروشیگل ورودی سمت به و گرداندبرمی دانیال از را رویش تفاوتیبی

 ناراحت را احسان قطعاً. شودمی نگاهش نوع متوجه دانیال احسان، برگرداندن روی با

 و بگوید چیزی تا شودمی بلند جایش از سرعت به نداشت؛ بدی منظور! است کرده

 یفاصله به فرستد،می مرد آن سمت به خودش از جلوتر که دستی اما کند دلجویی

 !شودمی کشیده پس کمی

 نیست تضمینی هیچ. شودمی خیالبی و زندمی ملیحی لبخند. کشدمی عقب دانیال

 مورد در زدن حرف درد احتماالً باشد، داشته دوست را او با زدن حرف مرد آن که

 .است ترسنگین مرد برای صورت، سوختگی و خودش نگاه نوع

 یشیشه روی. دهدمی ادامه راهش به و شودنمی دانیال ناتمام اقدام متوجه احسان

 وجود با شود؛می دیده محمودی فروشیگل ِقدیمی ینوشته فروشیگل ویترین

 باز دانیال اما ندارد زارع به ارتباطی است مشخص ویترین یشیشه ینوشته از کهاین

 سراغ به زارع با ایآشنایی حتی یا اجاره خانوادگی،نام کردن عوض امید به هم

 .بود آمده بیرون ناامید و بود رفته فروشیگل صاحب پیرمرد

 شلوار و کت که کندمی فکر این به دانیال، و شودمی فروشیگل وارد احسان

 ارزش میلیون چندین تنهایی به سوخته صورت مرد آن تن چرم پالتوی و ایسرمه
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 قدرچه هر اشسوختگی رود؟نمی صورتش درمان سراغ به چرا وجود این با دارند؛

 !است عجیب ببخشند؛ آن به بهتری ظاهر توانندمی امروزه باشد، قدیمی که هم

 آرامی یکشیده. است طبیعی برایش حد از بیش کنجکاوی کمی شغلش به توجه با

 نه مرد آن که کندمی یادآوری و زندمی خودش به است، نوازش شبیه بیشتر که

 !نیست مربوط او به بنابراین دارد؛ کارش با ارتباطی نه است، موکلش

 خیابان این به که خیابانی انتهای که ماشینش سمت به. ندارد کاری جااین دیگر

 نظر به. گذردمی خانه یک جلوی از راه در. رودمی است، کرده پارک رسد،می فرعی

 برای مشابهی مصالح از و هستند کفهم منطقه این هایخانه تمام رسدمی

 افتاده بزرگی و کوچک هایترک دیوارها، برخی روی. است شده استفاده ساختشان

 .است

 است، خلوت خیابان که جاییآن از و کندمی روشن را ماشین شود،می سوار دانیال

 .گرددبرمی را رفته راه و زندمی دور جاهمان

 تلفن نگریست،می را دانیال کناری یکوچه از مخفیانه که مردی و،امبی رفتن با

 تواندنمی. گیردمی تماس نظرش مورد شخص با و آوردمی بیرون را اشساده همراه

 ایشقهوه هایچشم در طمع و حرص. بگیرد را هایشب*ل آمدن کش جلوی

 کار. گیردمی را دستش خوبی پول تماس، همین خاطر به. کنندمی خودنمایی

 از عکس یک تنها که فردی آیا که دادمی کشیک باید ایهفته یک فقط بود؛ ایساده

 کارش و آمده مرد آن سوم روز امروز، و نه یا آیدمی آدرس این به بودند، داده او به او

 .کرده راحت را

 یچهارخانه پیراهن آستین یلبه استرس با همراه تلفن ردن*خو زنگ هنگام

 چهارم بوق. کند رهایش تواندنمی اما است ایکودکانه عادت جود؛می را ایشقهوه

 .شودمی داده پاسخ تماسش به که است

 !عزیز عزتمند آقای سالم -
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 باز اما است طبیعی. دارد دوست را گیردمی تحویلش خط پشت طرف که گونهاین

 !شودمی سرمست کارش این از احمقانه هم

 .سالم -

 مشکی کتان شلوار. شودمی مانند خر خر دهد، فرو خواهدمی که ایخنده صدای

 وضع دهد؛می تکیه خانه آجری نمای به و رودمی عقب قدمی دارد، پا به رنگی

 !نیست مهم برایش هایشلباس

 !اومد االن بودین، داده بهم رو عکسش که آقا اون -

 :آیدمی مرد آن آرامش از سرشار و آرام صدای دوباره کوتاهی مکث با

 کرد؟ کار چی دقیقاً بگی بهم تونیمی... طوراین که -

 .بیاورد یاد به را دانیال کارهای کندمی سعی و رودمی فرو فکر به عزتمند

 ولی بود جااون مدت یه محمودی؛ فروشی گل همین به رفت اومد، که همین -

 منم دل حتی که بود جوری یه شقیافه اومد، بیرون وقتی اومد، بیرون خالی دست

 !باشه خورده خنجر پشت از انگار سوخت؛ براش

 عقب عقب قدراین بعدش کرد؛ نگاه رو فروشی گل دوباره و برگشت راه وسط حتی

 !رفت بعدش و موند جوریهمین یکم. نشست جدول یلبه تا اومد

 !ریزممی حسابت به دیگه ساعت یه تا رو تشکرم مبلغ! ممنون خیلی! عالی -

 !دهدمی خر خر شبیه صدایی هم باز عزتمند یخنده

 !گفته فروشیگل صاحب به چی بفهمی بتونی اگه میشم متشکر هم بیشتر البته -

 :گویدمی چاپلوسانه و قلبی رضایت با. گیردمی او از را مخالفت توان عزتمند طمع

 !چشم روی به شد که تنها ولی فروشیهگل توی نفر یه االن دارین؛ اختیار -
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 !منتظرتم من پس -

*** 

 ۱۶:۲۰ ساعت _ شنبهپنج

 

 عصایش روی را وزنش زحمت به محمودی کوچک فروشیگل راست سمت احسان،

 بررسی بیشتری دقت با را آنمون هایگل تا نشیندمی زانوهایش روی و اندازدمی

 .کند

 ارتفاع که تفاوت این با دارد، کتاب یقفسه یک چون مانندی طبقه حالت فروشیگل

 .نیست یکسان قفسه یطبقه هر

 محو. دهدنمی اهمیتی اما کشدمی خاک و افتدمی زمین روی احسان پالتوی پایین

 است سفید هایشبرگ که این با دارد؛ هاآن به خاصی احساس است، آنمون هایگل

 عزاداری هم هاگل این کندمی حس دارد، مانندی دایره سیاهی میان، در تنها و

 !کنندمی

 را ترتازه آنمون گل شاخه سه. داندنمی هم را چرایش حتی است؛ غریبی حس

 با فروشیگل ورودی در کنار که اشراننده به چشم یگوشه با و کندمی انتخاب

 .بیاید جلو که کندمی اشاره ایستاده، سفید کِدِر هایشیشه

 ماجرای این. رودمی جلو و دهدمی تکان سری برایش احسان یراننده نهادیان،

 هم هنوز حال این با است؛ شده تبدیل هفته هر روتین به برایش هاشنبهپنج

 !شودنمی متوجه که است چیزهایی

 از که شناختی با بدهد؟ را جایی چنین به آمدن زحمت خودش به باید احسان چرا

 کند، خرج بیشتری پول نخواهد که نیست خسیس است مطمئن دارد، احسان



 
 

  shun-                                                                              www.cafewriters.xyz-ی اول |  ی نقطهدسیسه

www.cafewriters.xyz        
Page 141 

 که نیست هم خیر حتی و ندارد فروشیگل صاحب پیرمرد با که هم ایآشنایی

 چرا؟ پس آید؛می جااین به مرد آن کاسبی و کار برای احسان بگوید

 از پیش همیشه که است این کند،می ترعجیب نهادیان برای را ماجرا این که اینکته

 بهتری یمنطقه در و تربزرگ ایفروشیگل به سری احسان فروشی،گل این به آمدن

 این به سپس خرد؛می( بهشتی یپرنده) استرلیتزیا شاخه یک فقط و زندمی تهران از

 .دهدمی انجام را خریدش یبقیه و آیدمی کوچک فروشیگل

 یک عنوان به حال این با! بیابد احسان کار این برای منطقی تواندنمی اصالً نهادیان

 .ندارد پرسیدن سوال حق راننده

 دست سپس دهد؛می چپش دست به و گیردمی احسان دست از را آنمون شاخه سه

. شودمی بلند عصایش به تکیه و آن گرفتن با احسان که آوردمی پایین را راستش

 داندنمی حتی او ماند؛می احسان لنگان پای روی ثانیه چند نهادیان روشن سبز نگاه

 !است آمده احسان پای و صورت سر بالیی چه

 بردمی محمودی، فروشی،گل صاحب پیرمرد نزد را گل هایشاخه شنبهپنج هر شبیه

 سفید کامالً ریش و موها. شودمی مشغول هاگل دیگر گزینش و تماشا به احسان و

 .دارد سال شصت از بیش که دهندمی را اطمینان این نهادیان به محمودی یشده

 این مردم! است واضح لرزششان کشد؛می هایشریش روی را الغرش دست محمودی

 پسرانش که کالهی از پس اما دهندنمی نشان ایعالقه گل خرید به معموال محله

 خریده پیش هامدت که بود ساختمان همین اشسرمایه تنها بودند، گذاشته او سر

 هاگل کردمی قبول و داشت گلخانه که دوستی و نداشتند خبر آن از پسرانش و بود

 .دهد او به نسیه صورت به را

 باید زندمی حدس اشاعتباری هایکارت روی از که مرد آن آمدن با حال این با

 نفهمید وقتهیچ چرخید؛ بهتری روی به اشزندگی ورق باشد، دادیار احسان نامش
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 شکرگزار اما بیاید او قدیمی فروشیگل به باید آدمی چنین چرا که است نفهمیده و

 .است او کاسبی و کار هفته یک یاندازه به خریدش و زندنمی چانه احسان! است

. بیاورد بهتری هایگل کندمی سعی شده، اشمشتری احسان وقتی از گرچه

 !است خیرش کار کدام جواب احسان، وجود کندمی فکر گاهی محمودی

 از مرکب ثابت گلدسته دو آمدنش از پیش آن طبق که داده او به لیستی احسان

 محمودی خود ختمی، گل شاخه چند و سفید آالله طالیی، آبشار ادریسی، هایگل

 احسان است، ثابت معموالً هم آن ترکیب که این با سوم گلدسته اما کندمی تهیه

 .کندمی انتخاب را هایششاخه تک تک دقت با و شخصاً

 کاشی روی و داردبرمی فروشی گل یرفته رنگ هایکاشی روی دیگری قدم احسان

 این به. ایستدمی ارغوانی هایگل رنگخوش هایشاخه مقابل ای،برداشته ترک

 .بازدمی رنگ بیشتر اشعسلی چشم نگرد،می که هاگل

 :پیچدمی سرش در ایشاکی یکودکانه صدای

 !باشه؟ داشته دوست صورتی رنگ هم پسر یه داره اشکالی چه آخه -

 یاشاره بدون حتی نهادیان که داردبرمی هم ارغوانی گل شاخه پنج حرفبی احسان

 مقابل درست محمودی میز. گیردمی او از را هاشاخه و رودمی جلو هم احسان

 یکی واقع در است؛ متری شانزده کوچکش فروشیگل و دارد قرار فروشیگل ورودی

 .کرده فروشیگل به تبدیل را بود خریده که ایخانه هایاتاق از

 ها،گل روی نگاهش چرخاندن با احسان و گرددبرمی محمودی میز سمت به نهادیان

 نمایش به را فرساییجان درد هم کنار رود؛می زرد و سیاه رزهای سراغ به بار این

 از گویی هم کنار غم، یدهندهنشان سیاه، رز و است دوستی نماد زرد رز. گذارندمی

 .کنندمی حکایت ایبربادرفته دوستی
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 اصال نه؟ است، ترپررنگ دوستی دارد؛برمی مشکی رز شاخه دو و زرد رز شاخه سه

 .است آورده خودش دنبال به را اندوه که است دوستی

 شاخه چند برداشتن برای وقتی. دارند قرار رز هایگل پایین درست مریم هایگل

 نگردمی را احسان دقت با نهادیان شود،می خم دارد، هم پاکی به اشاره که مریم گل

 هاگل خریدن حال در وقت هیچ احسان صورت حالت که کندمی فکر این به و

 رنگ بیشتر و بیشتر بار هر اشعسلی چشم آیدمی نظر به فقط کند؛نمی تغییری

 .بازدمی

*** 

 ۱۷:۳۰ ساعت _ شنبهپنج

 

 شارایل رأیا

 او تمام از من»

 .آورممی یاد به را کوچکش هایدست

 «...بروند خواستندنمی و بودند کرده آشیان که سفیدی هایپرنده

 قبر سنگ روی رأیا، تربزرگ برادر رأیمند، پیشنهاد به را متن این داندمی احسان

 احساس رسد،می« ...بروند خواستندنمی» یتکه به بار هر و اندکرده حک سفید

 که کشندمی آتشش به چنان ساده فعل دو این. سوزدمی آتش در دیگر باری کندمی

 !سوزدمی هم باز سوختن، این درد از و آوردمی کم هاآن پیش صورتش یحادثه

 «...بروند خواستندنمی»

 اگر! گرددبرنمی سریع که آمده تازه آدم برود؟ کجا برود؛ خواستنمی واقعاً رأیا

 و نیاورد را رأیا دوری تاب دلش چرا پس است، بزرگ قدرآن هست، که خدایی
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 خورده برگشت که ایبسته شبیه دادند؛ پسش را رأیا نه، هم شاید گرفت؟ پسش

 !سرعت همین به باشد،

 این بدهد، رفتن راه اگر نظرش به! باشد کشپیش گریه کند،نمی بغض حتی احسان

 هاانسان برخی چگونه کندنمی درک! شود خالی خواهدنمی. کشدمی پر احساسش

 یا قسمت ریختن دور یعنی شدن خالی گردند؛می شدن خالی برای راهی دنبال به

 !است ترسناک این و احساسات و خاطرات تمام حتی

 نباید حتی است، قائل زیادی ارزش برایشان احسان نیست؛ مهم بدشان یا خوب

. کندنمی دل و درد یا زندنمی حرف مرده رأیای با حتی دلیل همین به! شوند سبک

 داشتند، پی در که احساساتی همراه به خاطرات دهدمی اجازه و ریزدمی خودش در

 .بگیرند بیشتری جان

 زمین روی و شودمی خم زحمت به اشسفارشی چوبی عصای بر تکیه با سکوت در

 رأیا، قبر سر اما است حرفی کم نسبتاً آدم کلی طور به. نشیندمی قبر مقابل سرد

 !شودمی الل است، تنها وقتی

 گذاشتن دنبال به را نهادیان. کندمی باز را است خریده که گالبی شیشه

 به آن از پس گفته و است فرستاده مادرش و پدر قبر سنگ روی دیگر هایگلدسته

 .شود مزاحمش رأیا قبر سر نهادیان خواهدنمی. برگردد ماشین

 زهرا بهشت نیست، کم هوا سوز و نمانده باقی آفتاب غروب تا چیزی که این وجود با

 .اندآمده هارفته دست از دیدار به که است هاییآدم از پر جایش جای و نیست خلوت

. است بودن رفته یاد از از، بدتر بودن، رفته دست از که کندمی فکر این به احسان

 تکان سری بیند؟می را او است؟ یادش به هم هنوز دنیا آن در رأیا یعنی داند؛نمی

 با را قبر سنگ سکوت در حوصله با و شودمی خم. براند عقب را فکر این تا دهدمی

 .گیردمی ایتازه رنگ که شویدمی گالب یشیشه دو
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 و رأیا برای وقتی منتها دارد؛ نفرت چسبندگی از و کندمی چسبنده را دستش گالب

 کنار را شده خالی هایشیشه. کندمی فرق جریان باشد، قبرش سنگ شستن

 آورده خوانیفاتحه برای که ایختمی کیک یجعبه سراغ به و گذاردمی دستش

 .رودمی است،

 به دخترک اول، همان. داردبرمی را اشسیلیکونی روکش و دهدمی قرارش قبر روی

 توجهبی احسان. داردبرمی خودش برای کیک یک و دودمی ایساله پنچ-چهار نظر

 روی است، خریده که ایبهشتی یپرنده یشاخه تک و کشدمی عقب را خودش

 .گذاردمی قبر سنگ

 یپرنده کند؛می توصیف را رأیا زیبایی به. اندازدمی رأیا یاد به را او گل این نام حتی

 !بهشتی

 انتخاب که هاییشاخه شاخه، شاخه بگذارد، رأیا قبر روی آماده گلدسته ندارد عادت

 البته. داشت دوست را هاگل رأیا. دهدمی قرار هم کنار و قبر روی را است کرده

 کنده دیدمی وقتی حتی و نمودمی بویشان فقط کند،نمی را گلی شاخه هیچوقت

 ختمشان مراسم در او با کردمی مجبور را احسان حتی خورد؛می غصه اند،شده

 !کند شرکت

 !بود رحمدل واقعاً

 یک داد؛ گل شاخه کندن به تن بار یک تنها کوتاهش عمر طول در وجود، این با

 بدون دارد، را گل شاخه آن هنوز احسان. رودنمی احسان یاد از هیچوقت که باری

 .شود کم آن برگ یک حتی که این

 !جاستاین کی ببین... هی -

 شِهام به متعلق. شناسدمی را اعصاب روی صدای این. کشدمی عمیقی نفس احسان

 به یکسانی ساعت در هاشنبهپنج احسان، خواست به. است رأیمند شفیق رفیق الر،
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 رأیمند دیدن به نسبت اما آیدمی بدش شِهام از احسان واقع در. زنندمی سر رأیا

 .دارند انکاری غیرقابل شباهت. اندازدمی رأیا یاد به را او نیست، میلبی

 از پالتویش چین نوع وجود با. بشناسد را احسان تواندمی هم پشت از حتی شِهام

 مایل کمی ناخودآگاه و بیاید چپش پای به فشاری خواهدنمی است مشخص پشت،

 .است نشسته

 :گویدمی رأیمند به رو دست، در شکالتی ویفر کارتن دو وجود با شِهام

 .میرم جلوتر کمیه من -

 و کت رأیمند. اندپوشیده مشکی دو هر طبیعتاً. دهدمی تکان سری حرفبی رأیمند

 با مشکی کتان شلوار و چهارخانه پیرهن شهام، و اورکت همراه به ساده مشکی شلوار

 کسی که قبرهایی سنگ روی از پرش با شهام. دارد تن به اشخاکستری پافر

 .رساندمی احسان به را خودش رأیمند از ترسریع نیست، اطرافشان

 :گویدمی ایدوستانه لبخند با و زندمی زانو احسان کنار

 !دیدار دلتنگ -

 که این دهد؛می را تکراری ماجرایی نوید. است آزاردهنده احسان برای شهام، لبخند

 احسان نیست مهم! است فراری هم با رأیمند و او ماندن تنها از حد چه تا شهام

 .شودنمی اشحالی شهام بگوید، چگونه

 :گویدمی تفاوتیبی نظر به یچهره با احسان

 !نمیگم بهش چیزی من -

! است رفته در احسان دست از است، گفته را جمله این چندبار که این حساب حتی

 به نیست، تفاوتبی. کند رو را احساساتش که دارد عادت نه و آیدمی خوشش نه او

 !است کالفه شهام دست از واقعی معنای
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. رودنمی رو از حال این با اما نباشد او تن به سر بخواهد احسان زندمی حدس شهام

 نماییدندان لبخند با رأیمند چشم از دور و بردمی جلو را سرش پررویی نهایت در

 :زندمی ب*ل

 ... .هااین تا میای من با تو -

 .کندمی اشاره هایشدست در یجعبه دو به ابرو و چشم با

 !کنیم پخش رو -

 رهایش شهام. کندمی خفه نطفه در را شود بلند نهادش از خواهدمی که آهی احسان

 .کندمی پشیمان پیشش سال دو تصمیم از مرگ حد به را او شهام! کرد نخواهد

 و شده خودش از عمد به شهام گریز متوجه. رسدمی دو آن به رأیمند فاصله این در

 معمول طبق که کندمی خیال حال این با گفت، احسان به چیزی پنهانی که این

 !بدهد را رأیا و او خلوت ترتیب خواهدمی شهام

 !سالم -

 صدای با. گرددبرمی سرد،می قبر سنگ روی نگاهش که رأیمندی سمت به احسان

 :دهدمی پاسخ آرامی

 .سالم -

 را او دارد سبزش درشت هایچشم آن با که اندازدمی شهام به نگاهینیم چشمی زیر

 دستش از ستاید،می دوست یک عنوان به را شهام نگرانی که حال عین در! خوردمی

 .است آمده ستوه به

 حال به را رأیمند و او و شدمی خوانی فاتحه پخش مشغول تنهایی به شهام سابقاً

 برخالف. گفتندمی رأیا خاطرات از هم با شهام نبود در گاهی حتی گذاشت؛می خود
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 هم گریه او حضور در حتی نداشت، اشناراحتی دادن نشان از ابایی رأیمند احسان،

 !داشت ادامه پیش سال دو تا تنها روند این حال این با کرد؛می

 شهامِ درآورحرص نیشخند و شهام به احسان چپ نگاه به جانیبی لبخند رأیمند

 مشکلی جریان این با اما آیندنمی کنار هم با دو آن چرا داندنمی. زندمی خیالبی

 .ندارد

 آب! دردناک و است انگیزخاطره دهد؛می رأیا قدیمی قبر سنگ به را ماتش آبی نگاه

. است نشده عادی برایش اما آمده کنار رأیا نبود با. دهدمی فرو سختی به را دهانش

 نبودنِ سال شانزده از پس که عجیبی دوستی کند؛می حالشخوش احسان وجود

 .است پایدار هنوز رأیا

 !دارد خوبی دوست واقعا رأیا

 یعنی نشیند،می رأیمند دل به هم حسرت رأیا، برای حالیخوش عین در فکر، این با

 ماند؟می یادش به گونهاین شهام هم او مرگ از پس

 آخرش و اول اما گذاردمی سرش به سر حتی کند،می گالیه زند،می غر گاهی شهام

! است نمانده باقی ماندن این انقضای تاریخ تا زیادی مدت البته. ماندمی رأیمند کنار

 .شوندمی غریبه دو شود، تمام که قراردادشان

 به و گیردمی رأیا ینوشته از نگاه رأیمند پا، روی به دستی شدن کوبیده صدای با

 صورتی با احسان. کوبدمی احسان ران روی را دستش رویی پر با که دهدمی شهامی

 .نگردمی را شهام شده، خم که ابرویی تک و درهم

 واضح. هستند درگیر هم با هابچه شبیه. گیردمی اشخنده دو آن وضع از رأیمند

 رنگ اما دارد حالتیبی یچهره معموال آمده؛ ستوه به شهام دست از احسان است

. بخشدمی او به دلگیر و گرفته ایچهره صورتش سوختگی کنار در چشمش باختگی
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 گذردمی رأیمند دل از شهام، اما دهد نشان را عصبانیتش حتی آیدمی پیش کم

 !شهام دست از امان واقعاً

. کندمی حلقه احسان راست بازوی دور را هایشدست مصمم، و خنده با شهام

 دهد؛نمی احسان ناراضی یچهره به اهمیتی. است گذاشته کنار را ویفرها یجعبه

 به زبان ایافتاده پا پیش چیز چنین خاطر به آیدنمی خوشش احسان داندمی

 !بود نخواهد خبری حرف از پس بگشاید، اعتراض

 شود،می بلند شهام اصرارهای لطف به و داردبرمی را عصایش احسان که حالی در

 :زندمی ب*ل رأیمند به رو نماییدندان لبخند با شهام

 .کنیم پخش رو ویفرها ریممی احسان و من -

 حصار از را دستش احسان. کندمی تأیید هایشچشم بستن با سکوت در رأیمند

 به که ایشقهوه چرم پالتوی کردن مرتب از پس و کشدمی بیرون شهام هایدست

 هر. کوبدمی زمین روی را عصایش است، بسته را هایشدکمه دیگر هوا سردی خاطر

 .دارد را کاسه و آش همین شنبهپنج

 هایچشم پوست، سفیدی. اندازدمی نیست، او به حواسش که رأیمند به نگاهینیم

 دوست. دارد بوری موهای فقط است؛ رأیا خود رأیمند کبود، هایب*ل آبی، مات

 به. دهدنمی تن کار این به رأیمند داندمی اما ببیند مشکی موهای با را رأیمند دارد

 .است راضی است، رأیا مشابه که اشکشیده صورت دیدن همان به حال، هر

 گرفتن نظر در با ذهنش در را رأیا اکنونی یچهره بیند،می را رأیمند که بار هر

 اگر گویدمی خود به و کندمی تصویرسازی موها، رنگ و رأیمند و رأیا سنی اختالف

 ... .او از ترجذاب مسلماً! شدمی جذاب قدرچه بود، زنده رأیا

 کشد؛نمی دست هاتصویرسازی این از کار، این از اما خوردمی حسرت احسان

 ... .تواندنمی
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 داری؟ ویفر! عمویی -

 که گرددبرمی عقب به کتانش، شلوار یپاچه شدن کشیده پایین به احساس با شهام

 شلوارش یپاچه شدن کشیده مسئول که بیندمی را ایساله شش-پنج دخترک

 !تپل و کوچک سرد؛می دخترک دست روی نگاهش. است

 تار. شود دخترک قدهم تا زندمی زانو مهربانی با. خنددمی دخترک به باز رویی با

 نبسته را موهایش. دارند زیبایی و منظم موج اند؛تیره و روشن دخترک بور موهای

 .اندریخته بیرون ماتش صورتی بافتنی کاله زیر از و است

 اما اندایستاده افتاده، پایین سرهای با ساله چهار یبچه پسر دو دخترک، پشت

 و آورندمی باال را سرشان دقیقه به دم و کنند کنترل را خود کنجکاوی توانندنمی

 وقتی. قلویند دو ماندنمی باقی شکی که هستند هم شبیه ایاندازه به. برندمی پایین

 به و کشدمی عقب را خودش ترسیده کند،می برخورد شهام نگاه با آنها از یکی نگاه

 .اندازدمی پایین را سرش سرعت

 هر به رو! کشندمی خجالت مزه با چه که کندمی فکر این به و خنددمی ریز شهام

 :گویدمی کودکانه و صمیمی لحنی و دوستانه لبخندی با سه

 !شما برای خصوصاً دارم، که البته -

 ضعف خودش دل کردنشان، ذوق و خنده دیدن با و زندمی یشانسه هر به چشمکی

 به روترکم که هاآن از یکی. آیندمی جلوتر و ریزدمی ترسشان کمی قلوها دو. رودمی

 هایچشم با دیگری اما گیردمی را دخترک مشکی بافتنی پالتوی پشت آید،می نظر

 خودش جلوی را ویفر هایجعبه از یکی که نگردمی شهام کارهای به ایقهوه درشت

 .کشدمی

 حتی همیشه کودکان به شهام یعالقه. نگردمی شهام کارهای به لبخند با رأیمند

 این که احسان خالف بر. کندمی مشغولش تماشا به و آوردمی بند هم را احسان زبان
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 دیگری جور را کودکان شهام داندمی رأیمند دارد، سوال جای برایش شهام یعالقه

 را خودش شهام گویا نیست، بودنشان کیوت و ناز یا معصومیت خاطر به دارد؛ دوست

 !بیندمی هاآن وجود در

 به کودکی به پاسخی دارد، هاآن با که ایرفتاریخوش این کودکان، به شهام یعالقه

 !است شهاب نام

 به را جعبه. نیست زیاد کودکان صبر داندمی. کندمی باز را جعبه عجله با شهام

 :گویدمی خنده با و گیردمی سمتشان

 !بفرمایین -

 دیدن با شهام. خنددمی زده ذوق و کندمی غنچه را اشصورتی هایب*ل دخترک

 .شودمی رو و زیر او یخنده

 !عمو ممنون -

 .نداره رو قابلت -

 لباس هاقل. دارندبرمی ویفر یک و آیندمی جلو خودشان پرروتر قل و دخترک

 .اندپوشیده ساده سفید زیری یک همراه به سرهمی بافتنی

 با و نگردمی را شده باز یجعبه درون ویفرهای زیرچشمی و خجالت با روترکم قل

 سمتش به دخترک که کشدمی را دخترک پالتوی شده، غنچه هاییب*ل

 :زندمی ب*ل کالفگی با و گرددبرمی

 !مهدی -

 برایش ویفری جعبه از خودش اما است ناراضی مهدی دست از دخترک چه گر

 لبخند با و کندمی رها را پالتویش مهدی باالخره که دهدمی دستش به و داردبرمی

 .گیردمی او دست از را ویفر بارانی ستاره ایقهوه هایچشم و
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 به. باشند برادر و خواهر زندمی حدس شهام میانشان، صمیمت و شباهت به توجه با

 هم شهام خود حتی! است حالخوش برایشان خندد؛می میانشان یبطه*را

 هم شاید نیست، مطمئن خواند؛می را لبخندش درون حسرت رأیمند اما فهمدنمی

 !بخورد حسرت باید حالت این در شهام کندمی فکر تنها

 !ببینم جااین بیاین ها،بچه! فاطمه -

 از فاصله با که خانمی صدا، صاحب گویا. چرخدمی صدا سمت به کودک سه هر سر

 :گویدمی بلندی صدای با فاطمه که است مادرشان زند،می صدایشان هاآن

 !مامان میایم االن -

 :زندمی ب*ل سرعت به مجدداً دلنشینی، یخنده با و گرددبرمی شهام به رو

 .عمو ممنون -

 .گیردمی را دوقلوها آزاد دست پالتویش، جیب درون ویفر گذاشتن با

 !کنین تشکر عمو از -

 .ممنون -

 غنچه هایب*ل که این با مهدی خود شود؛می شنیده مهدی قلِ صدای تنها

 به هم با وقتی باز رویی با شهام. آیدنمی در صدایش اما خورندمی تکان مانندش

 اندمشغول هایشدست فاطمه. دهدمی تکان دست برایشان روند،می مادرشان سمت

 دست برایش دارد دست به که ویفری همراه به خنده، با و گرددبرمی مهدی قلِ اما

 .دهدمی تکان

 و کند نگاه را شهام تا گرددبرنمی حتی. رودنمی انتظاری طبیعتاً که هم مهدی از

 به بلندی تقریباً صدای با. آیدمی شیرین هم اشروییکم این شهام، چشم پیش

 :گویدمی مهربانی
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 !باشین خودتون مواظب -

 چند هر بداند، هم را مهدی قل اسم دارد دوست. کشدمی دادن تکان دست از دست

 فاطمه اسمی تشابه به صدابی و گیردمی دهانش جلوی دستی! رفتند در دستش از

 او به فاطمه یعنی است؛ نکرده چک را شهاب همراه تلفن گذشته شب از. خنددمی

 .داد را اششماره که بود او تنها گذشته شب داده؟ پیامی

 از لحظه یک برای! گرفتمی را فاطمه یشماره باید هم خودش شاید داند؛نمی

 کند،می حالجی را جمله معنای و آیدمی خودش به وقتی و گذردمی ذهنش

 تنها رأیمند، و احسان حضور خاطر به نهایت در. بکند را خودش موهای خواهدمی

 !شهاب سرت، بر خاک که پردمی خودش به ذهنش در

 .گرددبرمی احسان به رو و کوبدمی هم به تکاندن حالت به را هایشدست کف

 .بریم بیا دیگه، خب -

 کندمی فکر این به احسان بردارد، زمین روی از را هاجعبه تا شودمی خم شهام وقتی

 توقع دست به عصا لنگِ آدم یک از بهانه حکم در حتی تواندمی شهام فقط که

 و چون بدون تواندمی رأیمند فقط طبیعتاً و باشد داشته خوانیفاتحه کردن پخش

 !بپذیرد را بهانه این چرا

*** 

 ۱۸:۴۰ ساعت _ شنبهپنج

 

 نشسته زهرا بهشت در ایدورافتاده و خلوت نسبت به جای در آهنی نیمکتی روی

 درختان انبوه. است شده، تیره که خورشیدی خالی جای و آسمان به نگاهش. است

 .دهندمی زهرا بهشت به انگیزیوهم حالت
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 گوی یدسته روی بر را دستش دو و گذاشته زمین روی را اشچوبی عصای احسان

 .گذردمی رأیا مرگ از سال شانزده تقریبا. داده قرار مانندش

! نبود اندیش هایبازیوحشی اگر فقط داند؛می اندیش نوعی به را رأیا مرگ مسئول

 مسئول که بگوید او به کند، اعتماد رأیمند به گرفت تصمیم که بود پیش سال دو

 در خودش هدفهم را رأیمند و است اندیش نام به باندی ترشکوچک برادر مرگ

 .بسازد اندیش نابودی مسیر

 رأیمند با را صحبت سر کرد قصد بود، خوانیفاتحه کردن پخش مشغول شهام وقتی

 هم، پیش از گویا. کرد غافلگیرش شهام که بود هایشچینی مقدمه میان بگشاید؛

 .دادهمی گوش هایشحرف به شوند، متوجه رأیمند و او که این بدون

 به و پیچاند را بحثشان رأیمند و او شک برانگیختن بدون و تمیز خیلی حقیقتاً شهام

 با شخصاً. فرستاد جلو را رأیمند دلیلی به رفتن، هنگام منتها کرد؛ منحرف کل

 و گذشته مسائل درگیر رأیمند ندارد دوست گفت جدیت با و کرد صحبت احسان

 !شود انتقام آن، از بدتر

 از پس اما داد حق شهام نگرانی به. شد کار این خیالبی و پذیرفت سادگی به احسان

 تلفن کوتاهی یفاصله به نگذاشت؛ تنها رأیمند با را او وقتهیچ دیگر شهام آن،

 خود شدند، هک اشاجتماعی هایحساب و ایمیل و شد دزدیده رأیمند همراه

 و ایمیل کارت،سیم همراه، تلفن ناچار به! بود کرده تعجب اتفاق این از هم رأیمند

 .کرد تعویض را اشاجتماعی هایحساب حتی

 حتی یا بگیرد را رأیمند یشماره احسان نداد اجازه ایزیرکانه نحو به شهام وقتی

 شهام شد متوجه احسان بداند، را رأیمند اجتماعی هایشبکه آیدی و ایمیل آدرس

 اصالً داد، خرج به شهام که حساسیتی. است داشته اتفاق آن در دستی یقین به قطعِ

 رأیمند کردن درگیر خیالبی صورت هر در که جاییآن از حال، این با نبود؛ طبیعی

 .نداد نشان واکنشی بود، شده
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 !نشستی تنها -

 به شهام. آیدمی سمتش به خالی هایدست با خندان شهامِ. آوردمی پایین را سرش

 را این هم رأیمند کند،می خودش همراه را احسان خوانیفاتحه پخش یبهانه

 بار هر شفیقش رفیق این داندنمی احتماال رأیمند زندمی حدس احسان اما داندمی

 ظرف یا جعبه ثانیه سه برای کم دست کندمی وادارش احسان، دادن حرص عشق به

 این چند هر نیاید؛ در آب از گودروغ اصطالح به شهام تا بگیرد را خوانیفاتحه

 !است بهانه پا تا سر هم اشتوجیه

 به. گیردمی شهام از را رویش سرش، انداختن پایین با. کشدمی عمیقی نفس احسان

 .شنودمی زحمت به شهام که زندمی ب*ل آرام حدی

 داشتی؟ هم این از غیر توقعی مگه! کردی تعجب چرا شمنمی متوجه اصالً -

 زندمی زانو احسان پاهای مقابل و رودمی جلو. کندمی کفایت لبخندی زدن به شهام

 حرفبی احسان،. کندمی جلب خود به را اشتوجه و انگیزدبرمی را احسان تعجب که

 و بگیرد فاصله پایش از تا کشدمی را او شلوار ایسرمه یپاچه که نگردمی را شهام

 خاکی یپاچه احتیاط با ندارد، را آن احسان حتی که صبری و حوصله با سپس

 .آزاردنمی را احسان حساس پای دستش نسیم حتی. تکاندمی را شلوارش

 :گویدمی احسان شلوار یپاچه تکاندن حال در

 .ببخشید -

 بخورد، زمین احسان خواستنمی ًواقعا. زندمی خجولی لبخند و آوردمی باال را سرش

 پسرک وقتی بار این اما داشت را احسان هوای همیشه. شد چه نفهمید هم خودش

 به را اوضاع نتوانست شهام دوید، پایشان و دست میان بازی حال در ناشناسی

 عذاب بخرد؛ جان به را وحشتناکش ینتیجه شد مجبور و کند مدیریت درستی

 !کندنمی رهایش وجدان
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 :دهدمی جواب تفاوتیبی با. فهمدمی را شهام صداقت احسان

 !بخشیدم -

 تکه قصد احسان مسلماً اندازد؛می خنده به را شهام قاطعش، و تردید بدون جواب

 .نداشت انداختن

 احسان. دوزدمی احسان عسلی به را هایشچشم و زندمی رضایتمندی لبخند شهام

 و است عزیز شهام، برای خودش یاندازه به هم او حتی اما رودمی اعصابش روی زیاد

 .بدهد جا دوستانش کوچک یمجموعه در را او تواندمی شهام

 :گویدمی صادقانه حال همان در. شودمی بلند و خنددمی شهام

 !بدی خونیفاتحه ثانیه سه کنمنمی مجبورت دیگه -

 رستاک یاد به را شهام حاالتش. دهدمی تکان تأیید ینشانه به سری فقط احسان

 کندمی سعی و است خنثی کارش در رستاک که تفاوت این با اندازتد؛می

 بیاورد، خودش روی به که این بدون احسان، و ندهد دخالت را احساساتش

 در رأیا انتقام گرفتن برای تالشش شبیه کند؛می دخیل کاری هر در را احساساتش

 کسی. زندنمی رأیا با حرفی یا ریزدنمی اشک قطره یک حتی رأیا، قبر سر که حالی

 .زندمی سر رأیا به ادب حکم به فقط کندمی گمان نداند،

 تقاضای اشعالقه مورد دختر از که جنتلمنی شبیه و گرددمی خم کمی شهام

 کمرش پشت را دیگرش دست و کندمی دراز را دستش یک نماید،می ص*رق

 آید،می باال صورتش روی تا شهام دست از احسان عسلی چشم وقتی. گیردمی

 :گویدمی نماییدندان لبخند با و کندمی مهمانش چشمکی به را احسان

 خوبه؟ جبران، واسه -

 در را دستش حرف بدون احسان. کندمی نگاهش حالت همان در سرزندگی با شهام

 که ندارد دلیلی حال هر به. شودمی بلند شهام کمک با و گذاردمی شهام دست



 
 

  shun-                                                                              www.cafewriters.xyz-ی اول |  ی نقطهدسیسه

www.cafewriters.xyz        
Page 157 

 را دستش پوست شهام مشکی هایکشدست سردی ابتدا در. کند رد را شهام دست

 شهام همیشه اما چرا داندنمی. کندمی عادت دمایش به سریع خیلی اما آزاردمی

 هم زمستانی حتی هایشکشدست دارد؛ دست به مشکی ایپارچه هایکشدست

 !نیستند

*** 

 ۱۸:۵۰ ساعت _شنبه پنج

 

 زانو حتی یا و نشستن به ایعالقه. است ایستاده احسان قبلی جای رأیا، قبر مقابل

 را «رأیا» جاهمین از. ندارد هایشلباس شدن خاکی احتمال خریدن جان به و زدن

 .است کافی برایش همین و بیندمی وضوح به

 آن نداشتند، ایگسترده خانوادگی روابط که جاییآن از بود؛ ترینشانکوچک رأیا

 هم خودش داشت؛ ایآزاردهنده تازگی برایش اوایل داد،می بچه بوی که کثیف نوزاد

 با. گرفت جای آغوشش در و شد خارج وسواسش یدایره از رأیا زمانی چه نفهمید

 رسّام با باراولین برای خاطرش به نبیند، آسیبی که گرفتمی را او هم وسواسی چه

 !شد درگیر

 خودش پرتیحواس به کند؟می دوره که است مدت چه. کشدمی عمیقی نفس

 کاغذی دستمال رنگ خاکستری پاکت و بردمی جیبش درون دست. زندمی تلخندی

 از. گرداندبرمی جایش سر را پاکت و کشدمی بیرون دستمال دوتا. آوردمی بیرون را

 !شده سیر هم اششنبهپنج این کردن گریه

 که نزدیکی در ایزباله سطل سمت به. کندمی پاک را خیسش هایگونه دستمال با

 سعی. است راستش سمت. رودمی دارد، قرار کهنسال و قدیمی نظر به درختی زیر
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. است شده ترخلوت زهرا بهشت و تاریک هوا. نگذارد پا قبرها سنگ روی کندمی

 .برگردند باید شهام و احسان کمکم دیگر. اندکرده رفتن قصد بودند، که هم هاییآن

 و اندازدمی خاکستری نظر به یرفته رو و رنگ فلزی سطل درون را هایشدستمال

 که است خالی شهام جای که این فکر با. دزددمی درونش از را نگاهش سرعت به

 .گیردمی اشخنده دیداری، وسواس از ایچشمه هم این بفرما، بگوید

 !رأیمند... ای -

 همان به. هست هم زادهحالل چه. گیردمی اشخنده شهام بلند صدای شنیدن با

 شهام. خوردمی را اشخنده زحمت به احسان، وضعیت دیدن با و نگردمی سمت

 دنبال به را احسان واقع در اما کند کمک او به اصطالح به که گرفته را دستش

 خون به است مطمئن رأیمند اما آوردنمی رو به چیزی که احسان. کشدمی خودش

 .کند کمک احسان به خواهدمی شهام بیندمی که است بار اولین! است تشنه شهام

 همان در. برسند هم به ترسریع تا برود هاآن سمت به گیردمی تصمیم هم رأیمند

 به. گرددمی همراهش تلفن دنبال به پافرش جیب در احسان به توجهبی شهام حال،

 .است داده عکس قول نیکداد

 به اما است بلندتر اطرافش هایخانم بیشتر از و دارد ایمعمولی قد چه گر شهام

 قدش او از رأیمند صورت هر در است؛ قد کوتاه کمی گفت توانمی مرد، یک عنوان

 !است نردبانی خودش برای دیگر که احسان و است بلندتر

 در و کشدمی همراهش تلفن دوربین وارد شهام رسند،می هم به که قبرها میان

 :گویدمی خنده با گیرد،می باالیش که حالی

 .لطفاً لبخند -

 ایستدمی است، دوربین کادر در هنوز که حدی تا احسان و شهام از فاصله با رأیمند

 قدیشان، اختالف به توجه با هم شهام. زندمی کوچکی لبخند نه،*سی به دست و
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 دست آمیزیشیطنت نیشخند با شود، جا کادر در درست احسان که این برای

 پایین خودش ینه*سی جلوی تا و کندمی حلقه احسان گردن دور هوابی را راستش

 و گیردمی را عکسش دهد، نشان واکنشی بتواند احسان که این از پیش. کشدمی

 .کندمی شکار لحظه در را احسان یشده درشت چشم

*** 

 ۲۰:۰۰ ساعت _شنبهپنج

 

 روی همراه تلفن شبیه است، برده فرو اشتیره ایقهوه موهای در که هاییدست

 حس. آیدمی سرش بر بالیی چه دقیقاً داندنمی هم خودش. خورندمی تکان ویبره

 کلینیک به گرفته، را تصمیمش چیزی، چه داندنمی و نیست درست چیزی کندمی

 .فهمدنمی اصالً چیست؟ صاحبشبی درد پس نیست؛ هم پشیمان و آمده

 کلینیک به زیبایی یجلوه مرمر سفید دستیک هایسنگ. است فرآور کلینیک در

 جدا عینک انتخاب بخش از که است چشم یمعاینه بخش در دانیال. اندبخشیده

 .است شده جدا انتظار اتاق از فلزی دری و پایین به رو پله سه یوسیله به. است

 راهنمایی بخش این به را او خودش فرآور، وقتی و بود کرده عمل دستورالعمل، طبق

 بخش، این یگوشه. گذاشت تنهایش لحظه چند برای کوتاهی عذرخواهی با کرد،

 معاینه برای که دستگاهی و سیستم یک رویش که دارد قرار طالیی روکش با میزی

 .شودمی دیده است، چشم

 خودش در جنینی چون و است نشسته دستگاه این مقابل صندلی روی دقیقاً دانیال

 به وجودش ابعاد تمام کندمی حس. است پا به جهانی جنگی درونش در. رفته فرو

 .اندافتاده هم جان
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 قتل انتقام برای اما دارد بدی احساس. نیست پشیمان هم ایذره حتی است، آمده او

 ناراضی هنوز که وجودش از تکه آن داندنمی. ماندنمی باقی شکی جای بنیامین،

 مسیر در که دارد را تکه این اصال چرا حساب، این با. شودمی مرگش چه است،

 دور را خودش یتکه این خواهدمی کند؟ شک بخواهد بنیامین تقاص گرفتن

 .بیندازد

 !کردم؟ معطلت ببخشید، -

 را خودش کندمی سعی و آوردمی باال را سرش سریع. پردمی راستش چشم پلک

 بود کرده فراموش کلینیک، خوب هوای وجود با که بود عصبی قدری به. کند جمع

 !است کرده عرق شودمی متوجه اکنون و کند باز را کاپشنش زیپ کم دست

 کفش بلند یپاشنه برخورد نوای که داردبرمی قدم ظرافت با چنان فرآور نیل

 .است وارموسیقی زمین به سرخش

 .زندمی لبخند. دهدمی تکان منفی ینشانه به سری مودبانه دانیال

 .نیست مشکلی خیر، -

 درخت یک برش شبیه اشچوبی قاب که گردی دیواری ساعت کوچک سبز یعقربه

 احساس هنوز. کندمی صاف را کمرش دانیال. دهدمی نشان را هشت ساعت است،

 سرش به وجودش آشوب. کند حفظ را ظاهرش باید اما دارد مبهمی ناخوشایند

 .کندمی تحمیل آن به را شدید چندان نه دردی و زندمی

 گیردمی دهانش جلوی دستی دارد، تن به رنگی سفید باز جلو مانتوی که فرآور نیل

 بیشتری حجم دارد، که درشتی هایب*ل به سرخش ژ*ر. خنددمی دلبرانه و

 :گویدمی باز رویی با. بخشدمی

 !خوبه -
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 آن روی سپس و کشدمی دانیال رویروبه را میزش پشت دارچرخ صندلی ابتدا

 دسته دسته و گذاشته آزاد است، سرش روی که روشنی خاکستری شال. نشیندمی

 .اندریخته بیرون روشنش ایقهوه دارموج موهای

 :گویدمی مقدمهبی دستگاه، کردن تنظیم حال در

 !کنی شروع داری، دوست خودت جایی هر از تونیمی! عزیزم... خب -

 ملیحی لبخند دانیال که زندمی دانیال به چشمکی و دهدمی گردنش به تابی ناز با

 عزیزمش چند، هر! نه یا دارد برخوردی چنین مراجعینش تمام با فرآور مانده. زندمی

 فاز که حدی به نه ولی است تربزرگ او از فرآور مشخصاً. داشت مادرانه حالتی

 !بگیرد مادرانه

 با و راندمی پس را احساسش. کشدمی هایشب*ل روی زبانی شروع برای دانیال

 :گویدمی محکمی و یکنواخت لحن

 سه دنبال واقع در من اومدم؛ شخصی کردن پیدا برای که باشه واضح کنم فکر -

 دیگه دوتای شدن پیدا به منجر ها،اون از کدوم هر کردن پیدا احتماالً که شخصم

 .شهمی

 :دهدمی توضیح فرآور، ایقهوه باریک و منظم ابروهای پریدن باال با

 .فرزندیه و مادر شونبطه*را -

 .دهدمی تکان تأیید ینشانه به سری فرآور

 !طوراین که... آهان -

 ایکشیده صورت. گذاردمی اشچانه زیر دستی و کشدمی دستگاه با کار از دست

. زندمی دلربایی لبخند ناز با و راندمی هایشگوش پشت را موهایش از ایدسته. دارد

 .شودمی متمایل دانیال سمت به بیشتر
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 دونی؟می رو هاشوناسم... خب -

 .دهدمی مثبت جواب سر با دانیال

 سُها اسم به هم دختر یه و دارایی برهان اسم به پسر یه ها،بچه و زارع سهیال مادر، -

 .هستن متفاوت پدر از شارایل؛

 را خودش. پردمی باال بیشتر شارایل، آشنای خانوادگی نام شنیدن با نیل ابروهای

 هایرستوران صاحب و شهام رفیق همان خانوادگی نام شارایل. کشدمی عقب

 پرتکرارتر چه گر است؛ آشنا برایش هم دارایی خانوادگی نام حتی نیست؟ ایزنجیره

 .دهدمی را تشابه احتمال حدودی تا و است شارایل از

 :کندمی تکرار تعجب با

 !شارایل؟ سُها -

 ...بَ -

 را او تعجب با و کندمی کج را سرش فرآور که ماندمی تمامنیمه دانیال جواب

 .شوندمی درشت دانیال هایچشم. افتدمی پایین هم سرش که نگردمی

 !سُها؟ -

. است اشکودکی خودِ متعجب صدای آورد؛می یاد به را صدایی چنین دقیقاً دانیال

 از بیش سرش. زندمی پلک مدام تعجب با شناخته؟می نامی سُها اشکودکی خودِ

 به خوداگاه و شوندمی مشت پاهایش روی هایشدست ناخوداگاه. گیردمی درد پیش

 .بیاورد یاد به که آوردمی فشار ذهنش

 است، خودش کودکی صدای شود،می تکرار ذهنش در که صدایی آن است؛ مطمئن

 آورده؟ زبان به را آن مکانی و زمان چه شنیده؟ را سُها نام مکانی و زمان چه منتها
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 پس نگرفته، فراموشی که او چیست؟ جریانش اصال سُها این شده؟ چه بعدش و قبل

 بیاورد؟ خاطر به تواندنمی چرا

 هایرگ شدن برجسته تواندمی نگرد؛می دانیال هایدست به تعجب با فرآور

 .ببیند را دانیال هایدست

 یک معطل زیاد تواندنمی. کندمی پوفی و بنددمی را هایشچشم آرامش با نیل

 دستش. رودمی پیش دانیال نزدیکی تا و شودمی خم میز روی. شود کننده مراجعه

 .دهدمی تکان دانیال هایچشم جلوی و کندمی دراز را

 !جان؟ دانیال -

 باز و شده سست هایشمشت. پردمی راستش چشم پلک. آیدمی خودش به دانیال

! نیست رفتن فرو فکر به برای مناسبی جای کرد؟می داشت اشتباهی چه. شوندمی

 .آوردمی باال را سرش

 .شد درگیر فکرم لحظه یه خوام،می عذر -

 شده مطمئن دیگر کند، فکر آن به فرصت سر باید. فرستدمی ذهنش پس به را سُها

 قفل اشحافظه بر گویی. آوردنمی یاد به چرا کندنمی درک فقط هست؛ چیزی که

 !باشند زده

 مدام. راندمی عقب را موهایش ناز با و زندمی لبخندی. کشدمی عقب را خودش نیل

 .است کرده عادت تارها ناآرامی این به او و کنندمی فرار گوشش پشت از

 .میاد پیش نداره، اشکالی -

 :دهدمی ادامه کوتاهی مکث با

 داری؟ ازشون بیشتری اطالعات -

 .دهدمی تکان تأیید ینشانه به را سرش دانیال
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 .البته -

 :گویدمی اشصندلی راندن عقب حال در نیل

 !لحظه چند یه -

 !است عجیبی ترکیب لحظه؛ چند یا لحظه یک آخرش شودنمی متوجه دانیال

 ستون دو که درونش کاغذهای. کندمی باز را میز راست سمت پایین کشوی نیل

 فلسفی علمی هایمقاله بیشتر گذارد؛می میز روی هستند، شده چیده هم روی

 در و هستند دوست تجربی اشخانواده اما دارد دوست را فلسفه یرشته. هستند

 .اندرسانده جااین به را او نهایت

 ینیمه زیر و رودمی پایین متریمیلی چند کشو، کف از خاصی ینقطه دادن فشار با

 که دارد وجود کشو این زیر باریکی مخفی قسمت. شودمی جمع کشو کف دیگر

 کردن روشن از پس و آوردمی بیرونش. دارد قرار خاکستری تاپلپ یک تنها درونش

 .کشدمی جلو را اشصندلی و بنددمی را کشو. گذاردمی میزش روی آن

 از ترجدی اشچهره. نویسدمی را نفر سه نام سرعت، به و شودمی ورد یبرنامه وارد

 رسمی کامالً. نیست رفتارش در قبلی ظرافت و ناز آن دیگر. آیدمی نظر به پیش

 تاپلپ صفحه به دقت با نگاهش. زندنمی هم لبخند حتی و نشسته صندلی روی

 .کندنمی توجهی دانیال به و شده دوخته

 جواب دونی،می که چی هر پرسم،می زارع سهیال مورد در که اطالعاتی به لطفا -

 .بده

 :گویدمی کوتاه دانیال

 .اممتوجه -

 سن؟ -
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 .باشه سالش ایخرده و پنجاه حدودا باید االن -

 .شوندمی جاجابه کلید صفحه روی سریعاً نیل هایانگشت

 تاریخ یا دقیق سن از خبری اما بود شده ذکر سهیال حدودی سن گرچه پرونده در

 تردقیق را هاپرونده امروزه. داشت تعجب جای دانیال برای همین نبود؛ تولدش

! است بوده دقت و نظمبی دادگستری واقعاً پیش سال سی نظرش به. کنندمی تنظیم

 .خوردمی را دانیال ذهن دقتیبی این

 مادر؟ و پدر نام -

 .زارع خورشید و سعید -

 ازدواجشان پس گویدمی خودش پیش حال، همان در و کندمی تایپ سرعت به نیل

 نامعمول حالت این از غیر زمان آن در نیست، هم تعجبی جای! است بوده خانوادگی

 !است

 فرزند؟ و همسر -

 روی را هایشدست. دهدمی تکانش مدام و اندازدمی دیگرش پای روی پایی دانیال

 .گذاردمی است، گرفته قرار باال که راستش پای

 برهان که هم پسرش دارایی، محمد داره، ازش پسر یه فقط که اولش همسر -

 زن ضمناً داره؛ سُها اسم به دختر یه ازش که شارایل سروش دومش همسر. دارایی

 .شدن فوت همسرش دو هر عالوه به! بوده سروش دوم

 است، اشاصلی کار هنگام اما افتدمی غلیان به نیل درون شیطنت سروش؟ دوم زن

 .کندمی کنترل را خودش پس

 به ایمنطقی غیر و شدید میل کند؛می پیدا عجیبی حس سُها، گفتن هنگام دانیال

 و عجیب مقاومت حال عین در اما بیاورد یاد به بلکه دارد، آشنا نام این تکرار
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 یاد به گذاردنمی و زندمی پس را سُها گویی گیرد،می جان وجودش در ناخوداگاهی

 .بیاورد

 همسراش؟ مرگ تاریخ و علت -

 .شوندمی ریز دانیال هایچشم

 یه توی انگار هم شارایل سروش. کرده خودکشی دارایی محمد اولش، همسر -

 .دونمنمی درموردش ایدیگه چیز. مرده سوزیآتیش

 دارایی خاندان یسابقه باید اما نیست مطمئن. شودمی تکرار نیل ذهن در خودکشی

 جای است، منطبق رأیمند پدر مرگ علت با هم سوزیآتش اثر در فوت. کند چک را

 !شودمی ترجالب و جالب مورد این ماند؛نمی باقی شکی

 داری؟ ازش که آدرسی هر یا سابق زندگی مکان -

 .ندارم -

 پیش سال سی دادگستری مباالتیبی باور به را دانیال که است دیگری ینکته این،

 در بود، کرده فرار آن از سهیال که هم ایخانه همان آدرس، یک حتی. رساندمی

 کرد، چک شخصاً خودش که هم را برادرش و پدر آدرس. است نشده درج پرونده

 .باشد داشته ایاشاره هاآن به بخواهد که بیندنمی دلیلی

 ظاهری؟ اطالعات -

 .ندارم -

 بلکه او، تنها نه خورد؛نمی چشم به زارع سهیال از هم عکس یک حتی پرونده در

 !است شده دزدیده شدمی ادعا که کودکی حتی دیگری، کس هیچ

 باشه؟ ارتباط در باهاش االن حتی یا سابقاً که شناسیمی رو کسی -

 .دهدمی تکان تأسف ینشانه به سری دانیال
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 !نه متأسفانه -

 :پرسدمی کنند،می استراحتی هایشانگشت که کوتاهی مکث با نیل

 شناسنامه؟ صدور محل -

 .دونمنمی رو االنش کرده،می زندگی تهران همین اما دونم؛نمی -

 دونی؟می رو هابچه سن -

 .ساله دو و سی هم سُها باشه، ساله یک و چهال االن باید برهان -

 سهیال هایبچه مورد در بود، پرسیده سهیال مورد در که سواالتی تمام نیل مجدداً و

 .گیردمی سر از

*** 

 ۲۲:۰۰ ساعت _ شنبهپنج

 

 چرم نرم یرویه کمرش و نشیمن قسمت که ایچوبی صندلی روی حالیبی با شهام

 افتاده؛ جانش به حالیبی و گرفتگی حس همه، از بدتر. است خسته سرد،می دارند

 خشک را خودش بیشتر باید حمام از پس شاید! باشد خورده سرما گمانش به

 آب قطره یک حتی که شد مطمئن هم موقع همان دیگر؟ قدرچه منتها کرد؛می

 هم چه هر کندمی پوفی آویزان، هایب*ل با. باشد نمانده باقی موهایش الیالبه

 .کشدمی باال را اشبینی حوصلهبی دارد ضعیفی بدن آخرش و اول باشد،

 .هست میز روی دستمال -

 نرخ دعوا، وسط هم رأیمند. است نشسته مقابلش که اندازدمی رأیمند به چپی نگاه

 !کند؟می تعیین
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. هستند شامشان آمدن منتظر دوم، طبقه در رستوران پیآیوی هایاتاق از یکی در

 ظروف االن و بود داده سفارش ماکارونی و فصل ساالد دسر برای شهام هرچند

 هاییخوردنی از معموال شهام. نداشت میلی رأیمند اما هستند میز یگوشه اشخالی

 ساالد به خاصی یعالقه میان این در و آیدمی خوشش شوند،می خورده سس با که

 .دارد

 دیواری کاغذ عکس، بر نیست؛ دفتر عجیب تم آن از خبری دیگر پیآیوی اتاق در

 که مالیمی موسیقی و آجرها منظم ردیف شبیه ایبرجسته طرح با روشن ایقهوه

 میل باب واقع در. اندبخشیده محیط به ایدهندهآرامش فضای شود،می پخش

 .باشدمی رستوران صاحب برای اختصاصاً پیآیوی اتاق این حال هر به است؛ رأیمند

 هایالیهالیه رنگ و طرح که چوبی دستمالی جا از دستمالی حوصلگیبی با شهام

 درون دستمال که طورهمان و کشدمی بیرون است، صندلی و میز همسان چوبش

 .ندارد آن به نیازی فعالً. گذاردمی آن روی را اشچانه است، دستش

 حرص به شهام عجیب میل این فهمدنمی واقعا. نگردمی را شهام کالفگی با رأیمند

 لباسی چوب از این، از پیش و درآورده را اشمشکی کاپشن! آیدمی کجا از دادن

 .دارد تن به را پافرش چنانهم شهام اما است کرده آویزان دفتر صندلی پشت

 آن از پس وقتی هم آن رود، حمام به که کردمی مجبور را شهام نباید شاید

 شدنمی واقعاً. دهدنمی رضایت دلش در چیزی حال این با بروند؛ بیرون خواستندمی

 .نگیرد دوش شهام زمین، روی نشستن از پس

 حتی و مناسب خوراک وجود با. دارد ضعیفی بدن شهاب، همان واقع در یا شهام

 اما است بهتر گردش صورت وضع چه گر کند؛می اضافه وزن سختی به چربش

 خوشش شهام. است چسبیده استخوانش به تقریباً بدنش پوست داندمی رأیمند

 ضخیم کمی معموالً که هم ایشپارچه هایکشدست. کندمی پنهانش پس آید؛نمی

 .پوشدمی دلیل همین به را هستند
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 نشان از ابایی هیچ بودن، شهاب زمان سویی از کند؛نمی درک را شهام واقعا رأیمند

 چرا پس نیست، مهم برایش مردم حرف کالً ندارد، اشزالی و غریب هایچشم دادن

 به باشد؟ داشته وجود تواندمی میان این دلیلی چه دقیقاً کند؟می پنهان را اندامش

 !صورتش تا کندمی جلب را کمتری توجه شهام اندام که رأیمند نظر

 حال،بی شهام سمت به. است گذاشته هم کنار میز، روی را هایشدست رأیمند

 هویت با بار اولین برای که بود اتاق همین در هم پیش سال چهار. شودمی متمایل

 قالب در منتها بود، دیده را شهام آن از پیش کرد؛ مالقات شهاب یعنی شهام، واقعی

 .است خورده سرما که هوا به سر دختر یک

 انگیزیدل واقعاً مالقات. روندمی درهم ابروهایش ناخوداگاه اولیه، مالقات یادآوری با

 !بود کابوس خود رأیمند برای. نبود

 .دیدم جاهمین رو شهاب بار اولین -

 آب بر نقش را هایشب*ل زیبای نقش اش،سرفه اما گیردمی اشخنده شهام

 فکر این به حال همان در رأیمند و گیردمی دهانش جلوی را دستش سریع. کندمی

 !کنند عفونی ضد را اتاق این بسپارد باید که کندمی

 مورد در نفری دو گویی که است این شبیه بود؛ خوانده را شهاب رأیمند، که طورآن

 .زنندمی حرف سوم شخص

 .کندمی خیس را هایشب*ل. کشدمی عمیقی نفس رأیمند

 .گذشت زود خیلی سال چهار این -

 :دهدمی ادامه کوتاهی مکث با

 .شهمی تموم داره حاال و -



 
 

  shun-                                                                              www.cafewriters.xyz-ی اول |  ی نقطهدسیسه

www.cafewriters.xyz        
Page 170 

 زود ابداً او برای چند هر. کندمی تأیید و دهدمی تکان را سرش لبخند با شهام

 که اویی کردن پیدا از پیش تا هم باز بدود، برایش زمان چه هر است، نگذشته

 بگذرد؛ کند واقعاً زمان خواهدمی که است او کردن پیدا از پس. است کند خواهد،می

 !االن از کندتر حتی

 یگسترده شبکه خودت که حالی در کنم، پیدا برات رو کسی خواستی ازم -

 .نبود فعلی گستردگی به البته داشتی؛ یابیآدم

 و کشدمی باال را خودش. زندمی نیشخندی شهام. نگردمی شهام به جدیت با رأیمند

 مالقات کشیدن پیش از رأیمند قصد پس. نشیندمی صندلی روی درستی به

 بحثش کمکم باید حال هر به دهد؛می حق رأیمند به. بود این پیششان چهارسال

 .شدمی کشیده پیش

 :گویدمی موکدانه شهام

 !تویی کنه، پیدا برام رو اون بتونه که باشه نفر یه اگه گفتم، قبالً که طورهمون -

 :پرسدمی را اشاصلی سوال کوتاهی، مکث با رأیمند. است گفته شهام که البته

 کیه؟ -

 نزده حرفی فرد آن از وقت هیچ شهام گذشته، چهارسال طول در اما چرا داندنمی

 آن هویت مورد در رأیمند قرارداد، پایان تا که بود این شروطش از یکی حتی است؛

 بهتر شود،می نزدیک خودش پایان به قراردادشان حال هر به. نکند ایکنجکاوی فرد

 یافتنش برای بیشتری آمادگی و زمینهپیش رأیمند که بگوید شهام دیگر نیست

 سر چیزی چه از فرد آن هویت داشتن نگه پنهان به شهام اصرار این باشد؟ داشته

 گیرد؟می چشمه

 .زندمی ملیحی لبخند شهام

 !گمنمی که دونیمی -
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 از. زدمی را حدسش. کشدمی عمیقی نفس. روندمی فرو درهم رأیمند ابروهای

 :بپرسد تریمنعطف سوال گیردمی تصمیم و آیدمی پایین موضعش

 دنبالشی؟ انقدر چرا -

 درشتش هایب*ل ویژه به نگرد؛می را شهام جدیت با و کندمی ریز را هایشچشم

 خودی به بنابراین است؛ حساس اخالق کلیات روی اما نیست متدینی آدم شهام. را

 این از حتی تواندمی عکس، بر. ندارد خالف باند یک در کار به ایعالقه شهام خود،

 چهار برای که است مهم برایش انقدر فرد آن کردن پیدا چرا پس باشد؛ متنفر کار

 !داده؟ کاری چنین به تن سال

 تواندمی. شودمی جاجابه جایش سر. کشدمی طرف یک از را هایشب*ل شهام

 .بدهد را سوال این جواب

 !بخندونمش خواممی -

 باال ابروهایش. دادمی را شنیدنشان احتمال رأیمند که نیست هاییجواب از این

. افتدمی هایشب*ل میان ایفاصله. شوندمی درشت هایشچشم و پرندمی

. دهدمی تعجب و بهت به کمال و تمام را جایش جدیت،. رودمی عقب ناخوداگاه

 :کندمی تکرار وارزمزمه

 !بخندونیش؟ -

 آبی مبهوت هایچشم به. دهدمی تکان مثبت ینشانه به را سرش خنده با شهام

 :گویدمی اطمینان با. شودمی خیره رأیمند

 !بشم زندگیش دلقک خواممی -

 از سال ده به نزدیک. دارد اشزندگی در شهاب که است هدفی ترینبزرگ این،

 ورود نیکداد، هوای داشتن شهام، ساختن است؛ گذاشته هدف این پای را اشزندگی



 
 

  shun-                                                                              www.cafewriters.xyz-ی اول |  ی نقطهدسیسه

www.cafewriters.xyz        
Page 172 

 خالفکارهای بانک، احوال، ثبت پلیس، نیروهای در که روابطی یشبکه اندیش، به

 .هستند هدف این خاطر به همه است، آورده وجود به... و بازاری کوچه

 !بخنداند را سُها خواهدمی او

 گفت رضایت با که گونهآن. است سخت واقعاً رأیمند برای شهام حرف کردن حالجی

 اهمیتیبی جایگاه گویی باشد؛ شناسد،نمی رأیمند که اویی زندگی دلقک خواهدمی

 !دلقک؟ چرا! سیرک یشبه یک هایدلقک همان شبیه دقیقاً دارد،

! شهام االن همین دیوانگی شبیه بود، دیوانه هم پدرش. است مانده باز رأیمند دهان

 دوست را تصور این چرا. افتدمی خروش و جوش به رأیمند درون ناخوشایندی حس

 به بدش احساس. شوندمی کشیده درهم ابروهایش حال این با چه؟ او به اصالً ندارد؟

 .راندمی پس را تعجبش که است ایاندازه

 !عاشقشی؟... عا -

 درشت هایشچشم پرند،می باال ابروهایش ابتدا. کند تعجب که است شهام نوبت

 !خنده از شود؛می منفجر سپس، و شوندمی

 جمع خودش در که نگردمی را شهامی تعجب با و کشدمی عقب را خودش رأیمند

 دیگرش دست با و است گذاشته شکمش روی دستی. زندمی قهقهه و است شده

 زدن نفس به بزند، حرف خواهدمی اشخنده میان وقتی. گیردمی را دهانش جلوی

 .شوندمی جمع هایشچشم در اشک قطره چند و افتدمی

 به را اشخنده. دهدمی تکان منفی ینشانه به را دهانش جلوی دست نهایت در

 .آوردمی باال را سرش. دهدمی مقامش تنزل لبخند سطح تا و خوردمی زحمت

 دختره؟ دونیمی کجا از اصالً! نه که البته -

 چرا آید؟می سرش بالیی چه. اندازدمی پایین را سرش. کشدمی راحتی نفس رأیمند

 :دهدمی جواب صادقانه. کندنمی درک را خودش ترسید؟می تصور این از
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 .رفت سمت این به ذهنم دونم،نمی -

 دهدمی زیبایش لوستر و سقف به را نگاهش. گیردمی خود به متفکری ژست شهام

 سرش یگوشه به را چپش دست یاشاره انگشت است؛ کرده روشن را اتاق که

 :گویدمی دارکش نمایشی، و زندمی

 ...اوم -

 .دهدمی شده گیج رأیمند به را نگاهش و آوردمی پایین را سرش

 ...داره معنایی االنم زندگی اگه! قدردانیه خاطر به گفت شهمی بیشتر -

 .آیندمی کش بیشتر طرف دو از هایشب*ل

 !اونه خاطر به -

 از بیش! شده بدتر شود؛نمی متوجه. گرددبرمی بدش احساس. خوردمی جا رأیمند

 کارچه شهاب برای او است؟ مدیون او به چگونه شهاب یعنی. شودمی گیج پیش

 سوال بتواند که این از پیش داند؟می او مدیون را اشزندگی شهاب که است کرده

 بلند شهام همراه تلفن زنگ صدای دهد، نشان واکنشی حتی یا بپرسد دیگری

 .شودمی

 .است اشخاکستری پافر جیب در همراهش تلفن. اندازدمی باال ابرویی تک شهام

 !لحظه یه -

 میان داندنمی واقعا است؛ جا بر پا هنوز بدش احساس. کشدمی عمیقی نفس رأیمند

 هم فرد شخصیت به البته دارند، بیشتری پایبندی قدرت کدامشان قدردانی، و عشق

 .گیردمی درد سرش! خوردمی را مغزش دارد کالفگی... ولی دارد بستگی

 روی که اسمی دیدن با شهام است، درگیر خودش با رأیمند که حال همان در

 !است نیل. پرندمی باال ابروهایش نمایاند،می خود همراهش تلفن یصفحه
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 .انگیزدبرمی را رأیمند کنجکاوی اشچهره حالت

 کیه؟ -

 :دهدمی پاسخ تماس، به دادن جواب حال در شهام

 !نیل -

 ...اه -

 حل برای فقط دارد؛ دست در را شهام یابیآدم یشبکه مدیریت کلی طور به نیل

 گرفت، تماس شهام با که باری آخرین. گیردمی تماس شهام با خاصی موارد

 دوستان از یکی جای برایش خواستمی که بود سیاستمدار یک طرفشان

 و قبول را مورد این شهام چه گر. بیابند را بود دزدیده او از مدارکی که اشصمیمی

 !انداخت دردسرش به واقعاً اما نمود حلش

 .سالم -

 !جان شهام سالم -

 چرا که کندنمی درک شهام دارد؛ را خودش مخصوص ناز همیشه شبیه نیل صدای

. بخشدمی بهتری حالت اشلهجه به پایانی حروف کشیدگی که کندمی فکر نیل

 .بردمی سر را شهام یحوصله

 هایشحرف به و نگردمی را شهام سکوت در. گذاردمی اشچانه زیر دستی رأیمند

 :پرسدمی بالفاصله شهام. دهدمی گوش

 کیه؟ دیگه بار این -

 :دهدمی ادامه نفرت با و روندمی درهم ابروهایش

 !آخریه سری نوع از حساسیتش که نگو -
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 روی به رأیمند. پراندمی باال را شهام ابروهای نیل ادای و ناز پر یخنده صدای

 ای. کندمی اذیتش بشنود، را نیل صدای تواندنمی که نکته این اما آوردنمی خودش

 !بگذارد گو بلند روی را همراهش تلفن بگوید شهام به توانستمی کاش

 !شه حل ساده نظرم به احتماال. نیست حساس اصالً نه، -

 که همین به اما زندنمی زنگ او به دلیل بدون نیل. کشدمی راحتی نفس شهام

 .است راضی نیست، مورد آخرین نوع از حساسیتش

 گرفتی؟ تماس من با چرا پس -

 :گویدمی کوتاهی مکث با و خنددمی دلبرانه مجدداً نیل

 رو شارایل رأیمند همون دوستت، این! شه حل آسون تو لطف به قراره چون -

 ...گممی

 :زندمی ب*ل ترآرام و خنددمی ریز

 !داره هم سختی اسم چه -

 .است خودش با گویی

 که جایی تا روند؛می درهم بیشتر پشتش کم ابروهای و شوندمی ریز شهام هایچشم

 موردی چه مگر بیاید؟ میان به رأیمند نام باید چرا. انگیزندبرمی هم را رأیمند تعجب

 است؟

 :گویدمی شهام به خطاب بلندتری صدای با نیل

 نداره؟ خواهر یه احیاناً -

 رأیمند شوند؛می درشت هایشچشم. کندمی تکرار ذهنش در را نیل یجمله شهام

 آرامی به و شودمی گیج. ببیند شهام سبز هایگوی عمق در را ترس تواندمی

 :زندمی صدایش
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 !شهام؟ -

 او به اشسوالی نگاه و رأیمند گیجی. آیدمی بیرون بهت از شهام! رأیمند؟ خواهر

 :گویدمی سرعت به. دهندمی است، نشنیده را نیل صدای که این نوید

 .فعال جا،اون آممی االن! کن بس باشه، -

 تماس شدن بلند و صندلی دادن عقب حال در. دهدنمی خداحافظی فرصت نیل به

 به توجهبی. تواندنمی رأیمند حضور در و است شنیدن یتشنه. کندمی قطع را

 خواهد،می شهام از حسابی و درست توضیح یک که رأیمند مبهوت و مات یچهره

 :زندمی ب*ل کوتاه

 .ببخشید. برم باید اضطراریه؛ مورد یه انگار -

 حتی دهد،نمی اهمیتی اما خوردبرمی دیوار به پشت از که کندمی باز چنان را در

 سرش پشت که دستی و شده خارج پیآیوی اتاق از دو به. شنودنمی را صدایش

 و نشیندمی شهام پوست روی که سردی عرق هم رأیمند. بیندنمی را شودمی دراز

 مشاهده را دواندمی ریشه هایشچشم عمق در پیش از بیشتر لحظه هر که ترسی

 یفاصله به اششده درشت هایچشم. ماندمی باقی گونههمان دستش و کندنمی

 یطبقه طویل راهرو از سرعت به و دودمی شهام بینند؛نمی را شهام دیگر کوتاهی

 .شودمی خارج رستوران دوم

 کمی. نیست خودش جای سر چیزی کندمی احساس رأیمند که کشدنمی طولی

 را نگاهش مبهوت و مات! دستش شود؛می زده ذهنش در ایجرقه و کندمی فکر

 واقعاً او. است کرده کار چه فهمدمی ناگهان گویا سراند؛می اششده دراز دست روی

 !زند؟ چنگ شهام پافر به خواستمی

 هایشچشم مات آبیِ. نشیندمی تنش به غریبی لرز. کشدمی پس را دستش ترس با

 خودش دوباره! بود شده خیزنیم شهام پافر به زدن چنگ برای. رودمی سفیدی به رو
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 سفیدش رنگ. شودمی جمع خودش در جنینی چون و اندازدمی صندلی روی را

 هم به را هایشپلک و بنددمی را هایشچشم. کندمی مانندش میت و پردمی

 کودک شبیه! کند گریه دارد امکان لحظه هر گویی لرزد؛می اشچانه. فشاردمی

 .افتندمی هایششانه. کشدمی ش*آغو در را خودش پناهیبی

 :نالدمی درماندگی با

 .دارم شدیدی وسواس واقعاً من -

 :دهدمی ادامه ملتمسانه

 !رسّام کن باورم -

 یگوشه از لجوجانه اشکی قطره. لرزندمی هایشعنبیه. آیندمی باال هایشپلک

 ترمحکم را بازوهایش. شودمی جمع خودش در بیشتر. خوردمی سر چشمش

 صدایش. کشدمی دندان به را لبش. بردمی فرو لباسش ییقه در را سرش. فشاردمی

 .دارد بغض

 !بشی ناراحت نیست نیازی -

*** 

 ۲۳:۳۰ ساعت _ شنبهپنج

 

 ...سُها سُها، سُها، -

 نام واردیوانه و چسبانده اشویامبی فرمان به را اشپیشانی فرمان، به دست دانیال

 داخل خودش جای در را خودرویش. آوردبی یاد به چیزی بلکه کند؛می تکرار را سُها

 .است کرده پارک مجتمع پارکینگ
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 تواندنمی چرا پس است، خودش صدای. آوردمی خاطربه وضوح به کند؛نمی درک

 نیست؛ هم لحظه آن تصویرسازی به قادر حتی آورد؟بی خاطر به را بعدش و قبل

 .شنودمی وضوح به را خودش صدای فقط

 خودش! ترسدمی بیشتر کند،می تمرکز بیشتر چه هر کند،می فکر سها به وقتی

 نشان واکنش ناخودآگاه بدنش منتها ترسد؛می چه از داندنمی حتی و ندارد ترسی

 فریاد توان تمام با مغزش گویا ترسد؟می چه از. زندمی دامن اشدلشوره به و دهدمی

 مسیر این در خواهدمی هم بدنش اعضای از! نکن فکر سها به که کشدمی

 .کنند اشهمراهی

 باز نیمه هایچشم با و کشدمی عقب کمی را سرش. کندمی پوفی حرص با دانیال

 است ایمارگزیده گویی است؛ ترسیده بدنش. کندمی پاک را اشپیشانی سرد عرق

 است؟ ریسمان فقط چیزی چنین واقعاً بیند؟می سفید و سیاه ریسمان که

 شده معدنی سرش کندمی حس. کشدمی عمیقی نفس و بنددمی را هایشچشم

 ستوه به «سُها» آشنای غریب نام این و خودش دست از! کنندمی حفرش که است

 کرد،می فکر انقدر موضوع یک به وقتی بود، گرفته هم آلزایمر اگر حتی. است آمده

 !بود آورده یادش به حال به تا

 خودش دست از. ریزدمی برهمشان و بردمی فرو موهایش درون را هایشدست

 .گیردمی سرعت قلبش ضربان و شودمی کبود. است عصبانی

 به پوچ و هیچ سر بخواهد که نشده وحی او به هوا روی که نام این کیست؟ سُها این

 !کند؟نمی اشهمراهی که چیست اشحافظه درد بیاورد؛ زبانش

 :نالدمی و گذاردمی فرمان روی را سرش دوباره حالیبی با

 !عجیبه -
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 موهایش، تار تک تک کندن از پس خواهدمی! میرد؟نمی چرا. است ناتوان که واقعاً

 هایسگ برای اشجمجمه درون مغز و استخوان از و بشکند را خودش یجمجمه

 .کند درست گوشتآب وحشی

 تق تق، تق،

 یچهره که آوردمی باال را سرش تعجب با. کوبدمی ماشینش یشیشه به کسی

. دارد تن به طالیی زیپ با مشکی یساده و کوتاه مانتوی بیند؛می را نازنین خندان

 به خودش. رودمی بیرون هایشدوست با بود گفته نازنین که آوردمی یاد به دانیال

 خودش برای خودش و کند؟ فراموش هم را این خواستمی اندازدمی تیکه خودش

 .کندمی کجیدهن

 همین البته شود؛می هم دیوانه دارد خدا لطف به که رسدمی نتیجه این به نهایت در

 .دارد را روانی آسایشگاه در زندگی چهارسال یسابقه هم االنش

 دانیال کند،می غنچه را هایشب*ل و آوردمی پایین را سرش تعجب با که نازنین

 باز را خودرویش در و زندمی بزرگی لبخند. است کرده معطل حد از بیش فهمدمی

 .کندمی

 که است پدرش دوست دختر دارد؛ را اشنداشته خواهر همان حکم برایش نازنین

 چیزی محبت از همسرش و خودش. شد دانیال قانونی قیم بنیامین، فوت از پس

 هاآن با اما است رسیده قانونی سن به گرچه هم هنوز. اندنگذاشته کم دانیال برای

 .کندمی زندگی

 جلوی خودش کشیدن با و گذاردمی ماشین یشده باز در باالی را دستش نازنین

 براندازد را دانیال پای تا سر دیگری نگاه نیم با. شودمی شدنش پیاده مانع دانیال،

 !نامرتب ییقه سرخ، هایچشم آشفته، یتیره ایقهوه موهای کند؛می
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 لرزان هایعنبیه. رودمی پیش دانیال صورت نزدیکی تا و شودمی خم نازنین

 را اندافتاده کردن عرق به که هاییدست کف. کشندمی فریاد را اشنگرانی ایشقهوه

 :پرسدمی نگرانی با و گذاردمی زانوهایش روی

 خوبه؟ حالت تو -

 نازنین هایشانه روی را هایشدست. کشدمی عقب را خودش معذبانه دانیال

 جواب خنده با شود، پیاده بتواند تا دهدمی هلش عقب به که حالی در و گذردمی

 :دهدمی

 !بذاری تو اگه... عالیم اصالً خوبم؛ -

 فرصت و آوردمی بیرونش فکر از نازنین وجود خود. کند نگران را نازنین خواهدنمی

 سرش پشت. بخورد حرص و شود درگیر بیشتر بخواهد که دهدنمی ذهنش به تمرکز

 .کوبدمی هم به پا با را ماشین در

 به دست است، کشیده طرف یک به حرص با که لبی و بادکرده هایلپ با نازنین

 .شودمی خم دانیال سمت به معترضانه و کشدمی درهم را ابروهایش. زندمی مر*ک

 !شکنی؟می من سر رو هاکوزه کاسه یهمه حاال!... شد؟ چی -

 حرصی، نازنین مقابل در کار بهترین. زندمی ملیحی لبخند و کندمی پوفی دانیال

 نازنین سفید شال کردن مرتب حال در اصل، این دادن قرار الگو با! است گیرینادیده

 و نموده رها خودشان حال به را نازنین ایقهوه موهای افتاده، هایششانه روی که

 :پرسدمی ندارد، آن به توجهی هم نازنین که البته

 گذشت؟ خوش دوستات با گردش -

 کشاننشان و خط نگاهی و درهم ابروهای با حالت همان در لحظه چند برای نازنین

 برچسب و بزند دانیال شکم به ضربه دو خواهدمی قلبش صمیم از. نگردمی را دانیال
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 کنترل را خودش هایشدست کردن مشت با اما بچسباند اشپیشانی به احمق

 .کندمی

! دیدمی آینه در را خودش سرخ هایچشم باید فقط دانیال است؛ دانیال نگران او

 باال را سرش. شود دانیال خیالبی تواندنمی هم هنوز... پس اند؛شده بهتر االن البته

 دانیال هایچشم در لرزانش هایگوی. دوزدمی دانیال هایچشم به چشم. گیردمی

 :پرسدمی دوباره نگرانی با. گردندمی جواب دنبال به

 !خوبی؟ باشم مطمئن -

 گم را خودش دانیال! زندنمی حرف اما گویدمی چیزی همه زند؛نمی حرف دانیال

 درک که نبوده او جای نشناسد، خوب چنانآن را دانیال نازنین، شاید... است کرده

 شود،می سرکوب انگار. زندمی لنگ دانیال شخصیت در چیزی فهمدمی اما کند

 .ندارد که ایسلیقه همان شبیه

 که زدمی حرف انقدر دانیال بود، زنده هنوز بنیامین وقتی زد؛می حرف سابقاً دانیال

 بهتر گفت پدرش ندید، را دانیال چهارسال. هستند سالهم. بگیرد سرسام نازنین

 همه از بیشتر که چیزی! نزد حرف دیگر برگشت، پیششان دانیال وقتی و نبیند است

 !زندنمی حرف فهمدنمی وقتهیچ دانیال خود که است این آزارد،می را نازنین

 دنبال هنوز بفهمد نازنین اگر مانده است، این االن زند؛می ملیحی لبخند دانیال

 .ریزدمی سرش بر خاکی چه است، رأیمند

 با. بردمی فرو کاپشنش هایجیب درون را هایشدست و کندمی نچینچ تأسف با

 :گویدمی شوخی به و شودمی خم خنده

 شام رفته یادم که نیستم خوب انقدر نیستم؛ خوب اصالً نه، داری، اصرار انقدر اگه -

 ...بخورم

 :دهدمی ادامه ایشیطانی لحن با و اندازدمی باال را ابروهایش
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 !ندارم شام پختن یحوصله که کنمنمی فکر هم این به طبیعتاً -

 و رودمی درهم اشچهره. کندمی نازک چشمی پشت. گیردمی را منظورش نازنین

 پس را دستش سرعت به دانیال که گیردمی دانیال دست روی از محکمی نیشگون

 .کشدمی

 !آخ -

 :گویدمی نازنین به رو دهد،می تکان را دستش که حالی در درهم، ابروهای با دانیال

 !نگیر؟ نیشگون شیطانین، جوریاون هاتناخن وقتی نگفتم بار هزار -

 این در او نه هستند، بلند قدرآن نازنین هایناخن نه. کندمی مبالغه شوخی به دانیال

 .شماردمی غنیمت را بحث تغییر برای مناسب فرصت فقط. آمده دردش حد

 پژو که گرداندبرمی را رویش و کندمی نازک برایش چشمی پشت دوباره نازنین

 جای واحد هر پارکینگ، در. شودمی رد جلویش از رنگی کرمی شش و دویست

 دیوار روی تیره سبز رنگ به درشتی هایشماره با که دارد را خودش مخصوص پارک

 هر هایپارک جای دیوار، هایبرآمدگی یوسیله به و است شده گذارینشان سفید

 .است شده جدا هم طبقه

 :گویدمی آرامی صدای با است، دانیال به پشتش که طورهمان

 .کنممی درست برات چیز یه خودم -

 ملوچ ملچ صدای و خنددمی بلند. اندازدمی گردنش دور دست پشت از هوابی دانیال

 که کندمی خداراشکر! جودمی را ایخیالی یمزهخوش غذای آورد؛درمی مانندی

 .شد خیالشبی نازنین

 !داره ردن*خو امشب شام دستت، قربون -
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 برای. نیاورد خودش روی به چیزی کندمی سعی اما شودمی حالخوش عمیقاً نازنین

 ضایع کامالً و کندمی جمع دهان در را هایشب*ل موقع،بی خندیدن از جلوگیری

 .شنودمی هایشگوش کنار را دانیال بلندتر یخنده صدای که گرداندبرمی را رویش

 دانیال صورت از را رویش و است هایششانه روی دانیال هایدست که حال همان در

 :زندمی ب*ل صدابی برگردانده،

 !دانیال بدی خیلی -

 به. شودنمی قلبش تند کوبش متوجه نفهم، و حواسبی دانیال که است خوشحال

 !رودنمی هم دیگری انتظار دانیال، مثل احمقی از حال هر به گویدمی خودش

*** 

 ۲۳:۴۵ ساعت _ شنبهپنج

 

 کافی برایش همین اما بیندمی را شطرنج هایمهره سیاهی سختی به اتاق تاریکی در

 کردن روشن برای که کوتاهی مسیر کردن طی و عصا برداشتن یحوصله. است

 اهمیتی کند، بازی را اشنفره تک شطرنج بتواند وقتی تا ندارد؛ را است الزم لوستر

 .ندارد

 دارد؛ آن به عجیبی همت که است احسان سرگرمی تنها خودش با شطرنج بازی

 چرا بکشد، طول ابد تا باید بازی این بنگرد، که منطقی. آیدمی نظر به مسخره گرچه

 که حرکتی اولویت خاطربه سفید، کم دست یا است یکسان آن طرف دو مهارت که

 و کیش سیاه هم همیشه ماند،نمی ناتمام وقت هیچ اشبازی حال، این با ببرد؛ دارد

 .شودمی جاجابه میانشان باخت و برد خاصی الگوی از پیروی بدون شود،نمی مات
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 او، اختیار از خارج واقع در! ندارد تعادل ذهنش یعنی این که کندمی فکر احسان

 دیگر طرف حق در و گذاردمی بیشتری انرژی طرف یک هایحرکت پای ناخوداگاه

 !برسد جایی به تواندنمی سرکشی ذهن چنین با. کندمی کوتاهی

 اشچانه زیر دستی و نشسته است، دیوار به رو که شکلی مربعی کوچک میز پشت

 به اتاق این از احسان یاستفاده تمام اتاقش، بزرگ فضای وجود با. است گذاشته

 مقابل ایخانهکتاب راست، سمت ینفره دو خوابتخت شود؛می محدود بخش چهار

 دیواری کمد و دارد قرار کتابخانه کنار که کوچکی میز همین و دیگر طرف در تخت،

 .داردمی نگه را هایشلباس که چپ سمت در بزرگی

 یمهره حکم در باید اکنون. دهدمی تکان را سفید فیل کردن، فکر مدتی از پس

 .دارد تن به ایساده رنگ طوسی راحتی لباس ست. بنگرد بازی به سیاه

. شودمی خم سالمش ابروی تک خانه، کفهم یطبقه از دویدن صدای شنیدن با

 و تیز هایگوش. بریزد هم به اعصابش شودمی باعث داده، دست از که تمرکزی

 زیاد و کم شدتش و نیست ثابت که دویدن صدای روی از حتی. دارد حساسی

 .است پدربزرگ که بزند حدس تواندمی شود،می

 .است احسان مادر دایی واقع در نیست؛ اشحقیقی پدربزرگ پیرمرد آن

 روی احسان. شودمی بلند اتاقش چوبی در شدن کوبیده صدای که کشدنمی طولی

 .ببیند را در بتواند تا چرخدمی چپش سمت به صندلی

 بیداری؟ ساناح -

 خاموش خاطربه احتماالً سرد؛می اتاق سقف میان اینقره لوستر روی احسان نگاه

 .داده احتمالی چنین پدربزرگ بودنش

 .تو بیا -
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 پیش از بیش در شدن باز با که راهرو نور. شودمی باز در احسان انتظار از ترسریع

 روشنایی این به تا زندمی پلک چندبار. آزاردمی را احسان چشم شود،می اتاق وارد

 .شوندمی دیده وضوح به اتاقش کف طوسی دستبافت هایفرش دیگر کند؛ عادت

 عجله آیدمی نظر به! شده سرخ. پردمی باال ابرویش تک پدربزرگ، ظاهر دیدن با

 و اندشده آشفته اشجوگندمی موهای. است معلوم هم دویدنش روی از است، داشته

 یک تای و هستند باز همیشه، خالف بر اشمشکی پیراهن آستین سر هایدکمه

 .زندمی نفس و داده تکیه در لوالی به. است برگشته لباسش ییقه طرف

 یابد،می که ایخونسردی با و کندمی نوازش را چپش دست ناخوداگاه احسان

 :پرسدمی

 شده؟ چی -

 ...اکبری -

 هایشگوش. شودمی ریز چشمش و خم احسان ابروی نام، این شنیدن محض به

 :گذاردنمی منتظرش هم پدربزرگ و شوندمی شنیدن یتشنه

 !بگه تو به باید مستقیماً که گذاشته شرط فقط بیاد؛ حرف به کرده قبول -

*** 

 ۲۴:۰۰ ساعت _ شنبهپنج

 

 با. است نشسته مشکی دارچرخ صندلی روی پیشخوان، پشت خرد اعصاب با نیل

 با هدفبی و گرفته ضرب سرش یگوشه روی عصبی یگونه به اشاشاره انگشت

 حواسش اصالً کشاند؛می چپ به راست از و راست به چپ از را صندلی پایش فشار

 !کندمی کارچه که نیست
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 پیشخوان، مقابل طرف از که است شکلی مربعی بزرگ فضای کلینیک انتظار اتاق

 یکی پشت شود؛می ختم رنگ کرمی فلزی در دو به که است خورده پایین به پله سه

 .عینک قاب انتخاب اتاق دیگری، پشت و است چشم معاینه اتاق

 رفتمی حال به تا باید معمول طور به هم نیل خود. نیست کلینیک در کسی دیگر

 درهم ایشقهوه ابروهای. است شده ماندگار آمدنش یوعده و شهام خاطر به اما

 .زده رنگشان فقط هستند، مشکی حقیقت در روند؛می

 خوابشتخت خصوص به و خانه برای دلش. آیدنمی خوشش آمده پیش وضع از اصال

 !آمده تنگ عیار تمام رفتن حال از یک و

 با. کندمی پوفی و کشدمی صورتش روی دستی شهام، مضطرب لحن آوردن یاد به با

 :نمایدمی زمزمه ایشده ریز مات سبز هایچشم

 !بود؟ مرگش چه آخه -

 به نبود، منطقی درونش والی و هول. شنیدمی گونهآن را شهام صدای بار اولین برای

 کند درست را جریان بخواهد نهایتش کند،نمی هول وقتهیچ شهام. آمدنمی شهام

 ...هول ولی

. آیدبرنمی سازیفرضیه پس از ذهنش. شودمی خیالبی و دهدمی تکان سری نیل

 .زندمی تیزش یچانه زیر دستی. شود پیدایش شهام تا بماند منتظر باید فقط

 یعنی باشد؛ رأیمند ناتنی خواهر باید آید،برمی شواهد از که جوراین شارایل، سُها

 است؟ داشته دوم زن پدرش داندمی دارد؟ خبر وجودش از اصالً رأیمند

 را رأیمند شمارانگشت بار چند تنها حال به تا. است جالب نیل برای داستان این

 .است دیده

 با. رودمی درهم صورتش. لغزدمی جایش سر در، شدن کوبیده صدای شنیدن با

 :گویدمی آویزانی ب*ل
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 !اه -

. کند تحملشان باید گاهی کارش، به توجه با و است متنفر ناگهانی رویدادهای از

 داخل اش،ادامه در و شودمی ختم ورودی در به که است راهرویی پیشخوان، کنار

 به اند،شده وصل هم به آهنی ایمیله با که هاییصندلی ردیف انتظار، اتاق فضای

 .خوردمی چشم

 خشک صدایی شنیدن با که برود صندلی پایین مخفی زیپ سراغ به خواهدمی نیل

 .شودمی

 !نیل... نی -

 هیچ که شهام. اندازدمی باال ابرویی تک. کندمی صاف را کمرش و شودمی خیالبی

 پیش خودش که دری هم آن بکوبد؛ در بخواهد که آوردنمی در بازی وحشی وقت

 .شودمی باز پایش

 زیر عادت به! شده خبر چه امشب نیست معلوم. آمدنمی نظر به متعادل هم صدایش

 از شودمی عصبانی وقتی فقط داند،نمی را معنایش هم خودش. گویدمی تچی ب*ل

 .رودمی در زبانش

 راهرو سمت به و شودمی خارج پیشخوان پشت از راهرو، مخالف سمت از سرعت به

 .اندازدمی باال را ابروهایش نگرانی با شهام، وضعیت دیدن با. دودمی

 به تکیه لطف به و شده خم مر*ک تا. خوردمی تلو تلو ها،شده ست*م چون شهام

 آشفته سرش دور چهار چنان لختش مشکی موهای. کندنمی سقوط که است دیوار

 .ببیند را شهام صورت تواندنمی اصال نیل که اندشده

 به نیل. ندارد تعادل اصال شهام آمد؛ در شدن کوبیده صدای چرا بفهمد تواندمی حاال

 :پرسدمی نگرانی با و داردبرمی قدم سمتش

 ...حالت... شهام هی -
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. بیندمی را نیل بلند پاشنه هایکفش شهام. ایستدمی مقابلش. رسدمی شهام به

 همان با شود، کامل نیل یجمله کهآن از پیش. اندنشسته خون به شهام هایچشم

 به را او و گیردمی را نیل باز جلو مانتوی ییقه اش،آشفته موهای و افتاده پایین سر

 .کوبدمی دیوار

 روی از سبزش هایگوی. نگردمی را شهام ایشده درشت هایچشم با نیل

. سرندمی شود،می پایین و باال غیرعادی که اینه*سی تا شهام سیاه هایدستکش

 هم اندگرفته را مانتویش که هاییدست حتی. ندارد زوری اصالً شهام نیامده؛ دردش

 .کند مقاومتی نتوانست خورد، جا و نداشت انتظار نیل چون فقط. اندسست

 !گو... ب -

 هایرگ. اندنشسته خون به هایشچشم. آوردمی باال را سرش باالخره شهام

 .افتاده زدن نفس به. زندمی کبودی به رو صورتش. اندشده برجسته اششقیقه

 زنده و مرده بارها جا،این به تا شارایل رستوران مسیر از است؛ شده دیوانه شهام

 باال را شنیدن این خواستمی دلش کرد،می فکر سها نام شنیدن به بار هر. شده

 ...خواستمی دلش نباشد، خواستمی دلش بیاورد،

 .باشد سها دنبال به او از غیر کسی نبود قرار نبود؛ قرار

 بند نفسش دارد، خبر سها جریان از حد چه تا فرد آن که کندمی فکر این به وقتی

 اگر کندمی التماس عاجزانه قلب، صمیم از و افتدمی زانو به خدا مقابل. آیدمی

 !اندیش جواهر ماجرای جز به چیزی هر باشد، چیزی هر داند،می کسی اگر هست،

 با نه؟ دارد؛ وجود شارایل سها مورد در چیزی واقعاً پس. کشدمی عمیقی نفس نیل

 در جانی. زندمی عقبشان آرامی به و گذاردمی شهام هایدست روی دست مهربانی

 پشت از را شهام دست یک نیل، که خوردمی تلو تلو بالفاصله. است نمانده شهام بدن

 .گیردمی را بغلش زیر و کندمی رد خودش گردن
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 .اندازدمی شهام به نگاهی حال همان در

 !نشستی؟ ماشین پشت حالت این با جوریچه -

 .دهدمی تکان تأسف ینشانه به را سرش

 ...تونستممی هم گوشی پشت از آد؟می سرت بالیی نگفتی -

 :زندمی ب*ل آرامی به اش،حالیبی تمام با شهام

 .بگو... تو. اومدم... تاکسی... با -

 داندمی هم موش همان منتها! دیده گربه که موشی شبیه درست ترسیده؛ شهام

 محتوای به کامل علم باشد، مطرح ممکن فرض بدترین اگر حتی. شود متوقف نباید

 ...اندیش جواهر

. شوندمی فشرده هم به بیشتر هایشمژه و آیدمی بند نفسش. بنددمی را هایشچشم

 باید همین برای! ترسناک خیلی است؛ ترسناکی فرض. آیدمی باال نفسش سختی به

 .ببرد دستی رأیمند با قراردادش در شود مجبور حتی شاید. دهد نشان واکنش سریعاً

 :گویدمی آرامش با کند،می کمک برداشتن قدم در شهام به که حال همان در نیل

 .بخوری بخشآرام یه باید قبلش ولی میگم میگم، -

 پیوسته هم به هایصندلی از یکی روی نیل کمک با. کندنمی مقاومتی شهام

 درستی به بتواند تا شود آرام باید داندمی است؛ ریخته هم به ذهنش. نشیندمی

 .شودنمی خودش حریف اما دهد نشان واکنش

 :گویدمی بلندتری صدای با. کشدمی عمیقی نفس

 !لطفاً... سریع -
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 دارد، قرار پیشخوان کنار اشکرمی کوچک در که است ایآبدارخانه مسیر در که نیل

 :دهدمی جواب

 .حتماً -

 گونههمین... و دیگر عمیقی نفس. کشدمی عمیقی نفس. سردمی صندلی روی شهام

 از و آیدمی پایین کم کم بود، رفته باال که بدنش دمای. شود ترآرام تا دهدمی ادامه

 با که چیزی آخرین. چسباندمی دیوار به را سرش. شودمی کاسته صورتش کبودی

 .است سقف میان رنگ طالیی لوستر بیند،می بازش هایچشم

 ...نیست مطمئن البته. آیدنمی خوشش طالیی رنگ از سها زند؛می نیشخندی

 صد دفتر پنج رمزگشایی از پس که افتدمی روزی یاد به و بنددمی را هایشچشم

 دیگر که بودشان خوانده قدرآن و بودند شده سیاه غورباقه خرچنگ خطی با که برگ

 او با تمام سالیک که زهرا نام به دختری فهمید باشد، حفظ را یشانکلمه به کلمه

 !است سُها نامش واقع در بود، دنبالش به و کردمی دردیهم

 حتی اعتمادیبی از حجم آن کرد؛ درک را سها بودن شکاک عمق که بود جاهمان

 حتی سها. نمودمی عجیب بود، خورده ضربه کردن اعتماد از خودش که شهابی برای

 !داشت شک هم خودش به

 !شهام -

 لیوان و قرص. بیندمی دهانش نزدیک را قرص سفیدی کند،می باز که را هایشچشم

 به بدنش! است تشنه قدرچه شودمی متوجه ناگهان و گیردمی نیل دست از را آب

 .نوشدمی را آب تمام نفس یک و اندازدمی دهانش داخل را بخشآرام. ریخته هم

 که ظریفش طالیی دستبند. نگردمی را شهام مر*ک به دست نیل، حال همان در

 افتاده؛ پایین و شده شل بخورد، تکان نتواند دستش در که بردمی باال قدرآن معموال
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 نیل تولد برای که بود پیش نیم و چهارسال. آیدمی شهام چشم به اشطالیی بازتاب

 .بود هم پاداش جوریک واقع در خرید؛ را آن

 .است الماس دستبند، میان گل نگین اما است باریک دستبند طالی زنجیر

 !بگو -

 تا بردمی جلو را دستش. شده ترآرام شهام آیدمی نظر به. کشدمی راحتی نفس نیل

 .شود بلند کمکش با شهام

 .جاستاون تاپملپ معاینه، اتاق بریم بیا -

 شاید. افتدمی احسان یاد به. ماندمی نیل دست کف روی شهام نگاه ایثانیه چند

 سر خواستمی فقط! دادمی آزار و کشیدمی خودش دنبال به را او گونهآن عصر نباید

 زند؟می را او که است احسان باطن. بگذارد سرش به

 است بهتر حالش. شودمی بلند نیل کمک به و گذاردمی کناری صندلی روی را لیوان

 شدت با نه اما نیل کمک به وقتی. نشده برطرف کامالً پایش عضالت سستی هنوز اما

 با که است مسخره واقعاً. اندازدمی پایین را سرش رود،می معاینه اتاق سمت به قبل

 .گرددبرمی اشکودکی دوران به شدید شدن عصبی

. بودمش ندیده حال به تا اومد؛ جدید مشتری یه که بود هشت ساعت هایطرف -

 .میومد خودت سال و سنهم نظر به نداشت، هم سالی و سن. اومدمی بود بار اولین

 به را راه حتی. است نیل هایحرف پای حواسش تمام اما گویدنمی چیزی شهام

 پایین هاپله از نیل کمک با. آوردنمی فشاری هایشچشم به و سپرده نیل دست

 دارد قرار نیل میز اتاق سمت یک در. کندمی باز را در آزادش، دست با نیل و رودمی

 ترینمناسب انتخاب و چشم معاینه برای تابلویی و مختلف لنزهای دیگر سمت در و

 .لنز

 ...گردهمی آدم تا سه دنبال گفت. بود یادآوری دانیال اسمش -
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 دوتای آن است، سها یکیشان اگر تا؟سه چرا. روندمی درهم شهام ابروهای تا؟سه

 باشند؟ داشته سها به ارتباطی است ممکن کیستند؟ دیگر

 جلوی. نشیندمی رویش شهام و کشدمی عقب را میز پشت صندلی پایش با نیل

 .بیاورد بیرون را تاپشلپ تا شودمی خم میزش پایینی کشوی

 یکیشون، کردن پیدا با احتماالً که هستن مربوط هم به جوری یه تاسه این که -

 .شنمی پیدا هم دیگه دوتای

 است، مدنظر یپوشه آوردن و همراه رایانه کردن روشن مشغول که نیل چشم از دور

 ایلحظه برای و دواندمی ریشه وجودش در وحشت. شوندمی درشت شهام هایچشم

 نعره سرش در نیل یجمله و رودمی دست از بدنش انعطاف. شودمی خشک

 !کشدمی

 نفر دو یادآوری، دانیال شخص، این از غیر که بدهد معنا چنین تواندمی جمله این

 آسیب سها به بخواهند اگر و است کجا دانندمی! دارند؟ خبر سها وجود از هم دیگر

 ...اندیش جواهر به دستشان یا بزنند

 !مادرفرزندیه هم شونبطه*را -

 به وحشت که سرعتی همان به. کندمی هنگ مغزش. پرندمی باال شهام ابروهای

 دور سها آورد؛می یاد به شهام فرزندی؟ مادر. بنددبرمی رخت بود، زده چنگ جانش

 .کردمی زندگی اشناتنی برادر و مادر با پدرش از

 .است شده مدنظرش ورد فایل وارد. کندمی پوفی نیل

 .کردم ثبت که اطالعاتی هم این -

 با و کشدمی خودش جلوی را تاپلپ سرعت به. اندازدمی تاپلپ به نگاهی شهام

 با اشتیره سبز هایگوی! واج به واج خورد؛می را آمده هم کنار حروف هایشچشم

 .دوندمی هانوشته دنبال به آورسرسام سرعتی
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 میان یفاصله. شوندمی تردرشت درجه یک هایشچشم خواند،می که هرکلمه با

 خوبی جای به داندمی. گیردمی بهانه وجودش تمام. گرددمی بیشتر هایشب*ل

 خواندنش سرعت از تواندنمی حتی کند؛ کنترل خودش تواندنمی اما رسید نخواهد

 .بکاهد

 خطر زنگ. آورنددرمی صدا به را ناقوس یک کدام هر. زنندمی زنگ سرش در هانام

 ...دارایی برهان زارع، سهیال دارایی، برهان زارع، سهیال! است

 و شودنمی هایشعنبیه لرزش متوجه هم خودش حتی سوزند،می سرخش هایچشم

 .کندنمی حس را خوردمی سر اجازهبی که اشکی قطره

 را برگ صد دفتر پنج آن بار چند است؟ شمارش قابل اصالً بار؟ چند فقط بار، چند

 بار چند کنند؟ رو و زیر را دادگستری هایبایگانی برایش داد دستور بار چند خواند؟

 استفاده احوال ثبت اطالعات سیستم از بار چند شد؟ پیگیر پلیس امکانات طریق از

 دوید؟ سال چند گشت؟ محله به محله بار چند کرد؟

 راهی! باشد نزده چنگ آن به که نبوده ریسمانی. دودمی که است سال ده تقریباً

 نام بود نفهمیده وقتهیچ و زده آتش و آب به را خودش. باشد نرفته که نیست

 هم باز و بود افتاده گریه به کالفگی از نوجوانی در. است سهیال سها، مادر واقعی

 !االن تا نه بود، نفهمیده! است برهان سها، ناتنی برادر نام بود نفهمیده وقتهیچ

 فرد یک دارد احتمال درصد چند این، از گذشته است؛ درست هاسن تقریبی حدود

 کند؟ مراجعه شخص یک یافتن برای نادرست اطالعات با که باشد روانی ایاندازه به

 دست مشهود لرزش اما بفهمد که نیست خودش حال در اصالً فهمد،نمی شهام

 دستی به خیره شده درشت هایچشم با نیل! ترساندمی را نیل موس، روی راستش

 نگرانی با. لرزدمی باشد، افتاده جانش به ریشتری دوازده یزلزله گویی که ماندمی

 .است نمانده باقی شهام صورت بر رنگی. کشدمی باال را نگاهش
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 !میاری؟ خودت سر بالیی چه! شهام -

 که هاییفرضیه آن با ذهنش. فهمدنمی چیز هیچ اطرافش دنیای از. شنودنمی شهام

 !است کرده را جانش قصد آورد،می حمایتشان در که هاییدلیل و سازدمی

 محتوای از داند،می او از ترکامل را هااین تمام که کسی دارد احتمال درصد چند

 چنین درصدی اشمنطقی دستگاه از چرا باشد؟ نداشته خبر اندیش جواهر واقعی

 آید؟می بیرون پایین

. افتدمی لرز به ترس از بدنش تمام دستش، بر عالوه و فهمدنمی فهمد،نمی شهام

. است بلند اما زندمی معمول حد از ترآرام کند؛می کر را هایشگوش قلبش ضربان

 چنگ دیگری بازوی به دستش هر با و گرددمی جمع خودش در. شودمی سردش

 فرو بازویش در را هایشسرانگشت. کشدمی درهم را ابروهایش عصبی. زندمی

 صفحه نگریستن به بیفتند، بیرون حدقه از خواهندمی که هاییچشم با. بردمی

 .دهدمی ادامه تاپلپ نمایش

 بیشترین که کسی. نیست توصیف قابل اصال بودنش ترسناک حجم است؛ ترسناک

 پای فرض بدترین در... خودش رأیمند، نه، سها فقط! نه دارد، سها برای را خطر

 .آیدمی میان به هاخیلی

 .کند تصورش خواهدنمی حتی. گیردمی دندان به را لبش شهام

 دستش نگرانی با دهد،نمی جواب شهام روی زدن صدا دیگر که این فهمیدن با نیل

 را دیگرش دست. دهدمی تکانش شهام لرزان هایعنبیه جلوی و بردمی پیش را

 .آوردمی آن به آرامی فشار و گذاردمی شهام یشانه روی

 !توام با شهام، -
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 عصبی شوک دچار دهدمی احتمال لحظه هر نیل که است ایگونه به شهام حال

 اشمشکی موهای. اندازدمی پایین را سرش حال همان با شهام وجود این با شود؛

 .کنندمی دوره را اشپریده رنگ صورت

 را هایشچشم. کند فکری موردش در باید سریعاً که است دلیل همین به ترسد؛می

 را پوستش خواهندمی هایشسرانگشت گویی فشارد،می بیشتر را بازوهایش. بنددمی

. کشدمی عمیقی نفس. کندمی خالی را احساساتش انگار گونه،این و کنند پاره

 و آوردمی خاطر به را امالیشان کند،می فکر هاکلمه به. است شده خشک زبانش

 را خودش لکنتش کارها، این بدون زندمی حدس. کندمی دوره را آواییشان ساختار

 .دهد نشان

 .گیرندمی را اشیقه اشکودکی هایضعف از بسیاری شود،می عصبی وقتی

 ...اطالعاتِ -

 .کند ادا هم سر پشت را کلمات تواندنمی. افتدمی زدن نفس به

 ...رو... یادآوری -

 کم دست. کندمی تمرکز بعدی یکلمه روی و کشدمی عمیقی نفس کلمه هر از پس

 .افتدنمی جانش به هاکلمه یمیانه در لکنت گونهاین

 !کامل... کاملِ... بیار... در -

. کشدمی پس را هایشدست دوستانه، نگرانی نه و اشکاری جدی یچهره با نیل

 شدن وارد حال در و شودمی خم میز روی. گرداندبرمی خودش سمت به را تاپلپ

 :دهدمی پاسخ اطمینان با تاپ،لپ میلجی به

 .کنممی شآماده برات فردا ظهر تا نهایتاً -
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 باید. فشارندمی را بازوهایش پیش از ترآرام که است شهام هایدست به حواسش

 باقی بدنش در جانی انگار. شوندمی ترخمیده هم هایششانه. باشد افتاده فشارش

 دانیال اطالعات درآوردن هایمیلجی فرستادن از پس گیردمی تصمیم نیل. نمانده

 .دهد رضایت شهام خود کندنمی گمان آن از پیش. برسد شهام به یادآوری،

 روند. کندمی بارگذاری است، گرفته گرویی عنوان به که دانیال ملی کارت تصویر

 دریافت گرویی چیزی صرفاً. گیردنمی پولی هیچ ابتدا در که است این سازمان کلی

 .شناسنامه یا ملی کارت مانند کند؛می

 گرفتند، را پول زمان هر و داده تحویل را گرویی نظر، مورد شخص کردن پیدا از پس

 .دهندمی تحویل را نظر مورد فرد ادرس و کامل مشخصات

*** 

 ۰۲:۰۰ ساعت _ جمعه

 

 روی راستش دست اگر کند؛ کنترل را خودش توانستنمی یقین به قطع احسان

 مقابل صندلی روی آرامش در حرکت، این لطف به! شدنمی کشیده چپش دست

 .داده تکیه صندلی یدسته به را اشچوبی عصای و است نشسته اکبری

 بدنش روی چندانی نمود شکنجه برق، یشده کنترل جریان از استفاده خاطر به

 یا سوختگی جای و سوخته ایشقهوه پیراهن از قسمت چند فقط. است نگذاشته

 نیاک به. باشد شده وارد نقاط همان از باید برق فشار. است پیدا آن شکاف از کبودی

. است حالبی شدت به اکبری حال، این با نرود؛ پیش حد از بیش بود سپرده پاکان

 پایین سرش. کردمی سقوط قطعاً نبود، بسته، صندلی به را او که محکمی زنجیر اگر

 اطمینان نیاک اما شودنمی شنیده هم اشناله صدای حتی. خوردنمی تکانی و افتاده

 .است هوش به که بود داده
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 .کشیدینمی عذاب انقدر کردی،می باز زبون زودتر اگه -

 !هستم خودم مقصر دونم،می -

 حرفش، نه است؛ عجیب. ندارد دوست را اکبری لحن. کندمی کوتاهی مکث احسان

 از نشانی دارد، متعادلی صدای موقعیتش و وجود با. مانندنمی پیش شبیه حاالتش نه

 از که است آدمی شبیه فهمد؛می احسان. نیست درونش گذرانده، سر از که چیزی

 !بریده خودش

 دانست؛نمی خودش از ترمهم را چیزی که بود آدمی دقیقاً! نه شبیه آن، از پیش

 و داندنمی چیزی چون کند، رهایش کردهمی التماس شکنجه زیر گفتمی نیاک

 ...اکنون

 زیاد است؟ گذاشته تأثیر روحیاتش روی شکنجه شده؟ چه روز، دو تقریباً صرف به

 خوب. باشد ضعیف چنیناین روحی نظر از کردنمی فکر حال هر به نیست، بعید هم

 !نشود دیوانه که بکند را مراعاتش بود سپرده پاکان به شد

 بگی؟ بهم خوایمی چی -

 :دهدمی جواب جانبی و ثابت تن همان با. خوردنمی تکانی ترینکوچک اکبری

 !دونهمی که شناسممی رو کسی ولی کجاست اندیش جواهر دونمنمی من -

 همین خاطر به یعنی. کندمی نوازش را چپش دست چنانهم احسان راست دست

 همین به نپذیرد؟ احسان را جوابی چنین هست احتمالش چون بریده؟ چناناین

! االن همین شبیه کرد؛می امتحان را شانسش باید بود؟ نزده حرف ابتدا در هم دلیل

 .دهد ادامه نادانی اظهار به شدن، باور واهی امید با که این نه

 :پرسدمی بیشتری جدیت با و کرده ریز را چشمش تک احسان

 کی؟ -
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 وکیلیه دونممی فقط ندارم، ازش ایدیگه اطالعات هیچ یادآوریه؛ بنیامین اسمش -

 سپرده اون به پیش، سال شونزده نابودی از پیش. بود اندیش شاه دستیار مدت یه

 .بودش

 :کندمی زمزمه احسان

 یادآوری؟ بنیامین -

 پیدا را اطالعاتش که سپاردمی پدربزرگش به نیست؛ مشکلی. نیست آشنایی نام

 .کشدمی عمیقی نفس. باشد کافی وکال صنف گشتن احتماال. کند

 خوای؟می چی -

 !مردنمه موقع دیگه اومدم، حرف به که حاال. گفتم دونستم،می چی هر -

 و ترسی نه ناراحتی، نه حسرتی، نه ای،طعنه نه! است پوچ نیست؛ چیزی لحنش در

 !است شدنم سیر موقع دیگر ام،خورده غذا که حاال گویدمی گویی... ناامیدی حتی نه

 روی که نیست کسی او گیرند؛می درد پالیش و پرت شنیدن از انسان هایگوش

 قاطعیت با. شود فرض گونهاین آیدنمی هم خوشش شود، بلند خودش حرف

 :گویدمی

 بهت بخوای چی هر بگی، بهم اگه اما کشیمی زجر کنی، مقاومت اگه گفتم؛ من -

 !گفتی بهم تو. دممی

 مشکی، بندچشم فشار وجود رغمعلی. روندمی درهم اکبری یپراکنده ابروهای

 احتیاط با و آرامی به. دهدمی رضایت سیاهی دیدن به و کندمی باز را هایشچشم

 است جایی به رویش. آوردمی باال را سرش و شودمی جاجابه بگیرد، دردش کمتر که

 .باشد نشسته یا ایستاده کرده، اسیرش که کسی زندمی حدس که

 !کنی؟می مسخرم -
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 باشه؟ داشته من برای تونهمی سودی چه کردنت مسخره -

 داره؟ تواسه سودی چه این... بهم خواممی چی هر دادن -

 زبان که اکنون. آیدنمی در جور منطقش و عقل با اصال. کند باور تواندنمی اکبری

 در کارش هنگام دیده، تا. بکنند را خودشان کار و بکشند را او باید فقط گشوده،

 به رسد چه بود؛ همین گشودند،می زبان اول همان اگر. است بوده گونهاین اندیش

 ...ولی بود قطعی مرگشان دیگر! دهند پاسخ شکنجه زیر که این

 .کندمی دوره خودش پیش را او حرف

 بهشت توی تونیمی. بخواه ازش خوای،می چی هر بعدش و بگو بهش رو این -

 !ممنون... حال هر به. بدم انجام برات تونممی که کاریه آخرین این،! کنی زندگی

! انداخت؟نمی دستش یعنی او، اما بود گشوده دردناکی لبخند به را لبش حرف این

 بینیپیش را کارش این که شناختمی دقیق چنیناین را بودش گرفته که کسی

 !است نکردنی باور... که واقعاً کند؟

 .شودمی مطمئن احسان، جواب شنیدن با

 !بود همین مونمعامله اول از -

 :دهدمی ادامه کوتاهی مکث با احسان

 خوای؟می چی بگو. دممی رو درمانت ترتیب خودم -

 احسان هست، چیزهایی. شودمی کشیده چپش دست روی راستش دست چنانهم و

 وجودش در که بغضی این کند؛نمی درکشان کسی است مطمئن که دارد احساساتی

 نگاهی شود،نمی فراموش که دردی دوانده، ریشه جانش در که هدفی شده، نهادینه

 .اندپیچیده هم به که هاییاولویت دهد، تغییرش تواندنمی که
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 ناراحت درآورده، وضع این به را اکبری او، که این از رأیا قطع طور به! نه... احتماالً

 کند،می درک را اکبری حال رأیا. کنندمی درک بهتر را دیگرهم حال مبتالیان. است

 !است هااولویت بحث فقط بحث،... . اندکشیده درد دو هر هم، احسان

 رأیا دلخوری از آن، جبران و خواهدمی اکبری چه هر دادن با است امیدوار احسان

 تواندنمی تواند،نمی. بود خریده جان به را رأیا دلخوری هم ابتدایش از. بکاهد

. نیست رأیا احسان،. کند محدود این از بیش را خودش بگذرد، شود، خیالبی

 و گذاشتند احسان را نامش که روزی همان شاید کندمی فکر گاهی اما است مسخره

 .شد سردرگم چرخه این در نکردند، تعیین فعلی برایش

 !بخوام؟ چی هر تونممی -

 را مرده یک شبیه پیش، بریدگی و حالیبی آن دیگر. اندازدمی اکبری به نگاهینیم

 چنگ جانش به امیدی کوچک تکه. کندمی تقال و خوردمی تکان بیشتر. ندارد

 به هم را او تا کرده را کار این کند،می اشمسخره او کردمی گمان اکبری. انداخته

 !گفتنمی دروغ... اما شود راحت دستش از و بکشد نوعی

 .البته -

 را چپش دست و گرداندبرمی پشت به را راستش دست کوتاهی مدت برای احسان

 کوچکِ هایخراش اند؛شده بریده راستش دست هایانگشت سر .کندنمی نوازش

. بود حفظ. آورده وجودشان به خودش دقت، با که عمیقی گاهی و سطحی گاهی

 .کردمی احساسش احسان! درک به انداخت؟می پرده میانشان خون

 با احساسات از تکه یک گذاردنمی. کندمی حفظ وجودش در را ملیحش لبخند

 نوازش را چپش دست دوباره و گرداندبرمی را دستش. برود در دستش از ارزشش

 .دارد آشناتری احساس گونهاین کند؛می حس را هابریدگی چپش دست. کندمی

*** 
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 ۰۲:۴۰ ساعت _ جمعه

 

 !بود کمتر دردسرش کشتیش،می اگه -

 به یک را سیاه سنگی هایپله پدربزرگ، ناراضی و درهم صورت به توجهبی احسان

 و آرامش از و است پدربزرگش هایدست در راستش دست. کندمی طی یک

 را پدربزرگ قدر بیشتر شده سبب شهام ماجرای. بردمی ت*لذ پدربزرگش همراهی

 !پذیرفتمی را شهام جبران درخواست نباید. بداند

 .دهمی رو ترتیبش خودش بگو، محیا به نیست؛ مهم -

 احسان از اکبری. کندمی زندگی آلمان در که است احسان تربزرگ خواهر محیا،

 کردن فراهم با نیز مالی نظر از و بدهد را کشور از خروجش ترتیب بود خواسته

 آلمان، در محیا وجود با. کند حمایتش کار، البته و خارجی کشور در خانه و ماشین

 .پذیرفت اکبری و داد پیشنهاد را کشور این خودش احسان

 !محیا... اوه -

 پیشانی به را است شده چروک که آزادش دست پشت عجیبی کوفتگی با پدربزرگ

 چشم یگوشه از احسان. فرستدمی بیرون مانند آه را نفسش و کوبدمی اشکشیده

 !اندگذاشته دوشش روی بار تن دو گویی. نگردمی را پدربزرگش

 !شده؟ چی -

 احسان همراه تلفن آوردن بیرون حال در بگوید؟ جوریچه. کندمی پوفی پدربزرگ

 داده او به احسان زمین، زیر به ورود از پیش که اشمشکی ایپارچه شلوار جیب از

 :گویدمی بود،

 !زد زنگ اَرحام زدی،می حرف اکبری با داشتی وقتی -
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 درشت چشم با و پردمی باال ابرویش. شودمی خشک خودش جای سر احسان

 :کندمی تکرار تعجب با. گرددبرمی پدربزرگ سمت به ایشده

 !اَرحام؟ -

 !هم تریبزرگ برادر چه و است ترشبزرگ برادر اَرحام،

 خودش به هم احسان تا داردبرمی جلو به قدمی. کشدمی عقب را خودش پدربزرگ

! نیست کسی هر کار اَرحام، کنترل. نیست راضی اَرحام برگشت از هم خودش. بیاید

 که کاری تنها نهایت، در که کندمی فکر این به عمیقی، نفس کشیدن با

 جامعه به روانی آدم سه تحویل دهند، انجام اندتوانسته همسرش و اشخواهرزاده

 !است

 گویی دارد، عجیبی هایبلندپروازی محیا. هست ترینشانمتعادل احسان میانشان، در

 باید. است عیار تمام یدیوانه یک... هم اَرحام و است افتاده گیر هاداستان دنیای در

 در بتواند که هست عاقل انقدر منتها بکشند؛ زنجیرش و غل به روانی آسایشگاه در

 !کند بازی نقش ضروری مواقع

 .گذاردمی هم روی پلک تأسف، با

 !چاقوها منظم چینش خصوص به داشت؛ شکایت تخونه دکوراسیون از -

 در باید. نیست بعید اَرحام از حال هر به. رودمی را حکایت این انتهای تا احسان

 چه ایران در. زدمی کله و سر اشوحشی هایحیوان با و ماندمی آفریقا همان

 اَرحام که است کسی تنها احسان. برساند اَرحام به را خودش ترسریع باید خواهد؟می

 .دارد شنوی حرف او از کمی

 .یابدمی پس باز را اشخونسردی

 .رسممی اَرحام به من بگرد، یادآوری بنیامین اطالعات دنبال فقط تو. فهمیدم -
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 از پس خواستمی. بود خسته احسان. باشد صبح نزدیک باید است؟ چند ساعت

 کند اعتراف گرفت تصمیم اکبری که است خوشحال... که بخوابد بازیشطرنج کمی

. بگذارد دلش کجای باید را شب نیمه از وقت این هم آن اَرحام، برگشت داندنمی اما

 !دادمی اطالع را برگشتش پیش از باید اَرحام

*** 

 ۰۴:۱۵ ساعت _ جمعه

 

 از بگیرد، را راستش دست که نیست کسی وقتی. بنددمی سرش پشت را در آرامی به

 کار داندمی بود، باز در بیاید، او که آن از پیش. شودمی کاسته رفتنش راه سرعت

 .است اَرحام

 احسان زمان، طول در که است طبقه دو قدیمی ویالیی یخانه یک احسان، یخانه

 گل هایگلدان با اشورودی راهروی. است نکرده رهایش رسیدگی و تعمیر بدون

 به ایورودی سالن، به رسیدن از پیش راهرو، یادامه در. اندشده تزئین مصنوعی

 .دارد وجود اپنش یآشپزخانه

 دیدش از آشپزخانه آشفتگی شود،می رد آشپزخانه ورودی جلوی از که حالی در

 آشپزخانه وسط که هاییظرف و هستند باز میان در یک که درهایی. ماندنمی پنهان

 دیده هم سالم ظرف چند میانشان، در اما اندشکسته بیشترشان. اندشده ریخته

 ها،دانمیوه بلوری، و مالمین چینی، هایخوریخورشت و هاخوریبرنج ست. شودمی

 نگذشته کدامشان هیچ از اَرحام... شیرینی و میوه هایدستیپیش ها،دانشیرینی

 .است
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 تواندمی گرداند،برمی را نگاهش وقتی. زدمی حدس. کشدمی عمیقی نفس احسان

 پذیرایی و سالن آشپزخانه، به اشخانه اول یطبقه. باشد داشته سالن به کاملی دید

 .دارد قرار آشپزخانه مقابل سالن. است یافته اختصاص مهمان برای اتاقی و

 هایمبل در خوری میوه چاقوهای. نیست آشپزخانه از بهتر چندان سالن، وضعیت

 گاهی و اندرفته فرو اند،شده چیده دایره نیم صورت به ویتی اطراف که ایقهوه

 دیواری ساعت در گوشت کردن تکه مخصوص ساطور. اندکرده یشانپاره تکه حتی

 از را هاعقربه و است رفته فرو آشپزخانه اپن مقابل دقیقاً وی،تی باالی شکل لوزی

 .انداخته کار

 یشکسته هایتکه و خاک میان است، گوشت کردن تکه برای که دیگری چاقوی

 تواندمی نور، کمبود وجود با احسان. شودمی دیده ویتی میز کنار سفالی گلدان

 دوم یطبقه به که سالن کنار راهروی چوبی ینرده در رفته فرو را دیگری چاقوی

 .ببیند رسد،می

 روی اشعسلی گوی نهایت، در و کندمی ارزیابی را سالن موقعیت کوتاه، نگاه یک در

 نگاه که این بدون. ماندمی است، او به پشت و ایستاده ویتی جلوی که بلندی قامت

 را راستش سمت برق کلید و آوردمی باال را دستش یک بگیرد، قامت آن از

 .فشاردمی

 و لوستر یگوشه شکستگی متوجه احسان شود،می روشن سالن اینقره لوستر وقتی

 .گرددمی افتاده، گیر لوستر در که چاقویی

 !اسی؟ اومدی، تو -

 لبخند برگشته، او سمت به اکنون که اَرحام. آیدمی پایین لوستر از احسان نگاه

 هایچشم. است خوشحال احسان دیدن از صادقانه. دارد ب*ل به دلنشینی

 .درخشندمی است، هاآن روی از کپی یک احسان عسلی چشم گویی که اشعسلی
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 دست در که دیگری ساطور روی را نگاهشنیم نامحسوس کندمی سعی احسان

 هم االنش همین او هرچند. کند حساس را اَرحام نباید. دارد نگه است، اَرحام

 نباید او نه،... شاید اَرحام؟ یا بود او جواب از مشکل داند؛نمی احسان. است حساس

 بود کرده فراموش. کشیدمی فریاد اَرحام سر بر را جواب رحمیبی آن با شب آن

 !نیستد او همه،

 :دهد جواب صادقانه کندمی سعی کم دست اما بخندد اَرحام مانند تواندنمی

 !حالمخوش دیدنت از -

 محض دردسر او آمدن چند هر! است حالخوش سالم هم آن اَرحام، دیدن از واقعاً

 برادر از که شودنمی دلیل آمده، که اکنون اما نیاید وقتهیچ دادمی ترجیح. است

 چنانهم اما خوب بزرگ برادر یک شب، آن از پیش اَرحام،. بیاید بدش ترشبزرگ

 .بود درک قابل غیر

 :کشید داد سرش احسان که ریخت هم به چنیناین زمانی

 !نظمه این،! زنی؟می نفهمی کدوم به رو خودت! معلومه چون -

 شاید کندمی فکر گاهی! نه یا باشد داشته وجدان عذاب باید داندنمی دقیقاً احسان

 هر. زدمی داد نباید هم شاید. است بوده او بندیجمله بلکه جواب، خود نه مشکل

 داشته باید احساسی چه که این زده، داد و کرده بندیجمله گونهاین او هست، چه

 .کند دوا را دردی نیست قرار باشد،

 درشت چشمش. خوردمی جا وضوح به احسان آورد،می باال را ساطور که اَرحام

. خنددمی بلندی صدای با اَرحام که داردبرمی جلو به قدمی سرعت به و شودمی

 تا را پیراهنش هایآستین. دارد تن به رنگی تیره آبی جین شلوار و پیراهن ارحام

 .است زده باال آرنجش نزدیکی
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 اندازد،می پایین که را سرش. خوردمی را اشخنده. اندازدمی باال را هایششانه

 ترس با. پردمی سفیدش رنگ. کندمی احسان خونش و گوشت با را خطر احسان

 .داردبرمی خیز اَرحام سمت به و اندازدمی را عصایش

 :زندمی ب*ل دارد، اششرمندگی از نشان که آرامی صدای با اَرحام

 کنار چاقوها نظم با کنم، تحمل بتونم رو چی هر نظم... که دونیمی. ببخشید -

 !نمیام

 باال دارد، ش*آغو در را ساطور یعنی احسان، یخانه چاقوی آخرین که چپش دست

 هایشسیاهرگ سبزگی. گیردمی ساطور مسیر در را راستش دست ساعد و آوردمی

 را چپش دست تردید و مکث بدون. شودمی دیده خوبی به پوستش سفیدی وجود با

 حلقه چپش دست مچ دور احسان راست دست لحظه آخرین در که آوردمی پایین

 .کشدمی عقبش و شودمی

 اشنه*سی نزدیکی در را احسان صورت. آوردمی باال را سرش تعجب با اَرحام

 مبل روی را چپش دست. زندمی نفس نفس پریده، رنگی با و شده خم که بیندمی

 و نیست اشچوبی عصای از خبری. انداخته آن روی را وزنش و است گذاشته کنارش

 .لرزدمی است، متحمل که فشاری خاطر به چپش پای

 :زندمی ب*ل شده، درشت هایچشم با اَرحام

 !اِسان -

 کرد؛نمی تلفظ را احسان نام «ح» وقت هیچ هم ابتدا از. است مبهوت و مات اَرحام

 .کندنمی هم هنوز

 :غردمی ایشده کنترل صدای و حرص با احسان

 !زمین بندازش -
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 طولی. خواهدنمی. کشدمی عقب کمی را خودش. پرندمی باال اَرحام باریک ابروهای

 :گویدمی قاطعیت با و بردمی فرو درهم را ابروهایش که کشدنمی

 ...جااون چاقو یه معمول طور به که نیست جایی ساعدم خوام،نمی -

 داد که حال همان در. فشاردمی ترمحکم را ارحام مچ. آیدمی سر احسان صبر

 عذاب. هست وجودش در وجدانی عذاب واقعاً شاید که کندمی فکر این به زند،می

 .گذاردمی را خودش تأثیر اما کندنمی حسش که وجدانی

 !زمین بندازش گفتم -

 از احسان باشد؟ چه عذابش که چیست وجدان خود چیست؟ وجدان عذاب اصالً

 وجدان عذاب بپذیرد آگاهانه تواندنمی چیست، داندنمی چون شاید بفهمد؟ باید کجا

 کم دست شناسند،می را وجدان عذاب واضح صورت به معمول طور به مردم. دارد

 کند؟ درکش تواندنمی چرا احسان اما چیست دانندمی

 گویا اما هست او جانب از اشتباهی خاطر به اَرحام فعلی حال که پذیردنمی عقلش

 خوب نبود، اَرحام وقتی تا. بپذیرد را مسئولیت این خواهدمی داوطلبانه احساسش

 هر او و گرفته ایتازه جان احساسش و عقل جدال انگار است، آمده که اکنون اما بود

 موفق ندارد، سودی درگیریشان که بفهماند هاآن به بزند، پسشان بخواهد قدرچه

 .شودنمی

 را او عصبانیت و اخم با کوتاهی مدت برای. خوردمی جا احسان داد صدای با اَرحام

 به ساطور برخورد صدای و شوندمی سست هایشانگشت نهایت، در اما نگردمی

 .پیچدمی دو هر هایگوش در زمین،

 هم چه هر. است نبرده یاد از که را این اَرحام است؛ برادرش احسان حال هر به

 .کندنمی فراموش را محیا و احسان بشود،
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 روی پیش از بیش را وزنش و بنددمی را هایشچشم. کشدمی راحتی نفس احسان

 رویش نباید. گرفته درد چپش پای. اندازدمی است، مبل باالی که چپش دست

 ... .کردنمی عجله اگر اما دویدمی

 :گویدمی آرامی به

 !نیست جاش سر هم افتاده زمین روی کارد یه وقتی -

 دهانش در را هایشب*ل. است ناراضی هنوز. گرداندبرمی را رویش اخم با اَرحام

 :زندمی ب*ل دلخوری با و کندمی جمعی

 !تریهمعمول غیر جای باشه، ساعدم توی وقتی ولی -

 بروند جایی به است بهتر. کند پرت را حواسش باید. بدهد که ندارد جوابی احسان

 ارحام یشانه روی و کندمی بلند را چپش دست. نباشد ارحام دید در چاقویی که

 دست. است بلندتر او از ترشبزرگ برادر. دهدمی تکیه ارحام به غل*ب از. گذاردمی

 .است چسبیده ارحام دست به که هم دیگرش

 اتاقم؟ به ببریم تونیمی. مخسته کنه،می درد پام -

 دلخوری با اَرحام. شودمی موفق و کند پرت کاردها از را اَرحام حواس خواهدمی فقط

 که احسان چپ پای غیرعادی لرزش دیدن با که کندمی نگاهش چشم یگوشه از

 احسان کندمی تکرار هم باز. گذاردمی زمین را اشدلخوری و ترسدمی شده، بیشتر

 غل*ب زیر مالحظه با! بود سپرده او به مادرش که برادری همان است، برادرش

 .کند کمک او به تا گیردمی را احسان

*** 

 محاصره یدایره: دوم فصل
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 :اول ینقطه ینوشته ذهن

 یکسان هایفاصله مطلق، یمحاصره یک! است دایره قدرتمندترینشان اشکال، میان"

 بدون! فرار راه بدون اما... بزرگ شاید تنگ، شاید قفس، یک کانونی، ینقطه تا

 تا کشدمی که چیزی از ترقوی... کردن پاک برای ضلعی کشتن، برای ایگوشه

 طول انقدر چرا. گیردمی دست را اختیار کشتن، بدون که است چیزی کند، کنترل

 از دایره یک بکشم؟ دایره باید فقط کردنش، پیدا برای شوم متوجه تا کشید

 "!او به تشنه هاینقطه

*** 

 ۰۴:۳۰ ساعت _ جمعه

 

 سبز_سفید بالش تا را خودش و زندمی چنگ سبزش پتوی به نزاری حال با شهام

 سردی گذارد،می بالش روی را صورتش ینیمه وقتی. کشدمی باال رنگشخوش

. افتدمی سرفه به لحظه، همان و کنندمی سیخ را تنش موهای اول یلحظه در بالش

 نیست هم کسی حال هر به. ندارد بگیرد، دهانش جلوی را دستش که این حال حتی

 .باشد اشخوردگی سرما سرایت نگران بخواهد که

 حاکم اتاقش بر محض تاریکی پنجره، نبود وجود با و است خاموش اتاقش المپ

 از هم جاهمین تا. هستند خاموش خانه هایبرق تمام. گذاشته باز را اتاقش در. شده

 .است آمده حفظ

. ندارد کشیدن دلشوره توان دیگر دلش. نالندمی خستگی از بدنش سلول به سلول

 خاکی باید رسید، دستش به یادآوری دانیال اطالعات که فردا! چه؟ که بکشد دلشوره

 .کشدمی باال را ایشبینی آب. بریزد سرش بر

 .اندانداخته گل هم هایشگونه. است شده سرخ اشقلمی بینی نوک و هاچشم دور
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 باشد، داشته قرار اشنقاشی باید که جایی سقف، به نگاهی چشم یگوشه از

 .دارد ذهن به را طرح دقیق مختصات اما بیندنمی چیز هیچ. اندازدمی

 دین، یک کردن ادا نفر، یک خنداندن یعنی پرسدمی خودش از. کشدمی کوتاهی آه

 یابد،می را سُها. کند فکر اگر این به خواهدنمی... نتواند اگر است؟ سخت انقدر

 راحتی نفس اندیش جواهر کردن نابود از پس و کندمی ادا را دینش خنداند،می

 .کشدمی

 !است میان در هم رأیمند زندگی پای نیست؛ سُها فقط

 سفیدش موهای. کشدمی بیرون را گیسشکاله و دهدمی تکان را دستش زحمت به

 سفیدش، تارهای الیالبه. شوندمی پهن بالشش روی و کشندمی نفسی باالخره

 .هستند پشت کم شدت به موهایش. شودمی دیده سرش پوست

 هم لنزهایش. کند پاک را هایشمژه و ابروها رنگ و کرم و بکند جان شود، بلند باید

 جانش به شدیدی ضعف و است نخورده هم شام. کندنمی یاری بدنش. بیاورد در باید

 خوابشتخت کنار عسلی روی و آورددرمی را لنزهایش گونه همان. انداخته چنگ

 .گذاردمی

 هم تواندنمی دیگر، طرفی از شود؛ بلند تواندنمی کند،می حساب که روشی هر با

 تصمیم. بمانند پوستش روی رنگ و کرم خواب در ایطوالنی مدت برای دهد اجازه

 .رود حمام به سپس کند، استراحت کوتاهی مدت گیردمی

 همراه تلفن و بردمی پیش است، پنهان اشمشکی دستکش در هنوز که دستش

 نور بگذارد، زنگش روی که کندمی روشنش وقتی. داردبرمی عسلی روی از را شهاب

 تلفن رمز سپس و نماید عادت تا کندمی صبر مدتی. زندمی را هایشچشم صفحه

 .کندمی وارد را همراهش
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 جلب را اشتوجه واتسپ یبرنامه اعالن شود، ساعت برنامه وارد که این از پیش

 .کندمی

 امپی که هم که ایشماره. باشد داشته چندانی مخاطبین که نیست آدمی شهاب

 .است ناشناس داده،

 .شود برنامه وارد تا زندمی اعالن روی

 «خیر به صبح»

 صورتی قلب و دارد نماییدندان لبخند که خیر به صبح انتهای شکلک دیدن با

 و شک ترینکوچک بدون. آیدمی شهاب هایب*ل به محوی لبخند کنارش،

 از را فاطمه سُها، ماجرای آمدن پیش با. بزند حدس را دهنده امپی تواندمی احتمالی

 .بود برده یاد

 .سراندمی هاامپی سایر روی را نگاهش مشتاقانه

 قابش خوردم،می صبحونه داشتم هاتنقاشی از یکی با امروز من خوردی؟ صبحونه»

 «.میاد خوشش ازش داداشمم! کردم

 واقعاً. گیردمی بیشتری جان شهاب لبخند. آیدمی نظر به دغدغه بدون! خودمانی چه

 !است فاطمه خود که

 «!پیتزایی واسه سس مثل هنر، این واسه انگار! ایدیگه چیز یه تو واقعاً نقاشی، توی»

 به اشحالیبی تمام با را شهاب جمله، پایان زنچشمک شکلک و عجیب تشبیه

 فاطمه امپی این. کشدمی باال دوباره را اشبینی آب حال همان در. اندازندمی خنده

 گرمای و چرخدمی قلبش دور که ماندمی پتویی شبیه دهد؛می او به خوبی حس

 یچهره خوبی به تواندمی جمله هر خواندن زمان. دهدمی هدیه آن به را دلخواهی

 هابخش سایر از تصورش در فاطمه یشده کشیده هایب*ل کند؛ مجسم را فاطمه

 .هستند ترپررنگ
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 .رودمی بعدی خط به بیشتری اشتیاق با

 «!هستم یکی این عاشق بینی؟می رو پروفایلم عکس»

. دارد قرار جمله پایان است، زدگی ذوق گویای که ایستاره هایچشم با شکلکی

 نخودی ای،ستاره هایآبی جای به فاطمه یتیره هایایقهوه تصور با شهاب

 .لرزندمی هم هایششانه که خنددمی

 فاطمه پروفایل به اشتیاق، و کنجکاوی با که است برده یاد از را اشخستگی گویی

 از یک کدام بزند حدس تواندمی پروفایلش عکس کردن بزرگ بدون حتی. نگردمی

 !بود کشیده سُها تصور از که است همانی است؛ خودش دیجیتال هاینقاشی

 و دارد جریان کوه باالی از رسدمی نظر به که زاللی آبشار سبز، سر سنگی یدره یک

 درشت هایدانه و اندشده شکفته که خاری بدون سرخ هایگل است، زده یخ آن نیم

 هستند سبز سر گاهی که بلندی هایدرخت. اندنشسته زمین یسبزه روی که برفی

 یشده خشک هایبرگ گرم، و رنگ به رنگ پاییزی هایدرخت چون گاهی و

 .اندآمده فرود برف روی که ایپاییزی

 دیده مانند سایه کوچک ینقطه دو است، روان آبشار پایین که جویی نزدیکی در

 به چادر دختری از مشکی طرحی واقع در شودمی مشخص دقت کمی با. شودمی

 .است گذاشته خودش از بلندتر پسری یشانه روی سر که است سر

 شد متوجه که طلبدمی زیادی دقت. است پررنگ و رنگکم دخترک چادر سیاهی

 چادر هایوصله بلکه نیست، چادر زدن سایه از بخشی واقع در رنگی تفاوت این

 .هستند

 تمام فقط که بیاید حساب به چرت نقاشی یک تواندمی کسی هر نظر به کل، در

 فلسفه هزار پشتش در کنند گمان برخی هم شاید. است ریخته درهم را هافصل
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 از را نقاشی این شهاب واقع، در اما بدهند برگش و شاخ خودشان برای و است پنهان

 !فکری هیچ بدون بس، و همین است؛ کشیده سها ذهنی تصور روی

 نقاشی، دقیق زمان که است ایگونه به نقاشی زدن سایه ینحوه و آسمان هوای

 .نیست تشخیص قابل شب، سر یا زود صبح

 .گرددبرمی فاطمه ام پی روی نگاهش

 «!بهشتم توی کنممی حس کنم،می نگاهش وقت هر»

 و کندمی اکتفا محوی لبخند زدن به شهاب! نمادندان لبخند با شکلک آن دوباره و

 بهشت شبیه برایش فضایی چنین بود گفته هم سُها. اندازدمی باال ابرویی تک

 .بود نداده توضیح را چرایش اما ماندمی

! است شاد اما خوردمی حسرت. اندازدمی شهاب جان به را خاصی حس تشابه، این

 !همین بنگرد؛ آن به جالب ینکته یک حکم در باید فقط گویدمی خودش به

 کرد؛می یاد بهشت به تصویر این از سها چرا داندنمی هم شهاب خود حقیقت در

 خیلی فاطمه باشند؟ داشته مشابهی منطق است ممکن! بپرسد فاطمه از باید شاید

 .کندمی درک خوب

 چنین داشتن برای روزی یک. کشدمی کوتاهی آه و زندمی جانیبی لبخند شهاب

 !کمی حتی کند، درکش فقط که کسی داد؛می جان آدمی،

 حسودی دهد، آزارشان خواستنمی ببرد، سر را کسی یحوصله خواستنمی شهاب

 هاشب و داشت دوست را جمعشان داشت، دوست را شادیشان دیدن کرد،نمی هم

 ... .و کردمی تصور جمع آن در را خودش

 !دارند؟ اهمیتی چه! کند درک را موارد این از یک هیچ کسی نیست الزم دیگر

 .است شده فرستاده فاصله ساعت چند با فاطمه بعدی امپی
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 «!هاتنقاشی توی خوب حس از پر شبت»

 تو پس دادی؛ رو تاشماره دیگه دارم،برمی سرت از دست نکن فکر: ن.پ»

 «!دوستمی

. شودمی اکو کوچکش اتاق در صدایش و خنددمی شهاب« !دوستمی؟ تو پس»

 لحن کند، تصور را فاطمه یبامزه یچهره تواندمی! باشد دوست که دارد دوست

 .کوبدمی هم به همیشه شبیه که هاییدست و خندان صورت صادقانه،

 جواب باید. بیاید باال همراه تلفن کلید صفحه تا کوبدمی صفحه پایین کادر روی

 میدان هایشانگشت به وقتی منتها است؛ شک به دو کمی اما، بدهد را فاطمه

 !ممنون نویسند؛می کلمه یک فقط دهد،می

 در کلمه یک فرستادن ماند؛می باقی همراه تلفن صفحه نزدیکی در شستش انگشت

 باید کند؟ ناراحتش است ممکن است، کرده تایپ فاطمه که ایکلمه همه آن مقابل

 .خواندمی است نوشته که ایکلمه تک روی دوباره! بنویسد درخوری جواب

 حس. است شده ترآرام که وجودش و االن حال از تعبیر بهترین و ترینصادقانه

 شدیدتر از پیش. کندمی رنگکم را موضوع این فقط آن از بیشتر چیزی هر کندمی

 .فرستدمی را کلمه تک همین تردیدش، شدن

 چه یعنی که کندمی فکر این به صبرانهبی ام،پی فرستادن از پس اما است عجیب

 هم خودش که است این ترشعجیب ینکته و دهد؟می را جوابش فاطمه زمانی

 !بدهد را چیزی چه جواب باید فاطمه داندنمی

 جاییهمان. آیدمی خوشش فاطمه با زدن حرف از داندمی فقط! شود؟می دیوانه دارد

 !آمد خوشش پذیرفت، را اشمسخره دروغ فاطمه که

 که ساعتی برای زنگ چند و شودمی ساعت یبرنامه وارد. آیدمی بیرون واتسپ از

 سرش باالی را همراهش تلفن که این از پیش نهایت در. کندمی تنظیم خواهد،می
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 را جوابش فاطمه که داشت امید ابلهانه. اندازدمی اعالن نوار به نگاهی دوباره بگذارد،

 !باشد داده

 که سبزی پتوی و گذاردمی بالشش باالی را همراهش تلفن. خنددمی خودش به

 .بکشد خودش روی تا کشدمی بیرون تنش زیر از است، سرو درختان انبوه طرحش

 زمستان و پاییز فصول در اشخانه شوفاژهای همیشه بدنش یجنبه عدم خاطر به

 ایغیرعادی نوع به هم باز اما دارد تن به هنوز را اشخاکستری پافر. هستند روشن

 !است داغ که حالی در کند؛می سرما احساس

 خبر هم دکترش امید، به باید. است آمده در کارش. باشد لرز و تب زندمی حدس

 با تواندمی و آمده کنار آن با دیگر که است خورده بدنش ضعف از قدرآن. دهد

 یک شاید که رسدمی کارهایش به بدحالی از سطحی در. برسد کارهایش به وجودش

 .بخورد تکان حتی نتواند حتی حال همان در عادی آدم

 ملیحی لبخند خواب، از پیش. بنددمی را هایشچشم. کشدمی سرش باالی تا را پتو

 مشت بالش روی را راستش دست. آوردمی خاطر به را فاطمه یچهره و پیام. زندمی

 :نمایدمی زمزمه. کندمی

 !خوبیه حس -

 شود،می جمع خودش در جنینی چون سها، بابت اشنگرانی و استرس تمام وجود با

 آرامش و لبخند با و گذاردمی پاهایش الی را لرزندمی سرما از که داغش هایدست

 !رودمی خواب به

*** 

 ۰۶:۳۰ ساعت _ جمعه
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 پالک داند،نمی خودش که چندمی بار برای چیزی هر از پیش ایستد،می که در دم

 را آن گذشته شب همین. کندمی چک را است انداخته گردن به که سفیدی طالی

 .دارد ایساده مدل و است سفید طالی. است خریده

 ترینکوچک متوجه! فهمدمی خوب را مورد یک این دانیال، هاینفهمی تمام وجود با

 با. کندمی تعریف پالکش از چگونه بار این دانیال است مانده. شودمی تغییرهایش

 تا بگیرد دهانش جلوی را هایشدست شودمی مجبور و کندمی ذوق هم این به فکر

 .نشود بلند صدایش

 موهای. کندمی چک را کوتاهش صورتی تونیک وسواس با. کندمی مرتب را خودش

 نفس. رسدمی نظر به ترجذاب گونهاین کندمی فکر. است گذاشته آزاد را ایشقهوه

 .زندمی در آرامی به و کشدمی عمیقی

 و پدر حتی دیگر شود،نمی سیر او توجه از باشد، بهترین دانیال پیش دارد دوست

 محرمیت نیت به که ایصیغه فسخ خیالبی و است رفته دلش اندفهمیده هم مادرش

 اما کنند نصیحتش توانندمی فقط نازنین اصرارهای وجود با اند؛شده شده، خوانده

 تمام نفهم عدد یک دانیال دارد اعتقاد نازنین که است همین خاطر به... دانیال خود

 !است عیار

 دانیال است؛ عجیب. روندمی درهم ابروهایش. آیدنمی جوابی اما ایستدمی مدتی

 اما خوابدمی ظهر تا کند رها را دانیال اگر. دادمی را جوابش سریع معموال

 .است کافی کردنش بیدار برای صدایی ترینکوچک

 قبل روز خستگی خاطر به. کشدمی دیگری عمیق نفس و دهدمی تکان سری

 حال همان در. زندمی در قبل از ترمحکم و دوباره است؟ شده ترعمیق خوابش

 :زندمی صدایش

 !دانی!... دانیال -
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 نزدیک در به و کندمی اخم. شودمی نگران نازنین بار این. آیدنمی جوابی هم باز

 :گویدمی پیش از بلندتر و زندمی در بار آخرین برای. گرددمی

 !تو میام دارم دانیال، -

 به خنکی باد ورود، محض به. شودمی وارد و کشدمی پایین را در یدستگیره

. شودمی برافروخته خوابتخت کنار باز یپنجره دیدن با. کوبدمی سیلی صورتش

 .گیردمی را اشیقه خوردگی سرما یک یقین به قطع است؟ شده دیوانه پسره

 دارد، قرار در راست سمت مقابل طرف که پنجره سمت به تندی به عصبانیت با

 پاره را دانیال ییقه خواهدمی. بگیرد را خودش زدن غر جلوی تواندنمی. رودمی

 نیست؟ خودش سالمتی فکر به چرا! هست است؟ احمق مگر. کند

 صبحگاهی خنک نسیم. ببندد را پنجره بتواند تا شودمی خم دانیال تخت روی

 موهایش جمله از ظاهرش روی هم را خودش تأثیر بنددمی شرط. دهدمی آزارش

 فقط نهایت در اما کردمی باد مهمان جانانه لگد تا دو توانست،می اگر. است گذاشته

 !ببندد را پنجره تواندمی

 پنجره از گذر با باد که مانندی هو هو صدای رفتن و پنجره شدن بسته محض به

 به و پردمی جا از تعجب با. شنودمی را دانیال خس خس صدای کرد،می ایجاد

 .گرددبرمی دانیال سمت

 حال در و خوردمی کوچکی هایتکان قراریبی با. است شده کبود دانیال صورت

 فشارد؛می هم روی محکم را هایشپلک. نالدمی مبهمی صورت به کردن، خس خس

 !دارد وحشت شدنشان باز از گویا

 نفس تواندنمی! میردمی شوند، باز هم از اگر انگار که فشاردمی چنان را هایشب*ل

 .شودمی کبودتر لحظه هر و بکشد

 .نماید بیدارش باید بیند؟می کابوس شود؟می مرگش چه دانیال
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 !دانیال -

 تکان را دانیال تا بردمی جلو را دستش و شودمی خم دانیال روی. ندارد ایفایده

 اما فهمدنمی هم خودش گذارد،می دانیال یشانه روی را دستش وقتی. بدهد

 .گیردمی دانیال گردن به کوتاهی یلحظه برای انگشتش یگوشه

 و پردمی جا از ترس با دانیال برخورد، این محض به که نداده تکان را دانیال هنوز

 :زندمی داد

 !شناسمنمی رو سُها -

 نگرفته دردش زیاد. کشدمی بیرون خواب عالم از چیزی، به سرش برخورد با دانیال

 روی دستی. است گرفته انگار. سوزدمی گلویش کندمی حس... حال هر به اما

 تارهای کندمی حس. دهدمی فرو سختی به را دهانش آب و گذاردمی گردنش

 خوردگی سرما شبیه اشگرفتگی. آیدنمی بیرون صدایش. اندشده سنگین اشصوتی

 شده؟ گونهاین گلویش چرا پس نیست،

 هایشپلک و است ار*خم هنوز است؟ شب نیمه. کندمی باز را هایشچشم آرامی به

 بیندمی که چیزی اولین بازش، نیمه هایچشم میان از. کنند سقوط خواهندمی

 .است صورتی هایگل یزمینه پس با سفید پالکی

 که هم هوا. است اندام شبیه صورتی یزمینه پس پایین و باال. پرندمی باال ابروهایش

 به که رودمی باال ساده پالک روی از سرش تعجب با! شده صبح. است روشن

 فهمد؛می دانیال. است گذاشته اشچانه روی دستی نازنین. رسدمی آشنایی یچهره

 است؟ تختش روی چرا نازنین اما خورده نازنین یچانه به سرش انگار

 :کندمی زمزمه تعجب با

 !زنین... نا -
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 هاینفس. سوزدمی آتش در گویی گرفته، گر است؟ سرخ انقدر نازنین صورت چرا

. اندنشسته خون به هم هایشچشم. اندرفته درهم ابروهایش. کشدمی نامنظمی و تند

 چه که فهمدمی دانیال کشدنمی طولی کشد؟می خجالت برخوردشان خاطر به یعنی

 سرخی، این! نیست کشیدن خجالت آدم اصالً نازنین. است زده ایمسخره حدس

 .است عصبانیت سرخی

 فقط. است دیده سرخ یپارچه گویی که کندمی نگاهش ایوحشی گاو شبیه نازنین

 ذهنش از گفتنش سُها آن و دانیال داد صدای! شود بلند سرش از دود مانده کم

 اصالً. نشنیده را نام این حال به تا! دخترانه نامی سُها،. شنودمی هنوز. رودنمی بیرون

 .شود منفجر خواهدمی کند؟ یادش خواب در باید دانیال که کیست

 هنوز که متعجب دانیال بازوی به و ریزدمی مشتش در را عصبانیتش تمام نهایت در

 تواندنمی اما گیردنمی دردش چندان دانیال. کوبدمی نیامده، کنار موقعیت با کامل

 .رودمی عقب به و دارد نگه را خودش هم

 دوباره کند؟می گونهاین چرا. چیست نازنین درد فهمدنمی خبر،بی جا همه از دانیال

 :زندمی صدایش

 ...نازَ -

 قطع را حرفش اخم و تندی به و شودمی خم رویش دانیال، به توجهبی نازنین

 .کندمی

 کیه؟ سُها کیه؟ -

 یا کندمی تعجب که همیشه شبیه. شودمی خشک جایش سر مبهوت و مات دانیال

 باز دهانش و شوندمی درشت هایشچشم. پردمی چشمش پلک شود،می عصبی

 !است؟ خبر چه جااین شناسد؟می را نام این کجا از نازنین سُها؟. ماندمی

 ...تو -
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 .بیاید خودش به تا زندمی پلک پیدرپی بار چند

 شناسی؟می رو سُها کجا از -

 بر بیشتر آورد،می زبان به را ناشناس دختر آن اسم پروابی انقدر دانیال که این

 به زدن چنگ با هایشانگشت را عصبانیتش. گذاردمی تنگ نازنین ینه*سی

 هایشچشم و رودمی جلو. زندمی نفس نفس. کنندمی خالی تخت، سفید یمالفه

 :توپدمی حرص با. دوزدمی دانیال هایچشم به را سرخش

 !زدی داد رو اسمش خواب توی بپرس، خودت از -

 واقع در آورد؛نمی یاد به آن از چیزی. کندمی فکر خوابش به تعجب با دانیال خواب؟

 و بود آب در است، شدن غرق حال در کردمی حس فقط. نداشت تصویری خوابش

. دیدنمی چیز هیچ اما کردمی احساس پوستش با را خیسی. بکشد نفس توانستنمی

 .بودند بسته را هایشدست انگار. توانستنمی اما بزند پا و دست خواستمی

 سها منتها باشد؛ دیده سها به مربوط خوابی درگیرش فکر خاطر به اگر نیست عجیب

 !نیست خواب این جای هیچ که

 !پره؟می رنگت چرا -

 درشت هایچشم دیدن با نازنین یزهره. آوردمی باال را سرش نازنین نگران صدای با

 خوابیده آدم سر که عاقل آدم. زدمی داد سرش نباید. ترکدمی دانیال ترسان و شده

 کند؟ کوبسنگ دانیال نکند. کندمی گم را پایش و دست نازنین! زندنمی داد

 به. دهدمی نشان واکنش اغراق با همیشه دانیال مقابل و است رفته دست از ذهنش

 صدایش و نگردمی را مبهوتش صورت نگرانی با. زندمی چنگ دانیال هایشانه

 :زندمی

 ...خواستممی فقط من. ندارم کاریت که من من، ترسیدی؟ چرا! دانیال -
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 است؟ ترسیده او،. شنودنمی را نازنین صدای دیگر. رودمی فرو خودش در دانیال

 کار از را بدنش. کند احساس را ترس این تواندمی رود،می فرو خودش در وقتی

 را هایشسرانگشت سردی تواندمی حتی. گیردمی سرعت قلبش تپش. اندازدمی

 ترسی هیچ او اصل، در ولی است وحشتناکی خطر معرض در گویی. کند احساس

 !بترسد باید چه از فهمدنمی حتی. ندارد

 نشان واکنشی خودش خواست به بدنش انگار! ترسناک انقدر نه بود؛ کابوس خوابش

 فکرش و اسم زمان هر آورده، یاد به را خودش گفتن سُها صدای که وقتی از. دهدمی

 بترسد؟ باید چرا فهمد؛نمی. شودمی خودبی خود از بدنش گونهاین آید،می

. آیدمی خودش به زند،می صدایش نگرانی با و دهدمی تکانش ترمحکم نازنین وقتی

 دم که ایبچه شبیه را هایشب*ل نازنین. شودمی نازنین گریان هایچشم متوجه

 در خودش، روی دانیال نگاه دیدن با. سایدمی هم روی هست، گریستنش هایدم

 :گویدمی آرام کند،می پاک را هایشاشک که حالی

 .ببخشید -

 پیش خواستمی! شد چه و خواستمی چه. نباشد تنش به سر خواهدمی نازنین

 و کند تعریف پالکش از دانیال خواستمی کند،می گریه االن و باشد خوشگل دانیال

 ...خواستمی. ترساند گونهاین را او

 !بریم هم با گفتیمی باید بگیریش؟ کردی وقت کی گردنته، خوشگلی پالک چه -

 را دانیال خندان صورت تواندمی که بردمی کنار را هایشدست تعجب با نازنین

 حال، این با. خوردمی را لبخندش و کشدمی دهانش درون به را هایشب*ل. ببیند

 در. است اشحالیخوش گویای لرزد،نمی دیگر که ایچانه و آمده بند که ایگریه

 از! آورده گیر وقت کند؟می مسخره بگوید و بکوبد را دانیال خواهدمی حال عین

 ثبات شود،می کودکان شبیه دانیال مقابل گیرد؛می حرصش خودش دست
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 لبخند هم هنوز چند، هر! رقصدمی باد یک با دم، هر و دهدمی دست از را احساسش

 !است شیرین تعریفش و دانیال

 این باید داندمی فقط کرد،می گریه و است ناراحت چرا نازنین دقیقاً داندنمی دانیال

 چهار نازنین جلوی و کشدمی عقب را پاهایش. کند تمامش را غریب و عجیب جو

 .دهد نشان را اشسرزندگی لبخند با کندمی سعی. زندمی زانو

 :دهدمی جواب آرامی به کند،می فرار دانیال از که نگاهی با نازنین

 .خریدمش دیشب -

 .باشه مبارکت. میاد بهت -

 .نشیندمی جایش سر نازنین

 !ممنون -

 به دانیال که دارد دوست واقعاً. است میلبی کمی فقط ظاهرش. شناسدنمی پا از سر

 فهمد،نمی را مادرش هایلباس فرق خودش پدر. کندمی توجه چیزهایی چنین

 .بماند ظرافت و کوچکی این به گردنبندی

 سها؟ گفتم گفتی -

 دختر آن از دانیال آیدنمی خوشش. روندمی درهم بالفاصله نازنین باریک ابروهای

 جرئتش. دهد تکان تأیید ینشانه به را سرش مظلومانه تواندمی فقط اما بزند حرف

 .باشد خواهر یک فقط دانیال برای ترسدمی بگوید؛ چیزی دانیال به که ندارد را

 گفته چه خواب در بفهمد باید اول. کندمی جمع پایش جلوی را هایشدست دانیال

 غرق نگرانی در گرنه و بفهمد نباید نازنین. کند جمعش وجه بهترین به بتواند که

 .شودمی اذیت نازنین فقط نهایت در بنابراین بکشد، پس تواندنمی دانیال. شودمی

 سُها؟ گفتم فقط گفتم؟ چی دقیقاً بگی تونیمی -
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 دیگر دخترِ یک اسم. دهدمی تکان منفی ینشانه به را سرش اما ندارد تمایلی نازنین

 .دارد هم را دانیال صدای کردن زهرمار توانایی حتی

 را هاخانم معموالً بردارد، خاله پسر فاز سریع همه با که نیست هاییآدم آن از دانیال

 نازنین فقط. گذاردمی نامشان پس یا پیش خانم یک یا زندمی صدا خانوادگی نام با

 !ناشناخته سُهای این و زندمی صمیمانه را

 .شدنت بیدار از قبل دقیقاً البته، زدی داد! شناسمنمی رو سُها گفتی دقیقاً -

 چرا. شودمی جمله بودن عجیب متوجه آورده زبانش به که اکنون نازنین

 ترسان؟ گویی و داد با چرا شناسد؟نمی

 وجودش وضوح، به که فهمیده دیگر. خورندمی چرخ بیشتری سواالت دانیال سر در

 فرار سُها از وجودش از قسمتی انگار. است ترسان او شناخت یا سُها یادآوردن به از

 منطقی. شودمی گیج داند،نمی زده؟ داد را ایجمله همچین همین خاطر به. کندمی

 تواندنمی که است زیادی هایخالی جای! نیست کندمی حس... هنوز ولی است

 .کند پرشان

 قسمتی... . ای سُها، سُها، سُها،. ریزدمی همشان به و بردمی فرو موهایش در دستی

. کشدمی عمیقی نفس نهایت در. است آمده ستوه به خودش دست از خودش از

 سرش اطراف آشفته گونههمان موهایش و بماند پایین طورهمان سرش گذاردمی

 .نشود چشم در چشم نازنین با دروغش موقع است بهتر. باشند پخش

 یه داشتم وقتی... ولی! زدم داد رو این چرا یا دیدم خوابی چه دونمنمی دقیق من -

 اسمش کردم،می مطالعه رو بیاره برام لهراسبی بودم گفته که قدیمی یپرونده سری

 کرده؛ شکایت باباش و بودنش دزدیده انگار که بوده ساله دو دختر یه سها. دیدم رو

 .بدم نشونت دفتر رفتیم وقتی تونممی! همین
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 نازنین! زندمی صدایش نام به دانیال که است همین برای ساله؟ دو دختر یک چی؟

 باال را سرش تعجب با و شودمی متوجه هم دانیال که کشدمی راحتی نفس چنان

 یک همین. دارد خاصی سبکی احساس. است کافی نازنین برای همین. آوردمی

 و پوشاندمی را هاشبهه و شک دیگر که بود انداخته سایه ذهنش روی چنان نگرانی

 !است گرفته پایان خوشی و خوبی به چیز همه انگار شدنش، رفع با

 از خودش که حالی در و زندمی او یشانه به ضربه چند دانیال، تعجب به توجهبی

 :گویدمی خنده با شود،می بلند دانیال شطرنجی تخت روی

 !بزن صورتت و سر به آبی یه برو شو بلند چینم،می رو صبحونه میز تا. پاشو پاشو، -

 چند همین تا. کندمی تماشا را نازنین ناگهانی سرزندگی سکوت در فقط دانیال

 نظر به عصبانی حتی بود؛ درهم ابروهایش اشچانه یضربه خاطر به که پیش دقیقه

 ... .دادمی زور به که هم را جوابش. آمدمی

! خوابش عجیبی به نه منتها ،هست عجیب هم نازنین. اندازدمی باال ایشانه دانیال

 !را تهش نه فهمد،می را سرش نه... زده که دادی و شدن خفه حس آن

*** 

 ۰۶:۳۰ ساعت _ جمعه

 

 فریم عینک، ضلعی شش هایشیشه. کندمی جاجابه را عینکش جدیت با دکتر

 نفس اش،شده مصرف میزان و سرم کردن چک حال در. دارند رنگی طوسی باریک

 حال هر به ندارد، زدن داد حال ولی شود منفجر خواهدمی. کشدمی ایدرمانده

 صدایی با پس دهد؛ گوش دادش به بتواند که نیست ایگونه به هم شهاب احوال

 :گویدمی عادی حالت از ترآرام حتی

 !کنی؟می غلطی چه داری تو معلومه -
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 رنگ همیشه هایگونه و سوزدمی تب در. اندازدمی حالبی شهاب به ایبرنده نگاه

 کنترلش از لحنش تندی اما کند کنترل را صدایش تواندمی. اندانداخته گل اشپریده

 .است خارج

 کندمی حس. خنددمی حالیبی با است، کشیده دراز خودش تخت روی که شهاب

 در بخارش خون، جای به بردارد، خراش پوستش اگر و سوزدمی جهنم آتش در

 حتی و کرده عفونت نشده، هیچی هنوز گلویش و است شده سنگین سرش! آیدمی

 .گیردمی درد دهانش آب دادن فرو با

 ...آخه -

 گویی پیچد،می اشنه*سی در وحشتناکی درد کند،می سرفه وقتی. افتدمی سرفه به

 ادامه سماجت با اما بگیرد را دهانش جلوی ندارد حال حتی. شودمی تکه صد اشریه

 :دهدمی

 !بیمارش؟ با هم اون زنه؟می حرف... جوریاین... مملکت دکتر -

. است مادربزرگش شاگردان از یکی تغاریته فرزند شیرزاد، امید شهاب، دکترِ

 بدن شهاب که جاییآن از. بود انتفاعی غیر دخترانه یمدرسه یک مدیر مادربزرگش

 باالیی پتانسیل و شودمی بد شدت به حالش مریضی، ترینکوچک با و دارد ضعیفی

 دکتر به او که این جای به امکان حد تا دارد، مختلف هایبیماری پذیرش در هم

 .کندمی ویزیت خانه در را او امید کند، مراجعه

 تنها. کندمی جاجابه را عینکش دوباره و دهدمی تکان تأسف ینشانه به سری امید

 سفید به شروع زود موهایش ارثی صورت به اما است تربزرگ شهاب از سال پنج

 :گویدمی حرص با. اندکرده شدن

 !شدی پررو انقدر که کردم تا باهات خوب خیلی هم االن همین تا -

 .زندمی نیشخندی شهاب



 
 

  shun-                                                                              www.cafewriters.xyz-ی اول |  ی نقطهدسیسه

www.cafewriters.xyz        
Page 226 

 !نداری اعصاب -

 گرفته که داروهایی بزرگ پالستیک. است نشسته خوابشتخت روی او، کنار امید

. دارند قرار سبز نور با خواب چراغ زیر و تخت عسلی روی مصرفشان دستور و است

 حال این با است؛ کرده تنظیم برایش را سرمش امید هم اکنون و زده آمپول چند

 .کندنمی رهایش کوفتگی حس

 کردن پنهان از پس. بود گرفته دوش و شده بلند زحمت به طلوع، از پیش زود، صبح

 .بود گرفته تماس امید با شهام، هایلباس یعالوه به لنزش و گیسکاله

 به. شه اذیت هم تمعده ترسممی بخوری؛ مایعات بیشتر بشی، بهتر تا بهتره -

 .کنه درست سوپ برات گممی مهری

 چنگ امید ایقهوه پالتوی به اشحالیبی تمام با شهاب. است امید همسر مهری

 کیف در همراه تلفن سراغ به خواستمی که امید. کشدمی را آن و زندمی

 ب*ل که همین شهاب. گرددبرمی شهاب سمت به تعجب با برود، سامسونتش

 فرو زور به را اشسرفه تا شودمی پاره تکه اشنه*سی. افتدمی سرفه به گشاید،می

 .خورَد

 مناسبش زمان گشاید،می ب*ل که هنگامی واقعاً. فرستدمی اشنه*سی بر لعنتی

 بد حالش قدرچه نیست مهم. شود نگران بیشتر امید دهد اجازه تواندنمی! است؟

 هر با نهایت در. شود بهتر امکان حد تا که است این برای زده، صدا را امید اگر است،

 .بکند را یادآوری دانیال جریان پیگیری امروز همین باید حالی

 :آیدمی در زحمت به صدایش

 .نیست نیازی -

 که این! کند درش باید. شودمی کارش مانع او برگشت و رفت حتی یا امید ماندن

 .است خطر زنگ بپزد، سوپ بخواهد مهری
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 پیشانی روی را دستش وقتی. کشدمی درهم را پرش ابروهای مکث بدون امید

 غریزی خواهدمی ابتدا در که جوری سوزد؛می دستش وضوح به گذارد،می شهاب

 .دهدمی تکان را سرش اطمینان با دیگر. کندمی کنترل را خودش اما بکشد پسش

 .بخوری دارو تونینمی این از بیشتر که اعصابه روی واقعا تبته، هذیون -

 شهاب بدن متأسفانه. است داده شهاب به قوی برتب چند پیش یدقیقه چند همین

 .بیندمی آسیب اشمعده کند، رویزیاده بخواهد شود؛نمی سرش جنبه

 او اما است ممنون امید هایایقهوه درون نگرانی بابت. بیاورد کم تواندنمی شهاب

 که بنشیند جایش سر کندمی سعی و شودمی خیز نیم. دارد را خودش دالیل هم

 :رودمی باال را امید صدای

 از مگه... کنی استراحت باید که کردممی سخنرانی برات داشتم پیش ساعت دو -

 !خوردی؟ رو حیوونی کدوم مغز غذاییبی

 راه ترینقطعی روی دست باید که رسدمی نتیجه این به شهاب امید، داد صدای با

 !بگذارد امید کردن بیرون

*** 

 ۰۷:۱۰ ساعت-جمعه

 

 رنگی مشکی شلوارک و شرتتی هنوز. شودمی آشپزخانه وارد دست به حوله دانیال،

 قسمت در لباسش خیسی. است نشسته تنش در دارد، تن به گذشته شب از که

 محکم را سرد آب مشت. دارد بیشتری وضوح شرتشتی ینه*سی روی هاینوشته

 .بیاید بیرون خوابش فکر از تا بود پاشیده صورتش به
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 نازنین. است پذیرایی به رو دیگری و سالن به رو یکی که دارد اپن دو آشپزخانه

 نشسته ورودی راست سمت اپن پشت ایشیشه شکل مربعی غذاخوری میز پشت

 کردن خشک مشغول که دانیال دیدن با. گیردمی گردو و پنیر یلقمه و است

 :گویدمی بازی روی با است، صورتش

 !اومدی -

 یحوله که وقتی دانیال. چکدمی قطره چند دانیال جلویی دارموج موهای تار از

 اندازد،می است، شده نصب ورودی ابتدای در که آشپزخانه ایحوله جا روی را کرمی

 .دهد قرار خودش جای سر هم را حوله برگشت هنگام گیردمی تصمیم

 که دهدمی نشان آن مشغول را خودش و کشدمی پالکش روی دستی ناز با نازنین

 قرار پاهایش روی اشقدیمی جواهرات یجعبه. بیاورد بیرونش خواهدمی اصطالح به

 در روی که است زیبایی هایکاریسنگ و ظریف هایطرح با چوبی ایجعبه. دارد

 حک داریطرح مستطیل در نازنین خود نام نقصیبی چندان نه نستعلیق خط با آن

 .شده

 و شوندمی اذیت هایشدست گویی. ماندمی نازنین درهم یچهره روی دانیال نگاه

 .بردمی جلو را دستش. بگشاید را پالکش زنجیر تواندنمی

 کنم؟ کمکت -

 همین هدفش اصالً. دهدمی تکان تأیید ینشانه به را سرش خواسته خدا از نازنین

 است، چیده عسل و کره خامه، همراه به گردو و پنیر با نازنین که میزی دانیال! بود

! رسدنمی مادرش پای به چند هر گذارد؛می تمام سنگ همیشه نازنین. زندمی دور

 .اندرفته دارو کردن وارد برای کاری سفر یک به نازنین مادر و پدر که است مدتی

 و بنیامین مادر. است بنیامین از دگارییا یک واقع در نازنین عزیز جواهرات یجعبه

 را نوشتن و خواندن نازنین وقتی بود داده قول. داشت عالقه چوبی صنایع به دانیال
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 نازنین دلیل همین به. کند درست برایش زیبایی همین به جعبه یک گرفت، یاد

 .بگیرد یاد نوشتن و خواندن زودتر که شد تشویق

 زمان آن در. نگذاشت باقی دانیال و بنیامین مادر برای نایی سرطان وجود، این با

 یاد را کار این خودش کرد سعی دید،می را نازنین و مادرش حسرت که بنیامین

 توانست بود، شده گیرزمین که مادری نظر زیر خطا و آزمون هامدت از پس و بگیرد

 .کند درست نازنین برای را زیبا یجعبه این

 این بنیامین که روزی همان عصر درست آورد؛می خاطر به وضوح به هنوز نازنین

 دانیال که ایوابستگی بود، دردناک. نمود فوت دانیال مادر داد، تحویلش را جعبه

 !داشت انتها اجبار به که بود نامردانه... و نداشت حد کرد، پیدا بنیامین به آن از پس

 ایقهوه آزاد و بلند موهای پالک زنجیر دیدن برای ایستد،می نازنین پشت که دانیال

 روی از را جواهرات یجعبه تواندمی که کندمی رد راستش یشانه روی از نازنین

 بازنیمه در نستعلیق، خط چوب، ظریف هایتراشکاری. ببیند نازنین چپ یشانه

 .شودمی کشیده جعبه در روی که هاییانگشت و جعبه

 درشت هایشچشم... دارد آشنایی حس. روندمی درهم ابروهایش! هاانگشت

 هاانگشت. ماندمی نازنین موهای روی دستش. زندمی خشکش جایش سر. شوندمی

 برداشته فشرده و زیاد تمرین خاطر به بنیامین که هاییزخم جای شوند،می مردانه

 نازنین، جای به که بیندمی مشابهی یجعبه روی را هاانگشت همان بیند؛می. بود

 .است نشده تموم هنوز جعبه کاریسنگ و است شده نوشته سُها رویش

 در شدیدی درد ناگاه به... که رنگی بنفش فرش تصویر، یزمینه پس زمینه،پس

 را خطر زنگ مغزش. زندمی چنگ سرش به و شودمی خم اختیاربی. پیچدمی سرش

 به تنش تمام پرد،می رنگش گیرد،می سرعت قلبش تپش. ترسدمی هم باز نوازد؛می

 به که دهدنمی اجازه او به سرش درد و ریزدمی فرو دلش در چیزی نشیند،می لرز
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 مداوم صورت به چشمش پلک! ترسدمی چرا داندنمی هم هنوز که کند فکر این

 .پردمی

 !دانیال؟ -

 وضع دیدن با که گرددبرمی عقب به تعجب با شنود،نمی دانیال از صدایی که نازنین

 تلو تلو و فشاردمی را سرش شده، خم مر*ک تا دانیال! ترکدمی اشزهره دانیال،

 .خوردمی

 که محتویاتش و افتدمی پایین جواهراتش یجعبه که شودمی بلند حواسبی نازنین

 آشپزخانه رنگکم خاکستری هایسنگ روی هستند نقره و سفید طالی بیشتر

 .شوندمی پخش

 به قلبش دارد امکان لحظه هر کندمی حس. داردبرمی خیز دانیال سمت به توجهبی

 رفتار عجیب که است روزی چند چیست؟ دانیال مشکل. فهمدنمی! بیاید دهانش

 .کندمی

. نخورد زمین که گیردمی را دانیال بازوهای سرعت به نازنین دانیال، ردن*خو تلو با

 اشنگرانی پس از تواندنمی. است شده گیج نازنین. کندمی اشهمراهی دانیال بدن

 .خوردمی شکست حل راه یک یافتن در ذهنش و بربیاید

 چه هر نه، نه، نه،. بردمی را دانیال نفس ترس، نازنین، توسط شدن س*لم محض به

! چه؟ از غیر به چه هر اصالً. کندمی چه فهمدنمی هم خودش دیگر! این از غیر به

 را فیلمشان درون، از تواندمی فقط و است داده دست از را بدنش و فکر اختیار انگار

 !کند تجربه

 و چه؟ دوباره که زندمی داد وجودش بیدار بخش چه؟ دوباره دوباره، خواهدنمی

 تکان منفی ینشانه به را سرش غیرعادی و عصبی دانیال! آوردنمی یاد به هیچی
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 کار این باید کندمی احساس فقط فهمد،نمی هیچ. ریزندمی هم به موهایش. دهدمی

 !ترسد؟می آسیب کدام از نبیند؛ آسیبی تا شود، کمتر ترسش تا دهد انجام را

. آیدمی باال دانیال سر که بیاید خودش به تا بزند صدایش نگرانی با خواهدمی نازنین

 ساله هشت دانیال هایچشم شبیه. شودمی مات نازنین سرخش هایچشم دیدن با

 دیگر چهارسال برای آن از پس و دید را او بنیامین قتل از پس که باری اولین است،

 .ببیند را او نتوانست

 کلمات... است واهی امیدش داندمی که امیدواری کشیده، زجر درمانده، ملتمس،

 سرعت به نازنین هایاشک دیدنشان با فقط ها،گوی آن. کنند توصیفش توانندنمی

 خود به باید یکی. بفهمد حتی یا کند ایجاد صدایی که آن بدون شوند،می جاری

 کم کم خواهدمی گویی کوبد،می آرام شود،می آرام قرارشبی قلب. برسد نازنین

 .بخوابد

 اشچهارساله و بیست خودِ. بیندنمی را نازنین اصالً. نیست نازنین به حواسش دانیال

. دهدمی نشان واکنش غریزی و کندمی حس ترسد،می فقط. برده یاد از هم را

 :گویدمی نازنین صورت در داریبغض صدای با ملتمسانه،

 !بگمش نباید... دونمی... من... من -

 .است شده پناهبی کودکی شبیه دانیال. آیدمی درد به نازنین دل

 دانیال! آورده؟ زبان به که چیست هااین بگوید؟ نباید را چیزی چه بگوید؟ نباید

 به را احساساتش و کارها. یابدمی پس باز را اشهوشیاری. آیدمی خودش به ناگهان

 !دارند؟ هم حکمتی اصالً... پشتشان منطق اما آوردمی خاطر به وضوح

 زمین روی و رودمی عقب عقب حال، همان در... آمد ذهنش به که تصویری آن

 و هستند خیره داند،نمی که جایی به هایشچشم مبهوت و مات. کندمی سقوط

 .کندمی سیر تصویر آن فکر در روحش
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 تشری خودش به. آیدمی خودش به هم نازنین دانیال، ردن*خو زمین دیدن با

 .کندمی پاک دست با را هایشاشک سرعت به و زندمی

 بود، شده حک آن روی که سُهایی نام حتی هایش،کاریریزه و ظرافت جعبه، آن

 را جعبه آن واقعاً بنیامین. باشد ایلحظه توهمی بخواهد که است چیزی از تردقیق

 را صحنه آن هم دانیال و است گونهاین که آیدمی نظر به طوراین کرده؟ درست

 باشد پرسیده باید باشد؟ نپرسیده بنیامین از چیزی موردش در شودمی مگر. دیده

 آورد؟نمی یاد به چیز هیچ چرا ولی

 و گوشت با است، حفظ را بنیامین با کارهایش ثانیه به ثانیه او است؛ یادش خوبی به

 این پس ها،این تمام با. دارندبرنمی کردنشان حس از دست و نموده حسشان خونش

 که هم االن حتی آورد؟نمی یاد به چیز هیچ چرا شده؟ گم خاطرات این کجای سُها

 .ترسدمی ذهنش کند،می فکر سها به

 هایچشم جلوی را دستش نگران هایچشم با و زندمی زانو دانیال جلوی نازنین

 :زندمی صدایش امیدوارانه. دهدمی تکان دانیال مبهوت

 !دانیال... هی... هی -

 دل. شده او متوجه باالخره آیدمی نظر به. خورندمی تکان باالخره دانیال هایمشکی

. کشدمی عمیقی نفس و گذاردمی اشنه*سی روی دستی. گیردمی آرام کمی نازنین

 .دارد هم با را حرص و نگرانی صدایش روند،می درهم ابروهایش لرزد،می اشچانه

 !دانیال؟ میاد سرت بالیی چه چیه؟ مشکلت گینمی چرا -

 شاید االن برای کند؟ شروع باید کجا از چیست؟ مشکلش کندمی فکر دانیال

 سست ناخوشایند حس. است نازنین یچهره آزردگی و اشک رد مشکلش ترینبزرگ

 بچه مگر کرد،می رفتار گونهآن نازنین جلوی نباید کند؛نمی رهایش بودن عنصر

 .خوردنمی کاری هیچ درد به که واقعاً بود؟ داده دست از را کنترلش که است
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 اش،درمانده یحافظه سها، بنیامین، بگوید؟ چه. کندمی جمع سختی به را خودش

 .نیست گفتن برای چیزی! نازنین نه هستند؛ مربوط او به همه... و حاالت این

 دیدن صرف به اگر. لرزاندمی را نازنین دل بودنش طبیعی. زندمی جانی کم لبخند

 از پیش لحظات بخندد، طبیعی هرچه دانیال اما کندمی باورش برگرد و بروبی باشد،

 !است لبخندش طبیعی به هم دانیال صدای. روندنمی بیرون نازنین ذهن

 بدی؟ مصبحونه خواینمی -

 غریبه خواهد،می جواب نیست، احمق بگوید بزند، داد خواهدمی! شودمی الل نازنین

... ولی کند نگاهش دلهم یک دوست، یک چشم به دانیال که کند خواهش نیست،

 .کوبدمی دانیال ینه*سی به که آرامی مشت در شودمی خالصه تمامش

. دهدمی فرو سختی به را بغضش. آوردمی فشار رانش به شده، مشت دیگرش دست

 دانیال اگر. اندشده ترآشفته همیشه از آزادش موهای و است افتاده پایین سرش

 .نگوید تواندنمی ولی باشد خواهد،می

 !کنینمی عوض بحث خوب -

 .دهدمی عقبش و کندمی مشت نازنین دست دور را دستش تلخندی با دانیال

 .دونممی -

 یا باشد بنیامین کندنمی فرق آورد؛می بدبختی همه برای او مثل برادری داشتن

 کشد؛می را فهمیدنش درد و فهمدمی خودش. دهدمی عذاب را دویشان هر! نازنین

 .پیچدمی قلبش دور که است خارداری سیم

 روی لرزان اما شده مشت دست روی نگاهش. اندازدمی پایین را سرش شرمندگی با

 بیشتر و شوندمی تربزرگ خاردار سیم خارهای ناگاه به گویی سرد،می نازنین ران

 .روندمی فرو
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 .گیردمی دندان به را لبش

 ...یمایه وجودم خود انگار... ولی کنم اذیتت خوامنمی خوام،می معذرت -

 بشنود، خواهدنمی. شودمی آشفته. ترسدمی اشجمله ادامه از نازنین دانیال، جای به

 را سرش. کند فکر آن به حتی دانیال خواهدنمی بیاورد، زبان به دانیال خواهدنمی

. اندانداخته رد اشگونه روی هایشاشک مسیر. است شده سرخ صورتش. آوردمی باال

 :زندمی داد

 !شو خفه -

 دانیال گوش در هایشنفس صدای. افتدمی زدن نفس به و زندمی داد کلمه دو

 خودش روی را دانیال نگاه که نازنین. آوردمی باال را دانیال سر و پیچدمی متعجب

 دوباره. گذاردمی اشنارضایتی دادن نشان و کردن اخم پای را توانش تمام بیند،می

 .شودمی ترآرام مرور به صدایش و زندمی داد

 ...ناراحتی بابتش انقدر اگه بگی؟ جوریاین کنیمی جرأت جورچه -

 :کندمی زمزمه کوتاهی مکث با

 !ببری سوال زیر رو خودت نیست نیازی کن، جبرانش فقط -

 خواهدمی نازنین است، داشتنی دوست او یگوشه هر بپذیرد؛ را خودش باید دانیال

 ندارد اشکالی. کوبدمی خاموشی مهر هایشب*ل بر دادن دست از ترس اما بگوید

 نازنین برای چیز همه هست، هم خوب هست، او که وقتی تا کند، اذیتش دانیال

 .است عالی

 دست هست؟ نیست؛ نازنین مثل خواهری داشتن الیق واقعاً. زندمی لبخندی دانیال

 آمده ستوه به او شرمندگی این از هم نازنین خود آیدمی نظر به. باشد خواهدمی کم

 هم به را نازنین موهای خنده با و شودمی خیزنیم. کند عوض را جو باید. است

 :گویدمی آمیزیشیطنت لحن با. ریزدمی
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 بزرگه آقا خوادمی کوچولو خانم حاال! بودی همین دنبال هم اولش از پس -

 !کنه؟ جبران براش جوریچه

 هم به از دست دانیال ببیند، را دانیال تا بیاورد باال را سرش کندمی سعی که نازنین

 پشت از را دانیال مهربان نگاه و خندان صورت وقتی. کشدمی موهایش ریختن

... ولی مانده جواببی سوالش. بزند حرفی آیدنمی دلش دیگر بیند،می آشفته تارهای

 دهدمی اجازه ولی است سخت. کندمی مشت دانیال هایچشم از دور را هایشدست

 فشرده که قلبی درونش، هایناله وجود با و خنددمی فقط. نزند حرف هم باز دانیال

 .کندمی نازک چشمی پشت شیطنت با دانیال، مانند. گیردمی نادیده را شودمی

 داره؟ رو جبران واسه کاری هر آمادگی بزرگه آقا -

*** 

 ۰۸:۰۰ ساعت _ جمعه

 

 !اِسان -

 نشسته خوابشتخت روی. مانندمی باز حرکت از هایشدست ارحام، صدای شنیدن با

 است گذشته شب یخسته هنوز. ببندد را سیاهش شلوار کمربند خواستمی و است

 .بماند جا دارانسهام یجلسه از تواندنمی. کند جمع را خودش باید ولی

 دردسر داندنمی... اشسرزنده صدای وجود با اکنون و بود خوابانده را ارحام سختی به

 صدای با و کندمی رها را کمربندش دارد؟ دیگری یچاره. بود خواهد چه اشبعدی

 :گویدمی بلندی

 بله؟ -
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. دهدمی نشان را خودش نماییدندان لبخند با ارحام و شودمی باز اتاق در بالفاصله

 و زده شانه مشکی موهای آن، رنگهم کتانی شلوار و ایقهوه یچهارخانه پیراهن

 .فهمدمی احسان نگوید، هم ارحام... دارحالت

 کجا؟ -

 اشزندانی توانست،می اگر. شود خارج خانه از ارحام ندارد دوست اصالً حقیقت در

 فقط نیست؛ دهد،می نشان که احمقی آن به ارحام حال هر به خب،... اما کردمی

 این از غیر به. است حساس کابینت هاینظم خصوص به ها،نظم گاهی و کاردها روی

 .است عادی کامالً آدم یک مورد،

 کج را سرش. کندمی گره درهم را هایشدست. زندمی تکیه در چهارچوب به ارحام

 :دهدمی جواب و کرده

 .بگردم کمیه خواممی -

 :گویدمی عجله با ارحام کند،می باز ب*ل احسان که این محض به

 !آسایشگاه برم خوامنمی من هست؛ ظاهرم به حواسم البته -

 نظمشان بریزد؟ برهم را چاقوها نظم کسی چه دیگر بکشد، آسایشگاه به کارش اگر

 بتوان شودمی باعث نظم. است بر سر حوصله نظم خود ارحام، نظر به هست؛ احمقانه

 کنترل چیزهای قانون، نظم،. ندارد ایمزه زندگی دیگر حالت این در کرد، بینیپیش

 هاآن با باید گاهی که است متنفر گیرند؛می را زندگی یمزه فقط یشانهمه کننده،

 .بیاید کنار

 این باید اما پروازها نظم ضرورت شبیه هستند؛ ضروری هاآن از بعضی دارد قبول

 مخصوص جای یا کابینت در چاقو دارد لزومی چه. دارند نگه حداقل در را هاضروری

 !باشند جایشان سر نباید چاقوها باشد؟ چنگال و چاقو شدن خشک
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 ارحام به تواندمی. دهدمی قرار هم روی را هایشب*ل کوتاهی مکث با احسان

 که بار یک حتی. است نیاورده در بازیدیوانه جمع در ارحام حال به تا کند، اعتماد

 تأیید را اشروانی سالمت روانپزشک که کرد رفتار چنان برد، را او آسایشگاه تا زور به

 .است بلد را کردن بازی خوب ارحام،. نمود

 .شودمی تسلیم احسان

 اول کلیدی جا آویزِ کلیدش. برداری رو من ماشین تونیمی نیست، مشکلی -

 ...راهروئه

 :دهدمی ادامه موکدانه و کندمی ریز را چشمش

 !نرو حساسی، دونیمی خودت که جاهایی به فقط -

 چاقو نظم روی از دهدمی احتمال که جایی هر گیرد؛می را احسان منظور ارحام

 لبخند با و گیردمی سفید چهارچوب از را اشتکیه. باشد داشته وجود جاآن

 :زندمی ب*ل نماییدندان

 !چشم -

*** 

 ۰۹:۱۰ ساعت-جمعه

 

. سوزدمی هم هنوز اما آمده ترپایین تبش که این با. کشدمی بریده هاینفس

. سازد پنهان را برافروختگی این تواندنمی هم کرم حتی و شده برافروخته پوستش

 .آیدمی باال نفسش زور به گاهی و کندمی خس خس اشنه*سی

 نگه را خودش سماجت با! خوابیدن بیشتر و کشیدن دراز خواهد؛می استراحت بدنش

 بیرون تخت از را خودش زحمت به. است نشسته خوابشتخت یلبه و داشته
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 کردن دست مشغول اکنون، و شود شهام تا دیده چشم به را مرگ تقریباً کشیده،

 .است اشمشکی هایکشدست

 نیشخند. اندزده بیرون رسماً هایشاستخوان. است طبیعی غیر هایشدست الغری

 هازده قحطی شبیه دارد قبول هم خودش! کشدنمی را دردش اما زندمی دردناکی

 کوچکی سفید و اینقره هایریزهسنگ انتها در اشمشکی هایکشدست. است

 سراغ به. بنددمی محکم دوباره و کرده باز را کشدست پایین چسب حالبی. دارند

 .رودمی دیگر دست

 و حساب یک با اما رودمی گیج سرش گاهی. مانندمی باز زحمت به هایشچشم

 واضح بدون حتی و بزند حدس را هایشدست مکانی موقعیت تواندمی ساده کتاب

 .بپوشد را کششدست دیدن

 به باید هایشسرگیجه این. است کرده ضعف. شنودمی را اشمعده اعتراض صدای

 بیرون از پیش بعد، و شود آماده اول است گرفته تصمیم. باشند فشارش افت خاطر

 .باشد داشته یخچال در سردی سوپ باید. بخورد چیزی رفتن

 چسب ابتدا. آوردمی باال را سرش شهاب همراه تلفن اعالن صدای شنیدن با

 کنار از را همراه تلفن تا شودمی خم سپس و کندمی تنظیم را دیگر کشدست

 .باشد فاطمه باید احتماال. زندمی جانیبی لبخند. بردارد بالشش

 و کندمی وارد را رمز. است فاطمه یشماره همان. آیدمی در آب از درست حدسش

 .شودمی واتساپ وارد

 «...ولی کنممی خواهش»

 با بعدی امپی که کرده پیدا مشکلی اینترنتش یا داشته تردید احتماال آیدمی نظر به

 .است آمده فاصله دقیقه چند

 «خوبه؟ حالت»
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 روی نگاهش ثانیه چند. زندمی نیشخندی و نگردمی امپی کنار مظلوم شکلک به

 حس کلمه دو همین پشت از را فاطمه نگرانیدل تواندمی انگار. چرخدمی آخر امپی

 گویی حال این با ندارند، تصویر یا صدا حتی ندارند، خاصی چیز هیچ اند،ساده. کند

 .کندمی احساس گونهاین فاطمه شناخت دلیل به شاید هستند؛ صادقانه

 جواب صادقانه، سوال. «نیستم» کندمی تایپ و خوردمی تکان ناخوداگاه شستش

 از هادلیل تمام کردن پاک با. باشد صادق خودش با کندمی سعی. خواهدمی صادقانه

 .دارد تمایل جواب این دادن به هم باز فهمدمی ذهنش

 که جااین تا است؟ احمق. شودمی کالفه خودش دست از. روندمی درهم ابروهایش

 کسی که این خواهد،می را نگرانی آن وجودش از قسمتی آیدمی نظر به! نبوده کم

 با. فشاردمی را همراه تلفن و شودمی منقبض دستش. باشد نگرانش چیز هیچبی

 کردن پاک با بالفاصله و کشدمی هایشب*ل روی زبانی. افتدمی لج روی خودش

 را همراهش تلفن همراه یداده و فرستدمی ساده «ممنون خوبم،» یک نیستم،

 .کندمی خاموش

 و شودمی خم. کندمی پرت تخت یگوشه به خرد اعصاب با را همراه تلفن

 خیره رنگش ایفیروزه فرش و زمین به. گذاردمی گردنش روی را هایشدست

 برایش که دستی آورد،می یاد به را بود شده دراز سمتش به که دستی هنوز. شودمی

 سرما جسمش با هم روحش انگار کند؟ فراموش تواندمی طورچه. داشت را خدا حکم

 .است خورده

 تجربه از. کوبدمی را درونش کودک منطقش،. اندشده درگیر دیگر هم با احساساتش

 هاآن شوند؛نمی خالصه حس یک در معموال اتفاقات! ترساندن برای سازدمی پتکی

 یا شدن عصبانی موجب کننده، خوشحال کننده، ناراحت انگیز، نفرت خاص طور به

 .دارد دیدگاه به بسته فقط نیستند، دیگری چیز هر
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 اعصاب کننده،ناراحت انگیز،نفرت تلخ، و باشد شیرین زمانهم تواندمی اتفاق یک

 شخصیت گویی انگیزد،برمی را حس چند اتفاق یک وقتی... و دردناک کن، خرد

 .کندمی تحلیل خودش دیدگاه به توجه با بعد، هر! شودمی تقسیم بعد چند به انسان

 گرد میز این ریاست به را منطق مکثبی بنابراین ندارد؛ چندانی وقت شهام

 خواهدمی که گناهی احساس. شودمی خیالبی فعال برای و گزیندبرمی گرانتحیل

 .راندمی پس را بیندازد چنگ جانش به

 چند هر کند،نمی گناه احساس قاچاق باند یک با کاریهم خاطر به! است مسخره

 به که است دارخنده حال هر به... ولی کند عادت همکاری این به تا کشید طول

 داشته گناه احساس غریبه یک به امپی یک غالب در هم آن واضح دروغ یک صرف

 !آید؟می سرش بالیی چه. باشد

 و کندمی فراموش را فاطمه خودخواسته. شود آزاد فکرش تا دهدمی تکان سری

 اشگذشته روز هایلباس همان. کشدمی بیرون پافرش جیب از را شهام همراه تلفن

 زیر آخری دم خواهدنمی. بگیرد تماس رأیمند با باید. است کرده تن به را

 .بپذیرد رأیمند که دارد امید عمیقاً. است ضروری مورد این ولی بکشد پا قراردادشان

 چند و پاسخبی هایزنگ از انبوهی با کندمی باز را همراهش تلفن رمز که همین

 کردن ترک از پس ساعت چند از تقریباً. شودمی مواجه رأیمند طرف از پیام

 !بود خواب که زمانی اند؛شده شروع رستوران

 خیلی احتماال نه، نبود، طبیعی اشگذشته شب رفتار رود؛می درهم شهام یچهره

 قول خودش به. بربیاید ترسش پس از نتوانست و ترسید فقط او،! بود احمقانه هم

 .دهدمی را رأیمند از خواهیمعذرت یک

 به را نگاهش و گیردمی گوشش کنار را همراهش تلفن گیرد،می تماس که رأیمند با

 که این جان اما است آینه در باالیی نیمه. دهدمی اتاقش حمام چوب طرح فلزی در
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 شاید شده، خم امکان حد تا. ندارد ببیند، آینه در را خودش و کند راست را کمرش

 .کردمی سقوط پاهایش روی سرش نبودند، هایشاستخوان اگر

 !شهام -

 اشخنده. کشدمی درهم را ابروهایش و آزاردمی را گوشش رأیمند، صدای بلندی

 را لحنش از بیشتری قسمت تعجب و سرزنش گرچه. زدمی را حدسش باید گیرد؛می

 یک اسم زدن صدا فقط احتماال. شدمی دیده هم نگرانی پسشان در اما بودند گرفته

 .کند منتقل وضوح این به را حالت چند تواندمی آدم

 ...سَ -

 خطر یک را زدن حرف بدنش گویی. افتدمی سرفه به کند،می باز ب*ل که همین

 با. گیردمی دهانش جلوی را آزادش دست. شود مانعش خواهدمی که کندمی تلقی

. شود پاره تکه خواهدمی اشنه*سی کندمی حس و سوزدمی گلویش سرفه، هر

 .داردبرمی سرش از دست سرفه نشینند،می اشک به که هایشچشم

 بیای، خوادنمی امروز فهمیدم، زدی؟ زنگ شیرزاد به ببینم! شدی بدتر شهام؟ -

 .نداره کاری هم شرکت حال هر به. گیرممی تحویل رو غذایی مواد خودم

 روز اگر شاید کند؛ رأیمند یروانه «خیر به صبح» یک خواهدمی ابتدا در شهام

 را وضع این کرد،نمی واجب را حمام و شدمی قانع لباس کردن عوض به گذشته

 گفتن بدون حتی و بود شنیدنش مشتاق که حرفی و اشادامه شنیدن با اما نداشت

 اشخوردگی سرما انگار. زندمی ملیحی لبخند فقط برسد، آن به بود توانسته چیزی

 !نبودند نخور درد به هم دردناک هایسرفه آن نیست، بد هم چندان

 .ممنون -

 .آیدمی در چاه ته از صدایش

 !بفرستم؟ پرستار یه برات خوایمی زدی؟ زنگ شیرزاد به -
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 اما فاطمه از شدیدتر حتی دهد؛می نشان را اشنگرانی وضوح به هم رأیمند صدای

 وجودش عمق در شهام که است این برای شاید. اندازدنمی شهام جان به را حس آن

 کاریشانهم ردن*خو لطمه خاطر به رأیمند نگرانی از بخشی کم دست داندمی

 .است بزرگی یمحموله جاییجابه زمان زودی به است؛

 !کنه درست بود سپرده همسرش به بیاره، سوپ برام رفته. زدم زنگش آره، -

 شایان روزی کردنمی را فکرش! است پرانده کامالً را امید گوید؛می دروغ

 حسرت حس و بدبختی در را خودش وقتی. بیاید کارش به پدرش، کهکشانی،سنگ

 نگرانی خاطر به و بزند زنگ شایان به بتواند تا برود خواست امید از عاجزانه و برد فرو

 کمی اصرار با امید بچشد، را محبتش و بکشد جاآن به را پدرش شده، که هم

 پیشنهاد رد برای دلیلی به حال این با کرد؛ رهایش توصیه چند با و شده خیالبی

 .دارد نیاز رأیمند

 ...خوانمی بنابراین -

 و کندمی جمع را خودش سریع کمتر، میزان و شدت با اما افتدمی سرفه به دوباره

 :دهدمی ادامه

 .ممنون نیست، نیازی -

 :گویدمی دلگیری لحن با رأیمند

 .نیست خوب زدن حرف با حالت نظر به -

 شهام. کندمی سرفه هم پیش از بیش و سوزدمی بیشتر گلویش زدن، حرف موقع

 :زندمی ب*ل کوتاه پس دارد؛ کار نیست، صحبتشان یادامه به مایل هم

 ...شاید -

 .زنندمی سفیدی به رو شهام درشت هایب*ل
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 .شناسیمی رو خودت بهتر خودت حال هر به باش، خودت مراقب -

. پراندمی باال را شهام ابروی تک که است حدی به رأیمند صدای دلگیری و گرفتگی

 خودش به بیشتر انگار که دوم یجمله شد؛می ترآرام لحظه هر رأیمند صدای

 !شهام تا گفتمی

 اما گذاشتمی رأیمند سر به سر یا شدمی پیگیر شهام دیگری زمان هر در شاید

 .را وقتش نه دارد، را حالش نه اکنون

 .فعالً حتما، -

 :گویدمی کوتاهی مکث با هم رأیمند

 !بینمتمی -

 .شودمی بلند جایش از تماس پایان محض به بود، گفته که چیزی برخالف شهام

*** 

 ۱۰:۰۰ ساعت _ جمعه

 

. کوبدمی زمین به بار دو را راستش پای جلوی عادت به ایستد،می که بسته در جلوی

 خود در را واحد دو تنها که طویلی چنداننه راهروی. نگردمی اطراف به تعجب با

 باید واحد دو همین زندمی حدس ساختمان طول و عرض به توجه با داده، جای

 جلوی مشابهی ایقهوه هایپادری. دارند قرار هم مقابل واحدها درهای. باشند بزرگ

 .ببیند کفشی تواندنمی ارحام اما خوردمی چشم به درها

 بیرون کتانش شلوار جیب از را راستش دست و اندازدمی باال را هایششانه تعجب با

. زندمی در خود به تقه چند سپس و فشاردمی را نظرش مورد واحد زنگ. کشدمی
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 بود، کرده دریافت نامهدعوت یک است؛ نیامده ایران به دلیل بدون او حقیقت در

 !جواهرنشان چاقوهایی مورد در محتوایی با اینامهدعوت

 !رسیدی؟ زودتر -

 جا بود، او از غیر کسی هر شاید که گرددبرمی مرد سمت به سریع چنان ارحام سر

 .رودمی جلو و خنددمی خونسردی با مرد اما خوردمی

 با مرد. کندمی ایجاد ناخوشایندی صدای و شودمی بسته مرد سر پشت پلهراه درِ

 .آوردنمی ابرو به خم و داردبرمی قدم نفس به اطمینان

 روشنش ایقهوه هایچشم! شناسدمی را اَرحام انگار که است صمیمی چنان لحنش

 بدون که است کافی اَرحام برای همین اند؛شده دوخته اَرحام به داری معنا حالت به

 .باشد همان باید مرد بفهمد صدایی شنیدن یا و پیش از دیداری

 پایش یپاشنه روی. رودمی فرو شلوار جیب در دوباره و افتدمی ارحام دست

 مشکی سوییشرت. دارد ایورزیده کل*هی مرد. برگردد مرد سمت به تا چرخدمی

 .دهدمی نشان را صورتش و ننداخته را کالهش که پوشیده ایساده

 .است یافته لذیذی یطعمه گویی که کشدمی هایشب*ل روی زبان چنان ارحام

 !کردی دعوتم تو پس -

 سرش رسمی و شده جفت پاهای با مودبانه و متین کامالً. ایستدمی ارحام مقابل مرد

 .دهدمی تکان تأیید ینشانه به را

 !حالمخوش دیدنت از -

. دارد اسپورتی یساده تیپ. نگردمی را مرد پای تا سر شده ریز هایچشم با ارحام

 تنها... رنگ ایسرمه اسپورت هایکفش تیره، آبی جین شلوار مشکی، سوییشرت
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 موهای منظم موج کند،می جلب را بیشتری توجه ظاهرش در که خاصی ینکته

 .اندیافته حالتی چنین بابلیس با و عمد به انگار. است اشمشکی

 متمایل طرف یک به. بنددمی را هایشچشم کوتاهی مدت برای اَرحام نهایت، در

 :دهدمی پاسخ صادقانه و شودمی

 .کنهمی حالمخوش بیشتر تو با زدن حرف -

 انتها در. لرزندمی هایششانه. خنددمی صدابی و گیردمی دهانش جلوی دستی مرد

 .آوردمی پایین را دستش مصلحتی آرام یسرفه چند با

 داخل؟ بریم! دونممی -

 باز برای مرد وقتی. آیدمی عقب قدمی و اندازدمی باال را هایششانه تفاوتبی ارحام

 سادگی به مرد. کندمی نگاهش پشت از بیشتری دقت با رود،می جلو در کردن

 .اندازدمی اشخنده به. کند حس را ارحام نگاه خیرگی تواندمی

 وجود، این با است؛ ترکوتاه ارحام از متر سانتی چند هم هنوز اما است بلند قد مرد،

 .هست ارحام از ترسنگین نظر به

 و شودمی وارد اول خودش تعارف بدون مرد. شودمی باز در که کشدنمی طولی

 .گرددبرمی ارحام سمت به لبخند با سپس

 .تو بیا -

 :دهدمی ادامه و خنددمی ریز

 !شناسمتمی بدونی خودت کنم فکر -

 :گویدمی اطمینان با و بنددمی را هایشچشم

 !بینینمی باشی، حساس روش که چیزی خونه، این توی -
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. یابدمی خاصی اطمینان مرد حرکات تک تک در. کندمی نگاهش لحظه چند ارحام

 دوست را حرکاتش یطمأنینه. است کرده ریزیبرنامه هم زدنش پلک روی گویی

 .دارد

 !ممنون -

 مربعی بخش ورودی، ابتدای. بنددمی را در مرد، اَرحام، سرپشت و شودمی وارد

 وجود ایساده چوبی کفشی جا کنارش، در و شده داده اختصاص هاکفش به شکلی

 .اندگرفته قرار رویش ناهماهنگ هایرنگ با طبیعی گلدان چند که دارد

 سالن و خانه ظاهر کند،می میخکوب جایش سر را ارحام که چیزی حال این با

 به صورت به تیره سبز و بنفش متفاوت هایرنگ با مبل دست دو. است آن یآشفته

 روی یا برعکس هامبل برخی حتی اند؛گرفته قرار سالن مختلف نقاط در ریخته هم

 .هستند یشاندسته

 برعکس گلدان یک. اندشده رها شفافی هایتیله و بازیاسباب آجرهای زمین روی

 حتی. شده جمع فرش یگوشه. است ریخته مات آبی فرش روی خاکش و شده

 .گشته آویزان دیوار به وارونه صورت به گرد دیواری ساعت

 حتی ارحام اما باشد ترسخت کمی حالت، این در ساعت خواندن کسی هر برای شاید

 .است دقیقه ده و ده ساعت شودمی متوجه ترساده

 گر نیست؟ زیبا آشفتگی همینِ. کند اشبینیپیش توانستنمی نداشت، را توقعش

 یبقیه دارد اشکالی چه ولی هست حساس هاآن روی چاقوهاست، روی تمرکزش چه

 نیست؟ ترخواستنی ریختگی، هم به باشند؟ ریخته هم به هم چیزها

 اشعسلی هایچشم در ذوق برق. شوندمی کشیده لبخند به هایشب*ل ناخوداگاه

. نگردمی بیشتری دقت با. اندازندمی گل خوشی از هایشگونه و نشیندمی
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 آید،می خوشش جااین از. کند کنترل را خودش تا کندمی مشت را هایشدست

 !دارد خاصی آرامش

 ارحام کهاین بدون است، آمده جلو قدمی چند آرامی به در، بستن از پس که مرد

 انگار که ارحام صورت دیدن با. نگردمی را ارحام کنار از و شده خم شود، متوجه

 کبودش هایب*ل روی نیشخندی است، گرفته قرار تأثیر تحت و بردمی ت*لذ

 .شودمی ت*لذ در غرق هم خودش. نشیندمی

 و بنفش رنگ عمد به. است داده ترتیب را آشفتگی این دقت با! داشت را ارزشش

 هاآن ریختگی هم به تا کرده انتخاب را آیندنمی هم به اصال که رنگی دو تیره، سبز

 که بود گذاشته مات آبی روی دست فرش رنگ برای حتی. آیدمی چشم به بیشتر

 .کنند جلب بیشتری توجه وارونه طالیی گلدان و فرش روی خاک

 خود خودی به ارحام. شود آرام تا دادمی قرار خوشایندی موقعیت در را ارحام باید

 را ارحام بتواند تا بگیرد دستش را جنون این باید. دارد جنون فقط نیست، احمق

 !کند کنترل

 رویش مطلق صورت به منطق فریبِ که کسی است، نقطه ترینخطرناک اَرحام

 .نیست کارساز

 !است قدرتمند واقعاً آشفتگی

 با و شودمی خم مرد،. شود نگریستن خیالبی اکنون بخواهد ارحام آیدنمی نظر به

 به و رودمی باال را مقابل یپله یک. کندمی باز را اسپورتش هایکفش بند حوصله

 .گرددبرمی ارحام سمت

 !وایسی در دم شیمی خسته -

 :دهدمی ادامه لبخند با

 .بیا -
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 .باشه -

 به ایعالقه. آوردمی بیرونشان و اندازدمی کفش پشت پا ارحام. رودمی جلو مرد

 در هایشدست که گونههمان. ندارد کفشی جا در قراردادنشان یا و کردنشان مرتب

 .رودمی مرد دنبال به است، کتانش شلوار جیب

 ورودی مخالف سمت سالن، انتهای. کندمی رصد را اطراف کنجکاوی با ارحام نگاه

 درونش دیدن یاجازه و است شده کشیده اشپرده که شودمی دیده اپن یآشپزخانه

 هایمکان دیگر به گویا که بیندمی ورودی مقابل هم تاریکی راهروی. دهدنمی را

 .رسدمی خانه

 کندمی انتخاب را بنفش ینفره تک مبل یک ارحام خود پس گوید،نمی چیزی مرد

 به شده، خم را پایش یک و دهدمی تکیه مبل به. نشیندمی پهنش یدسته روی و

 .چسباندمی مبل یدسته

 نزدیکی در تیره سبز مبل جلوی هم مرد. مانندنمی دور مرد چشم از حرکاتش

 .نشیندمی زمین روی ارحام،

 نظم،. کند جلب را ارحام توجه باید! نیست؟ است؛ نظم نوعی هم نشستن مبل روی

 امکان کاملش گیرینادیده اما باشد آزاردهنده گاهی شاید است؛ عجیبی یپدیده

 مسلط رویش باید بلکه گرفت، نباید هم اشنادیده بود، دشمن نباید نظم با. ندارد

 !شد

 !ایران برگردی زود انقدر کردمنمی فکر -

 برای تر،حساس ارحام چه هر دارد؛ رضایت. هست هم صادقانه. گویدمی خنده با مرد

 !بهتر او

 ابروهایش و شوندمی تلخ هایشعسلی. نگردمی را او ایشده ریز هایچشم با ارحام

 .کند درستشان تا گشتبرمی سریع باید. روندمی فرو درهم
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 !کردی خرد رو اعصابم خودت -

 از بیش که هست حواسش. خنددمی صدابی و گیردمی دهانش جلوی دستی مرد

 !کرد زیبایی تعبیر چه واقعاً ارحام، و نرود ارحام اعصاب روی حد

 :دهدمی پاسخ و اندازدمی باال تفاوتیبی با را هایششانه

 .گفتم بهت فقط من -

 .دهدمی تکان سری ارحام

 !هستم عصبانی تو از نگفتم دونم،می -

 !خوبه این -

 بگی؟ چیزی خواینمی -

 عمیقاً اما نیست عجول یا منتظر آدم یک شبیه بدنش حاالت. نگردمی را ارحام مرد

 کنترل و عمدی تضاد این آیدنمی نظر به. نباشد بند پا روی احتماال ارحام داندمی

 خوبی اوقات احتماال است؛ ترجالب کرد،می گمان که چیزی از ارحام. باشد شده

 .داشت خواهند

 شناسی؟می رو اندیش -

 تکان چیزهایی ذهنش در. دهدمی تکان تأیید ینشانه به را سرش حرفبی ارحام

 به چیزی اما گذردمی آن از« .است کشته را پدرم شاهش» چون ایگزاره خورند،می

 به نیست، مهم برایش. شودنمی ایجاد صورتش در تغییری حتی آورد،نمی ب*ل

 !اشکالغی پر مشکی موی تار یک فدای است؛ کشته را پدرش که درک

 برد؛می ت*لذ آیدمی نظر به. گذاردمی اششده خم زانوی روی را آرنجش مرد

 .دارد بشاشی یچهره

 چی؟ اندیش جواهر -
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 :دهدمی ادامه بیشتری تأکید با

 شنیدی؟ موردش در چیزی -

 بود، کرده کور را چشمانش طمع و حرص که زمان آن. است شنیده پدرش از ارحام

. خواستمی را اندیش جواهر واردیوانه پدرش. داد کشتنش به همین هم نهایت در

 کم گرفت، که ایشده نفرین و شوم لقب با نه، که زمان مرور به اما خواستندمی همه

 .شد سپرده فراموشی به کم

 :کندمی باز ب*ل کوتاهی مکث با

 .آره آه، -

. دارد خوشایندی احساس. شودمی آرام نگرد،می که مقابلش یوارونه ساعت به ارحام

 نداشت؟ وجود دنیا در چاقویی اصال اگر شدمی چه نیست، چاقویی که حقیقت این

 .ندارد مشکلی ارحام نظر به جدیدتر، نظم گیریشکل قیمت به حتی

 :گویدمی یکنواختی صدای با

 اندیش، موسس جد گنمی ست؛مجموعه یا گنجینه یه شبیه بیشتر که شنیدم -

 گردجهان و شناسباستان یه بیاد، وجود به اندیش اسم به باندی که این از قبل حتی

. کنهمی پیدا رو نایابی قیمتی بزرگ سنگ هاش،کاوش از یکی توی که بوده رگه دو

 و سنگ اون کم، کم... کنهمی پنهانش آد،می خوشش سنگ اون از که این خاطر به

 خونوادگی میراث یه به اما قانونی غیر چند هر بوده، کرده کاوش که هاییعتیقه

 باند مدارک جات،عتیقه و سنگ اون کنار در اندیش، تأسیس با. شنمی تبدیل

 !بگیرن رو اندیش جواهر لقب شهمی باعث که شنمی پنهان هم اندیش

 جدیت و خوردمی را اشخنده ماهرانه اما سختی به و دهدمی گوش دقت با مرد

 کامل واقعاً ارحام دانش. نشود مشکوک ارحام که کندمی حفظ چنان را اشچهره

 چنداننه کامل دانش همین حال، این با! زدمی کف برایش بود، جایش اگر است؛
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 انجام خوب را کارش سروش. بود ناامیدی عمق در سروش نهایی هدف اشحقیقی

 !بخواند ایفاتحه برایش بعداً شاید. داده

 در هااین که البته کنند؟می نابود را اندیش که مدارکی جات؟ عتیقه قیمتی؟ سنگ

 که تریارزش با محتوای برای هستند پوششی فقط منتها دارند؛ وجود اندیش جواهر

 ...دیگر بود ابله! کردمی فرار آن از سروش خود

 به و گیردمی مبل از را اشتکیه. داردمی وا حرکت به را ارحام مرد، کوتاه مکث

 :پرسدمی آرامی به ارحام. بردمی سر را اشحوصله مرد. شودمی متمایل مرد سمت

 بزنی؟ حرف خواینمی -

 را هاچشم این دیدن. ماندمی خیره ارحام یشده ریز هایعسلی به تردید بدون مرد،

 گفتمی انگار که بود ایگونه به ارحام لحن. است بامزه درونشان تهدید. دارد دوست

 ذهنش و بیاید بیرون فضا کف از کامالً توانسته باالخره گویا«. !بمیر یا بزن حرف»

 و عجله چنین این، از پیش. شود متمرکز جواهرنشان چاقوهای موضوع همان روی

 !بیگانه تمرکز، با و است آشفته هم ذهنش نداشت؛ تهدیدی

 !نیست کاملش ولی درسته -

 به دست و کشدمی عقب را خودش. آیدمی پایین تهدیدگرش موضع از ارحام

 :کندمی تکرار تعجب با. شودمی نه*سی

 !نیست؟ کاملش -

 .دهدمی تکان تأیید ینشانه به را سرش مرد

 !داره وجود قیمتی سنگ مورد در نکته یه -

 طی را ارحام تا مانده باقی مسیر گونههمان. رودمی پا و دست چهار روی مرد

. اندشده دوخته مرد حرکات به ارحام نگاه. شودمی متوقف ارحام پای پایین. کندمی
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 و است بسته پشتش به که ایخوری میوه کارد جای آمیز،شیطنت نیشخندی با مرد

 .کندمی دوره پوشاند،می را آن سوییشرتش

 شاید شده؟ کودک کند؟می کار چه مرد. اندازدمی باال ابرویی تک کنجکاوی با ارحام

 !بدهد سواری خواهدمی هم

 اومده؟ پیش مشکلی -

 نشان، جواهر چاقوهای از ارحام حواس هم باز. گیردمی بیشتری جان مرد نیشخند

 !شد پرت دارد، رویش را حساسیت بیشترین که چیزی

 داشته باید را ارحام! خواهدشمی است؛ خاصی حال عین در و خطرناک ینقطه

 !ندارد برنده برگ یک از کم کند، فکر ارحام مثل که کسی! باشد

 قدیمی خوری میوه چاقوی. ایستدمی دارد، که سرعتی تمام با. کند عمل سریع باید

 ارحام گردن نزدیکی تا تردید، بدون و آوردمی بیرون دارد، روشنی چوبی یدسته که

 .ببرد پیش

 دارد؛ دوست را هاگردن. بیفتد خونریزی به ارحام گردن تا است الزم فشار یک فقط

 .هستند کشتن برای نقطه ترینقشنگ

 قرار ارحام پشت در سرش و ایستاده که حالی در بنگرد، را ارحام که این بدون

 :پرسدمی اطمینان با اما آرامی به گرفته،

 مگه بگیرن؛ قرار انسان گردن نزدیکی که کنهنمی ایجاد خوریمیوه چاقوهای نظم -

 نه؟

 ایجاد تغییری دستش حالت در که این بدون کوتاهی، مکث با. خنددمی صدابی

 .گرداندبرمی سر کند،
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 به حتی نپریده، هم رویش رنگ نبرده، عقب را سرش! نخورده تکان جایش از ارحام

 چاقوی به رنگبی و معنادار نگاه یک کند،می نگاه فقط آید،نمی هم جاخورده نظر

 ...روحبی نگاه یک! خوریمیوه

 بیند،می ارحام... ایقهوه چوبی یدسته قدیمی، اما تمیز ظاهر تیز، چندان نه یتیغه

 !بیندمی هم باز کند،می دوره

 نیست احمق. بگذارد را خودش تأثیر چاقو دهد اجازه باید. دهدمی فرصت او به مرد

 اسلحه این با ندارد امکان کند، تهدید خوریمیوه چاقوی با را ارحام بخواهد که

 .است حساسیتش نهایت به ارحام روح رساندن هدف،. شود ارحام حریف

 هایشچشم جلوی ارحام، مادر که است چاقویی همان مدلهم دقیقاً چاقو، مدل این

 نیست، مناسب کشتن آدم برای که تیز چنداننه چاقوی یک. رسید قتل به آن با

 .بمیرد تا خورده زیادی هایضربه ارحام مادر مسلماً

 چه با. است آغشته ارحام مادر خون به هنوز. دارد را چاقو آن اصلی ینسخه مرد

 داشته را آن خواستمی حال، هر به! بود دزدیده را آن جنایی یدایره از مکافاتی

 .بود جالب برایش. باشد

 ساخته سفارشی طور به که مشابهش ینمونه از ارحام روی گذاشتن تأثیر برای

 ارحام خونش، به آغشته اصل دادن نشان صورت در نبود بعید. کندمی استفاده است،

 .برود دست از

 شده ریز هایچشم با. شودمی خم مرد گذرد،می سکوت در که کوتاهی مدت از پس

 زمزمه ارحام گوش کنار اند،شده کشیده رضایتمند لبخندی به که هاییب*ل و

 :کندمی

 ...مثلِ نه؟... گیرنمی قرار گاهی ولی -

 :دهدمی ادامه ترآرام
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 !جواهرنشان چاقوهای -

 درشت آخر، ترکیب شنیدن با که هاییعسلی است؛ ارحام هایعسلی به حواسش

 .دهدمی نشان ارحام که است واکنشی تنها این،. شوندمی

 .رودمی ترنزدیک. دهدمی تکان را سرش رضایت با مرد

 نیستن؟ ترمناسب کار این برای جواهرنشان چاقوهای... نظرت به -

 .است قاطع اما ناگهانی ارحام، جواب

 !برمشونمی بین از و کنممی پیداشون کنم،می پیداشون -

 فعال اعصابش تمام. ترسدمی احساس، آن یدوباره کردن احساس از ترسد؛می ارحام

 باشد، چه نیست مهم. دهندمی دیگرهم دست به دست احساسش و منطق. شوندمی

 دیگر که کند نابودشان. کند نابودشان باید باشد، داشته خطری چه باشد، جور چه

 که نباشد ارحامی... دیگر که نباشد، نشناس نمک نباشد، خودخواه نباشد، ترسو

 !کردمی نگاهش رضایت با مادرش

 هایچشم دیدن با مرد. نگردمی را مرد قاطعی و برنده نگاه با. گرداندبرمی را سرش

 !شد حاال. زندمی رضایتمندی لبخند ارحام،

 :گویدمی خاصی غلظت با ارحام

 !بگو بهم -

 وجود با چگونه ارحام که داشت سوال جای مرد برای. یابدمی لهجه کمی باالخره

. کندمی صحبت روان را فارسی خاصی یلهجه بدون ایران، از دوری سال چندین

 .گیردمی اشخنده فکر این با! ندارد نظم هم ارحام یلهجه انگار

 را خوریمیوه چاقوی. گرددبرمی ارحام سمت به کامل. کشدمی پس را دستش

. گیردمی نظر زیر را ارحام هایواکنش دقت با. شکندمی ارحام، هایچشم جلوی
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 حبس نه*سی در کوتاه ایلحظه برای که نفسی شوند،می درشت که هاییمردمک

 نگاهش انتهای در که امیدی نهایت، در و اشکشیده صورت مبهوت حالت گردد،می

 !شودمی روشن

 پایان بار، این نیست قرار. است شده منتقل ارحام به پیامش. خنددمی آرامش با مرد

 چاقو ضرب به دیگر، تنی و بماند چاقویی نیست قرار. شود تجربه گذشته با مشابهی

 !کندمی نابود را بودنشان پنهان بودن منطقی ها،آن نظم ارحام بار، این چون بمیرد؛

 را سقوطشان ارحام هایعسلی. کندمی رها را دسته و تیغه مرد کوتاهی، مکث با

 ارحام که بلندتری هایمژه. روندمی باال مرد قامت از راست یک کنند؛نمی تماشا

 و رنگ ها،گوی چند، هر دهد؛می نشان احسان چشم از ترجذاب را هایشچشم دارد،

 .هستند یکی هارگه

 :گویدمی آرامش با مرد

 !کنی پیدا رو اندیش جواهر باید -

 .کندنمی مکث ارحام

 جوری؟چه -

 .برسد جااین به تا چیده و چیده! است مهم هم همینش. زندمی نیشخندی مرد

 .دونهمی که شناسممی رو کسی اما دونمنمی رو دقیقش جای من -

 .شودمی متمایل مرد سمت به و کوبدمی مبل یدسته به محکم را دستش ارحام

 کیه؟ -

 فرصت حتی که ارحام مشهود یعجله به بلند. کندنمی کنترل را خودش مرد

 مقابل را اشاشاره انگشت خنده، همان با. خنددمی شود، تمام کالمش دهدنمی

 .گیردمی اشبینی
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 .گممی رو بدونم که چی هر گم؛می... باش آروم! هیس -

 نیشخندش. داردمی نگه باز نیمه حالت در را هایشچشم. آوردمی پایین را دستش

 که است وقت آن برد؛ ت*لذ هم مسیر از باید که واقعاً. گیردمی بیشتری جان

 :دهدمی ادامه ترآرام. گرددمی ترشیرین هم مقصد به رسیدن

 ...قدم به قدم -

 دانیال. کندنمی تعریف خودش برای را دانیال مرزهای و حد. نیست دانیال ارحام،

 حال این با است؛ شارایل رأیمند اندیش، شاه داندمی که است سال چندین

 به! قانونی روند و قانون به کرده، محدود را خودش. نداده انجام اقدامی خودسرانه

 .است مدرک دنبال

 است مجبور. بگذارد دستش کف را شارایل نام تواندنمی پس نیست؛ گونهاین ارحام

 .ببرد دست اطالعات در کمی

 .نشیندمی سابقش جای سر و گرددبرمی عقب به

! شده گم دونه،می رو اندیش جواهر جای که هم آدمی اون جاستاین مسئله -

 .دارم ازش محدودی اطالعات

 :دهدمی پاسخ مکث بدون و کشدمی جلو را خودش ارحام

 !خودم با شبقیه بده، رو محدود اطالعات همون. نداره ایرادی -

 اسامی همان تواندنمی. بنددمی چشم آرامش با. دارد دوست را ارحام اطمینان مرد،

 البته. بپیچاند را ارحام کمی باید متأسفانه اما بگوید دروغ که نیست طوراین. بدهد را

 نه گر و اندشده عوض اسامی قطعاً ندارند؛ توجهی قابل نقش هم حقیقی اسامی

 .یافتمی را هاآن ترسریع خودش

 .ندیدم رو فرد اون حتی من -
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 مقابل را دستش دو است، کشیده جلو مبل یدسته یلبه تا را خودش که ارحام

 .دهدمی گوش دقت به و گذاردمی خودش

 .کندمی باز چشم مرد

 که اندیش شاه دختر! دختره یه که این دونم؛می درموردش چیزهایی یه اما -

 .بوده شده پنهون وجودش

 مدت. کشندمی درهم را ابروهایش. آیندمی آشنا ارحام گوش به مرد توضیحات

. دهدمی تکان را سرش عصبی شده؟ پنهان دختر. کندمی سیر گذشته در کوتاهی

. هست نظرش مد که باشد داستانی کودکِ همان اگر رسد؛می نظر به مسخره

 :پرسدمی تردید با. دهدمی تکان را دستش

 به رو اندیش شاه تا بودن دنبالش که همونی ست؟ سُها منظورت... لحظه یه -

 بکشن؟ میدون

 هاانسان. است تمسخرآمیز نشیند،می مرد هایب*ل روی بار این که نیشخندی

 نسبتی هاآن نیستند؛ هم خاکستری حتی طان،*شی نه اند،فرشته نه ندارند؛ مطلقی

 هم یکی برای طان،*شی یکی برای اند،فرشته یکی برای. شوندمی تعریف

 بود؟ چه واقعاً شارایل، سروش چیست؟ واقعی انسانِ میان، این... خاکستری

 به شارایل سروش که نامی زمان، آن در خصوص به متداول، چندان نه نامی سُها،

 سروش ابتدا، همان را اطالعات این! سهیال دختر سُها،. بود کرده انتخاب را آن عمد

 بود ایطعمه نبود؛ فرزند سروش، برای سُها. بود گذاشته دشمنانش اختیار در عمد به

 !آوردمی وجودش به باید اجبار به سروش که

 به. دارد فرق سهیال داستان اما است ندیده را او وقت هیچ شناسد؛نمی را سُها مرد،

 یاد به سختی به دیگر امروز. کرد پاک را سُها و سهیال نام فهمید، که این محض

 .است اشگذشته از داند،می اگر هم ارحام. شوندمی آورده
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 :دهدمی پاسخ آرامی به مرد شود،می خفه نطفه در که آهی با

 .سُها همون آره، -

 اشهمراهی ملیحی لبخند با مرد زند،می خنده زیر متعجبی حالت با ارحام وقتی

 .فهمدمی را ارحام یخنده علت. کندمی

 لحن با. ریزندمی هم به اشپرکالغی موهای که کندمی کج را سرش ارحام

 :گویدمی تمسخرآمیزی

 خبر وجودش از دیگه که کسی تنها... سُهاست؟ همون شده، پنهان از منظورت -

 ...آم... نداشت

 :گویدمی ترآرام. کندمی کوتاهی مکث

 !نداره وجود کسی همچین احتماال -

 شارایل رأیمند. کند رد را ارحام یمبالغه آسانی به تواندمی. گیردمی اشخنده مرد

 این گرچه نداند؛ که است بهتر همان رأیمند برای. است خبربی سُها وجود از

 .داشت نخواهد چندانی دوام ندانستن

 و کندمی عوض چهره سریع اش،خنده ردن*خو فرو با ارحام کوتاهی مکث از پس

 اند،شده کج که هاییب*ل با دهد،می تکان را دستش که حالی در حوصله،بی

 :گویدمی

 دونی؟می ازش رو همین... نشیم دور این از بیشتر بیا -

 که هنگامی دهدمی قول خودش به. دهدمی تکان منفی ینشانه به را سرش مرد

 برای ارحام که هست حواسش حال هر به. کند خواهیمعذرت او از یافت، را برهان

 .نکند درست مشکلی برهان
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 داره؛ دارایی خاندان از ناتنی برادر یه واقع در سُها. دارم ازش کوچیک ینشونه یه -

 !همین

 زدن کنار حال در و کندمی راست را سرش. کشدمی عقب را خودش تعجب با ارحام

 :پرسدمی شود،می نقطه آن در خارش باعث و گیردمی اشبینی به که تارمویی

 معروف؟ دارِکارخونه همون منظورت... دارایی خاندان -

 با ارحام چگونه که است جالب برایش. دهدمی تکان تأیید ینشانه به را سرش مرد

 همان در گرچه. آوردمی یاد به را دارایی خاندان ایران، از دوری سال چندین وجود

 .دارد تعجب جای ارحام سریع یادآوری حال، هر به اما بود رفته در نامشان هم زمان

 به خاندان این از اطالعاتش آخرین... هادارایی. دهدمی سقف به را نگاهش ارحام

. نبود اخبارشان پیگیر دیگر بعد، به جایی یک از. گرددبرمی پیش سال شانزده تقریباً

 شانزده این باید. است خاندانشان بزرگ مرگ خبر دارد، هاآن از که خبری آخرین

 .کند جبران را سال

 :پرسدمی دوباره اطمینان، محض

 همین؟ -

 :دهدمی جواب بیشتری تأکید با مرد و

 .همین -

 نزدیکی تا. کوبدمی هم به را هایشدست. پردمی پایین مبل یدسته روی از ارحام

 صورتش روی که روشنی هایایقهوه دیدن با. ایستدمی جلویش و رودمی مرد

 نیست هم طوراین! داندنمی هم را مرد این نام حتی که کندمی فکر این به لغزند،می

 نه؟ باشد؛ داشته تأثیری بخواهد نامش که

 .ممنون -
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 .بود شده مسخره لحن آن با ممنونش. خنداندمی را مرد ارحام، خشک لحن

 .کنممی خواهش -

 رفتن، از پیش ارحام حال این با. کندنمی اقدامی هم مرد. آوردنمی جلو دستی ارحام

 :زندمی ب*ل

 !کنی مبدرقه نیست نیازی -

 :دهدمی پاسخ ملیحی لبخند با و چسباندمی مبل یدسته به را سرش مرد

 .ذارمنمی تعارفت پای -

*** 

 ۱۱:۳۰ ساعت _ جمعه

 

. دهدمی اختصاص ارحام سر پشت شده، بسته در تماشای به را کوتاهی مدت مرد

 که بود اینقطه که حالی همان در ارحام،. برآمد ارحام پس از. کشدمی راحتی نفس

 است خوشحال. داشت هم را ریسک بیشترین داشت، را چینی مقدمه به نیاز ترینکم

 .برود هانقطه دیگر سراغ به باید. شده تمام خوشی و خوبی به که

 محمدسینا نام به که ایشماره. آوردمی بیرون سوییشرتش جیب از را همراهش تلفن

 .کندنمی معطلش زیاد محمدسینا. گیردمی را است کرده اشذخیره

 .سالم -

 عجله با محمدسینا بدهد، را سالمش جواب کند فرصت حتی مرد که آن از پیش

 :پرسدمی

 رفت؟ پیش خوب -
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 توانستمی محمدسینا اگر شدمی خوب. زندمی حرص نم به آمیخته خندیکج مرد

 :دهدمی جواب آرامش با حال، این با! ببیند

 .بگیری تحویل رو تخونه تونیمی... آره -

 .شنودمی را محمدسینا یخنده صدای

 کردی؟ کارچی دانیال و اون با طور؟چه دادیار احسان... حله -

 یلبه. شودمی بلند آن به تکیه با و گذاردمی زمین روی را آزادش دست مرد

 :دهدمی توضیح میلیبی با حال همان در. کندمی تنظیم را سوییشرتش

 امتحانش فقط فعال داره، کار بیشتر دانیال. دادم هل بنیامین سمت رو احسان -

 .کردم

 :گویدمی پیش از ترجدی کوتاهی، مکث با محمدسینا

 یاد به که هست امکانش بیاره، فشار خودش به حد از بیش اگه... دانیال مورد در -

 .دادممی تحویلش باید! کنم درونیش باید، که جوراون نتونستم که دونیمی. بیاره

 را هایشکفش و است نشسته در دم که حالی در مرد محمدسینا، انتظار خالف بر

 :دهدمی جواب تفاوتیبی با پوشد،می

 !نداره ایرادی -

*** 

 ۱۲:۰۰ ساعت _ جمعه

 

 را هایشچشم و زندمی تکیه ماشین صندلی به مداوم، هایبارکشی از خسته دانیال

 یبرنامه باشد؛ او برای امروز تا بود خواسته او از جبران عوض در نازنین. بنددمی
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 سوزن جای حتی دانیال خودروی عقب! نگذاشت کم هم انصافاً و بود خرید هم اولش

 .است داده جا زور به را نازنین خریدهای! نیست انداختن

 اما داشت کار کمی هنوز نازنین. است برگشته ماشین به نازنین از پیش خودش

 بهتر گفت پس نخورد، دردش به که بودند پر ایاندازه به دیگر دانیال هایدست

 خدا از هم دانیال. بیاید خودش تا برگردد پاساژ پارکینگ در ماشین، به دانیال است

 .بود کرده قبول خواسته

 سروصداهایی وجود با نازنین حضور. گذاردمی اشپیشانی روی را ساعدش حالیبی با

 زدن برهم استاد. دهدمی فراری را دانیال هایدغدغه دارد، کاری محیط از خارج که

 منتها باشد؛ ممنونش خاطر این به باید کندمی احساس گاهی دانیال! است تمرکز

 بود، نازنین با وقتی. کند فکر سکوت در خواستمی واقعا دانیال! نه امروز برای

 .شود متمرکز توانستنمی ذهنش

 برای که تصویری کندمی سعی بسته، هایچشم با است، آورده گیر وقت که حاال

. کندمی اعتناییبی پیچد،می سرش در که دردی به. کند دوره را بود دیده لحظه یک

 با. گذردمی اشناگهانی یدلهره از. گیردمی نادیده را شودمی تند که قلبی ضربان

 را اشپیشانی روی دست. ایستدمی گیرد،می را اشیقه که ترسی مقابل وجود تمام

 .بیاید کنار هست، رویش که فشاری با بتواند تا کندمی مشت

! شناسدمی اما است مبهم تصورش... درشتش هاینقش و طرح... بنفش فرش آن

 حریف هم باز. دهدمی فرو سختی به را دهانش آب. فشاردمی هم به را هایشب*ل

 دوباره حسرت در که صدایی. شودمی روان نباید، که اشکی. شودنمی بغضش

 :پیچدمی هایشگوش در سوزد،می شنیدنش

 .خریممی رو فرش همین! همه شبیه چه هامونسلیقه -

 با. بود پسندیده بنیامین اتاق برای را فرش آن خودش ببرد؟ یاد از تواندمی چگونه

 در فرش کردن پهن هنگام که هاییبازیمسخره چه... بودند رفته خرید به هم
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 خود در دانیال خواستنمی بنیامین، و بود شده فوت تازگی به مادرشان! نیاوردند

 .بماند

 بود ایاندازه به دو هر رنگ تیرگی. بود شده آغشته دانیال خون به هم فرش همان

 روی دندان و زندمی تلخندی دانیال. است شده لکه فقط فرش کند گمان دانیال که

 احتماال. چکدمی ترسریع بعدی اشک قطره. نشود بلند اشناله صدای تا سایدمی هم

 !باشد لکه خواستمی دانیال فقط نبود؛ گونهآن

 که است سال شانزده است، ندیده دیگر. بیاید باال نفسش تا کشدمی عمیقی نفس

 و کرد پیدا بنیامین سر باالی را او پلیس که زمانی از پس. است ندیده را فرش آن

 نداده هم اجازه. برنگشته خانه آن به وقت هیچ آسایشگاه، از ترخیصش از بعد حتی

 خانه خواهدمی حال، عین در و ترسدمی خانه آن از. برود خانه آن به کسی

 !باشد خونی باید هم هنوز فرش. بماند گونههمان

 جزئیاتش ترینکوچک ها،گلدان دیوارها، ها،ظرف ها،فرش خانه، در ندارد دوست

 .کندمی گم را بنیامینش کار، این با کندمی احساس! شود برده دستی

 بودند، سپرده او به را دانیال قانونی، پزشکی با اشکاریهم خاطر به که روانپزشکی

 با دوباره یمواجهه است ممکن. برگردد خانه آن به نباید وقت هیچ که داشت تأکید

 .بیابد پیش از بدتر حتی حالی شود باعث اتفاق آن مکان

. کندمی پاک را هایشاشک و کشدمی صورتش روی دستی کالفه دانیال،

 حالت در. ترساندمی را او خانه، آن به برگشتن فکر حتی. اندزده یخ هایشسرانگشت

 به زدن سر با. ترسدمی ویالیی هایخانه در زندگی از بود،می گونهاین نباید عادی

 نیست، تنها وقتی. است کرده امتحان! باشد تنها اگر اما دارد مشکل هم هاآن

 !ویالیی هایخانه دیگر با منتها ندارد؛ مشکلی

 دل و جان با باید همراهی، صورت در. چیست اشقبلی یخانه با مشکلش فهمدنمی

 از اگر حتی بردارد، را بنیامین هاییادگاری که رفتمی بار یک شده حتی رفت،می
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 دانیال... اما شدت این به نه ترسید،می نباید کم دست! است شده منع داشتنشان

 .آیدبرنمی هم خودش احساسات درک پس از. آیدمی سرش بالیی چه فهمدنمی

 فرار به میل این نگرانی، دلشوره، ترس، دلهره، این کند؛می درک را احساساتش! نه

. یابدنمی را احساساتش پشت منطق فقط... کندمی تجربه بار اولین برای که غریبی

. کندمی فرق قبل با وضوح به گرفته، شدت خانه آن به نسبت دلیل بدون ترسش

 ...بزرگ شکاف یک است؛ شکسته درهم احساساتش معلولی و علت یبطه*را انگار

 تواندنمی ساخت؛می سها نام با ایجعبه. بود ارتباط در سروش با بنیامین... جعبه آن

 خانه آن به باید کندمی حس. باشد سروش دختر از غیر سهایی سها، این بپذیرد

 به که اینشانه یا سها درمورد اینکته باشد، داشته وجود سرنخی شاید برگردد،

 .بیاید اشحافظه کمک

 :نالدمی درماندگی با. افتندمی هایششانه

 وضعیه؟ چه این آخه -

. اندشده سرخ داندمی ندیده. کندمی باز را هایشچشم. اندازدمی پایین را سرش

 هایشچشم سرخی نازنین، برگشتن با حال هر به اما کشدمی یشانگوشه دستی

 .کند پنهانش تواندنمی شود؛می دردسر

 هم آرامش دیگر دلش. است شده خسته هم احساساتش با درگیری از است؛ خسته

 مرگِ. است عدم در گویی... چیز هیچ خواهد،می احساسیبی کمی! خواهدنمی

 .خواهدمی را خودش نیستیِ نه، را خودش

 در یدسته روی روحشبی هایمشکی. چسباندمی ماشین یشیشه به را سرش

 .شود حل آن در خواهدمی انگار فشارد؛می در به بیشتر را خودش. مانندمی

 ...کنممی فرار خونه اون از چرا... چرا -

 :رودمی در زبانش از ناگهان
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 !تن؟ بن -

 بن را بنیامین شوخی به گاهی از هر بود؛ تن بن اشعالقه مورد انیمیشنی شخصیت

 !او زندگی قهرمان بود، قهرمان تن بن شبیه هم بنیامین. خواندمی تن

 و زدمی صدایش تن بن شوق، و ذوق آن با دانیال که بار هر. آمدمی خوشش بنیامین

 .خندیدمی خوشی از سیر دلِ یک برد،می باالیش رقیببی ابرقهرمانی چون

 با تا است آماده. ماندمی بنیامین یخنده صدای شنیدن منتظر همیشه شبیه

. شودمی خرد اعصابش. آیدنمی بنیامین صدای نیست،. بخندد بنیامین، یخنده

 نگاهی و شودمی نه*سی به دست. کندمی آویزان را هایشب*ل کودکی چون

 بزند؟ غر سرش باید است؟ کجا بنیامین این است معلوم. گیردمی خود به طلبکارانه

. افتندمی شده، سست هایشدست. ریزدمی فرو دانیال ای،نکته آوردن یاد به با

 یاد به دوباره... بنیامین بنیامین،. شوندمی درشت هایشچشم. پاشدمی هم از قلبش

 انتظار و بود کرده فراموش را بنیامین نبود ایلحظه طور به عادت، به. آوردمی

 !کشیدمی را اشخنده صدای شنیدن

 اش،گیجی و ترس ترکیب از. پیچدمی هم به وجودش تمام. شودمی لبریز دانیال

 محض درماندگی بنیامینش، داشتن دوباره حرص و حسرت اش،ناراحتی و دلهره

 افسار. آیدمی ستوه به کردن فکر از. کندمی گم خودش در را خودش. آیدمی بیرون

 کرده فراموش. شودمی مسلط وجودش بر درماندگی. رودمی در دستش از عقل،

 ...!بود

 روی که هاییدست میان را صورتش. شودمی خم. گذاردمی زمین را چیزش همه

 هایششانه به چیز همه از فارغ. زندمی گریه زیر و سازدمی پنهان گذاشته، زانوهایش

 دور را عقلش کند،می اعطا بلند هقی هق مجوز خودش به دهد،می لرزیدن یاجازه

 نرود، یا برود بترسد، یا باشد گیج آخرش، و اول. شودمی حل احساسش در ریزد،می

 !نیست بنیامین... نشود یا شود موفق او تقاص گرفتن در
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 آسمان به سر که ایناله بلند، یگریه این با درونش کودک که است دردناک

 .شودمی زنده دارد،برمی

*** 

 ۱۲:۱۵ ساعت _ جمعه

 

 ایکشیده آه و بنددمی را هایشچشم. گذاردمی اشپیشانی روی دستی تأسف با نیل

 را شهام چشمی زیر گر،سرزنش نگاهی با کند؟ کار چه باید شِهام دست از. کشدمی

 خودش بنشیند، صندلی روی تواندنمی حتی که است بد حالش ایاندازه به. نگردمی

 .پیچدمی خود در ها،دیوانه شبیه گاهی و زده تکیه دیوار به کرده، رها زمین روی را

. دارد تن به را اشخاکستری پافر. است سردش حال این با سوزد؛می درون از شهام

 با حتی و است گرفته گلویش. لرزدمی. آیدبرنمی سرما پس از شده، جمع خودش در

 است، سنگین سرش. کشندمی تیزی دهانش سقف روی انگار سوزد،می زدن حرف

 .بشکند گردنش دارد امکان لحظه هر کندمی حس

 داندنمی... نکند تصادف تا داد جان. است رسانده کلینیک به را خودش زحمت به

 باید! نداشت؟ وجود اشخوردگی سرما برای بهتری زمان! کند گریه یا بخندد باید

 .آیدنمی خوشش دشنام از نه،... دشنام به را بدنش

 هم باز اما است برافروخته پوستش. بردمی فرو شکمش در و کندمی جمع را پاهایش

 .است سرد رود؛ فرو آتش یکوره در خواهدمی

 :گویدمی جدیت با و شودمی مر*ک به دست. کندمی پوفی. اندازدمی را دستش نیل

 ...تونیمی! شی بستری بری باید! میریمی داری... شهمی چیزیت یه تو -
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 سوزشی که خنددمی شهام. نیست خبری نیل اعصاب روی هایکشش آن از دیگر

 سرفه آزادانه. است زده رنگی مشکی ماسک. اندازدمی اشسرفه به گلویش، در شدید

 یقفسه درون هایاندام از بخشی کندمی حس سرفه، هر با و کندمی سرفه کند،می

 .آوردمی باال را اشنه*سی

. کشدمی درهم را ابروهایش پیچد،می اشنه*سی یقفسه در که شدیدی درد

 .گذاردنمی قسمتبی اشک قطره چند از را هایشچشم و بردمی را نفسش

 کندمی تریبزرگ احساس. سوزدمی او حال به دلش. نگردمی را شهام ترحم با نیل

 شهام حال، هر به. زندمی ایدرمانده خندکج. باشد تریکوچک به حواسش باید که

 را اشصندلی رود،می جلوتر. داد نجاتش ساماننابه وضع آن از روزی که است همانی

 .زندمی زانو شهام کنار و زندمی کنار

 پروابی فاجعه، عمق رساندن برای اما هست اشمهربانی روی از و دارد مالیمی لحن

 :زندمی حرف

 ...فهممنمی شدی؟ سیر جونت از مگه -

 به را اشافتاده پایین سر. گیردمی را نیل سفید جلوباز مانتوی ییقه حرفبی شهام،

 در... کند مکث بزند، جا تواندنمی شهام. زندمی تلخندی. چرخاندمی نیل سمت

 هم نیل خودِ مرگ به منجر است، سُها دنبال به که کسی هدف حالت بدترین

 که هاییآدم پای است، وسط هم رأیمند و شهام خود پای بلکه نیل، تنها نه شود؛می

 .داردبرنمی شوخی حالت، بدترین این... شناسدنمی

 هایشچشم سفیدی از چیزی دیگر. شودمی الل شهام سرخ هایچشم دیدن با نیل

 :گویدمی ضعیفی صدای با. کشدمی عمیقی نفس شهام... نمانده باقی

 !بگو... اطالعاتش... اطِ -

 .بگوید کلمه یک تا میردمی
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 این به حتی. شودمی جمع درهم صورتش و کندمی اخم نارضایتی با ابتدا در نیل

. است ناخوش شهام... که بکوبد شهام به مشتی چنان نباشد بد شاید که کندمی فکر

 را خودش است نحوی هر به رسانده، را خودش زحمت به وجود این با کشد؛می درد

 شهام یاراده این به گیردمی تصمیم نیل نهایت در... داردمی نگه پا سر الزم حد تا

 .بگذارد احترام

 نگاه دیدن با شهام. یابدمی پس باز را اشکاری جدیت. کشدمی عمیقی نفس

 حس. چسباندمی دیوار به را سرش. کشدمی راحتی نفس نیل، روشن سبز تفاوتبی

 هایشگوش فقط دهدمی اجازه و بنددمی را هایشچشم. نیست تنش در حالی و

 .باشند مشغول

 کتان شلوار با را جلوبازش سفید مانتوی. شودمی بلند زانویش به تیکه با نیل

 کشدمی عقب را اشصندلی. دارد قرار میز روی تاپش لپ. است کرده ست رنگشهم

 هاخط روی را نگاهش. کندمی باز را یادآوری دانیال اطالعات ورد فایل. نشیندمی و

 :دهدمی توضیح را اطالعات کلیات و سراندمی

 و پدر تولدش، از پیش اما شمالیه اصالتاً. سالشه چهار و بیست یادآوری، دانیال -

 زعفرون تجارت کار توی یادآوری، یعقوب پدرش،. کننمی مهاجرت تهران به مادرش

 شمال از اومدن برای که ایعجله خاطر به دانیال، اومدن دنیا به شب همون که بوده

 .رهمی دنیا از و کنهمی چپ راه توی ماشینش داشته، تهران به

 نشست اشنه*سی در دیرینه غمی. لغزندمی شهام هایپلک نیل، چشم از دور

 ایابلهانه کار خودش نظر به. است یکی هم مادرش مرگ و شهام تولد تاریخ. کندمی

 رویش. نسوزاند دل دانیال حال به که بگیرد را خودش جلوی تواندنمی منتها است؛

 زیر پوست هایشنفس. کشدمی دهانش درون به را هایشب*ل و گرداندبرمی را

 .سوزانندمی را ماسکش

 .گیردمی نفس نیل
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 صنایع یعرصه توی. یادآوریه یعقوب همون دایی دختر سالم، ساجده مادرش، -

 فوت استخوان سرطان خاطر به بوده، ساله شش دانیال وقتی. کردهمی فعالیت چوبی

 .شهمی

 تشنه دانیال خون به بود قرار. شودمی جمع خودش در. ندارد زدن حرف حال شهام

 هم دانیال. کند انکار تواندنمی حال این با! بگیرد غل*ب غم زانوی که این نه باشد،

 !او به شباهتبی چنداننه است؛ بدبخت یک

. است مدنظرش دانیال مادر مخصوص طور به. گویدمی «بیامرزد خدا» دل، در

. باشند بهتر مادرها باید گمانش به. ندارد «پدر» این از درستی درک شهام... پدرش

 .گویدمی «بیامرزد» هم دانیال پدر برای و دهدنمی رضایت دلش حال، این با

. شد داده یادآوری بنیامین ترش،بزرگ برادر به سرپرستیش مادرش، مرگ از بعد -

 .بوده ساله چهار و بیست حدوداً موقع اون بنیامین

 نفس خودش، کردن جمع برای و سردمی هاخط روی نگاهش. کندمی مکث نیل

 دانیال کرد حس رسید، اطالعاتش از بخش این به که هم اول بار. کشیدمی عمیقی

 !است شده نفرین

 متوجه خودش گشاید،می که ب*ل. نیامد درد به دلش بگوید اگر است دروغ

 .فهمدمی را صدایش شدن ترآرام شهام اما شودنمی

 ...بعد سال دو. بوده وکیل یه بنیامین -

 تاپلپ صفحه به چشم که نگردمی را نیل و گرداندمی باز نیمه را هایشچشم شهام

 :گویدمی حفظ از نیل. خواندنمی چیزی اما است دوخته

 .رسهمی قتل به فجیعی نحو به -

 .خوردمی جا. پرندمی شهام هایپلک
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 کرده زجرکشش قبلش انگار داشته، زیادی درد که کشتنش شیوه به توجه با -

 حرفه همین توی که هاییهدشمن از یکی کار گیرهمی نتیجه جنایی یدایره... بودن

 !نشده پیدا قاتلی االن تا حال، این با کرده؛ پیدا

 سالگی هشت در ساله، چهار و بیست دانیال. شوندمی مشت شهام هایدست

 را سُها دانیال بوده، وکیل بنیامین! پیش سال شانزده دهد؛می دست از را بنیامین

 هایچشم کوچک احتمال یک همین... رسیده قتل به پیش سال شانزده. شناسدمی

 احتمال این نبودن یا بودن داندنمی. کندمی هنگ. اندازدمی بیرون حدقه از را شهام

 محض شوک. ندارد موردش در ایگیرینتیجه و قضاوت قدرت. است بد یا خوب

 .است

 حاکم لحظه چند برای که سکوتی میان. گیردمی دهانش جلوی را دستش یک

 این در تواندنمی سُها... خیالبی خیال،بی. شنودمی را قلبش ضربان صدای شود،می

 تواند؟می. دارد شک باشد؛ گذاشته کارش سر حد

 جواهر که همانی بود؛ سروش پدرش، و سُها میان رابط کار تازه و جوان وکیلِ یک

 تصادف یک اثر در خداداد، مهرشاد نام به وکیل این. رساند سُها دست به را اندیش

 مگر آید؟می کجا از سُها وحشتناک شک این باشد، درست حدسش اگر... اما میردمی

 چه سُها نیست؟ زجرآور کند؟ زندگی تواندمی هم اعتمادیبی از حجم این با آدم

 !بودند؟ آورده سرش بالیی چه دیگران بپرسد باید شاید! نه... خودش سر بالیی

 را پیش سال شانزده تصادفی حوادث تمام است؛ مستعار وکیل اسم دانستمی

 دست حال این با! نداشت وجود میانشان خدادادی مهرشاد هیچ. بود کرده بررسی

 !شدهمی دیوانه داشته احتماال سُها... مرگش ینحوه در بردن

 بدون. کند کاری شهام برای سپس و بدهد را اطالعات ترسریع دهدمی ترجیح نیل

 برای ایفایده نیست قرار که هنگامی شهام، دیدن برای وقتی کردن تلف و برگشتن
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 صدای شدن بلند با شود؛نمی شهام حال متوجه و دهدمی ادامه باشد، داشته شهام

 .شودمی صدا آن پیگیر شهام حواس نیل،

 خبر پی در بعد، روز سه. بوده دانیال خود کنه،می کشف رو شجنازه که هم کسی -

 مدرسه، از دانیال عجیب غیبت گزارش و آمد و رفت نبودن بر مبنی هاهمسایه

 پیدا بنیامین یجنازه سر باالی رو دانیال و کنهمی جو و جست رو خونه پلیس

 .کننمی

 خیس را هایشب*ل. آیدمی بیرون اولیه شوک آن از. افتدمی پایین شهام دست

 تأثیر تحت است واضح صدایش تن از اما دارد را اشچهره جدیت هنوز نیل. کندمی

 باالتر را خودش و گذاردمی زمین روی را هایشدست کف شهام. گرفته قرار

 جای به اشفیزیکی هایدغدغه و افتدمی خروش و جوش به ذهنش. کشدمی

 .شوندمی پرت دورتری

 همان اگر. کند چک هم را بنیامین جریان باید. دهدمی فکرش به سامانی و سر

 سها اگر البته باشد؛ نداشته سها به نسبت بدی قصد دانیال لزوماً شاید باشد، وکیل

 و حدس راه، هزار. شودمی دیوانه دارد... باشد نبرده دست هم وکیل آن شخصیت در

 .کند دنبال را کدامشان باید داندنمی که هست گمان و احتمال

 او هایحرف روی فعالً برای را حواسش شودمی مجبور شهام نیل، دادن ادامه با

 .کند تنظیم

 از. بوده ریخته هم به روانی نظر از بوده، شده وارد دانیال به که شوکی خاطر به -

 یه در پزشکروان یه نظارت تحت باید دنمی تشخیص قانونی پزشکی طرف

 حالت به کنهمی تأیید پزشکشروان بعد، سال چهار بگیره؛ قرار روانی آسایشگاه

 .بشه مرخص تونهمی و برگشته طبیعی

 .اندازدمی نیکداد یاد به را شهام روانی، آسایشگاه
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 نیما خانوادگیشون، دوست به قانونی طور به پرستیش سر شدنش، مرخص از پس -

 .میشه داده محرابیان

 :دهدمی ادامه سرعت به نیل

 کنکور، در و انسانی یرشته دبیرستان. میفته غلطک روی زندگیش اون، از بعد -

 جای به نخبگان، علمی بنیاد در عضویت با. کنهمی انتخاب رو حقوق برادرش شبیه

 نام به وکالی که ایپرونده پذیرفتن با اول همون و دهمی علمی یمقاله یک سربازی،

 .زنهمی هم به اسمی پرونده، اون بردن و بودن کرده امید قطع ازش هم شهر

 گلویش سوزش خیالبی و دهدمی فرو را دهانش آب. کشدمی باالتر را خودش شهام

 :پرسدمی است، پیش از بلندتر که صدایی با. شودمی

 محرابیان؟ خانواده اعضای -

 دختر یه. نبوده خانوادگی ازدواجشون. سادات زهره همسرش، و محرابیان نیما -

 .محرابیان نازنین هست؛ هم دانیال بچگی بازیهم که دارن دانیال سنهم

 بازیهم دانیال حداقل.شودمی گرم دانیال برای دلش. زندمی محوی لبخند شهام

 .نداشت وقت هیچ شهاب است؛ داشته

. است میز روی هنوز دستش یک. گیرد قرار شهام به رو تا چرخاندمی را صندلی نیل

 .گیردمی ریشه اشکالفگی از که زندمی خندیکج

 بدونی؟ بخوای هست خاصی ینکته گفتم، رو کلیاتش -

 نیل. دهدمی زمین به را نگاهش کردن، فکر هنگام در. کندمی کوتاهی مکث شهام

 زمانی، یبازه این در. کندمی استفاده ساعت کردن چک برای فرصت این از هم

 .است بسته کلینیکش
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 در شهام. کندمی جمع را حواسش. بیندمی را شهام سر آمدن باال چشم یگوشه از

 :گویدمی گردد،می کاغذی دستمال دنبال به جیبش در که حالی

 داستان نه شخصیتشه، منظورم نداره؟ وجود درموردش خصوصی به ینکته -

 !زندگیش

 :کندمی زمزمه درهم ابروهایی با. زندمی اشچانه زیر دستی نیل

 !لحظه چند یه... شخصیتش -

 یپرونده دنبال به تاپلپ هایفایل میان در و گرداندبرمی را اشصندلی مجددا

 کامل را فایل آن است نکرده وقت شهام، یعجله خاطر به. گرددمی دانیال پزشکی

 به باشد، داشته وجود دانیال شخصیت درمورد خصوصی به ینکته اگر اما بخواند؛

 .است شده ایاشاره آن به پرونده این در زیاد احتمال

 .کنم چک رو پزشکیش یپرونده باید -

 هیچ. کندمی مچاله مشتش در را کاغذی دستمال. کندمی تأیید سکوتش با شهام

 به نسبت گرچه. نیست کن خرد اعصاب آبریزشش یاندازه به خوردگی سرما چیز

 حتی یا و انداختن پایین سر بار هر با که این از شهام اما ندارد دردی دیگر پیامدهای

 سرخ سرعت به اشبینی. است متنفر باشد، آبریزشش به حواسش باید عادی حال در

 .شودمی

 هانوشته روی هنوز که نگاهی با نیل. کندمی جمع را حواسش نیل، صدای شنیدن با

 :دهدمی پاسخ دود،می

 هر با دانیال ارتباط دانیال، ترخیص از بعد حتی سزاوار، محمدسینا روانپزشکش، -

 به دوباره دانیال روان شاید دادهمی احتمال کرده؛ منع رو بنیامین به مربوط چیزی

 .بیاد پیش اون برای ایدیگه مشکل یا برگرده قبل حالت

 .کندمی دیگر یجمله چند خواندن یاندازه به کوتاهی مکث نیل
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 عکس دادن از بعد چند هر باشه، داشته بنیامین از عکس یه داده اجازه فقط انگار -

 مطمئن و بیاد کنار دانیال تا داشته نظرش تحت دیگه یهفته دو یکی دانیال، به

 هم آخرش ماه دو بده، نشون عکس اون به نسبت عجیبی واکنش نیست قرار بشه

 .داده انجام بنیامین قبر سنگ درمورد رو کار همین بوده، شده ترآروم دانیال که

 .چرخاندمی را صندلی پا فشار با

 هست؟ ایدیگه چیز -

 کند، باز ب*ل خواهدمی که همین. دهدمی تکان منفی ینشانه به را سرش شهام

 شوندمی باعث آزارند؛می را نیل دارش،خش هایسرفه بلند صدای. افتدمی سرفه به

 .کند پرتابش بیمارستان تخت روی گرفته، را شهام ییقه بخواهد پیش از بیش

 هایشچشم. افتدمی زدن نفس به آیند،می بند هایشسرفه باالخره وقتی شهام

 یک و است دردمند هاسرفه شدت از اشنه*سی هنوز. کندمی پوفی. سوزندمی

 .کندمی نوازش را خودش گویی شود،می پایین و باال مانده؛ اشنه*سی روی دستش

 مکان. بفرست مجازیم... یشماره تلگرام حساب به... رو اطالعاتش... کامل فایل -

 .کن پیدا رو دانیال... فعلی

 سُها به مربوط مستقیماً که مسائلی که این از است متنفر. کندمی کوتاهی مکث

 آن از خودش حتی که موردی این خصوص به بسپارد؛ دیگری کس به را شوندمی

 دیگر اطالعات آوردن دست به با خیلی سُها صرف کردن پیدا. آوردنمی در سر

 دهد اجازه و بسپارد دیگری شخص به که است بزرگی ریسک رسماً. است متفاوت

 .بگیرد قرار اندیش جواهر و اندیش محور حول اطالعاتی دریافت معرض در

 یلجظه در نیست بعید دهد، ادامه بخواهد حال همین با اگر وجود این با

 و شوخی اشدرمانده بدن. بیفتد بدتری اتفاق و شود محض ناتوان تریحساس
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 ندهد، رضایت بد به اگر. ندارد دیگری یچاره اما نیست راضی. فهمدنمی ضرورت

 .دهد انجام اختیاطی اقدامات تواندمی بد برای کم دست. گیردمی را اشیقه بدتر

 .کاهندمی زدنش حرف سرعت از اشبریده هاینفس. گیردمی تصمیم سرعت به

 .برسم بهش... خودم تا بذار،... تعقیبش پای رو هفتم... و سوم کد -

 خواهدمی دلش. سپاردمی خاطر به مورد به مورد و دهدمی گوش سکوت در نیل

 استراحت باید! برسد هاآن به بخواهد کندمی غلط بگوید و بپرد شهام حرف میان

 اگر. بشود راضی آیدنمی نظر به هم شهام و است کارمند یک او وجود، این با کند؛

 .زدنمی حرف صدا و گلو وضع این با شود، راضی خواستمی

 بهشون. بده قرار... هفتم و سوم کد پشتیبانی پای... رو چهارده تا یازده کدهای -

 سمع استراق... یاجازه. نکنن استفاده شنود از... موکداً... شرایطی هیچ تحت... بسپار

 و تعقیب... از غیر ایدیگه کار اقتضای یا شده عجیب... موقعیت دیدن اگه. ندارن هم

 .بگی بهم تا بدن اطالع بهت فقط... داره مشاهده

 احتمالی یادآوری با. بزند حرف تواندمی بهتر. است برگشته عادی حالت به نفسش

. اندازدمی پایین را سرش. کشدمی درهم را ابروهایش دهد،می بنیامین مورد در که

 .کندمی تمیز را اشبینی هم باز حرص، با. نمایدمی ریز را هایشچشم

... قتلش یپرونده بیار؛ در... جزئیات ریز با... هم رو یادآوری بنیامین اطالعات -

 .داشته عهده به... کاریش یدوره که هاییپرونده

. سپاردمی خاطرش به فقط واکنش، بدون نیل اما انگیزدبرمی را نیل تعجب مورد این

 تمام جاهمین شهام دستورات گرددمی متوجه نیل شود،می طوالنی که شهام مکث

 .آیدمی بیرون اشرسمی حالت از بنابراین شوند؛می

 داروها ردن*خو از پس است، بهتر صبح نسبت به. شود بلند تا افتدمی تقال به شهام

 .هستند سست پایش و دست کمی هنوز حال این با... زدن سرم و
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 رفته درهم شهام کارهای حرص از که صورتی با. رودمی نزدیک و شودمی بلند نیل

 و کندنمی رد را دستش شهام کم، دست. کندمی دراز کمک برای را دستش است،

 .اندازدمی نیل روی را وزنش از بخشی

 شهام. گویدمی تچی خرد اعصاب با نیل در، پشت یپله سه سمت به رفتن حال در

 چیزی. ندارد مشکلی زن یک برای حملش که ایاندازه به است؛ سبک اندازه از بیش

 شب به نسبت که است بیشتری سبکی احساس آزارد،می را نیل پیش از بیش که

 .دارد گذشته

 به را تغییرها ترینکوچک دارد، خودش وزن و اندام روی که حساسیتی لطف به

 است؛ کرده کم وزن روز، نیم صرف به شهام دارد حتم. کندمی احساس سرعت

 .رودمی دست از شهام برود، پیش گونههمین. آیدمی نیل چشم به ولی کم هرچند

. دهدمی را جوابش جانیبی لبخند با شهام که اندازدمی شهام به چپی چپ نگاه

 .کردمی مهمان را شهام ،«خفه» یک بود، جایش

 کنی؟می نابود رو خودت داری حالیته احیاناً... گممی -

. شودمی پایین و باال عصبی صورت به نیل ابروی تک که خنددمی صدابی شهام

 واضحانه شوند،می برجسته که اششقیقه هایرگ و سایدمی هم روی که هاییدندان

 .نیاورد شهام سر بالیی که کندمی کنترل را خودش سختی به نیل زنندمی داد

 ماندن نابود از که کسی برای شدن نابود. است عادالنه نظرش به داند؛می شهام

 فقط بمیرد، سرماخوردگی یک خاطر به که نیست هم طوراین. است داده نجاتش

 .کشدمی درد

 :گویدمی آرامش با و بنددمی را هایشچشم

 !گیرممی رو شدنم نابود جلوی دارم... دونممی -

 :زندمی ب*ل تعجب با نیل. است دارخش صدایش
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 !ها؟ -

 نابود جلوی که دودمی کف بر جان. است گفته جک برایش شهام کندمی حس

 است، بعید که فهمدنمی شهام یا... شودمی نابود زودتر که گونهاین بگیرد؟ را شدنش

 که است آنی از فراتر شهام، برای شارایل سُها جریان آید،می نظر به که طورآن یا

 .کندمی تصور

 و چرخاندمی نگاهی نیل خندد،می نیل واکنش به صدابی شهام که حال همان در

 گذارد؟می شهام ذهن در چه داندمی کسی چه. کندمی پوفی

 شود رد خود یجنازه روی از برایش است حاضر که دارد چیزی هم نیل حال هر به

 سُها جریان کردنمی گمان منتها نشود؛ خودش نابودی به منجر آن، نابودی تا

 .کند درک را شهام تواندمی گمانش به. باشد داشته حکمی چنین شهام برای شارایل

 !سپرده دستش به شهام که سازمانی است؛ چیز همه نیل برای نیل، کار

*** 

 ۱۶:۰۰ ساعت _ جمعه

 

 و کندمی رها ظرف در را چنگالش و قاشق. فشاردمی هم روی را هایشپلک احسان

 بردنمی گمان. کند کنترل را خودش بتواند تا شودمی مشغول چپش دست نوازش به

 که است آمده فرود هایشگوش بر محکمی یکشیده چون بشنود؛ چیزی چنین

 !نیست دنیا این در اصالً یادآوری بنیامین. است بد. کندمی درد جایش هنوز

 توضیح است، ایستاده آشپزخانه انتهای چوبی میز دیگر طرف در که پدربزرگش

 :دهدمی

 !رسیده قتل به پیش، سال شونزده تقریباً -
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. است شده شوکه. بدهد سامان و سر افکارش به تا کشدمی عمیقی نفس احسان

 فرد یک قتل برای پیش سال شانزده دیگر، طرفی از... و بود کرده خوش را دلش

 آن. باشد گفته دروغ اکبری کندنمی گمان. است مناسب حد از بیش مرتبط،

 یادآوری دانستنمی انگار... داشت یشانمذاکره از پس که اینگرانی بدون حالیخوش

 !مرده

 !است پرت مرحله از یا کند،می بازی خوب یا اکبری

 .آوردمی باال را سرش جدیت با احسان

 داشته؟ فرار قصد کنه؟می کارچی اکبری، -

 احسان که نیست جوری اشآشفتگی. دارد را بامداد آشوب همان هنوز آشپزخانه

 خود دارد هم االنش همین آشفتگی این بوی. کند خبر مستخدم برایش بخواهد

 .لنگدمی چیزی یک است معلوم. کندمی خفه را احسان

 .نداده انجام مشکوکی کار حاال تا. سپردمش بستم، رو دهنش که پزشک یه به... نه -

 گفته چیزی چنین فرار جهت خریدن وقت برای اکبری آیدنمی نظر به بنابراین

 .بگردد بیشتر باید اما است آزاردهنده باشد؛

 .باش مراقبش قبل از بیشتر فقط باش، نداشته بهش کاری فعال. خوبه -

 :پرسدمی کوتاهی مکث از پس احسان. است ایستاده رسمی پدربزرگ،

 .گممی رو یادآوری بنیامین نمونده؟ باقی ازش.. چیزی -

 تواندنمی. بدهد ادامه بتواند که همین است، راضی هم کوچک سرنخ یک به احسان

 .نیست مشکلی دارد، را اکبری که وقتی تا. بگذارد زمین را اولش اولویت

 اشتهایش. راندمی میز کنار به است، گرفته بیرون از که غذایی مصرف بار یک ظرف

 .است شده کور



 
 

  shun-                                                                              www.cafewriters.xyz-ی اول |  ی نقطهدسیسه

www.cafewriters.xyz        
Page 279 

 .راندمی عقب به موهایش و خاراندمی را سرش یگوشه پدربزرگ

 نکرده؛ تغییری شخونه ولی شده تخلیه که کارش محل. بگم رو همین خواستممی -

 قتلش خاطر به سالش و سن کم برادر به که شوکی خاطر به معلومه، که جوراین

 مرخصش که هم بعد. میشه بستری آسایشگاه توی مدتی یه برادرش میشه، وارد

 اون آوردم، دست به که اطالعاتی طبق... برگرده خونه اون به نباید میگن کنن،می

 .نشده هم فروخته ولی زنهنمی سر بهش برادرش. متروکه خونه

 :پرسدمی ایشده ریز چشم با احسان

 برادرش؟ -

 .دهدمی تکان مثبت ینشانه به را سرش پدربزرگ

 شجنازه هم برادرش همین. بوده سالش هشت موقع، اون که داشته برادر یه فقط -

 .شهمی وارد بهش شدیدی شوک همین خاطر به کنه،می پیدا رو

 به را بنیامین ینامهزندگی باشد الزم اگر! دارد را کردن امتحان ارزش خانه؟ یک

. زندمی چنگ او به مربوط مورد تریندست دم به االن، برای اما گرددمی سرنخ دنبال

 روی آرنج از را هایشدست. است نرسیده بست بن به هنوز که دارد خوشحالی جای

 .نیست چپش دست نوازش به نیازی دیگر. گذاردمی میز

 ست؟متروکه مطمئنی -

 مشکی اشهمیشه شبیه. کندمی تأیید طوالنی زدنی پلک با سکوت در پدربزرگ

 .آیدنمی کنار آن با پدربزرگ که است عزایی لباسِ است؛ پوشیده

 :گویدمی موکدانه اما تیتروار و کوتاه احسان

 !بگرد دقت با... امشب همین شبِ نیمه -
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 رضایت احسان اقدامات از که نیست گونهاین. گیردمی را احسان منظور پدربزرگ

 .کندمی تأیید سکوت در. ندارد هم ایچاره اما باشد داشته

 یزمینهپس با رنگ اینقره و قدیمی طرحی سرش، پشت در آشپزخانه هایسرامیک

 همین در مادرش. است احسان مادر و پدر یخانه همان خانه، این. دارند سفید

 ارحام حتی! کند فرار نخواست وقت هیچ احسان حال این با شد؛ کشته آشپزخانه

 .داندنمی مقصر خود خودی را آشپزخانه این هم

 چرا... کندمی زندگی خوابد،می خانه همین در خورد،می آشپزخانه همین در احسان

 رها از احسان. باشند ناخوشایند اگر حتی چسبید، باید را خاطرات کند؟ فرار باید

 را خودش تمامِ او،... احساساتش یاندازه به است؛ متنفر هم اشگذشته کردن

 .خواهدمی

*** 

 ۲۲:۰۰ ساعت _ جمعه

 

 دارموج موهای که شده خم چنان و اندافتاده هایششانه. است نشسته تخت یلبه

 موکت است؛ زمین محو روحشبی نگاه. اندشده صورتش یپرده اش،تیره ایقهوه

 ...شطرنج یصفحه طرح

 از عظیمی گرداب در چرخیده، سرش دور دنیا. است گرفته سرسام حال به تا صبح

 .است شده دیوانه واقعاً نه،... دیوانگی مرز به. رفته فرو احساسات

 مصرانه دیگری و برود گویدمی یکی. اندافتاده هم جان به وجودش قطب دو

 را او دومی، و دهدمی را شدن موفق یوعده دانیال به اولی. نرود خواهدمی

 !گذاشت خالص ترس را نامش بتوان شاید... ایواسطه و دلیل هیچبی ترساند؛می
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 همچون پیامدهایش، دیگر. کندمی عادت ترس این به دارد کندمی احساس دانیال

 شدت به... و قلب تپش گرفتن سرعت پریدگی، رنگ هایش،سرانگشت شدن سرد

 .آیندنمی چشمش به ولی هستند دهند،نمی آزارش قبل

 کردن درک از... کند موشکافی را خودش تواندنمی. داندنمی هم خودش دیگر

 و علت بطه*را که دلیلیبی احساسات این فهمیدن از است؛ شده خسته خودش

 .کشیده دست است، شکسته درهم معلولیشان

 ترس و دارد خانه آن به نسبت پیش از که ترسی وجود با گمانش به نهایت، در

 !برود خواهدمی انداخته، چنگ جانش به تازگی به که جدیدی

 تیشرت. است زده گره هم به را هایشدست و گذاشته زانوهایش روی را هایشآرنج

 .گرداندبرمی را سرش. دارد پا به مشکی شلوار همراه به سبزی

. تابدمی ماه، و اندشده رانده کناری به سفید هایپرده اما نیست روشن اتاق المپ

. شودمی پایین و باال منظم اشنه*سی یقفسه ببیند، را نازنین صورت تواندمی

 .است برده خوابش دانیال خوابتخت روی نازنین،

 آزار همیشه از بیش را نازنین امروز،. زندمی رضایت روی از محوی لبخند دانیال

 کرده را تالشش هم باز و بود خورده حرص بود، ریخته اشک پایش به پا نازنین. داده

 برگشتن یلحظه از دانیال که این وجود با حتی کند؛ پرت را دانیال حواس که بود

 این. بخندد همیشه دارد دوست دیگران، مقابل در. خندیدمی خودش نازنین

 خواب در نازنین رسدمی نظر به که است خوبکم دست. کندمی حالشخوش

 .دارد آرامش

 :شودنمی تولید صدایی اما خورندمی تکان دانیال هایب*ل

 !ببخشید -

 :گویدمی آرامی به. کشدمی خجالت. اندازدمی پایین را سرش



 
 

  shun-                                                                              www.cafewriters.xyz-ی اول |  ی نقطهدسیسه

www.cafewriters.xyz        
Page 282 

 .کنممی اذیت هم رو تو -

 شیرینی طعم. ماندمی بنیامین شبیه خورد؛می را اشغصه خودش، از بیشتر نازنین

 .شویدمی را شیرینی این وجدانش عذاب. آیدنمی خوشش دانیال اما دارد

 اما خندید صادقانه بالفاصله دانیال گرچه دید، حال آن با را او و برگشت نازنین وقتی

 کند؛ آرام هم را دانیال خواستمی حال همان در! زد گریه زیر او جای به نازنین

. نگذاشت تنهایش هم لحظه یک نازنین دیگر! بود نازنین از ترآرام خودش که دانیالی

 .بود خاطر آزرده هرچند، کرد؛می بخند و بگو فقط پیش، ساعت یک تا

 خوابش دانیال خوابتخت همین روی خستگی از بفهمد که آن بی هم نهایت در

 فیلم هم با تا بود آورده را تاپشلپ نازنین است، تخت روی هنوز تخمه ظرف. برد

 خواستمی فهمید،می دانیال... و زدمی چنگ چیزی هر به ناامیدانه. کنند تماشا طنز

 .نمود خاموش را تاپشلپ نازنین، رفتن خواب با و کرد همراهی. بداند قدر

 ساعت هایعقربه تواندمی سختی به ماه، نور لطف به. آوردمی باال را سرش دانیال

 .است مناسبی زمان. ببیند را خوابشتخت مقابل

 مکث نازنین صورت روی ایلحظه. کشدمی باال نازنین گردن تا احتیاط با را پتویش

 .دارد سنگینی خواب اما خوابدمی او از ترکم نازنین. کندمی

 .برگردم زود کنممی سعی -

 .دزددمی نازنین صورت از را نگاهش

 .گردمبرمی... زود. آدنمی پیش برام مشکلی گذشته، زیادی زمان... شهنمی چیزی -

. شدمی نبود، دانیال حرف در که اطمینانی یمتوجه سادگی به بود، بیدار نازنین اگر

 نازنین به نگاهش داد ترجیح همین برای ندارد؛ اعتماد حرفش به هم دانیال خود

 .نباشد
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 بلند جایش از و کشدمی صورتش روی دستی. برگردد تصمیمش از تواندنمی

 خواب نازنین. آوردنمی دست به این از بهتر زمانی. شود آماده صدابی باید شود؛می

 کرده، تعیین برایش سزاوار که ممنوعیتی خاطر به. نیستند هم مادرش و پدر و است

 .هستند مراقبش مورد این در همیشه

 در که کندمی قانع را خودش اما ندارد خوبی حس نازنین گذاشتن تنها به نسبت

 کرد،می زندگی آن در بنیامین با که اشقبلی یخانه. هستند مسکونی مجتمع یک

 .بود ویالیی

 مسکونی مجتمع یک در اگر است؛ کرده فکر آن به شدن دیوانه حد به بارها، و بارها

 برای تریسخت شرایط حال هر به یابد؟ نجات بنیامین بود ممکن کردند،می زندگی

 ...زجرکش را بنیامین توانستنمی دیگر احتماالً کم، دست. داشتمی وجود قاتل

 بلند صدایش تا خوردمی فرو سختی به را بغضش. کشدمی عمیقی نفس دانیال

 .رودمی کمدش سمت به. نشود

 !ترسدمی ویالیی هایخانه در بودن تنها از دانیال شد؛ شروع ترسش جا همان از

*** 

 ۲۲:۳۰ ساعت _ جمعه

 

 صفحه به را ایشقهوه هایچشم زند،می هم را عسلش شیر که حال همان در شهاب

 هایدوربین طریق از قسمت یک. است دوخته شده، قسمت دو که تاپشلپ نمایش

 مسکونی مجتمع بیرونی و پارکینگ فضای کرده، گذاریجای سوم کد که ایمخفی

 روی هفتم کد که است اسیپیجی ثابت یاب رد دیگر، قسمت و دهدمی نشان را

 .کرده نصب یادآوری دانیال ماشین
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 دست. دارد بهتری حال اکنون، و بود گذرانده استراحت به را ساعتی چند اجبار به

. اندگرفته آرام مسکن لطف به هم سرش و نه*سی و است شده کنترل تبش کم

 سرفه ترآرام و پیش از کمتر و است کرده مصرف دارو هم هایشسرفه و گلو برای

 وضعیت و برود حال از کارش هنگام نبود بعید داد،می ادامه وضع همان با. کندمی

 .شود پیش از بدتر

 و گرفت عهده به را یادآوری دانیال تعقیب خودش که بود عصر هفت ساعت تقریباً

 اما بود رسیده مسکونی مجتمع به دانیال، دنبال به. کرد مرخص را دیگر کدهای

 .نمود پارک نزدیک، هاخیابان از یکی در و کرد کج را راهش نبودن، مشکوک برای

 که معمولی ایچهره با فردی. است ساخته را جدیدش شخصیت منظور همین به

 مشکی مجعد موهای با ایقهوه هایچشم! داندنمی را نامش هم شهاب خود حتی

 برای گریم قسمت ترینسخت صورتش، محو ریش ته و است سبزه هم پوستش. دارد

 .بود شهاب

 ...هی -

 گرفتگی خاطر به را عسلش شیر. است ندیده دانیال از مشکوکی حرکت حال به تا

 و دویست پژو راننده کمک صندلی روی. بخورد ذره ذره شودمی مجبور اش،بینی

 دیده مقوی هایخوراکی از انبوهی اند،دودی هایششیشه که ایمشکی شش

 .شودمی دیده شیر خأل فالسک هم صندلی مقابل سبد در و شودمی

 مستقیم. پردمی باال ابرویش تک پارکینگ، در دانیال یپریده رنگ یچهره دیدن با

 گرچه. است پوشیده دودی کاپشن با مشکی جین شلوار. رودمی ماشینش سمت به

 بتواند که هست ایگونه به هادوربین از یکی یزاویه اما انداخته را کاپشنش کاله

 .دهد نشان را اشچهره

 در هایشدست و است افتاده پایین سرش. داردبرمی آرام و کوتاه هایقدم دانیال

 .اندرفته فرو کاپشنش جیب
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 لیوان، در بستن از پس و شودمی شیرعسلش ماندهباقی ردن*خو خیالبی شهاب،

 پارکش جای از احتیاط با و زندمی استارت سرعت، به. دهدمی قرارش سبد داخل

 .برساند مجتمع به را خودش باید. شودمی خارج

*** 

 ۰۰:۰۵ ساعت _ شنبه

 

 نکردن شک خاطر به. گیردمی قرار دانیال وامبی پشت دوباره فرمان، چرخاندن با

 به توجه با فرعی هایراه از و شودمی خارج دیدش از کوتاهی هایمسافت دانیال،

 .کندمی دنبالش اسپیجی مسیر

 آشنایی آزارد؛می را شهاب چیزی اند،پیموده جااین به تا که مسیری به توجه با

 احتیاط، محض. بزند حدس را مقصد بتواند گمانش به... شودمی طی که آدرسی

 .گشایدمی فرستاده، برایش نیل که راری فایل و داردبرمی را شهام همراه تلفن

 را همراه تلفن یصفحه دیگری، و است دانیال ماشین و اسپیجی به چشمش یک

 یخانه آدرس سراغ به راست، یک. گشایدمی را آدرس نام به فایلی. کندمی چک

 .رودمی بنیامین یخانه همان یا دانیال قبلی

 آن با کامل خوانیهم اند،پیموده حال به تا که مسیری! زدمی حدس که طورهمان

 .دارد آدرس

 هایشب*ل میان از نچی و رودمی درهم صورتش. کندمی ریز را هایشچشم شهاب

 خوانده کامل را دانیال پزشکی یپرونده هم خودش نیست؛ طبیعی. پردمی بیرون

 .است
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 فوبیای به ایاشاره حتی بود، کرده منعش کار این از وضوح به سزاوار محمدسینا

 باشد، داشته تواندمی که پیامدهایی و ویالیی هایخانه به نسبت دانیال عجیب

 !کند؟می غلطی چه دارد دقیقاً یادآوری، دانیال. داشت

 همان با. بیندمی را راهنما چراغ قرمزی... بود مشکوک هم ابتدا از است؛ مشکوک

 ماشین، یک. شود متوقف تا کاهدمی سرعتش از و دهدمی تکان سری درگیر، فکر

 .است انداخته فاصله وامبی و شش و دویست پژو میان

 گرفتن بدون. دارد وقت نیم و دقیقه یک نزدیک که دهدمی را این نوید شمارثانیه

 ماشین داشبورد در که منتولی به آغشته دستمال و بردمی پیش دست جلو، از نگاه

 !بکند آبریزشش و گرفتگی بار چیزی یک خواهدمی دلش واقعاً. داردبرمی است،

 یا برسد، تا برود، پیش دنده همین با. سوزدمی و شده سرخ هادلقک شبیه اشبینی

 با و کندمی پوفی! شده خفه اشبینی گرفتگی از یا رفته، میان از اشبینی سبزگی

 .چرخاندمی حدقه در چشم کالفگی،

*** 

 ۰۰:۳۰ ساعت _ شنبه

 

 نیست خودش دست. رسدمی یقین به شهاب حدس اس،پیجی ردیاب شدن ثابت با

 احساس موضوع این به نسبت. بگیرد را دانیال برای اشنگرانی جلوی تواندنمی اما

 .دارد بدی

 حتی. است شنیده دانیال، توسط شدنش پیدا و بنیامین قتل ینحوه مورد در

 و بکشد نفس تواندمی صحنه، آن دیدن از پس بنیامین چگونه کند درک تواندنمی

 .کند زندگی
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 پارک دانیال چشم از دور خانه، همان کناری یکوچه در را شش و دویست پژو

 آیدمی در زور به هنوز صدایش است، گرفته گلویش. زندمی مشکی ماسک. کندمی

 .است شده کاسته هایشسرفه شدت از داروها، لطف به اما

 مزاحم هایشسرفه صدای خواهدنمی دلش ببیند؛ را او کسی امشب نیست قرار

 .شوند

 پالتوی درون را کلید. کندمی قفل و بنددمی صدابی را در. شودمی پیاده ماشین از

 و دست در که نیست حجیم هم کاپشن یاندازه به و است گرم. اندازدمی چرمش

 .ندارد هم چندانی ارتفاع. باشد پایش

 بافتنی کاله. کند حرکت راحت بتواند تا است کشی نوع از و گرم هم کتانش شلوار

 .دارد سر به هم مشکی

 طی است، باقی کوچه سر تا که مسیری نفس، به اعتماد با و گیردمی باال را سرش

 در که احتیاط محض اما بیندنمی را کسی خیابان، در و است خلوت کوچه. کندمی

 .برود راه عادی کندمی سعی نکند، شک او به کسی هم شدن دیده صورت

. است کرده تعویض مشکی بافتنی هایکشدست با را ایشپارچه هایکشدست

 کرد،می تولید هم صدایی اگر البته شود؛می صدا تولید مانع اسپورتش کفش یپاشنه

 اشتباه اگر. آیدمی بغلی یکوچه از بلندی موزیک صدای. شدنمی شنیده احتماال

 .باشند رفته رتی*پا آن به هم محل این اهالی نیست بعید. باشد رتی*پا باید نکند،

 با کندمی وانمود. کشدمی بیرون را اشخانه کلید شود،می نزدیک که کوچه یلبه به

 موازات در دقیقاً مناسب، ینقطه در و است بازی حال در پشمالویش کلید دسته

 اشتباه یک خاطر به ظاهر به کنارش، کرمی نمایسنگ دیوار از نقطه آخرین

 برخورد ینحوه هست حواسش. افتدمی زمین و سردمی دستش از کلید ناخواسته،

 صدای از و بگیر قرار کلید زیر در پشمالو توپ که کند تنظیم جوری را کلید

 .بکاهد برخوردش



 
 

  shun-                                                                              www.cafewriters.xyz-ی اول |  ی نقطهدسیسه

www.cafewriters.xyz        
Page 288 

 نچی نارضایتی، با و اندازدمی باال ابرو عمد به. دهدمی نشان متعجب را خودش

 شلوار کشیدن باال با و کشدمی مندیحرص لبخند به را هایشب*ل. گویدمی

 .بردارد را کلید دسته تا زدمی زانو اش،مشکی

 روی و کشدمی پس را دستش راه، میان... نماید سرفه که است االن کندمی احساس

 تا لرزاندمی را اششانه زمان،هم. شود خفه نطفه در اشسرفه تا گذاردمی دهانش

 .هست کناری یخانه یبسته مدار دوربین دید در. کندمی سرفه دهد نشان

 تا. دهدمی دانیال به را نگاهش چشم، یگوشه از. شودمی خم کلید برداشتن برای

 برده جلو را سرش دانیال دیدن یاندازه به فقط و کشیده عقب را خودش امکان حد

 .کندمی حرکت کلید سمت به چنانهم دستش. است

 فرمی گردش، صورت به حالتشان. است کرده رد گوش پشت از را مجعدش موهای

 .دهدمی مانند مربع

 حد از دستش اما است دستش در خانه کلید. است ایستاده خانه در جلوی دانیال

 صورتش موهایش شده باعث است، انداخته پایین که سری. رودنمی جلوتر مشخص

 .بخواند چیزی صورتش از نتواند شهاب و بگیرند قاب را

 به و داردبرمی را کلید شهاب. آیدنمی خود حال در نظر به. اندافتاده دانیال هایشانه

 یا است نشسته رویش خاکی داندنمی حتی واقع در. شودمی مشغول خاکش تکاندن

 شاید ببیند، را دانیال صورت توانستمی اگر. است دانیال به نگاهشنیم چنانهم... نه

 .کردمی درک را وضعیت بهتر

 بختانهخوش. زندمی تخمین را سقف ارتفاع. شودمی دانیال خیالبی کوتاهی مدت

 .برود باال دیوار از ماشین، سقف از استفاده با تواندمی. ندارد مانعی دیوار یلبه

 خواهدمی گویی. شودمی دانیال شده مشت دست متوجه گرداند،برمی که را نگاهش

 جلب را اشتوجه اینکته ناگهان. کند مشت هایشدست میان در را خانه کلید
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 قاعدتاً اند،نکرده ممنوع برایش مگر دارد؟ را کلید آن کجا از دانیال اصالً. کندمی

 نگاه در که بود رفته فرو ترمهم مسائل بحر در انقدر! بودمی دستش کلید آن نباید

 .نکرد خطور ذهنش به نکته این اول،

 خانه کلید همان که گذاردنمی باقی شکی است، در به رو که کلید گرفتن ینحوه

 تشخیص را اشسفیدی اما ببیند را در طرح درستی به تواندنمی کنار، از. است

 فعلی موقعیت در تغییری آورده، کجا از را کلید آن دانیال که این نکند فکر. دهدمی

 .کند ایجاد

 تیر سرش. است بسته را هایشچشم. فشاردمی را کلید ناخوداگاه و عصبی دانیال،

... نیست لحظه یک و هست لحظه یک چیست؟ تردید این برود؟ باید. کشدمی

 هم ابتدا از. ترسدنمی بگوید اگر است دروغ اکنون، اما بود گرفته را تصمیمیش

 را سرش بزند، زانو زمین روی خواهدمی دلش آورده، کم... ولی ترسدمی بود پذیرفته

 !شد تمام! بوم... و بکوبد دیوار به

 داروهای است، موقت که بیماری .گیردمی زهرمار یمزه وجودش. زندمی تلخندی

 شدیدتر، بیماری چه هر! زندگی حال به وای شود؛ خوب تا آزارندمی را آدم تلخش

 .است دانیال بیماری شدیدترین شاید زندگی، این و بدتر دارو

 دومین از پس. اندازدمی کلید به نگاهینیم. کاهدمی دستش فشردگی از رفته رفته

 کلیدی از جدا بنیامین بود، مانده در پشت و کرده گم را خانه کلید دانیال که باری

 کرده پنهان آمد،می باال که خانه جلوی سنگ زیر مبادا روز برای را کلید این دیگر،

 .بود

 حتی. کند استفاده کلید آن از گونهاین روزی کردنمی هم گمان حتی دانیال

 بنیامین با اگر آمدنمی یادش وقت هیچ احتماال. بود برده یاد از تقریباً را وجودش

 .شدنمی مرتبط
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 سر به هنوز زمان آن در شهاب. است برداشته را کلید و شده خم رسیدن محض به

 .است نشده متوجه تبعش به و نرسیده کوچه

 کند،می تماشا را هاستاره. گیردمی باال را سرش. فشاردمی را کلید دیگر بار دانیال

 نهایت در و مادرش سپس پدرش، هایچشم روزگاری روزی که سفیدی هاینقطه

 .هستند تلخ یکلیشه یک فقط... اکنون و بودند شده بنیامین

 :کندمی زمزمه. بنددمی چشم بنیامین

 !بن... باشه بهم حواست -

 برداشتن از پس. خوردمی جا دانیال چشم از دور شهاب. اندازدمی در توی را کلید

 مشغول را خودش بود شده مجبور دانیال، هایکردن معطل لطف به کلید، دسته

 .خیزدبرمی و کندمی کامل را اشپاپیونی یگره. دهد نشان کفشش بند کردن محکم

 پاسخ و آوردمی بیرون جیب از را آن که خوردمی زنگ همراهش تلفن کندمی تظاهر

 به خودش، دادن نشان متعجب با فقط! گویدمی چه فهمدنمی هم خودش. دهدمی

 برایش ناگهانی کاری که این فرض دهدمی اجازه و کندمی تند قدم ماشینش سمت

 .کند رد را سرانجامبی آمد و رفت یک برانگیزیشک آمده، پیش

 باید. است امان در کناری یخانه یمداربسته دوربین دید از خانه در مقابل دقیقا

 .کند باز دیوار روی از را خودش راه سپس، و شود وارد دانیال کند صبر

 چپش کشدست کمی شود،می که ماشین سوار. بدهد تغییر هم را ماشین مکان باید

 پایین را دستش. چسباندمی اشپیشانی به را دستش پشت و کشدمی باال را

. است دوباره گرفتن جان حال در تبش. کشدمی درهم ابرو نارضایتی با و اندازدمی

 .بود شده بهتر تازه

 :زندمی ب*ل صدابی

 .بیا راه باهام رو امشب یه -
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 !است خودش بدن مخاطبش،

*** 

 ۰۰:۴۵ ساعت _ شنبه

 

 نندازی، قلمم از نوشتی؟ رو تنامه وصیت ببینم پدربزرگ، هامیریمی داری... هی -

 !هامالت واسه کردم تیز دندون

 پشت خندد،می خودش جالب چنداننه شوخی به خیالیبی با که حالی در هَدیل

 ترافیک و لعنتی قرمز چراغ اگر. اندشده نزدیک مقصد به. کندمی توقف قرمز چراغ

 .کوباندمی خانه آن در به را ماشین ساعت نیم سر نبود،

 هَدیل به و گیردمی بیرون از نگاه ار،*خم هایچشم با پدربزرگ همان یا پیرمرد

 کوتاه، لحظاتی برای و است نشسته راننده کمک صندلی روی خودش. دهدمی

 چسبانش مشکی چرم شلوار و کت همان کار هنگام عادت، به که نگردمی را دختری

 .است پوشیده را

 برایش شیطنت با. گرددبرمی سمتش به پدربزرگ، نگاه سنگینی احساس با هَدیل

 .اندازدمی باال را پشتش پر ابروهای

 ...نیست خیالی ندونستی؟ رو قدرم کنیمی فکر داری چیه؟ ها؟ -

 .خنددمی

 .نکنم حاللت اگه کمتر سگ از من بذار، رو مالت -

. گرداندبرمی را رویش حرف بدون فقط. دهدنمی نشان خاصی واکنش پدربزرگ

 گذاشتن دهن به دهن حال و حس! شودمی منفجر دارد خیال و فکر شدت از سرش

 .بشود هَدیل حریف که نیست هم گونهاین ندارد،
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 تا احسان. کندنمی رهایش احسان فکر. دهدمی ماشین از بیرون به را نگاهش دوباره

 نخواهد برایش خوبی عاقبت اندیش با شدن درگیر برود؟ پیش خواهدمی کجا

... حال این با. است کشیده بیرون سازسم از را خودش وقتی خصوص به داشت،

 کنترلش از احسان احسان، کردن محدود با ترسدمی. بگیرد را جلویش هم تواندنمی

 .دهد انجام را کارهایش او اطالعبی و شود خارج

 زمزمه ب*ل زیر. اندازدمی باال ابروییتک پدربزرگ، یگرفته حال دیدن با هَدیل

 :کندمی

 .برکت بده خدا -

. خواندمی پدربزرگ را پدربزرگ احسان، تبع به. ماندمی دور پدربزرگ گوش از

 منتها... ندارد خونی نسبت ترینکوچک هم پدربزرگ با بیند،نمی زیاد را احسان

 .است کرده قالب پدربزرگ به اشنوه عنوان به را خودش

 تکان جایش سر قراریبی با. آیدنمی خوشش میانشان سکوت از. کندمی پوفی

 .خوردمی

 یقه احسان واسه داری شده چی باز. شهمی حسودیم براش، نده جون جوریاین -

 ...دیده برامون خوابی چه بار این نگفتی دی؟می جر

 :دهدمی ادامه! بودها رفته یادش. زندمی بشکنی هَدیل

 نه؟ یا بینهمی چشم یه با هم هاشخواب توی نپرسیدی ازش راستی آها، -

 هایجنبانیچانه این به. کندمی تماشایش صدابی هم باز و گرددبرمی پدربزرگ

 میکروفون انگار که هَدیل بلند خدا یهمیشه و تیز صدای. است کرده عادت هَدیل

 .شکندمی را اشخانه سکوت که است صدایی تنها داده، قورت
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 مرگش یک پدربزرگ این نه،. کندمی صداییبی نچ و گیردمی باال را سرش هَدیل

 بودن چشمی تک چرا که دادمی جر را هَدیل خود ییقه باید عادی حالت. شودمی

 !گرفته سخره به را احسان

 قول بهم؟ دیمی تأم وکالت آسایشگاه، بخوابونمت گرفتی؟ افسردگی چته؟... هی -

 دونه یه تازه،. کنم آتیش داغ داغِ بیام برات جیگر سیخ شیش روزی دممی

 ...شه روون دهنت آب کنم،می جور هم مادربزرگ

 تکیه صندلی به و کشدمی عقب را خودش. شودمی تسلیم پدربزرگ نهایت در

 .دهدمی

 .نیست نیازی -

 به هاماشین میان در. کندمی حرکت بالفاصله هَدیل، و شودمی سبز راهنما چراغ

 !نیست که نیست. گرددمی گرفتن سبقت برای راهی دنبال

 در. هستند یادآوری بنیامین نام به شخصی یخانه راه در داند،می که طورآن

... مشکوکی چیز هر! هست چه داندنمی حتی هَدیل که بیابند را چیزی باید اشخانه

 .است نداده این از بهتری توضیح پدربزرگ

 سفید بزرگه مادر. بگو رو نظرت مد سنی رنج. نداریم تعارف که تو و من... دِهه -

 گلت دسته و شیرینی... ضرر و مرگ! ارزهمی بگی، چی هر که مسبزه سیاه؟ باشه؟

 ...آ گیرم،می برگشتنی دستم، دادی رو اموالت تأم وکالت که راه اون. من با هم

 .گیردمی خودش دست پشت از صدایی و سر پر و دارآب چ*ما هَدیل

 !بیاد حال جیگرت تهِ تا -

 نیستند فردا و امروز داستان هَدیل هایهذیان. بنددمی چشم حرف بدون پدربزرگ،

 به تا عصر. گذردمی ذهنش از احسانی دست از امان. دهد اهمیت بهشان بخواهد که

. دارد کم را محیا یک فقط کنند؛می اشدیوانه جماعت این... ندیده هم را اَرحام حال
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 دارد امید که است احمقانه شاید سردرد این با. گذاردمی اشپیشانی روی دستی

 .شود تمام خوشی و خیر به چیز همه

*** 

 ۰۱:۰۰ ساعت _ شنبه

 

 از بیشتر درجه چند تیرگیشان که داریموج موهای است، بلندتر او از کمی که قدی

 تارهای روی تأثیری ترینکوچک وزد،می که نسیمی. هست خودش ایقهوه تارهای

 .گذاردنمی دانیال هایچشم مقابل آشنای

 که هاییب*ل رفته، باال ابروهای... خودش شبیه درست مشکی، ایگربه هایچشم

 و کت. است آشنا دانیال برای عجیب، که نگاهی. اندشده کشیده مهربان لبخندی به

 ایقهوه رنگشان کند باور خواستمی ساله هشت دانیال که ایسرمه آشنای شلوار

 ...ننشسته رویشان ایلکه! است

 شاید نگرد؛می را است ایستاده مقابلش که بنیامینی شده، درشت هایچشم با دانیال

 باز دهانش. کردمی سقوط نبود، بسته، خودش سر پشت که دری به اشتکیه اگر

 .کند تحلیل را آمده پیش موقعیت تواندنمی شده، درمانده ذهنش. است مانده

 شش و بیست جوانی همان به. ایستاده جلویش درست بنیامین! هست بنیامین

 داشت؛ تن به اشزندگی لحظات آخرین در که هاییلباس همان هست، اشسالگی

 .بیندمی را بودنشان ایسرمه وضوح به دانیال نیستند، لکه دیگر منتها

 بهت در ذهنش اما بزند حرفی کند، کاری یک باید داندمی. لرزدمی دانیال یچانه

 جاهمان هنوز برده، عقب سرش پشت در بستن برای که هاییدست. است کرده گیر

 .اندچسبیده در به دانیال یتکیه خاطر به و هستند
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 باال بنیامین دست... است نشده چیزی هیچ انگار. کندمی نگاهش آرامش با بنیامین

 سرش روی و آیدمی باال که بنگرد را دستش حرکت تواندمی فقط دانیال. آیدمی

 .لرزدمی اختیاربی بدنش. نشیندمی

 بنیامینی. دوزدمی بنیامین به ناباورانه. آوردمی پایین را اششده درشت هایچشم

 کشیده پیش از بیش رضایت با هایشب*ل و کندمی نوازش را سرش آرامش با که

 .شوندمی

 :آیدمی بیرون آوایی دانیال، هایب*ل میان از باالخره

 ...بِ -

 بیند؛نمی اشتباه. زندمی پلک هم سر پشت. شودمی خشک جایش سر دانیال

 سر پشت فرشسنگ محو تصویر تواندمی اکنون! شودمی رنگکم دارد بنیامین

 .ببیند را بنیامین

 در سرش همیشه بگیرد؟ یادش که یافته وقت زمانی چه دانیال است؟ بازیشعبده

 از امان. گذراندمی وقت دانیال با که هم اشمانده باقی چرخید؛می حقوقی کتب

 !است حریف فن همه ترشبزرگ برادر که واقعاً! بنیامین دست

 .خنددمی دانیال

 ...شُ ایحرفه هم بازی شعبده توی کنم اعتراف باید -

 فقط! نیست بنیامینی هیچ دیگر نیست،. ماسدمی دانیال هایب*ل روی لبخند

 درختان یتنه از. اندشده خشک که طرفش دو در بزرگی هایباغچه و فرشسنگ

 هایبیلچه و است هرزی علف توک و تک .اندرفته بین از هابوته و نمانده باقی چیزی

 .اندگرفته خاک هم کنار که بزرگی و کوچک
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 انسان سقوط زمان. شودمی توهمش یمتوجه دانیال وقتی دارد؛ سقوط شبیه حسی

 داده دست از را اشگریه زمان هم دانیال کند، گریه کندنمی وقت حتی احتماال

 !اشک بدون یکشنده درد یک کشد؛می درد فقط و خورده چاه ته به است،

 کشد،می که نفس. سازدمی پنهان هایشدست پشت را صورتش. شودمی خم دانیال

 برایش آورد؛درمی را جانش توهم. زدمی را حدسش باید. سوزدمی اشنه*سی

 !دهدمی هلش جلو به که شودمی ایانگیزه

 ناتوان وجود با. بیندمی را بنیامین که پردازدمی روزی به دقت با کند؛می فکر دانیال

 ت*لذ بنیامین دیدار از باید که گونهآن تواندمی دارد؟ را بنیامین دیدن روی بودنش

 بود؟ خواهد خوشحال واقعاً ببرد؟

 به حکم ذهنش، و گیردمی صورت ذهنش در واقعی بازسازی یک توهمش کمک به

 پایین هایشدست. شوندمی درشت پیش از بیش دانیال هایچشم! دهدمی فرار

 .پردمی رخش از رنگ. افتندمی

 ت*لذ دیدنش از ببیند، را بنیامین خواهدنمی کند،می فرار! نیست؟ ترسناک

 نباید چرا فهمد،نمی .شود نیست خواهدمی شرم از کشد،می خجالت برد،نمی

 بودن ناتوان حس این ببرد؟ ت*لذ که نیست حقش مگر ببیند؟ را بنیامین بخواهد

 کند؟ زهر را اشزندگی یلحظه بهترین تواندمی که چیست

... بماند احساس این اگر نشود، حذف اگر. بیندازد دور باید را حس این... خواهدنمی

 همین. کندمی فرار بنیامین دیدن از که خودی از ترسد،می خودش از دانیال

 !بدهد ادامه باید نیست؟ دلیل ترینمهم

 چنان را هایشدست. گیردمی باال را سرش اشک، قطره یک حتی ریختن بدون

 .بخواند هاآن پشت در را دانیال ناگهانی یاراده تواندمی شهاب که کندمی مشت
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 که اطراف هایکوچه از یکی در را شش و دویست پژو که بود دانیال شدن وارد بعد

 از صدا،بی و برگردد تا کشید طول کمی. کرد پارک نداشت، بسته مدار دوربین

 بود، رسیده باال به وقتی اما کند استفاده دیوار از آمدن باال برای دانیال ماشین

 .بود ایستاده در پشت هنوز دانیال تصورش برخالف

 ناکامل بنیامین همان زیاد احتمال به. است شنیده را دانیال گفتن «بِ» آرام صدای

 سوال برای منتها بود؛ شده توهم دچار دانیال بزند حدس که نیست سخت. است

 !داده راسخی عزم چنین دانیال به که بوده توهمی چه که است

. بیندمی را او وضوح به بیاورد، باال را سرش دانیال اگر. ندارد شدن معطل وقت

 این به ایمداربسته دوربین بختانهخوش و است کرده چک را دیگر سمت یکوچه

 .رودمی دیوار یلبه سمت به صدا،بی و شودمی خیز نیم. ندارد سمت

 به که ترسی. برود باید که دهدمی دستور خودش به. کشدمی عمیقی نفس دانیال

 دستورات محور و آوردمی زیر به را ذهنش دارد، خودش از بنیامین از فرار خاطر

 راه قبل از ترمحکم و گیردمی در از تکیه. کشدمی عمیقی نفس .گیردمی قرار بعدی

 .رودمی

 از نبردن ت*لذ است؛ ترترسناک حقیقت آن ولی ترسدمی خانه این در تنهایی از

 وضع آن به تا کند قربانی را چیز همه تواندمی. است وحشتناک بنیامین، دیدار

! ندارد اشکال است؟ ویالیی یخانه. راندمی عقب را ترکوچک تر،بزرگ ترس. نیفتد

 .نیست مهم هم باز داده؟ جان آن در بنیامین که است ایخانه همان

 شرم، بدون تعلل،بی... بعد سری ببرد؛ ت*لذ بنیامین دیدن از خواهدمی فقط دانیال

 به جواب دادن درگیر ذهنش نکند، هول. بیندازد بنیامین ش*آغو در را خودش

 .نباشد بنیامین
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 برداشته ترک قو سر که دارد قرار قو یفواره با گرد حوض یک فرش،سنگ مسیر در

 زمان گذر اثر. نیست مهم اما نداشت ترک بود، دیده دانیال که باری آخرین. است

 .است

 خواهندمی که کندمی له را خاطراتی هایشکفش زیر و داردبرمی قدم محکم

 به که کوچکی یچرخه دو اند؛کرده حیاط همین در که هاییبازی. شوند یادآوری

 یدک به حیاط این جای جای که هاییخنده صدای شده، داده تکیه حوض یلبه

 یک فقط امشب برای. شوند مزاحمش خواهدنمی. کندمی له را یشانهمه... کشندمی

 !دادن ادامه است؛ مهم چیز

 ناگهانی تحول. دارد فاصله دانیال با متر ده نزدیک تقریبا دیوار، یگوشه از شهاب

 لحظه در وقت هیچ هاآدم. است عجیب هم او برای ندارد دیگر که تردیدی دانیال،

 است زمان طول در ذرات انفجار این و ریزندمی هم روی ذره ذره کنند؛نمی تغییر

 روی که تغییراتی ذره ذره بعد، و شکندمی درهم را انسان تغییر مقابل مقاومت که

 .دهندمی نشان را خود وضوح به اند،شده هم

 انفجار، نهایی محصول آورده؛می تاب که بوده ایذره آخرین دانیال، توهم گمانش به

 .است فعلی دانیال

. آیدمی فرو زمین روی صدا، ترینکم با و گرددمی آویزان دیوار از. شودمی خم

 در شدیدی چندان نه درد .شودنمی متوجه دانیال زد،می حدس که طورهمان

 برای وزنش اما است الغر. پیچدمی شانه تا آرنج قسمت خصوص به هایش،دست

 .است زیاد هایشدست

 حال عین در اما دهدمی آزارش پالتویش وجود با حتی وزد،می که سردی باد

 روی را پالتویش آستین. شود تب خاطر به اشپیشانی عرق مانع تواندنمی

 نیشخندی و افتدمی رأیمند یاد به درگیرش، فکر وجود با حتی. کشدمی اشپیشانی

 !بزند سکته او کار این با که خالی جایش. زندمی
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 ایفاصله دانیال. داردبرمی قدم دیوار یگوشه از دانیال دنبال به خمیده، و احتیاط با

 یخانه به شباهتبی چندان ساختمان معماری. ندارد خانه بزرگ ساختمان تا

 .نیست شهاب، پدر شایان،

 یشیشه با طالیی دری و بلند هاییستون ابتدا، در پله هفت گرانیت، نمایسنگ

 دیده سگی بزرگ یمجسمه ها،پله راست سمت سنگی نرده یلبه روی... دودی

 .است کردن پارس یآماده که شودمی

 مکث رسد،می که سگ یمجسمه به. رودمی باال هاپله راست سمت از دانیال

 موی به نسبت بنیامین اما آمدمی خوشش هاگربه و سگ از دانیال. کندمی کوتاهی

 خاطر به سپس و گرفت برایش را مجسمه این بنابراین داشت؛ حساسیت بدنشان

 .کرد محکم مهره و پیچ با و داد قرار نرده یلبه را آن داستان یک

 !دهد فراری را بدها آدم تمام بود قرار پارسش با سگ این

 تا بردمی سگ دهان داخل را دستش. کندنمی گذشته درگیر را خودش دانیال

 بیرون را خانه هایاتاق کلید دسته. کند احساس را فلزی جسم سردی تواندمی

 دو از ظریفی حال عین در و کوچک مجسمه که کلید دسته چوبی آویز. کشدمی

 .است مادرش یساخته دست آخرین است، صمیمی برادر

 استقبالشان به مادرشان گویی بگشایند؛ را در کلید این با آیندمی که بار هر بود قرار

 به بنیامین که مادرشان یساخته دست آخرین از زیبایی تعبیر و عادت! آیدمی

 .بود آورده وجود به دانیال هایتابیبی خاطر

 یک پشت از که شهاب. ماندمی چوبی آویز روی کوتاه لحظاتی برای دانیال نگاه

 و ببیند را دانیال دست در شیء آن تواندنمی است، او گرنظاره درخت خشک یتنه

 .کندمی اذیتش کمی کنجکاوی
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 بود، زده دست آن به که نفری آخرین این، از پیش. فشاردمی صمیمانه را آویز دانیال

. شودمی مصرتر دادن ادامه برای و کندمی احساس را بنیامین گرمای. بود بنیامین

 نیما، عمو هم آن از پس بود؛ باز ساختمان در برگشت، اردو از که بنیامین قتل شب

 و مهر را خانه بود، سپرده او به احتیاط محض بنیامین که کلیدهایی با نازنین، پدر

 .بود کرده موم

 که چوبی تربزرگ برادر به نگاه با رود، طالیی در سمت به که این از پیش دانیال

 :کندمی زمزمه گرفته، ش*آغو در را ترکوچک برادر

 !باش داشته رو هوام -

. روندمی درهم ابروهایش. خورندمی تکان که هایندب*ل فقط آید؛نمی در صدایش

 .دزددمی چوبی آویز از را نگاهش شرمندگی با

 !باشم تشرمنده خوامنمی... بمونم ناتوان خوامنمی -

 را هایشچشم. بردمی فرو اشدودی کاپشن ییقه در را سرش کوتاهی، مکث با

 :گویدمی پیش از ترآرام. بنندمی

 !ببرم ت*لذ فقط هامندیدن تموم جبران به بینمت،می وقتی خواممی -

 را مربوطه کلید ایستد،می که در جلوی. کندمی تند قدم طالیی در سمت به دانیال

 هل را در وقتی. شودمی باز آرامی صدای با در قفل. اندازدمی در درون و آوردمی باال

 .شنودمی بلندی صدای شود، باز تا دهدمی

 !داداشی -

 کودک! بیفتند بیرون حدقه از خواهندمی هایشچشم که بیندمی بیند؛می دانیال

 جین شلوارک و تاپ. دودمی دست در سرخی ماشین با که ایساله هشت_هفت

 ساق باالی مترسانتی چند تا سفیدش بلند ساق هایجوراب. دارد تن به سرهمی

 .اندشده کشیده پایش
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 صدای. شوندمی آشفته دویدن، خاطر به کودک یتیره ایقهوه دارموج موهای

 ماشین راه، در وقتی حتی. پیچدمی دانیال گوش در کودک یزده ذوق هایخنده

 به نهایت در و شنودمی را برخوردش صدای دانیال شود،می رها کودک دست از قرمز

 کند؛می س*لم را شوندمی حلقه کمرش دور که کوچکی هایدست عجیبی طرز

 .هستند گرم

 ...بن داداش سالم، -

. شوندمی برداشته کمرش دور از هادست. پیچدمی سرش در شدیدی درد ناگهان

. پردمی مرتب چشمش پلک. روندمی فرو موهایش در هایشدست و گرددمی خم

 .داردبرمی عقب به قدمی ناخوداگاه

 که باری آخرین. کشیدمی را بنیامین انتظار که بود ایساله هشت دانیال! بود خودش

 داشت تن به را هالباس همین بود؛ اشگذشته شب دید، را او بنیامین، مرگ از پیش

 !بود دویده سمتش به دست به ماشین گونههمین بنیامین، برگشت با و

 حال نظر به. کشدمی درهم ابرو درخت یتنه همان پشت شهاب دورتر، متر چند

 جلو دادنش دلداری برای توانستمی اگر شاید دهد؛می حق. آیدنمی خوب دانیال

 .کند نگاهش نگرانی و تعجب با فاصله همان از تواندمی فقط اما رفتمی

 روی را دستش وقتی و زنندمی یخ هایشانگشت. افتدمی زدن نفس به دانیال

 آب، است؛ آتش و یخ تقابل کندمی احساس بیاید، خودش به تا کشدمی صورتش

 .نیست حریفش یخ اما کندمی خاموش را آتش

. آزاردمی را گلویش سنگینی بغض. کشدمی عمیق هاینفس و کندمی راست مر*ک

 اشدوره هاکاش. زندمی دامن بغضش آتش به خاطره، آن یدوباره تکرار حسرت

 !نمایدمی مقاومت سرسختانه و کنندمی



 
 

  shun-                                                                              www.cafewriters.xyz-ی اول |  ی نقطهدسیسه

www.cafewriters.xyz        
Page 302 

 آسمان به روی را سرش. فشاردمی را هایشچشم دستش، دو هر کف پایین با

 اینتیجه و گویدمی «باش آرام» خودش به مدام. رودمی عقب قدم چند و گیردمی

 عصر. شودمی عصبانی خودش دست از. کند گریه خواهدمی هم هنوز. گیردنمی

 جبران خواستمی سرش خیر نبود؟ بس کرد، قربانی را نازنین نبود؟ کافی برایش

 ... .کند

 :کندمی زمزمه نهایت در

 !نیست؟ ت*لذ اون از شستن دست برای کمی بهای... کمیه بهای -

. شودمی خفه جانش در بغضش. افتندمی پایین هایشدست. شودمی آرام باالخره

... بدود بنیامین دیدن یلحظه شادی امیدی به باید االن. کرده عصر را هایشگریه

 !بسازد را بنیامین دیدن یلحظه باید گذشته، اشگذشته. نیست گرفتن غمباد وقت

 نامحسوس تکان. شودمی نه*سی به دست کند،می تماشایش دور از که شهاب

 هایشدست دوباره و افتدمی پایین سرش. گیردمی نظم دانیال کاپشن جلوی قسمت

 بداند دارد دوست خیلی شهاب... پیش محکم یاراده همان هم باز. کندمی مشت را

 .گذردمی یادآوری دانیال سر در چه

 واقع، در دارد؛ مانند اتاق حالتی خانه، ورودی بخش. رودمی جلو دوباره دانیال

 را سالن به رسیدن راه رنگی تیرهآبی فرش که است زیاد عرض با کوتاهی راهروی

 .دهدمی نشان

 سمت و است شده گذاریجای قدی یآینه یک و جاکفشی راست، طرف دیوار در

 هنوز که آینه زیر در طبقاتی و کوچک ایآینه ها،لباس برای ایلباسی چوب چپ،

 .شودمی دیده رویشان عطر و کرم چند

 رنگ هایشمشکی. ماندمی لباسی چوب روی نگاهش. ایستدمی دم همان دانیال

 !بنیامین حرکتبی هایگوی از بیشتر حتی بازند؛می
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 کت آن، کنار دقیقاً و است آویزان لباسی چوب از هم هنوز جینش شلوارک و تاپ

 از. است شده آویزان پوشید،می دادگاه در حضور برای فقط که دانیال مشکی و ساده

 تولد برای نازنین اند؛زده بیرون ایعروسکی صورتی خرگوش هایگوش کت، جیب

 نداشت، سنش خاطر به که ایمالحظه و کودکانه سلیقه. بود گرفته کادو بنیامین

 .کردمی بیداد

 دلخور نازنین. بیاورد تاب اشخنده جلوی نتوانست گرفت، را کادو آن بنیامین وقتی

 .آوردمی یاد به را نازنین غرهای دانیال،. بود شده

 به عروسک. ندارین سلیقه اصالً پسرها شما... هوم کنی؟می مسخره رو من کادوی -

 .هستین محروم زیبایی درک نعمت از! که واقعاً... خوشگلی این

 نتوانست نهایت، در اما داشت تخسی حالت. زدمی حرف سریع نازنین

 دزدیده نگاه. بود کرده بغض. کند پنهان خواستمی که طورآن را اشدلشکستگی

 :بود نالیده. بود

 باشه؟ خوشگل که کنم پیدا چیزی یه تا گذاشتم وقت قدرچه دونیمی -

 کت جیب در را خرگوش آن همیشه که بود نازنین دل از درآوردن برای بنیامین

 که کردمی یادآوری او به دید،می را نازنین که زمان هر و گذاشتمی اشرسمی

 .دارد همراه به هم کار محل در حتی را عروسکش

 !رقصیدمی هاآن ساز هر به حد از بیش بنیامین

 ایشده درشت هایچشم با. زندمی چنگ کاپشنش یلبه به عصبی یگونه به دانیال

. دهدمی آزارش بنیامین لباس دیدن حتی است؛ دردناک. نگردمی را هالباس آن

 چه با بگوید؟ چه باید. پیچدمی دورش به پیچکی چون کند؛نمی رهایش شرمندگی

 برود؟ لباس آن سمت به باید رویی
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 عطر خواهدمی اشبینی. کنندمی طلب را لباس آن س*لم هایشدست. است قراربی

 یک حال، عین در و بچسبد لباس آن به خواهدمی اشنه*سی. بکشد بو را لباس آن

 از دارد؟ را کار این حق کندمی فکر چرا که زندمی داد رحمانهبی وجودش از بخش

 خالی دست هنوز و برگشته سال شانزده از پس کشد؟نمی خجالت بنیامین روی

 بود؟ گذاشته ناتوان یک پای را خودش بنیامین! است

 هیچ داندمی داند،می. دهد ادامه لباس کردن تماشا به تردید با تواندمی فقط دانیال

 باز اما! دارد دوستش جوره همه بنیامین کند،نمی سرزنشش گونهاین بنیامین وقت

 باشد، داشته احتمال هم درصد یک فقط اگر. نیست بنیامین که او! ترسدمی... هم

 باشد؟ ناراضی دستش از بنیامین اگر حد در حتی اگر

 جلوی بنیامین عصبانی یچهره. مکدمی را دانیال روان ذره ذره تصور، این

 انقدر چرا چهره، این... است کشیده درهم که پشتی پر ابروهایی. آیدمی هایشچشم

 است، نکرده اخم او به وقت هیچ بنیامین آوردمی یاد به دانیال بعد و است؟ نامتوازن

 .کند بازسازی را صورت آن تواندنمی هم ذهنش انگار

 هیچ است؟ کرده چه بنیامین برای او... کار همه بود؟ کرده کار چه برایش بنیامین

 .کندمی اشدیوانه هیچ و همه تضاد! کار

 از که شرمی کند؛می شرم بنیامین لباس از. رودمی عقب. زندمی چنگ سرش به

 عمق بنیامین، دیدن با است؟ حیاطش دم توهم خاطر به یعنی! نداشت عکسش

 .ببرد تواندنمی که لذتی است؛ کرده درک را فاجعه

 !بده فرصت بهم دیگه کم یه... کم یه کنم؛می کار همه... کنممی کنم،می -

 شنیدن با است، آمده طالیی در نزدیک تا صدابی که شهاب ساختمان، از بیرون

 به تعجب با و کندمی ریز را هایشچشم. ایستدمی جایش سر دانیال عصبی صدای

 به! است؟ در دم هنوز گذرد؛می ساختمان به دانیال ورود از دقیقه چند. دهدمی در
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 چند فاصله حداقل با هستند، بدنش حصار هایشدست که حالی در دیوار، موازات

 .شودمی دور در از قدم

. شودمی بیشتر اشعجله. کندمی صاف مر*ک. کشدمی عمیق نفس چند دانیال

 در دانیال اتاق به مستقیم باید. بیاورد دست به سرنخی ترسریع چه هر خواهدمی

 فقط شود، درگیر گونهاین یادآوری هر با بار هر بخواهد اگر. برود دوم یطبقه

 .بود خواهد قبل از ترناتوان

 به. برود سالن سمت به محکم هایقدم با کندمی سعی. کندمی جزم را عزمش

 را سالن خود. بیاورد در را هایشکفش بردمی یاد از که است درگیر ذهنش ایاندازه

 سالن لوستر کلید راهرو، انتهای در. رسدنمی جاآن به ماه نور. ببیند درست تواندنمی

 .شودنمی روشن لوستر نهایت در اما کندمی روشن و خاموش بار چند. دارد قرار

 هم ایاستفاده... بفروشمش خوادنمی دانیال. کردم رو خونه کارهای امروز آره، -

 !کردم قطع رو گازش و برق و آب. نداره

 به کاپشنش جیب در. گویدمی زهره خاله به چیزی چنین نیما عمو بود شنیده

 او به محدود دیدی. کندمی روشن را اشقوه چراغ. گرددمی همرانش تلفن دنبال

 درگیر بخواهد که بیندنمی را هاگوشه تمام گونهاین نباشد؛ بد هم شاید. دهدمی

 .بشود اشکودکی یلحظه لحظه

 مورب طویل یپلهراه به بدهد، ادامه را ورودی راست سمت همان اگر داندمی

 مرمریت تواندمی. گیردمی سمت همان به مستقیم را همراهش تلفن نور. رسدمی

 .نیست فرش سالن یکناره. ببیند را کف

 بیاورند؛ هجوم جانش به خواهندمی زیادی احساسات. گیردمی دندان به را لبش

 دلش در کار این به نسبت که بدی احساس دارد، ویالیی هایخانه از که ترسی

 کردن فکر و تمرکز فرصت خودش به. زندمی پسشان حال، این با است، زده جوانه
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 افکارش سر به برچسبی چون را« .دهم انجامش باید قیمتی هر به». دهدنمی

 .چسباندمی

 هایترک نقاط برخی در ضخیمش چوبی هاینرده. است عریض و طوالنی پلهراه

 هاپله از دانیال. است بودن متروکه سال شانزده خاطر به احتماالً. اندبرداشته سطحی

 .رودمی باال

*** 

 ۰۱:۵۰ ساعت _ شنبه

 

. گذردمی دانیال صدای شنیدن از ایدقیقه چند. نگردمی در به تردید با شهاب

 اشپرونده در که گونههمان. است کردهمی صحبت برادرش با بزند حدس تواندمی

 باره، این در. است محض حماقت برگشتنش. خوردمی را دانیال روح خانه این آمده،

 .هست او دلیل دانستن مشتاق بخورد، را دانیال یغصه که این از بیش شهاب

 حتی. داردبرمی قدم دقت به و شودمی خم کمی. برود جلوتر گیردمی تصمیم

 ولی رودمی تحلیل هم نیرویش شده، پیش از ترگرم. کشدمی آرام را هایشنفس

 حدی تا دارد، درد گرچه و نیست استراحت وقت جا،این داندمی هم بدنش گویا

 .اندنشده خارج کنترل از هایشسرفه کم دست. کندمی اشهمراهی

 چسبیده. کندمی حبس را نفسش و کشدمی عمیقی دم رسد،می که در نزدیکی به

 کشدمی راحتی نفس بیند،نمی را دانیال وقتی. بردمی جلو احتیاط را سرش دیوار، به

 .آوردنمی تاب راحت خیال این اما

 ول صاحببی نیست جواهر این حیف وقتاون ندارن، خونه مردم! رو خدا قسمت -

 !بندازمش یکی به تونممی کنم؟ جعل رو سندش باید شاید... نچ شده؟
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 که گرددبرمی در سمت به سرعتی چنان با سرش دخترانه، بلند صدای شنیدن با

 از خواهندمی هایشچشم. بشکنند گردنش هایاستخوان مانند ترق صدای تواندمی

 باقی حرکتبی ثانیه چند برای. است ترسیده تعجب، از بیشتر. بیفتند بیرون کاسه

 صاحببی». کندمی تحلیل سرعت حداکثر با ذهنش ندارد، چندانی فرصت. ماندمی

 .کندمی اشاره خانه این به مستقیماً« !شده؟ ول

 !شود پنهان باید

. است شدن پنهان برای مکان تریننزدیک. گرداندبرمی ساختمان سمت به را نگاهش

. بیندمی را دانیال هایکفش رد تاریکی، وجود با .ماندمی تیرهآبی فرش روی نگاهش

 !دارد هم را یادآوری دانیال. سایدمی هم روی را هایشدندان حرص با! لعنتی

 داخل مستقیماً را پایش. گیردمی دست و آورددرمی را خودش کفش سرعت به

 رد که است گرفته خاک ایاندازه به ساختمان بیرون. گذاردمی ساختمان

 .شنودمی را در به چیزی کوفتن صدای حال، همان در. بماند هم هایشجوراب

. فرستدمی لعنتی حرص با. بنددمی سرش پشت را در سریع اما احتیاط با شهاب

 عجیب هم چندان داخلی ساختمان در نبودن قفل البته کند، قفلش تواندنمی

 بگذارد دانیال پای جای پا سکوت در کندمی سعی رود،می جلو که گونههمان. نیست

 نداشته خاصی طرح که کند پخش چنان را کفش کف خاک پایش دادن تکان با و

 .نیاید چشم به و باشد

 راهرو، پایان در. است کم زمانش اما کردمی احتیاط این از بیش عادی حالت در

 در یشیشه پشت از هم ماه نور اکنون که ایتاریکی در. شودمی محو دانیال ردپای

 دستش خانه از کلیاتی اما ببیند تواندمی سختی به گشاید،می را خودش راه زور به

 .آیدمی
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 یک فاصله متر پنج تقریباً با راهرو، ورودی کنار. رسدمی سالن به مستقیماً راهرو

 میان. شودمی دیده اپن یآشپزخانه سالن، انتهای در و دارد قرار مورب یپلهراه

 .آیدمی چشم به سلطنتی مبل دست دو و است فرش سالن

 پا رد نبود به توجه با. بشنود او از صدایی یا ببیند سالن در را دانیال تواندنمی شهاب

 پلهراه سمت به نیست، فرش که کناری از مستقیم دانیال زندمی حدس فرش روی

 رد و تکانده را هایشکفش خاک راهرو فرش گویا بختانهخوش. باشد باال باید و رفته

 .اندنینداخته کف مرمریت سنگ روی واضحی

. باشه درست اطالعات وقتی دم،می انجام درست رو کارم من! گی؟می چی! هاع؟ -

 با مسئولیتش میشه، دردسر من صدای و داره هم اگه نداره، که نداره صاحب اگه

 راحت خیال با تونیمی بازنشستگیته، وقت دیگه... شدی پیر دم؛می حق البته! توئه

 !دممی سودت سیصد فقط ماهی دستم، بسپاری رو اموالت

 واکنشی شهاب. اندشده حیاط وارد گویا آید،می ترواضح. است دخترانه صدای همان

 چه با دختر. شنودنمی را صدایش دانیال بودن، باال خاطر به انگار. بیندنمی دانیال از

 به بیشتری احتیاط مخاطبش... است نشنیده دیگری صدای کند؟می صحبت کسی

 .دهدمی خرج

 دستش که شدنی پنهان مکان تریننزدیک. شود پنهان سریع باید. ندارد وقتی

 کاریکنده دارطرح چوب چه گر. شناسدمی را مدلشان. است مبل زیر آید،می

 مبل است کافی. است خالی مبل زیر میان اما شودمی مانع مبل اطراف پایین یشده

 .بگذارد زمین روی را هایشپایه دوباره رفت، زیرش که این از پس و بیاورد باال را

 انجام را کار همین تواند،می که سرعتی نهایت با اما است سنگین برایش کمی مبل

 عوض در اما خردمی جان به را اشسنگینی و است نفره سه مبل گرچه. دهدمی

 به. بگذارد خودش کنار را هایشکفش و بکشد دراز کمتری محدودیت با تواندمی

 .آیدمی پایین هم شدنش دیده احتمال اطراف هایچوب لطف
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 ۰۲:۰۵ ساعت _ شنبه

 

 با کندمی سعی متوالی چندبار و بردمی پایین و باال حرص با را در یدستگیره دانیال

 را کلید برافروخته صورتی با! خوردنمی جایش از در. بگشاید را در کلید چرخاندن

 امتحان را کلیدها تک تک ابتدا، از و کندمی شروع سوم بار برای. کشدمی بیرون

 .نمایدمی

 و شودمی سرخ پیش از بیش گشاید،نمی را بنیامین اتاق در هم باز که کلیدی هر با

 کلیدها و کشدمی بیرون را کلید آخرین. ریزدمی هم به را موهایش. گرددمی کالفه

 آن از شمردن از پس چنان. شماردمی را هاآن و رانده کلیددسته طرف یک به را

 .بشکند را هاآن خواهدمی گویا که دهدمی انتقالشان طرف این به کلید،دسته طرف

 و ساختمان ورودی در برای یکی. باشد باید که گونههمان کلید، تا ده دقیقاً تا،ده

 اتاق در کدامشانهیچ چرا وجود این با. دارند اختصاص هااتاق به ماندهباقی تاینه

 گشایند؟نمی را بنیامین

 را لبش پشت داغش بازدم. چسباندمی در کنار دیوار به را کمرش و گرددبرمی

 موهایش به است؟ خبر چه! بدبختی پشت بدبختی. کشدمی سوت سرش. سوزاندمی

 .ریزدمی برهمشان بیشتر و زندمی چنگ

 :نالدمی درماندگی با

 !...وحشتناکه -

 هم شبیه درها نقش و طرح. است بنیامین اتاق در مقابل خودش، قدیمی اتاق در

 این در! بود شده مشترکشان اتاق بنیامین اتاق مادرشان، مرگ از پس هرچند. است

 .پوشانده را آن کف پایین، راهروی همسان فرشی. نیست دیگری اتاق راهرو
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 باید. شود ایجاد خانه در تغییری خواهدنمی! نه بشکند؟ را در کند؟ کار چه باید

 ...که بازاری کوچه کارانخالف همین از یکی هم شاید بیاورد، کلیدساز

 چند بود، نخورده خاک جوریاین اگه دونیمی! اه! دستبافته فرشه اومد؛ خوشم! نه -

 !اصیله چه...نگاه رو نقش! جا؟این صاحب شهمی مرگش چه رفت؟می فروش

 به دستش یتکیه با که بخورد زمین خواهدمی و خوردمی سر پایش. لغزدمی دانیال

 ریشه نگاهش در تعجب و ترس اند،شده درشت هایشچشم. شودمی مانع دیوار،

 است؟ نزده توهم خانه؟ این در دختر؟ یک صدای صدا؟. است دوانده

 رو کارم تا شدممی روح باید که جاهایی به چندبار حاال تا دونیمی! نگیر سخت -

 در رو دلم یعقده بذار! کشیمی بیگاری من از داری اصال تو فرستادیم؟ بدم، انجام

 .میاد گیرم چند آزاری، کودک جرم به کنم شکایت ازت اگه موندم. کنم

 کف به را نگاهش شک با دانیال. آیدمی پایین از صدا است معلوم! است واقعی

 نه، یا آدم همراه، بدون اوی ویالیی، یخانه یک خانه؟ این در دیگر فردی. دهدمی

 ...ناشناس هایآدم زند،می حرف کسی با دختر انگار

 از« !است ویالیی خانه، این». کند درک را فاجعه عمق تواندمی باالخره دانیال

 شوندمی سست پاهایش. پردمی صورتش از رنگ و ترسدمی. رودنمی بیرون ذهنش

 قرار فرش روی طرف دو در هایشدست. خوردمی سُر دیوار به داده تکیه اراده،بی و

 .بکشند چنگش به خواهندمی گویا فشارند؛می را فرش کوتاهی مکث با و گیرندمی

 !چیه؟ بد بوی این -

 به را اششده درشت هایچشم. کند کنترل را خودش تواندنمی و لرزدمی دانیال

 جیب در که همراهش تلفن نور. دهدمی کرده، جمع شکمش در که پاهایی

 نگار و نقش تر،کوتاه یفاصله این از شودمی باعث داده، جا پیراهنش ینه*سی

 .است گشوده را کاپشنش زیپ. شوند دیده ترواضح فرش
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 بنیامین این. نکرده اشمصادره حاال تا دولت جوریچه بالوارثه، مال اگه موندم -

 تونسته قاتل که همینه! مَنِه؟ سه بگه خواست،می فضا همه این تنهایی... یادآوری

 !بیاره گیرش جوریاون

 لرزشش جلوی. کندمی خشکش ایمجسمه چون شود،می وارد دانیال به که شوکی

 دادن اهمیت برای ترینمهم یمسئله ذهنش. راندمی عقب را ترسش و گیردمی را

 .یابدمی

 تا کشدمی طول ثانیه چند بود؟ آورده زبان به را بنیامین نام دختر آن بنیامین؟

 بنیامین به مسئله این. آوردمی باال را سرش مبهوت و مات. بپذیرد بتواند دانیال

 چیزی است ممکن... یعنی. بود برده کار به هم را قاتل لفظ دختر شود؟می مربوط

 !اطالعاتی کند؟ پیدا

 و دالیل این نه، انسان ذات! خواهدمی دلیل فقط شد؛ روروبه توانمی ترسی هر با

 اشزندگی دلیل ترینمهم دانیال، و سازندمی را شجاعت که هستند اهمیتشان میزان

 .دارد را

 آزارش کوتاه یلحظه چند برای و اندشده خشک هایشمفصل! بخورد تکان باید

 سکوت حالت روی ،داردبرمی را همراهش تلفن ابتدا در. کند عادت تا دهندمی

 .گرداندبرمی جیبش درون و کندمی خاموش را اشقوه چراغ گذارد،می

 پنهانی هنگام شاید دهد احتمال که است حجیم یاندازه به اشدودی کاپشن

 خرد اعصاب کلیدهای روی و آورددرمی را کاپشنش. شود مزاحمش پایین، نگریستن

 .بود کرده رهایشان ترسیدن، موقع که اندازدمی کنی

 داره؟ وارث ها؟ -

 :شنودمی ادامه در پیش از بلندتر را دختر صدای
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 هایمحله وضع المذهب! داشته برش گندیدگی بوی اینه؟ خونه وضع و داره وارث -

 !بهتره که شهر پایین

 اما بوده درگیرش ذهن خاطر به احتماال بود، نشده اشمتوجه دانیال گندیدگی؟ بوی

 غذای بوی مثل. کند احساسش پایینی سطح در تواندمی کشد،می بو که اکنون

 ...گندیده

 برات... باشه باشه. دیگه خودمی داداشیِ! دانیال داری عجیبی یسلیقه واقعاً تو -

 .کنممی درست عدس با ماکارونی

 به دادن سامان و سر برای نیما عمو اگر وجود این با! بود نخورده را غذا آن کسهیچ

 را غذا قاعدتاً نباید بود، آمده هاآشغال ریختن بیرون و درها کردن قفل مثل خانه،

 !بود شده فاسد زمان آن تا ریخت؟می دور هم

 این بود؛ داده اجازه نیما عمو به را حد این در. کندمی ریز را هایشچشم کنجکاوی با

 .بود نیما عمو خود پیشنهاد به کار

 دردش به اکنون فکری هایدرگیری این. شودمی بلند و دهدمی تکان سری

 ایفرضی تصویر با تواندمی نیست، هم اشقوه چراغ نور دیگر که این با. خورندنمی

 .شود متوجه را راهش و ببیند بهتر دارد، خانه از که

. است پایین از ترکوچک باال سالن. شودمی سالن وارد آید،می بیرون که راهرو از

 پایین، خالف بر که طوسی مبل دست سه و شده پوشانده مشابه هاییفرش با کامالً

 کوچکی میزهای از جدا و اندشده چیده دایره صورت به سالن میان در هستند، ساده

 قرار وسطشان در شکل مربع چوبی بزرگ میز یک دارد، قرار مبل دو هر میان که

 ترواضح تاریکی در رنگش، خاطر به و است سالم هنوز رویش طالیی گلدان که دارد

 .شود دیده
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 بهداشتی سرویش و هااتاق به که گیرندمی سرچشمه سالن از متعددی راهروهای

 است سالن انتهای در راهرو آخرین شده، خارج آن از دانیال که راهرویی. رسندمی

 .دارد دیگر طرف در چوبی هاینرده تا را فاصله بیشترین که

 که هستند چوبی هاینرده فقط و ندارد دیواری کامل طور به سالن، مقابل طرف

 مقابل دیوار کنار از احتیاط محض گیردمی تصمیم دانیال. اندکرده ایجاد حفاظی

 .کند حرکت پلهراه

 یقوه چراغ نور برای نیست، المپ از که ببیند سفیدی نور نرده، طرف آن از تواندمی

 .باشد تربزرگ یقوه چراغ یک باید احتماالً است؛ زیاد هم بودن همراه تلفن

 چیزی به باشد حواسش زمانهم و دهد تکیه آن به تا زندمی دیوار به را دستش

 حال عین در و کند حرکت دیوار نزدیک دهدمی ترجیح امکان تاحد. نکند برخورد

 .باشد سرسبز ایصحنه از برجسته تابلوی یک مسیرش در باید

 یگوشه وجودش از بخشی. لرزندمی هایشدست. داردبرمی قدم آرام اما سریع

 یادآوری مظلومانه. برگردد که کندمی التماسش و گرفته را اشمشکی پیراهن

 !است ویالیی خانه این کندمی

 کردن تردید یاجازه خودش به. بدهد ادامه باید اما کندمی درک را ترسش دانیال

 ادامه و گیردمی فاصله دیوار از کمی کند،می س*لم را قاب که دستش. دهدنمی هم

 باقی و زندمی زانو شلوارش کشیدن باال با رسد،می که نرده متری دو به. دهدمی

 .کندمی طی پا و دست چهار صورت به بیشتری احتیاط با را مسیر

*** 

 ۰۲:۳۰ ساعت _ شنبه
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 را سالن بیشتری دقت با بار این و گرداندمی خانه اطراف اشقوه چراغ دوباره هَدیل

 افسوس جلوی تواندنمی. اندرفته دلش به خانه دستبافت هایفرش. کندمی رصد

 سلطنتی مبل دست دو. بگیرد بفروشد، را هاآن تواندنمی که این بابت را خوردنش

 .اندکرده پر را سالن وسط رنگ طوسی

 ینفره تک تا دو و نفره سه کاناپه یک فقط آشپزخانه، به نزدیک سالن، انتهای در

 .اندداده تشکیل گرفته خاک تلویزیون دور به ایدایرهنیم که شودمی دیده ایفیروزه

 که سالن برابر دو تقریباً ایپذیرایی به گویا که است شکافی هَدیل راست سمت

 در مانند، غار شکاف طرف دو. رسدمی دارد، کرمی_سفید روشن تمِ سالن، برخالف

 .اندگشته پر ظریفی چوبی هایساخته با که اندشده ایجاد هاییقفسه دیوار

 باریکش هایب*ل. درخشندمی اشخاکستری هایچشم. اندازدمی باال را ابروهایش

 را چپش دست یاشاره انگشت. شوندمی کشیده آمیزشیطنت و رضایمند لبخندی به

 .گیردمی سمتشان به

 ارزه؟می چند هااین یدونه هر دونیمی پدربزرگ... هی... هی -

 قرار اپن یآشپزخانه ورودی امتداد در. کندمی کج راه چوبی هایسازه سمت به

 .نماید کج راه گاهی از هر شودمی مجبور چوبیشان میزهای و مبل خاطر به. دارند

 باالتر را اشمشکی هایکشدست انگشت، اثر نگذاشتن جا بر وسواس با که پدربزرگ

 هَدیل، دست یقوه چراغ نور لطف به. آوردمی باال را سرش هَدیل صدای با کشد،می

 .کندمی ریز را اشعسلی هایچشم. ببیند را چوبی هایسازه تواندمی

 باشن، ندیده آسیب اگه. میاد نظر به خوب هم چوبشون جنس دارن، خوبی ظرافت -

 .کنن راضیت توننمی

 تا گذاردمی دهانش روی دست. شودمی کبود حرف این شنیدن با دانیال باال، در

 .کندمی خالی فرش هایلبه فشردن با را عصبانیش. نگردد بلند صدایش
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 !مادرش؟ هایسازه فروش

 چیزی چنین همیشه بنیامین بگیرد؛ دست را کنترلش عصبانیت دهد اجازه نباید

 نفس چند. زندمی تکیه دیوار به و کشدمی عقب را خودش احتیاط، محض. گفتمی

 کند، رو را حضورش اگر حتی. بربیاید دستش از کاری که نیست گونهاین... عمیق

 .است خوبی یگزینه پلیس با گرفتن تماس. شودمی کشته نهایتاً

 ... .پس -

 :بردمی را هَدیل صدای قاطعیت با پدربزرگ صدای

 .هست اضافه دردسر مساوی اضافه کار. بزنیم دست بهشون نباید. نکن فکر بهش -

 ترآرام و اندازدمی پایین را سرش شود، بلند هَدیل اعتراض صدای که آن از پیش

 :گویدمی

 !دستمزدت روی کشممی رو شونهزینه -

 .است نقدتر پدربزرگ پول! بهتر. خنددمی راحت خیال با هَدیل

. کشدمی راحتی نفس و اندازدمی پایین را دستش. کندمی کش فرو دانیال عصبانیت

 .آیدمی در خیزنه*سی حالت به دوباره و کشدمی صورتش روی را سردش هایدست

 این به بفهمد نازنین خواهدنمی است؛ پلیس نکردن خبر ترجیحش عادی حالت در

 .است برگشته خانه

 شهاب. دارد قرار چوبی هایسازه مقابل طرف در شده پنهان آن زیر شهاب که مبلی

 .کشدمی جلوتر را خودش کمی است، او به رو کفش دو هر پشت بیندمی وقتی

 حدی در رسدمی نظر به بختانهخوش. باشد شنیده را صدایشان باید دیگر دانیال

 آن یچهره خواهدمی شهاب. نداده نشان را خودش که است مانده باقی برایش عقل
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 آن که این مگر باشد؛ داشته درستی دید تواندنمی زاویه، این از اما ببیند را نفر دو

 .دریابد را پوششان از قسمتی تواندمی فقط. شوند خم نفر دو

 دختر شلوار است؛ ترروشن دیگری از یکی رنگ که اندپوشیده اسپورت کفش دو هر

 .پوشیده ایپارچه شلوار باشد، گذشته او از سنی باید که مردی اما است چرمی

 ... .کُ گشتن به شروع کجا از -

 دارقوس بینی روی. کندمی نگاهش دوباره پدربزرگ هَدیل، حرف شدن قطع با

 پدربزرگ. رفته درهم هَدیل صورت و افتاده چین است، شکستنش نتیجه که هَدیل

 .است آمده کنار بو این با هَدیل کردمی گمان. اندازدمی باال ابرویی تک

 !نکن معطل -

. گرددبرمی آشپزخانه به را رویش. دهدمی ادامه کشیدنش بو به او، به توجهبی هَدیل

 :گویدمی درهم صورت همان با

 .میاد آشپزخونه از انگاری. شهمی حس شدیدتر بوش جا،این -

 :پرسدمی تعجب با پدربزرگ که داردبرمی قدم آشپزخانه سمت به کنجکاوی با

 !کنی؟می کارچی -

 .اندازدمی باال را هایششانه هَدیل

 !بده افتضاحی بوی همچین یه تونهمی چی واقعاً ببینم خواممی -

 که کاری تا هَدیل. کندنمی اعتراضی. گرداندبرمی را رویش نارضایتی با پدربزرگ

 تا گیردمی تصمیم. داد نخواهد اصلیشان کار به دل ندهد، انجام خواهد،می دلش

 به شروع جایی یک از باید. بکند تریدقیق رصد را خانه شود،می تمام کارش هَدیل

 کارشان خورشید طلوع از پیش تا دارد شک هم االن همین هرچند... . کنند گشتن

 .است بزرگی یخانه. شود تمام
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 پیدا چیزی ساختمان در اگر. اندازدمی ورودی طالیی در به نگاهی چشم یگوشه از

 پیش خالی دست خواهدنمی. بگردند نیز را هاباغچه باید احتیاط محض نکنند،

 جواهر دنبال به دیگری راه از! داردبرنمی دست اما پذیردمی احسان. برگردد احسان

 .گرددمی اندیش

. اندازدمی اپن یساده نقش به نگاهی نیم آشپزخانه، به شدن وارد از پیش هَدیل

 وارد که همین. دارد قرار سالن سطح از ترپایین پله یک یاندازه به آشپزخانه

 درهم بیشتر را صورتش شود،می شدیدتر که ایگندیدگی بوی شود،می آشپزخانه

 اشبینی روی. روند درهم توانندنمی این از بیش پرپشتش ابروهای. کشدمی

 .افتدمی بو ناخوشایندی فرط از متعددی هایچین

 میز دست یک. کند پیدا را بو منبع تا چرخاندمی آشپزخانه اطراف را قوه چراغ

 مشکی فرگاز آشپزخانه، انتهای راستا، همان در درست که کنار در چوبی غذاخوری

 جمعشان یکی نظر به. نیست چیزی هیچ گاز، روی نه و میز روی نه. دارد قرار رنگی

 .است کرده

 شبیه که فلزیشان جای در خالی هایادویه جعبه اپن سنگ روی فرگاز، کنار

 زند،می حدس که طورهمان. دارند قرار است، شده کشیده درخت یک هایشاخه

 .است شده رسیده خانه به حد این در انگار واقعاً

 گلدان یک. ندارد قرار اپن روی خصوصی به چیز هیچ ادامه در. گذردمی اپن از

 است شده پر هاظرف از که ایظرفی جا! رفته بین از کاکتوسش که کاکتوس کوچک

 .است پر امکان حد تا که قلویی دو شوییظرف سینک نهایت، در و

 کندمی احساس ناخوداگاه هَدیل! اندزده کپک بیش و کم نشده، شسته هایظرف

 چنین تواندمی مرد یک فقط! بوده مرد یک یعهده بر خانه، این کردن جمع

 احتماالً! بشوید ظرف نشود اشحوصله هم خدا رضای محض و دهد انجام ایدقتیبی
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 کم، هم قدرچه هر غذا یمانده باقی که شودنمی سرشان هم انقدر که هاییهمان از

 .زند کپک تواندمی ظرف روی

 سمت به و کندمی پوفی. چرخاندمی حدقه در را هایشعنبیه نارضایتی با هَدیل

 .رودمی شوییظرف

 ترلعنتی هم لعنتی از لعنتی. کرده جمع رو خونه این کی بدونم دارم دوست خیلی -

 !داد دستش نمیشه پول... پرت انقدر هم آدم! بوده

 وجود این با شود؛می شنیده همیشه از ترآرام گرفته، که اشبینی خاطر به صدایش

. برگردد آشپزخانه سمت به کندمی وادارش و زندمی برهم را پدربزرگ تمرکز هم باز

 :پرسدمی است، جیبش در آزادش دست که حالی در پدربزرگ

 شده؟ چی -

 !زدن کپک که هستن غذا هایظرف -

 توانستمی کاش ای. زندمی حرصی از پر خندکج. کشدمی ایکالفه نفس پدربزرگ

 چیزی همچین به دادن اهمیت وقت اکنون واقعاً! کند هدایت راست راه به را هَدیل

 !اندزده که زده کپک است؟

 کپک شاه. اندازدمی باال ابرویی تک رسد،می که شوییظرف سینک نزدیکی به هَدیل

 شده پوشیده هاظرف انبوه با رویش که است بزرگی قابلمه! بیندمی که بود ندیده

 بوی اوج. اندگشوده راه نیز دیگر هایظرف میان از درونش هایکپک اما است

 .باشد همان از باید گندیدگی

 آخر، یلحظه در که برگرداند را رویش خواهدمی شده، متوجه کامل که اکنون

 جلب را اشتوجه بیند،می قابلمه کنار در هاکپک شکاف میان از که سیاهی یدانه

 شکل از باریک یرشته تواندمی بیشتر دقت با. نمایدمی ریز را هایشچشم. کندمی
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 مگر عدس؟ با ماکارونی. ببیند باشد، ماکارونی باید زندمی حدس که ایشده خارج

 شود؟نمی پخته سویا با ماکارونی

 امکان حد تا ظروف یبقیه. است قابلمه کف تا رشته این یفاصله تر،عجیب ینکته

. باشد پر باید قابلمه ینیمه آیدمی نظر به فاصله، این به توجه با اما اندشده خالی

 ایزباله سطل معموال کند؛می باز را شوییظرف پایین کابینت در احتیاط محض

 !است خالی. گذارندمی جاآن

 !کنی؟می کارچی -

 اگر. نکند پدربزرگ صدای به توجهی که است درگیر ذهنش ایاندازه به هَدیل

 اینکته ناگهان! بماند؟ پر قابلمه باید چرا اند،شده خالی هاظرف حتی ها،زباله یهمه

 به و کندمی مشت را راستش دست. پراندمی باال را ابروهایش که رسدمی ذهنش به

 !اندشده هم روی قابلمه روی که هاییظرف انبوه. کوبدمی چپش دست کف

 شده اب*خر ماکارونی اگر حتی ریخت، ماکارونی از پر قابلمه در را هاظرف باید چرا

 را قابلمه درون خواستهمی کسی گویی. کندمی چرب را هاظرف کار این باشد؟

 که باشند شده جاجابه نحوی به هایظرف زمان گذر در است ممکن! سازد پنهان

 .داشت قابلمه درون به کوچکی دید بتوان

 ... .نیست وقتی! کنیم شروع بیا -

 .انگیزدبرمی را پدربزرگ تعجب دهد،می هَدیل که قاطعی اما ناگهانی جواب

 مگه؟ دنبالت زده سگ بده، صبرکم یه -

 هَدیل. رسدنمی آن به هم جن عقل! لعنتی کردن؟ پنهان برای کثیف ظرف یک

 و کندمی حبس را نفسش. نباشد بد شک، این امتحان نظرش به اما دارد شک هنوز

 کناری به را قابلمه روی هایظرف و زندمی باال را هایشآستین. داردبرمی را دستش

 .راندمی
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 هم شهاب. شنودمی را هم روی چینی هایظرف شدن ساییده صدای پدربزرگ

. اندازدمی چنگ جانش به بدی احساس ناگهان، و بشنود را صدایشان تواندمی

 کرده شروع را گشتن یعنی. دهدمی مالشش و گذاردمی قلبش روی دستی! ترسدمی

 برای زمانی! گردند؟نمی را مبل زیر چون ضایعی جای که باشد امیدوار باید است؟

 .نداشت شدن پنهان جهت بهتری جای کردن پیدا

 ببرد پیش از کاری توانستمی گیریغافل و تکنیک بر تکیه با شاید عادی حالت در

 و رودمی باالتر لحظه هر تبش یدرجه. آیدبرنمی نفر دو پس از قطعا حال، این با اما

 هم خفگی احساس مبل، زیر شدن حبس و ماسک وجود با. کندمی عرق بیشتر

 .است گرفته را اشیقه

 با ها،کابینت باالی و سینک دیگر قسمت در گذاشتنشان و ظروف زدن کنار با هَدیل

 و گیردمی را قابلمه هایدسته کرده، نزدیک هم به را ابروهایش کمی که جدیتی

 .کندمی خالی سینک در را محتوایش و کشیده باال را قابلمه مکث بدون

 و ظروف صدای اول. خوردمی تکان جایش سر متفاوت، صدایی شنیدن با پدربزرگ

 قرار اشپیشانی روی دستی حرص با و کندمی پوفی! داندنمی که چیزی اکنون

 .ماندنمی دور شهاب گوش از کشد،می که آرامی آه. دهدمی

 !هستی؟ چی مشغول اصالً معلومه! کنیمی معطلش داری زیادی دیگه -

 حد تا. کندمی جمع پیش از بیش را حواسش صدا شنیدن با مرد خالف بر شهاب

 .بشنود بهتر تا کشدمی جلو را خودش احتیاط حالت از خارج کمی و امکان

 بتواند تا است تالش در هایشچشم نمودن ریز با. کندنمی صدا به توجهی دانیال

 از قسمتی گرفته، آشپزخانه سمت به که ایقوه چراغ نور. ببیند را مرد صورت

 هاینرده به را صورتش. ببیند وضوح به تواندنمی دانیال اما دهدمی نشان را اشچهره

 .شودنمی رد نرده هایستون میان از سرش و است چسبانده سرد
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 تواندمی. کشدمی عادی حالت از ترآرام را هایشنفس حتی ناخودآگاه دانیال

 از اما است گذشته او از سالی و سن مسلماً. دهد تشخیص را مرد موهای جوگندمی

 تردید پیرمرد هایچشم رنگ در. رسدمی نظر به دانیال از بهتر حتی اندامی نظر

 !عسلی؟ یا ایقهوه دارد؛

 نه؟ قبوله، عجیبی چیز هر گفتی -

 هم دانیال حواس حتی دارد، که آمیزیشیطنت لحن و پرسدمی هَدیل که سوالی با

 زاویه این از. سراندمی آشپزخانه سمت به را اشمشکی هایعنبیه. شودمی جمع

 .باشد داشته آشپزخانه به تواندنمی دیدی ترینکوچک

 از بیشتر حتی را هایشگوش. گذاردمی تأثیر شهاب روی همه از بیش هَدیل حرف

 جلوتر را سرش و زندمی کنار را احتیاط حد دیگر، مترسانتی چند و کندمی تیز قبل

 !دادمی بو وضوح به دختر لحن. بردمی

 پالستیک درون که ایچوبی یجعبه دست، به قابلمه طورهمان آشپزخانه در هَدیل

 صدای سینک، به ردن*خو با و افتاده بیرون کپکش و ماکارونی زیر از و گرفته جای

 جلوی تواندنمی. کشدمی هایشب*ل روی زبانی. نگردمی کرد، تولید ناآشنایی

 .بگیرد را هایشب*ل شدن کشیده

 ... .مشکوک خیلی! است مشکوک

 در را قابلمه. ببیند را چوبی یجعبه وضوح به تواندنمی پالستیک کثیفی خاطر به

 تماس، کمترین با کندمی سعی و گذاردمی هاظرف انبوه روی کناری، سینک

 .بگشاید را جعبه پالستیک

 گردد،برمی پدربزرگ سمت به که طورهمان. آوردمی بیرون را چوبی یجعبه

 رسد؛نمی سالن در چوبی هایسازه پای به ظرافتش اما است زیبا. کندمی براندازش

 .گذردمی ساختش از کمتری زمان نظر به هرچند
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 پنهان چشمش از جزییات ریز اما کرده را خودش تالش تمام اشسازنده وضوح به

 نگاه در گرچه نیستند؛ صاف کامالً که ببیند را خطوطی تواندمی هَدیل. اندمانده باقی

 .شوندمی دیده گونهاین اول

 !بود شده قایم کردم، پیدا چوبی یجعبه یه -

 جای به و چرخاندمی سر خورد،می تکان شهاب. پردمی باال پدربزرگ ابروی تک

 تواندمی که جایی تا کند،می را تالشش تمام. بردمی نزدیک را هایشچشم گوشش،

 داغی. کشدمی صورتش روی دستی. ببیند را جعبه شودنمی موفق اما کشدمی گردن

 فرمان همین با کندمی احساس. شودمی افزوده تبش به خودش ناتوانی از حرص

 .شودمی بخار مغزش برود، پیش

 که هاییچشم با و برداشته نرده به خودش فشردن از دست! است مبهوت دانیال

 دیدش در هنوز که گرددمی دختری دنبال به بیفتند، بیرون کاسه از خواهندمی

 پا و دست چهار به خیرنه*سی از را حالتش و افتدمی تقال به پیش از ببش. نیست

 همان جعبه، این که این برای زیادی احتمال اشمنطقی دستگاه. دهدمی تغییر

 !است قابل باشد، جعبه

 هَدیل سمت به قدمی چند. دهدمی نشان بیشتری واکنش پدربزرگ باالخره

 :پرسدمی شده، ریز هاییچشم با و داردبرمی

 !جعبه؟ -

 محض به. دهدمی تکان تأیید ینشانه به را سرش آید،می جلو که طورهمان هَدیل

! است ایشکسته پا و دست نستعلیق خط. رسدمی جعبه در به آشپزخانه، از خروج

 کار به که دقتی. است شده عجله آوردنش بیرون چوب قالب در و نوشتن در گویا

 .است کمتر جعبه هایبخش سایر از رفته،
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 اما کوتاه ینوشته بتواند تا کندمی نزدیک اشخاکستری هایچشم به را جعبه

 حالت از بلندتر که صدایی و تعجب با! است اسم یک. بخواند را رویش یکشیده

 :زندمی ب*ل است، او عادی

 .... باشه اسم یه باید! سُها نوشته درش روی... هوم -

 را هَدیل توجه که شوندمی درشت چنان هایشچشم. ایستدمی حرکت از پدربزرگ

 که شخصی نام. است آشنا برایش نام این. رودمی فرو فکر به! سُها؟. کنندمی جلب

 ثابت ناباوری کمال در کرد، ترک را ایران ارحام که این از پس پیش، سال چهارده

 یطعمه بود، شده ساخته کردن گم رد برای که مبهمی شخصِ! ندارد وجود شد

 .شوند غرق خودشان توهم در تا گذاشت دشمنانش دندان زیر اندیش شاه که لذیذی

 به دستی. زندمی خندیکج. اندازدمی باال ابرو پدربزرگ واکنش دیدن با هَدیل

 :پرسدمی شیطنت با. رودمی جلو زده، مر*ک

 !شناسیش؟می -

 و دانیال سر بر چه هجایی دو کوتاه تلفظ این نام، همین گفتن با ندارد خبر هَدیل

 !است آورده شهاب

 هایشدست به را نگاهش گیجی با. اندکرده لرزیدن به شروع دانیال هایدست

 ویالیی هایخانه از ترسش از حتی گرفته را اشیقه که ترسی! است شدید. دهدمی

 .تازدمی ترسش و داندنمی را ترسش دلیل. است شدیدتر نیز

. کندمی احساس را پیچدمی بدنش در که ضعفی خودش حتی و پردمی رنگش

 به و کشدمی عقب اجبار به. اندشده سست. شود بند هایشدست روی تواندنمی

 آید؟می سرش بالیی چه. دهدمی تکیه دیوار

 برادرش که ایجعبه سُها؟ نام آشنایی. برسد کدام به باید داندنمی حتی ذهنش

 که ایجعبه دهد؟می هدیه او به سُها نام که ایناشناخته ترس این یا است؟ ساخته
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 اصالً بود؟ کرده پنهانش بنیامین چرا نبود؟ بنیامین اتاق در چرا. خواستمی خودش

 است؟ خبر چه جااین! چون؟ یک بدون چرا، همه این چرا کیستند؟ هاآدم این

 ترینکوچک و است او به دختر پشت. دهدمی دختر و مرد به را اشترسیده نگاه

 .باشد داشته تواندنمی صورتش به دیدی

 چندان نه لحظاتی برای. است کرده تهی قالب مبل زیر در شهاب سُها، نام شنیدن با

 و ترس! ندارد روح که ایمرده همان شبیه مانده، باقی ثابت حالت یک در کوتاه

 را خودش چگونه فهمدنمی هم خودش حتی و اندکرده رسوخ جانش عمق تا نگرانی

 .است داشته نگه ساکت

 نام از را یشانحافظه بدزدد، را جعبه دهد، نشان را وجودش خواهدمی باشد، دلش به

 وکیل همان باید بنیامین! نیست تردیدی جای دیگر. نماید فرار و کند پاک سُها

 حتی اکنون، و باشد داشته خبر سُها از دیگری شخصِ نبود قرار واقعاً نبود، قرار. باشد

 .اندشده اضافه یادآوری دانیال به دیگر یگزینه دو

 تنها روی و شده دار سکان مغزش. گرفته دست را افسارش منطق گویا حال این با

 است چیزی تمام این هم اصل در! حیات حفظ است؛ کرده تمرکز خودش یوظیفه

 .است مهم مغز برای که

 پیچدمی اشنه*سی در که بدی درد. کندمی کنترل را خودش نماید،نمی سروصدا

 همین بخنداند؟ را سُها نتواند اگر. کندمی خالی دستش کف در ناخن کردن فرو با را

 .دهد خرج به حساسیتی چنین کندمی وادارش که است اگر یک

 راهی هیچ! نیست حریفشان. دهد نشان را خودش تواندنمی. کندمی دوره را هاراه

 جمع را خودش باید. کشدمی عمیق هاینفس. پذیردمی اما است دردناک... ندارد

 .ندهد دست از را دستش دم اطالعات کم دست بشنود، بیشتر دقت با. کند

 !ببیند را هایشانچهره توانستمی حداقل کاش ای
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 هایب*ل. شناسدمی را سُها که کندمی تأیید سر تکان با سکوت، در پدربزرگ

. شناسدمی را هَدیل حالت این پدربزرگ. آیندمی کش ایشیطانی صورت به هَدیل

 :کندمی دستی پیش! بیندازد دستش که است االن

 .نیست وقتش االن -

 .گیرندمی قرار هامبل حصار و فرش میان در. رسدمی پدربزرگ به هَدیل

 !کن بازش -

 آن از پیش دادمی ترجیح. کندمی پوفی میلیبی با هَدیل و دهدمی دستور پدربزرگ

 پدربزرگ دست به را اشقوه چراغ وجود این با. بگیرد پدربزرگ از بیشتری اطالعات

 .بگشاید را جعبه در بتواند و شود آزاد دستش تا دهدمی

 به اشچوبی جنس خاطر به بود، هم قفل اگر حال هر به. نیست قفل جعبه در

 باید درصد نود به قریب که هم اشکننده پنهان احتماالً. شدمی شکسته راحتی

 تمام کارش جعبه شدن پیدا با! دانستهمی را این باشد، یادآوری بنیامین همان

 !قفل بدون چه قفل، با چه شود؛می

 عقب را خودش. داردمی وا بهت سر از ایخنده به را هَدیل جعبه، درون محتوای

 خاموش گویا که نگردمی ساده قدیمی نوکیای همراه تلفن به شگفتی با و کشدمی

 :زندمی ب*ل خنده با و گذاردمی دهانش روی دستی هَدیل. است

 !عجبا -

 نباید آید،می نو نظر به. است خیره همراه تلفن به غیرعادی و حرف بدون پدربزرگ

 .باشد شده ایاستفاده آن از زیاد

 صدای. ببیند را جعبه درون محتوای بتواند تا کشدمی گردن کنجکاوی با دانیال

 چه مگر. اندکرده جلب را اشتوجه گفت، آن از پس که یی« !عجبا» و هَدیل یخنده
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 نفس و بنددمی چشم. کندمی غنچه را هایشب*ل است؟ بوده جعبه در چیزی

 .ببیند را جعبه درون تواندنمی هَدیل یجثه وجود خاطر به هم باز. کشدمی عمیقی

 هیچ و جوشدمی سرکه و سیر چون دلش! بکوبد زمین به را سرش خواهدمی شهاب

 مترسانتی چند فقط نهایتاً. دهدمی آزارش بدتر ناتوانی این! بکند تواندنمی کار

 کندمی خدا خدا است؟ وضعی چه این آخر. کشدمی درهم را ابروهایش. شود جاجابه

 .نگذارد دستشان کف سُها از بیشتری اطالعات لعنتی یجعبه آن

 پاسخ بدون کنجکاویشان اما است بسته عمل در شهاب و دانیال دست که این با

 :زندمی ب*ل و آوردمی بیرون را ساده نوکیای خنده با هَدیل. ماندنمی

 ... .هاساده نوکیا این از -

 .خنددمی قبل از بلندتر

 !زدم قاپ رو هاهمین از یکی بریم جیب اولین توی! انگیزهخاطره -

. باشد داشته شارژ اگر البته شود؛ روشن تا گذاردمی قرمز یدکمه روی را شستش

 ذهنش به حین همان در. کندمی تماشا را اقداماتش و ندارد او به کاری پدربزرگ

 .آوردمی فشار سُها نام مورد در بیشتر چه هر یادآوری برای

 حتی را همراه تلفن شدن روشن از پیش صدای است، حاکم که سکوتی خاطر به

 یک. اندکرده تعجب جعبه محتوای شنیدن از دو هر. شنوندمی هم شهاب و دانیال

 بنیامین باید چرا. است پیش سال شانزده همان به متعلق احتماالً ساده، نوکیای

 بگذارد؟ سها نام با ایجعبه در را همراه تلفن یک یادآوری،

 !دانندنمی را سوال این جواب دانیال نه و شهاب نه

 از تر قراربی. شودمی ترسش زخم روی نمکی و افتدمی هم دانیال جان به دلشوره

 .کشدمی جلو را خودش قبل
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 خاموش عمد به زدمی حدس هَدیل. دارد مناسبی شارژ. شودمی روشن همراه تلفن

 همراه تلفن کوچک کلیدهای سرعت به شستش انگشت. دارد نگه شارژ تا باشد شده

 .گیرندمی بازی به را

 !کنممی چک رو اشحافظه -

 :دهدمی جواب کوتاه پدربزرگ

 !کن دقت -

 را اشپیشانی. گیردمی درد درگیری شدت از سرش. است درگیر پدربزرگ ذهن

 اندشده دوخته فرش به اششده ریز هایچشم. شود بهتر سردردش تا دهدمی مالش

 .است متفکر. بیندنمی چیزی و

 پاسخ است ممکن. باشد اندیش جواهر به ربطبی تواندنمی! اندیش شاه دختر سُها،

 سُها آید،برمی شواهد از که جوراین بدهد؟ باید اصالً بدهد؟ احسان به بخشیرضایت

 پیش سال شانزده از دقیقاً باید چرا. است نبوده خیالی شخصیت یک صرفاً

 قالب در بودنش خیالی فرض سال دو مدت به بگیرند؟ سر بودنش خیالی هایزمزمه

 .رسید اثبات به پیش سال چهارده که این تا بود مطرح احتمال یک

 به انگار بود؛ تدریجی اقدام یک. داندنمی را این حتی پدربزرگ کرد؟ اثبات کسی چه

 شبیه... و گرفتند بیشتری جان هاشایعه! نیست سهایی فهمیدند و آمدند خودشان

 .بود فراموشی افسون یک خواندن

 به را اشلحظه هر شهاب و دانیال گردد،می را همراه تلفن هَدیل که سکوتی در

 پس را روند این یافتن ادامه درونشان چیزی. کنندمی تجربه سال یک یاندازه

 تشویقشان فهمیدن به دیگری یتکه اما بود نخواهد خوشایند گویدمی زند،می

 .کندمی

 .کشدمی تند هاینفس. فشاردمی مشتش در را فرش کنار دانیال
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 پوست پیش از تر داغ هایشنفس. گذاردمی تأثیر شهاب بد حال روی انتظار این

 اما بیاورد بیرون را ماسکش شودمی وسوسه. سوزانندمی ماسک زیر را صورتش

 یا است استرس این تأثیر داندنمی. کند تحمل گیردمی تصمیم. است بزرگی ریسک

 .گیردنمی اشسرفه منتها خورده، که دارویی قوت

 فرض پیش بر اضافه فایلی وجود احتمال که نوکیا همراه تلفن از جایی هر هَدیل

 خالی کند،می چک را هاتماس و هاپیام گزارش. گرددمی دهد،می همراه تلفن خود

 زد،می حدس که طورهمان... فیلمی نه و تصویر نه! هیچ تقویم، و یادداشت! هستند

 که بگیرد را خودش یشماره گیردمی تصمیم. است بوده ایاستفاده بال همراه تلفن

 هاموسیقی یپوشه سراغ به. ندارد هم کارتسیم حتی همراه تلفن شودمی متوجه

 .یابدمی همراه تلفن فرض پیش بر عالوه فایلی باالخره و رودمی

 !هم جور چه است، مشکوک

 جا ساخته، آرنجش که ایزاویه در را چوبی یجعبه و زندمی کمرش به دستی

 .دوزدمی چشم شده، نوشته فینگلیش که فایل نام به. دهدمی

 یه انگار داره، وجود گوشی این توی فرضپیش هایبرنامه بر عالوه فایل یه کالً -

 .موسیقیه

 :دهدمی ادامه هَدیل آید،می باال که پدربزرگ سر

 !باالست بلند خیلیم اینه، هم اسمش -

 :آوردمی زبان به را آهنگ نام تردید با

 !کنم؟ شروع کجا از دونمنمی شاید -

 امکان اصالً نماید، حساب چگونه کندنمی فرقی! نه. کشدمی درهم را صورتش هَدیل

. است شده پر صوت یک دهدمی احتمال. باشد آهنگ نام چیزی چنین ندارد
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 پخش را صوت ،«Ok» فشردن با و خواندمی نگاهش از را پدربزرگ بعدی یخواسته

 :شودمی بلند اصلی صدای خش، شنیدن ثانیه چند از پس. کندمی

 !سالم... آم -

 شهاب و فکری درگیری و درهم صورت با پدربزرگ کنجکاوی، با هَدیل که حالی در

 دست از شنیدن قدرهمین با دانیال هستند، شنیدن بیشتر یتشنه نگرانی و ترس با

 !رودمی

 که شنودمی را قلبش هایضربان صدای تنها و شودمی کر گویا لحظه چند برای

 و سرخوش صدای همان با سالم هزاران... و سالم سالم، سالم،. اندشده ترآرام

 را تکشان تک! هم با نه. شودمی ردیف سرش در مهربان و آرام لحن همان با خندان،

 گاهی که دستی داشت، همیشه بنیامین که لبخندی. آوردمی یاد به و شنودمی جدا

 دانیال... مختلف هایزمینه پس حتی ریزجزئیات،... و هایشسربرگردان آورد،می باال

 .آوردمی خاطر به را یشانهمه ثانیه یک در

! است بنیامین صدای. است شده خشک. دوزدمی چشم مقابلش به مبهوت و مات

 !شده کنده دنیا این از کندمی حس

 .شود بلند بنیامین صدای دوباره تا گیردمی صورت کوتاهی مکث

 !سُها سالم -

 صدا سمت دنبال به دانیال مبهوت نگاه! دارد بیشتری آرامش انگار و است ترآرام

. است انداخته کار از را تحلیلش یقوه کرده، وارد او به صدا این که شوکی. دودمی

 با. اندافتاده بهت دام به هم احساساتش گویا. دهد نشان درخوری واکنش تواندنمی

 حدقه از خواهندمی و است بنیامین هایچشم از ایکپی که ایمشکی هایچشم

 .فهمدمی را سُها نام آشنایی و دهدمی گوش فقط بیفتند، بیرون
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 بنیامین همان باید گوینده این زنندمی حدس سه هر پدربزرگ، و هَدیل شهاب،

 .باشد

 پدربزرگ. کشیدمی را ضربه این انتظار. دهدمی فرو را دهانش آب استرس با شهاب

 این به ترآزادانه تفکری با هَدیل. است گذاشته شنیدن روی را ذکرش و فکر تمام

 اما دارد را مردانه کلفت تن است؛ لطیف قدرچه طرف صدای که کندمی توجه

 از توانستمی داشت دوست. پوشاندنمی صدا روی خش خش حتی را درونش آرامش

 .ببیند را او نزدیک

 خوبه؟ حالت -

 .شودمی شنیده بنیامین آرام و کوتاه یخنده صدای

 !نداری دوست رو ادب رسم به هایپرسیاحوال گفتی یادمه -

 که این است؛ خوانده دفترها آن در را سُها صفت این. لغزدمی جایش سر شهاب

 جواب در است مشخص که چرا! هستند مسخره نظرش به هاپرسیاحوال این قدرچه

 با شخصی اگر او نظر به. شودمی شنیده «خوبم» نام به دروغی پرسیاحوال این

 که آن از پیش بگوید، را اشحقیقی حال که کردمی صمیمیت احساس قدرآن فردی

 .بود ریخته دایره روی را احوالش شخص بگشاید، ب*ل فرد

 واقعاً نبودن، رسمی من برای بعد به جایی یه از اما بگم بهت نکردم فرصت -

 .بدونم رو حالت خواستممی

 !پیش از ترآرام خندد؛می هم باز بنیامین

 !شدیمی بامزه هم، توی کشیدیمی رو ابروهات دفعه هر تو ولی -

 :دهدمی ادامه بنیامین کوتاهی مکث با

 !کنم شروع باید کجا از دونمنمی بگم، بخوام رو راستش...  نه؟ گم؛می پرت و چرت -
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 رعشه به تنش. کشدمی جلو زحمت به را خودش. پردمی دانیال راست چشم پلک

 صوتی هایسیگنال پیدرپی مغزش و دوندمی صدا دنبال به هایشگوش. است افتاده

 سال، شانزده. بشنود خواهدمی فقط االن برای. فهمدنمی چیز هیچ. کندمی تفسیر را

 لَه لَه شنیدن بیشتر برای. بود شنیده سرش در تنها را صدا این تمام سال شانزده

 .زندمی

 بوده شده سنگین برایش زدن حرف رسدمی نظر به. کندمی مکث هم باز بنیامین

 یخنده آرام صدای. دارد را قبل سرزندگی همان آید،می صدایش مجدداً وقتی ولی

 .است کندمی ادا که حروفی یزمینه پس ملیحش،

 !کردم کشف جمله این درمورد رو چیزی یه -

 .بالدمی خودش دانستن به هابچه چون گیرد،می بیشتری جان صدایش

 یه از که میاد هاآدم زبون به هاییزمان احتماالً... . کنم شروع باید کجا از دونمنمی -

 احساساتی کردن، که کارایی تونننمی! بپذیرن تونننمی رو قبل به زندگیشون جای

 همین برای... دور خیلی خیلی میاد، مسخره نظرشون به کنن، هضم رو داشتن که

... که هم ازل و بوده ازل از انگار فعلیشون وضع کننمی احساس که نپذیرفتنه

 سُها؟... هِم! باشه گفتن قابل که نداره شروعی

 .کشدمی را سُها آخر الف خاصی جور یک

 بپذیرم؟ تونمنمی جریان این شروع از رو خودم چیِ من دونیمی -

 :گویدمی کوتاهی مکث از پس

 !بدم بهت رو اندیش جواهر که نشست دلم به جوریچه که این... که این -

 همراه تلفن به ایبرنده حال عین در و شوکه نگاه با. پرندمی باال پدربزرگ ابروهای

 که سُهایی. بود گفته راست اکبری پس اندیش؟ جواهر. نگردمی هَدیل دست در

 این از بهتر. است منطقی داشته؟ را اندیش جواهر است، شده نفی وجودش
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 بیشتری دقت با و کشدمی جلو را خودش. کنند پنهان را اندیش جواهر توانستندنمی

 .دهدمی گوش

 در سُها به دادن معنای اندیش، جواهر لفظ! میردمی جمله آخرین شنیدن با شهاب

 اندامش تمام به لرز. است پیوسته حقیقت به ترسش ترینبزرگ. زنندمی زنگ سرش

 سرخ. سایدمی هم روی را هایشدندان. کندمی مشت را هایشدست. نشیندمی

 صدابی و آرامی به نهایت در اما بکوباند زمین به را سرش خواهدمی. شودمی

 .چسباندمی زمین به را اشپیشانی

! نه بگیرد؟ دستشان از را همراه تلفن آن تواندمی بریزد؟ سرش به خاکی چه باید

 را قدرشچه پیش از اصال. است شده تحریک هم االن همین کنجکاویشان

... دیگر جای یک. ببیند را یشانچهره تواندنمی حتی شهاب کیستند؟ دانستند؟می

 .شدمی پنهان باید بهتر جای یک

 سرش بر بالیی سُها، کردن پیدا از پیش که ترسدمی این از طرف یک ترسد؛می

 تا بود ابزاری قراردادشان! نپذیرد که ترسدمی رأیمندی از دیگر، طرف از و بیاورند

 که این حقیقت ناتنی، خواهر وجود اگر حتی بیاورد؛ نه نتواند رأیمند شود مطمئن

 .نیاید خوش مذاقش به است، کرده نت*خیا پدرش

 خودش شهاب، که است این خاطر به! رسدنمی نظر به آدمی چنین که رأیمند چرا؟

 است؟ متنفر نهال اشناتنی خواهر از کند؟می سرزنش خیانتش خاطر به را پدرش

! پندارد خود کیش به را همه کافر که واقعاً ندارد؟ را اشناتنی برادرهای دیدن چشم

 .داردبرنمی سرش از دست ترس این و داندمی شهاب

 هم اندیش خودِ اندیش، جواهر شدن پیدا با چه؟ بکشد پیش را اندیش جواهر اگر

 خاطر به بخواهد اگر اما نه؟ کند؛نمی مقاومتی رأیمند صورت این در. شودمی تهدید

 چه؟ بیاورد، سُها سر بالیی و نشناسد رسمیت به را قرارداد زمانی، مهلت نشدن تمام
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 آیا اما دیده را دارد برادرهایش به که عشقی شناسد؛می را رأیمند. آیدنمی نظر به

 رأیمند باشد؟ داشته اشناتنی خواهر به نسبت را همین مشابه که هست تضمینی

 بالیی که است مسخره دهد،نمی را اندیش هایجاسوس و خائنین قتل دستور حتی

 .خوردنمی رأیمند شخصیت به. بیاورد خودش خواهر سر

 رأیمند سها، به رسیدن در. گیردمی بهانه وجودش هم باز اما داندمی هم شهاب

 خودش احساسات از رأیمند، از بیشتر شاید نترسد؛ تواندنمی. دارد را باالتر دست

 تصمیم ترراحت توانستمی نبود، اشپدری یخانواده از نفرتش اگر... . ترسدمی

 بگیرد؟

 از. است رویش زیادی فشار. فشاردمی هم روی را هایشپلک و بنددمی چشم

 احساس فدای را سُها کوبد؟می را رأیمند دارد ناحق به یعنی. آیدمی بدش خودش

 چنان منطقش و احساس. است منطقی واقعاً گزاره کدام داندنمی کند؟می خودش

 کند؟ کار چه باید مواجهه این در. دهد تشخیصشان تواندنمی که اندآمیخته درهم

 قبالً کندمی احساس که آشنایی چنداننه لفظ اندیش، جواهر شنیدن با هَدیل

 باید دهدمی تشخیص پدربزرگ هایواکنش از. آوردمی باال را سرش است، شنیده

 گرفتن بدون پدربزرگ که بپرسد سوال تا کندمی باز دهان. بشناسد را اندیش جواهر

 هَدیل بینی جلوی سکوت ینشانه به را اشاشاره انگشت همراه، تلفن از نگاهش

 .گیردمی

 تسلیم نهایت در اما بزند غر بدتر که کندمی قصد و رودمی درهم هَدیل صورت

 صدای به. دارد بیشتری سود بزند، پدربزرگ حساب به را سکوتش که این! شودمی

 درونش آرام یخنده از ردی هنوز اما شده گرفته کمی که دهدمی گوش بنیامین

 .هست

 خواستممی که این خاطر به نه بود؛ سخت برام اعترافش! سُها دونستممی من -

 احساس نه؟ ست،امسخره! همین بود، سخت فقط... نه بدم، نشون گناهبی رو خودم
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 اندیش جواهر. کنممی کارچی دارم دونستممی من. میره دست از عقلم داره کنممی

 توننمی که اموالی هستن، کافی اندیش کردن نابود برای که مدارکی شناختم؛می رو

 ترینبزرگ تو به دادنش با... بکشن خودشون دنبال هم رو طماع غیر هایآدم حتی

 .کردم ار*قم جونت با ساختم، هدف یه تو از. کردم بهت رو ظلم

 .کنندمی احساس حاضرین تمام را خنده این تلخی خندد؛می بنیامین

 برام خواممی که ماجرایی شروع. بپذیرم تونمنمی که خودمه از بخش همون این -

 .باشه نداشته وجود

 شاملِ اندیش، جواهر. است مانده جا بنیامین هایصحبت اول قسمت در دانیال

. ایستدمی لرزش از بدنش! هستند؟ کافی اندیش کردن نابود برای که مدارکی

 احساس سرش پشت را حضوری. کنندمی رها را نرده و شوندمی سست هایشدست

 ... !کیست داندمی ناخودآگاهش در انگار! ترسدنمی اما است عجیب. نمایدمی

 ظاهرش. خنددمی او به است، شده خم رویش که بنیامین. گیردمی باال را سرش

 آخرین که تیره شلوار و کت همان با بود؛ دیده حیاط در که است ظاهری همان

 .داشت تن به که بود لباسی

 احساس پیش از ترملموس را شرم تواندمی دلیل همین به! کندنمی تعجب دانیال

 تقال. آیدنمی بیرون صدایش اما بگشاید عذرخواهی به ب*ل خواهدمی. نماید

 نهایت، در بیاورد؟ علتی چه بگوید؟ چه باید اصالً. است شده الل انگار اما کندمی

 .است او ناتوانی خاطر به چیز همه

 سرگردانی با. شودمی جمع خودش در. نیست بنیامینی دیگر بیاید، خودش به تا

 جواهر بود؟ توهم یک واقعاً... دیگر توهم یک. گرداندمی راست و چپ به را سرش

 صدای محو که گونهآن. شوندمی درشت هایشچشم... یعنی. آوردمی یاد به را اندیش

 !بود برده یاد از را آمدنش اصلی علت بود، خودش حسرت و بنیامین
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 به بنیامین اتاق در خواستمی دانیال است؟ اتفاقی اتفاق یک فقط شبانه برخورد این

 است معنا این به این و برود آشپزخانه سراغ به نداشت امکان. بگردد جعبه آن دنبال

 که مدارکی بشود؛ اندیش جواهر متوجه بیابد، را جعبه آن نبود قرار وقت هیچ که

 دارند؟ وجود واقعاً

 سُها دنبال به باید! نبودن ناتوان برای احتمالی. شده داده او به که است سرنخی این

 لِه را احساساتش باید امشب یک! بیاورد دست به را اندیش جواهر تا بگردد شارایل

 حواسش نباید. دهد گوش دقت به و باشد تیز باید. بخندد دل تهِ از روز یک تا کند

 به خاطر همین به هم را بنیامین توهم ذهنش! بشود بودن بنیامین صدای پرت

 ... .بیاورد یاد به را دلیلش که بود؛ آورده وجود

. کندمی مشت را هایشدست. آیدمی بیرون مبهوتش هوای و حال از دانیال

 .کشدمی جلو را خودش جدیت با و فشاردمی هم روی را هایشب*ل

 از حرفی بختانهخوش! است مانده خدا شکر و چیز یک کردن لعنت میان شهاب

 کرد، اشاره آن به بنیامین که هم همینی اما نشد زده اندیش جواهر کامل محتوای

 کافی حد از بیشتر حتی بیفتند، سُها دنبال به خالف یجامعه یک که این برای

 !است

 زمان در و بگوید رأیمند به باید. کندمی ریز را هایشچشم. کشدمی عمیقی نفس

 شده باز جریان به مستقیماً هم اندیش پای... نیست تعللی جای. ببرد دست قرارداد

 یک شهاب موقع آن دهد، نشان بدی واکنش رأیمند باشد نداشته ایرادی شاید... و

 از ریسکش. است همین سُها برای راه خطرترینکم. ریزدمی سرش بر دیگر خاک

 .است کمتر کردن صبر

 اندیش جواهر به راجع را حد این در. دهدمی گوش دقت با چنانهم پدربزرگ

 جواهر دنبال به قیمتی هر به احسان که است مدارک همان خاطر به. دانستمی
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 داده دست یک به را قوه چراغ دو. است همراه تلفن به پدربزرگ نگاه. دودمی اندیش

 .گرفته را اشچانه دیگر دست با و

 هَدیل حالت تغییر یمتوجه که است همراه تلفن جمع حواسش ایاندازه به

 هایچشم و نشیندمی هَدیل هایب*ل به که آمیزیشیطنت نیشخند. شودنمی

 یدسته سر! معروف باند همان اندیش،. درخشندمی رضایت با که اشخاکستری

 را اندیش که مدارکی. کندمی فعالیت مواد یزمینه در ترکم... اسلحه و عتیقه قاچاق

 حتی که اموالی و کند؟ اخاذی تواندمی قدرچه کردنشان، پیدا با کنند؟می نابود

 به ناپذیری توصیف اشتیاق هَدیل کشاند،می خود دنبال به را طماع غیر هایآدم

 .دارد اموال این چیستی دانستن

 ندارم، هم خواهی معذرت روی! سُها بگم، تونممی رو همین فقط م،شرمند -

 خوام،می که اونی انگار هم باز اما کردم فکر هاجمله ها،کلمه انواع به... دونمنمی

 فکر... برسونن خوبی به رو منظورم تونننمی دارن، محدودی قدرت کلمات. نیستن

 !نیستی تو ولی باشه ترقوی بدنم زبان کنم

 :کندمی تکرار بیشتری حسرت با بنیامین

 بگم و بدم نشونت رو هامچشم تونممنمی. ببینمت حضوری تونمنمی! نیستی -

 رو عجزم اوج تا ببوسم رو کفشت حتی بیفتم، پات به تونمنمی بخون، خودت

 ... .تونمنمی بیارم، رحم به رو دلت و کنم گریه پاهات پایین بفهمی،

 تمرکز است اندیش به مربوط که چیزی هر روی بود، داده قول خودش به دانیال

 و شودمی جمع خودش در. آوردنمی تاب بنیامین از لحنی چنین شنیدن با اما کند؛

 بنیامین چرا. کشدمی دهان درون به را پایینش ب*ل. زندمی چنگ شلوارش به

 از دانیال... اما هست صوتش آخرین حال هر به نیست، بعید زند؟می حرف گونهاین

 .دهدمی آزارش. آیدنمی خوشش بنیامین لحن دلگیری این

 .شودمی شنیده بنیامین جانب از دیگری خندتلخ صدای هم باز



 
 

  shun-                                                                              www.cafewriters.xyz-ی اول |  ی نقطهدسیسه

www.cafewriters.xyz        
Page 337 

 بدون عذرخواهیم و شرمندگیم وقتی! سُها نبینی چه ببینی، چه... حال هر به -

 .خورننمی دردی هیچ به باشن، جبران

 .گیردمی اوج صدایش. خنددمی شیرین و صمیمانه

 .کنممی جبران! مونممی پاش ولی کنم باورش تونمنمی -

 .شودمی شنیده هم دهدمی بیرون مانند آه بنیامین که بازدمی

 حتماً! نمیاد تنها نقاش که بزنی حدس احتماالً هم خودت بیان؛ سراغم امشب باید -

 .میاره خودش با هم رو خِرَد

 .خنددمی بنیامین

 !رو خِرَد خصوص به ببینمشون؛ خوادمی دلم -

 مستعار نام «خرد» و «نقاش» که این سمت به ذهنشان زمانهم طور به چهارنفر هر

 را سُها نام بودن استعاری احتمال خاطر، این به هَدیل که حالی در. رودمی هستند،

 برای که سُهایی است؛ سُها همان واقعی نام تنها داندمی پدربزرگ. کندمی حساب

 عوض را اشعمومی نام احتماالً که چرا رود،می شمار به مستعار اسم چون صاحبش

 .است کرده

. برنشونمی طوالنی اردوی یه به امروز. کردم هماهنگ دانیال یمدرسه با قبل از -

 دنبالش برم نتونم شاید شبنیمه چون سپردم؛ مدیرشون به اما نداره خبر دانیال

 .مطمئنیه آدم خودش، یخونه برهمی رو دانیال

. اندشده درشت هایشچشم. شودمی خیر همراه تلفن سمت به ترس با دانیال

 ندارد، امکان. کندمی رها را شلوارش هایپاچه. کشدمی عقب را خودش ناباورانه

 .دهدمی تکان منفی ینشانه به مدام را سرش... ! ندارد امکان ندارد، امکان
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 بنیامین خود! رسید قتل به بنیامین آن شب که روزی درست بود، رفته اردو به

. گرددمی میان این در رأیمند دنبال به نقاش؟ خرد؟ بود؟ داده را رفتنش ترتیب

 !اندیشمند خِرَد، با فرد معنای به نامی رأیمند،. است کشته را برادرش رأیمند،

 شدت با دانیال... خیالبی خیال،بی رود؟می سراغش به خرد که دانستمی بنیامین

 :کندمی زمزمه ناباورانه. دهدمی تکان منفی ینشانه به را سرش بیشتری

 ... !نداره امکان -

 این داندمی هم خودش که گویدمی او به انگار هست، صدایش در که ایدرماندگی

 !دارد احتمال قدرچه ندارد، امکان

 .کردم غل*ب... رو دانیال رفتنشون قبل. افتادن راه سحر... سحر -

 .یابدمی مشهودی نمود اشناگهانی بغض. شودمی سنگین و لرزدمی بنیامین صدای

 .کنممی بغلش که آخره بار دونستممی... دونستممی -

 .شودمی بلند اشگریه صدای و ترکدمی بنیامین بغض

 باید ولی دارم نگهِش آخر یلحظه تا خواستممی سُها، ازش شدمنمی سیر -

. زدم زل عکسش به صبح از... مُردم انگار کرد، حرکت اتوبوسشون وقتی... رفتمی

 !سوزممی

 شده دیوانه گویی شود،می آمیخته اشگریه با بنیامین طبیعی غیر یخنده صدای

 !باشد

 سر که بالیی و تو به اندیش جواهر دادن هام،نفهمی تموم جرم به که جهنمیه این -

 .کنم تحمل باید آوردم، دانیال
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. ریزدمی فرو قلبش. رودمی بین از نداشت، امکان برای دانیال امید باریک یرشته

 جایشان سر بودند، رفته امکان، «م» تا که هاییب*ل. شودمی آوار سرش روی دنیا

 «!داشت امکان ببین! ببین» زندمی داد سرش در یکی. مانندمی

 آورد،می دانیال سر بر چه شده ضبط صدای این شنیدن دانستمی بنیامین اگر شاید

 ... .برسد سُها دست به نیست قرار دانستمی اگر. کردنمی پرش وقت هیچ

 به ثانیه هایششیشه درون. شودمی پرت پایین به برج یک از کندمی احساس دانیال

 هایش،خنده. بیندمی برود، اردو به خواستمی که صبحی در را بنیامین رفتار یثانیه

 !اشعالقه مورد غذای پختن قول حتی صمیمانه، ش*آغو آن

 نوعی به یادآوری بنیامین. روندمی فرو بهت در هم شهاب و پدربزرگ هَدیل،

 !بود کرده خودکشی

 دیده، را اشجنازه هایبرداریعکس حتی و است خوانده را اشپرونده که شهاب

 عق صدای تا کندمی قفل را دهانش دست دو هر با سرعت به. شودمی بد حالش

. لرزدمی ناباورانه خود جای سر بر اششده ایقهوه هایگوی. نشود بلند زدنش

 !دانیال... و بود فرستاده را دانیال! بود کرده آماده را قربانگاهش خودش بنیامین،

 عکس یک تنها شهاب دارد؟ حالی چه شنود؟می اکنون. افتدمی دانیال یاد به شهاب

 چه دیده، چشم به که دانیالی است، حقیقت این یکوفته تنش گونهاین و دیده

 دارد؟ حالی

 بین از را بهت این خلوص هم غمی ترینکوچک است؛ ترکم پدربزرگ و هَدیل بهت

 ذهن از که ای «بیچاره» و است انداختن باال ابرو یک واکنششان نهایت. بردنمی

 .گذردمی هَدیل

 که جرمیه این... برف زیر بودم کرده رو سرم کبک عین! سُها بودم، احمق من -

 .بدهکارم دانیال به رو تقاصش



 
 

  shun-                                                                              www.cafewriters.xyz-ی اول |  ی نقطهدسیسه

www.cafewriters.xyz        
Page 340 

 باید اکنون ذهنش، و فهمیده که است حقیقتی بهت در هنوز. فهمدنمی دانیال

 برای را خودش تمام بنیامین، تقاص؟ کدام جرم؟ کدام. کند تحمل را دیگری چالش

 .بود گذاشته وسط دانیال

 !تمسخرآمیز و تلخ ایخنده خندد،می. شودمی ترآرام بنیامین یگریه صدای

 خرد سر بالیی چه داره فهمهنمی که کردممی سرزنش رو نقاش. سوختمی دلم -

 خرد معصومیت برای دلم اما کردممی درکش جورایی یه دادم،می حق بهش. میاره

 .کردنمی نابود رو همدیگه داشتن دو هر بفهمن، که این بدون. رفتمی

 دانش خاطر به دانیال تنها و شنوندمی را مستعار اسامی فقط حاضر افراد تمام

 چه بنیامین رأیمند؟ معصومیت. دهد انطباق رأیمند با را خرد تواندمی اشقبلی

 کیست؟ نقاش آورد؟می رأیمند سر به نقاش که بالیی. گویدمی

 .... مدت اون تموم... مدت اون تموم -

 و آزاردمی را هَدیل گوش اشناگهانی یگریه بلند صدای. شودمی منفجر بنیامین

 باعث و افزایدمی ناخوشایندی این به صدا روی خش. کشدمی درهم را صورتش

 ینه*سی وسط درست خودش، از دورتری ینقطه در را همراه تلفن هَدیل شودمی

 .بگیرد پدربزرگ

 .... احمق منِ! آوردممی دانیال سر رو بدترش داشتم احمق منِ -

 :دهدمی ادامه کوتاهی مکث با بنیامین

 داده یادش کی دونمنمی! زبونش سر بود افتاده وجودبی یکلمه بود، که بچه یادمه -

 !بندازه دهنش از رو کلمه این تا شد ذله مامانم. بود

 .زندمی تلخندی
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 ازش وقت هیچ دیگه و... نگو گفتم بهش. برگشت کالمش تیکه مامانم مرگ بعد -

 سریع دادم،می که تذکری ترینکوچک. شهمی بزرگ داره کردم فکر. نشنیدم

 .بودم حالخوش. گرفتمی

 :دهدمی ادامه سختی به. آیدمی بند گریه شدت از بنیامین نفس

 یه بعدش... بعدش. بود عزیزم داداش. بردممی ت*لذ شدنش بزرگ لحظه لحظه از -

 بهش. کردم نصیحتش. بود هم توی ابروهاش رفتم، وقتی. کرد دعوا مدرسه توی روز

 .باشه آروم باید کنه، دعوا نباید کنه، اخم نباید گفتم

 .خنددمی واردیوانه خندد؛می بنیامین

 ندیدم وقت هیچ دیگه اما شد عصبانی حق به حتی شد، عصبانی هم باز طبیعتاً -

 حتی دیگه شرایطی هیچ تحت ابروهاش بود، آروم عادی غیر. بود آروم! کنه اخم

 !دیدمی کابوس خواب، توی وقتی حتی. رفتننمی درهم هم ناخوداگاه

 :کندمی ردیف هم سر پشت را کلمات عادی حالت از تندتر

... خوبه خیلی دیگران به زدن لبخند گفتم. کرد خفه رو خودش بخون، درس گفتم -

 تصادف که دوستش ختم مجلس توی حتی زد؛ لبخند همیشه بقیه حضور در دیگه

 زدن لبخند گفتم بهش چون گفت خنده،می چرا پرسیدم وقتی و خندید! بود کرده

 !خوبه دیگران به

 :دهدمی ادامه کوتاهی مکث با

 بزرگ من داداشِ! کنممی دارم غلطی چه فهمیدم... دیر خیلی فهمیدم؛ جاهمون -

 تراشش فقط من چوبی، یسازه یه بود شده! بود نشده بزرگ وقت هیچ. شدنمی

 .دادممی

 :گویدمی لرزانی صدای با بنیامین
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 رو غذاها یهمه! باشه دانیال برای که نیست چیزی دیدم اومدم، خودم به وقتی -

 خوشش دادم،می پیشنهاد که چیزی هر از. خوبه براش بودم گفته چون خورد،می

 هایدست با! منه آلایده مطابق دانیال، چیز همه دیدم و اومدم خودم به. میومد

. دادممی تراش رو بود شده پناهبی مامانمون فوت با که رو داداشی داشتم خودم

 .کردممی خفه رو شخصیتش. کَندممی رو وجودش تیکه تیکه داشتم

 .رودمی تحلیل بنیامین صدای

 ... !چوب تیکه یه عین چوب، تیکه یه عین -

 .شودمی بلند بنیامین یگریه صدای دوباره

. کردم نصیحتش ترشبزرگ عنوان به. خواستممی رو دانیال فقط من... صادقانه -

 رو خودش گفتم،می که هم چی هر دانیال، از من. خواستممی رو خوبش

 بداخالق و زدنمی لبخند بقیه به کرد،می اخم بود، دهن بد اگه حتی خواستم؛می

 خواستم رو خیرش کردم، رفتار عادت به فقط من... نداشت دوست رو غذاهایی بود،

 چوبی یسازه یه ازش فقط من پایان در! نیست ایبچه همه دانیال... نبود حواسم اما

 !آلایده تراشخوش چوبیِ یسازه به ساختم؛

 :گویدمی ایرفته تحلیل صدای با بنیامین

 از کشه،می هم توی رو ابروهاش وقتی گفتم شوخی به روز اون حتی من -

 نکردم، دعواش! نکردم استفاده هم زشت یکلمه از حتی. شهمی کم خوشگلیش

! فهممنمی... شه پرت دعوا اون از حواسش تا تفریح بردمش بعدش کردم، دفاع ازش

... کنممی حس کردم؟می کار چی باید باشمش؟ داشته که بود درست رفتاری چه

 ... .کنممی حس

 :شودمی بلند گلو تهِ از صدایش. آیدمی بند بنیامین نفس
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 که این بدون کردم؛می تیکه تیکه رو دانیال داشتم انگار... ذره ذره جوریاون -

 دیگه... هادست همین ها،ب*ل همین! وجود همین با... کشتمشمی داشتم بفهمم،

 .دادم تراشش که چوبی یسازه یه فقط نداره، وجود دانیالی

 جالب برایشان ماجرا این شنیدن پدربزرگ و هَدیل. کندمی ایطوالنی مکث بنیامین

 .ببیند را دانیال تا شودمی کنجکاو پدربزرگ! جالب فقط بوده؛

 روی از را کششدست پشت. بردمی سر به بیشتری بهت در دو آن به نسبت شهاب

 حتی. است برگردانده باال سمت به رو نگرانی، با و چسبانده هایشب*ل به ماسک

 احساسی چه است ممکن هاشنیدن این از پس دانیال داندنمی ببیند، نتواند اگر

 .باشد داشته

 حتی که این بدون. است نشسته نرده نزدیک در زانویش دو روی باال، در دانیال

 این اگر شاید. باردمی بهاری ابر چون اند؛شده روان صدابی هایشاشک بفهمد،

 شنیده، که آنچه. است شکسته درهم وجودش. آوردنمی تاب قلبش نبود، باریدن

 .کند باور تواندنمی را بنیامین تفکر طرز

 احساس وقت هیچ دانیال ناخواه، یا خواه کند؟می مسخره بکشد؟ را دانیال بنیامین،

 از بود، تنها بنیامین با که سالی دو. بردمی ت*لذ کارهایش از او. نداشت شدن خفه

 بنیامین، و گریستمی مادرش غم در که روزهایی حتی هستند؛ خاطراتش بهترین

 .بود او جمع حواسش دانگ شش و دادمی اشدلداری

 است؟ بد مگر. پردمی مدام پلکش. لرزندمی هایشچشم. شودمی سنگین اشنه*سی

 صحبت مودبانه کجای است؟ بد زدن لبخند کجای است؟ بد نکردن اخم کجای

 .شده گیج. کند درک را بنیامین تواندنمی شود،نمی متوجه دانیال است؟ بد کردن

 :دهدمی ادامه بیشتری آرامش با بنیامین



 
 

  shun-                                                                              www.cafewriters.xyz-ی اول |  ی نقطهدسیسه

www.cafewriters.xyz        
Page 344 

 این،! سُها شه،می بسته بهت رسیدن هایراه همه من، مرگ با. مرده رسانپیام -

 .منه جبران

 .خنددمی صمیمانه

 رنگ من مرگ بعد بتونی امیدوارم. کن حاللم. خواممی معذرت ازت پررویی با -

 بتونه امیدوارم دانیال، برای و کنی زندگی اندیش یسایه از دور ببینی، رو آرامش

 دست چوبی یسازه دیگه بسازه، رو خودش بعد به جااین از. کنه پیدا رو خودش

 دنیا اون از اگه کنم فکر. هست اون به حواسش نیما عمو دونممی... . نباشه برادرش

 .ببرم ت*لذ بیشتر... دانیاله که خودشه، که ببینمش

 خنده، زور به بنیامین و دهدمی نشان را خودش بغض. شودمی سنگین صدایش

 .دارد بغضش زدن پس در سعی

... مرگم حتی هستم؛ راضی زندگیم از من کردم، که کارهایی یهمه با نهایت، در -

 کنهمی اذیتم کوچولو یه کم،یه. بشه تنگ دانیال کردن غل*ب برای دلم شاید فقط،

 به دانیال که روزی همون اولش، از ولی ستااحمقانه! بشه واقعی تونهنمی که توهمی

 تک! عمو گنمی بهم هاشبچه روزی یه که این واسه کشیدمی پر دلم اومد، دنیا

 .نداشتم دوست رو بودنم فرزند

 .زندمی زهرخندی بنیامین پایان، در

 که دونممی! سُها خداحافظ! پایانه جااین... ولی شد شروع کجا از ندونم شاید -

 .گممی خودم دل برای... اما بشنوی که هم خوامنمی شنوی،نمی

 شنیده بارها دانیال که شیرینی و گرم یصادقانه هایخنده آن از. خنددمی بنیامین

 .است

 !کوچولو داداش خداحافظ -
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 در را همراه تلفن هَدیل. رودمی بین از هم خش صدای. رسدمی پایان به صوت

 برای و گرفته قرار تأثیر تحت کمی متأسفانه. کندمی نچی نچ و چرخاندمی دستش

 به. آیدنمی خوشش خودش حال از. خوردمی تأسف برگشته بخت یادآوری بنیامین

 مسائلی چنین درگیر را خودش نباید کرده؟ غلطی چه یادآوری بنیامین که چه او

 نگاه دوباره نیست؟ ترشیرین اموال آن یافتن و اندیش از اخاذی به کردن فکر. کند

 .زندمی لیس را هایشب*ل و یابدمی پس باز را طماعش براق

 و است مستعار اسامی درگیر ذهنش. ندارد یادآوری بنیامین به کاری پدربزرگ

 ناشناس کس این خودِ چند هر است؛ کسی چه نزد اندفهمیده که اندیشی جواهر

 .بروند هاقدیمی سراغ به باید شده فراموش است هامدت سُها. است

 و سُها داندمی که ماندمی باقی دانیال فقط رسان،پیام مرگ با اگر این، از گذشته

 شاه. باشد اندیششاه همان باید رسانپیام این پس هستند، کجا اندیش جواهر

 هرچند. بود رسیده قتل به بنیامین از قبل کمی پیش، سال شانزده همان هم اندیش

 پخش جانشینش وجود و قتل خبر اما ماند باقی مسکوت چنانهم هویتش و جنازه

 برای تواندنمی دیگر پدربزرگ گرچه! نیست سُها که سُها از ترمبهم جانشینی شد؛

 .باشد قائل اعتباری حرف این

 خرد؟ کند؟ استفاده اندیش شاه باب در رسانپیام از دانیال رمز، اسم برای باید چرا

 هَدیل، به توجهبی و است سواالت این درگیر پدربزرگ. چیست حکمتشان نقاش؟

 انداخته پایین را سرش و نموده ریز را هایشچشم گرفته، را اشچانه که گونههمان

 .است

. کشدمی عمیق نفس و بسته را هایشچشم چسبانده، زمین به را اشپیشانی شهاب

. است ناراحت دانیال و بنیامین برای. دارد دلگیری نگاه گشاید،می که را هایشپلک

 بنیامین که این بابت از خیالش حال، عین در. کشدمی هایشب*ل روی زبانی

 چگونه که کندمی ستایشش. است شده راحت نکرده، بیان سُها از بیشتری هاینشانه
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 هم رد اما کندنمی تأیید را انتخابش. است پذیرفته جبران عنوان به را مرگش

 .شود قائل احترام برایش عمیقاً تواندمی فقط آیدمی نظر به. نمایدنمی

 او به را آخر یضربه بنیامین پایانی هایصحبت. نیست کردنی توصیف دانیال حال

 حال، این با و هستند جاری صدابی رودی چون هایشاشک. است شده مات. اندزده

 هایشدیواره سوزد،می گلویش است؛ شده ساکن گلویش در سنگینی بغض

 .دهندنمی عبور یاجازه صدایش به و خراشندمی

 هنوز و است گیج. شکسته بار این سنگینی زیر سنگینش ینه*سی. است شده الل

 خودش زمانی چه دانیال باشد؟ خودش تا بمیرد بنیامین باشد؟ خودش. فهمدنمی

 کجای. بود رفته درست را خط به خط که او کرد؟ اشتباه رفتارش کجای نبود؟

 بود؟ رسانده بنیامین به را پیام این رفتارش

 سقوطش. کند تحلیل را احساسش تواندمی فقط. است داده رد مغزش. فهمدنمی

 چه کجا؟. کندمی دوره را اعمالش ینامه که است ایجنازه اکنون یافته، پایان

 چرا؟ چیزی؟

 بنیامین،. زندمی پلک مدام. است شده خالی. کندمی ریزش احساس دلش در

 بدنش چهارستون. آیدنمی در صدایش. خورندنمی تکان هایشب*ل... بنیامین

 اما بزند داد خواهدمی ماند؟می باقی گردن روی چگونه سرش. است شده سست

 .کند تولید صدایی نباید داندمی نهایت در هم ذهنش انگار

. بردمی نفسش... هست چیزها خیلی. بزند حرف او با باید. خواهدمی را بنیامین دلش

 نفس! نه. آیدنمی باال هم نفسش حتی دیگر و آزاردمی را گلویش بغض سنگینی

 .نیست اکسیژنی انگار کشدمی

. ترسدمی زدن داد از ناخوداگاه. زندنمی داد و پیچدمی سرش در شدیدی درد

 هر در کندمی احساس چرا... اما شود شنیده نباید. شودنمی شنیده صدایش فهمدمی

 !شود؟نمی شنیده صدایش صورت
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 اندوهش روی ترس،. پردمی رنگش. گذاردمی زانوهایش جلوی زمین، روی را سرش

 درد. گیردمی بر در را بدنش طبیعی غیر لرزی. شودمی جمع خودش در. نشیندمی

 و زندمی چنگ موهایش به. کنندمی حفرش گویی تازد؛می پیش از شدیدتر سرش

 .خراشدمی را سرش پوست هایشناخن با بفهمد که آن بدون عصبی،

 داندنمی حتی دانیال که شود رد مرزی از خواهدمی. است افتاده تقال به ذهنش

 و فشاردمی هم روی ترمحکم را هایشپلک که کشدمی تیر سرش ناگاه به. چیست

 را بودنش عصبی رنگ گیرد؛می شدت بدنش لرزش. زندمی قفل هایشب*ل بر

 !است سردش قدرچه شودمی متوجه مقدمهبی دانیال و بازدمی

 ... .شناسمنمی من شناسم،نمی من شناسم،نمی من -

 که چیست غصه این ترسد؟می چرا. زندمی زنگ سرش در که است خودش صدای

. دارد بنیامین هایگفته خاطر به که است غمی از متفاوت انداخته؟ چنگ جانش به

 از بیش غمی تواندمی چگونه. سوزاندمی دیگری جورِ را او است؛ ترداغ و ترسنگین

 این شبیه گیرد؟می نشأت کجا از ناگهانی سرمای احساس این باشد؟ داشته این

 !باشد شده دفن هایخ زیر در لباس، بدون که است

 را اشفعلی موقعیت. آوردنمی در سر کدامشان هیچ حکمت از فهمد،نمی دانیال

 راست و چپ عقب، و جلو به ماری چون و خوردمی تکان قراربی دهد،نمی تشخیص

 دیگر انگار کند؛می بودن اسیر احساس دهد،می فشار ترمحکم را سرش. خزدمی

 صبح، شبیه که شده ایتماشاچی همان! نیست خودش دست بدنش عمل اختیار

 .نگردمی درون از فقط

 احساساتش، دلیل. است روشن چیز همه است، فیلم این بازیگر که دانیالی برای

 حتی کند؛می احساس که سرمایی کشد،می که دردی ترسد،می آن از که چیزی

 مبهوت و مات را خودش که شخصی فعلی، دانیال برای منتها. شنودمی که صدایی

 .نیست مشخص چیز هیچ نگرد،می
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 از پیش و خزدمی مار چون. کشدمی تیر سرش پیچد،می بدنش در شدیدتری لرز

 صدای آخر یلحظه در! رودمی حال از شود، باز داد کشیدن به دهانش که این

 :گویدمی که شنودمی را متفاوتی یمردانه

 !نباش نگران -

 چرا بپرسد خودش از که بکند فرصت که آن از پیش حتی دانیال. نیست تازه

 نظر به تکراری برایش ناگهان بود، خودش به مربوط که بنیامین هایحرف از قسمتی

 .بنددمی چشم است، شنیده را حقیقت این هاحرف این از پیش انگار آید،می

! کردمی تهدید را حیاتش ترسید،می دانیال دادن ادامه از ترسد؛می دانیال از مغزش

 .شدمی متوقف باید

 

*** 

 و کندمی پوفی رسد،نمی مستعار اسامی مورد در اینتیجه هیچ به وقتی پدربزرگ

 اورکت جیب در را هایشدست و کندمی جمع را خودش. آوردمی باال را سرش

 .گرددبرمی هَدیل سمت به. بردمی فرو ایشقهوه

 .بریم بیا -

 .گرداندبرمی سرش پشت به را اشاشاره انگشت. اندازدمی باال ابرو تعجب با هَدیل

 بگردیم؟ بیشتر نیست الزم -

 هست؛ سُها نام به شخصی دست شد مشخص که بود اندیش جواهر اصلی هدف -

. میده مرگ یتله به دم داره سُها، به دسترسی هایراه بستن نیت به گفت خودش

 به ایدیگه چیز نیست قرار! بمونه؟ باقی سُها از اینشونه ذارهمی کنیمی فکر واقعاً

 .بیاریم دست
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 از کامال فکر این هنوز... . پیدا نیست قرار حساب، این با. کشدمی راحتی نفس شهاب

 موقعیت بر شده، درشت هایچشم با! گیردمی اشسرفه که است نگذشته شرش

 مگر بشود؟ اکنون نشد، نشد،. زندمی مهر دهانش بر دستی دو و فرستدمی لعنت

 کرده گیر نفسش. پایدمی را نفر دو آن پاهای چشمی زیر دارد؟ لج سر او با بدنش

 .کنند کم را شرشان زودتر کاش ای. است

 و افتدمی راه پدربزرگ از جلوتر. است منطقی. اندازدمی باال را هایششانه هَدیل

 فکر برای چیزی که اکنون. گرداندبرمی جعبه داخل به حال همان در را همراه تلفن

 آزارش پیش از بیش مانده، هایشکشدست روی که کپکی بوی نیست، کردن

 باید! شدند نابود کارش لباس هایکشدست. کشدمی درهم را صورتش. دهدمی

 .کند پرت حمام در را خودش

 اشخفه مانده کم سرفه که شهابی چشم در و داردبرمی قدم دنبالش به پدربزرگ

 چوبی میز به تا کشدمی کنار را خودش هَدیل. است پشتالک شبیه او سرعت کند،

 سرخوشی با و خنددمی. نکند برخورد است، آن روی ابریشمی روکشی که مبل کنار

 :گویدمی

 هایمجسمه اون خسارت! هاحسابم به بزنی باید ماشین، توی نشستیم همین -

 .میره یادم نکن فکر گیرم؛می ازت بردارم، نذاشتی که هم ایچوبی

 .است وحشتناک هَدیل پرستی پول

 .باشه -

 باشد مطمئن تواندمی بدهد، پول او به همه از بیش که وقتی تا پدربزرگ کم دست

 .ببیند خیانتی نیست قرار

*** 

 ۰۴:۰۰ ساعت _ شنبه
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 هایسرفه دهدمی اجازه خودش به شهاب حیاط، در شدن بسته صدای شنیدن با

 فهمیده، که حقایقی به توجه با چند، هر. دارد را دانیال هنوز. باشد داشته آرامی

 .باشد داشته سُها از خصوصی به نفرت دانیال کندنمی گمان

 باید. گرفته را خودش تصمیم. است رانده ذهنش پس به را خرد و نقاش رسان،پیام

 سُها دنبال به کسی چه نیست مهم بنگرد، که منطقی. بیاید را سُها ترسریع چه هر

 هم هنوز نهایت در بگیرد، را جلویشان و بودند که نفر دو آن بداند اگر حتی. گرددمی

 در. بدهد خودش به تکانی باید. ببیند آسیب دیگری افراد توسط سُها هست امکانش

 !است بوده خیال خوش حد از بیش چهارسال این تمام

 کندمی آرزو عمیقاً. بپذیرد رأیمند تا بکند را تالشش تمام و بگوید گرفته تصمیم

 .باشد پندارد، خود کیش به را همه کافر همان مصداق تنها ترسش

 به که ایتکیه و افتاده شکم روی که مدتی خاطر به. است رفته باالتر پیش از تبش

 در خصوص به عضالتش تمام کندمی احساس بگیرد، باال را سرش تا داده هایشآرنج

 .کشدمی باال را اشبینی حرص با. اندکوفته آرنج، قسمت

 .برود رأیمند سراغ به باید االن همین. کند مکث تواندنمی وجود این با

 یگوشه احتیاط با! باشد خانه در هنوز باید دانیال اما بشنود دیگری صدای تواندنمی

 نور دیگر. آوردمی بیرون را سرش از بیشتری قسمت و دهدمی باال سختی به را مبل

 ها،سیاهی میان در. ببیند تواندمی سختی به و نیست هم نفر دو آن یقوه چراغ

 .ببیند آدم یک شبیه ایسیاهی تواندنمی

 گیردمی دست به را هایشکفش صدا و سربی. است کمتر دانیال به نسبت احتیاطش

 و است ترسخت برایش پیش از حتی مبل کردن بلند. آیدمی بیرون مبل زیر از و

 درهم شهاب صورت که دهدمی هدیه هایشدست به پوشیچشم قابل غیر دردی
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 گیردمی تصمیم و گذاردمی زمین روی احتیاط با را مبل هایپایه... بدنِ این. رودمی

 .ندهد ادامه

 کردن روشن جای به احتیاط محض. گرددمی همراهش تلفن دنبال به جیبش در

 که همین اما فروغ کم چند هر. کندمی استفاده اشصفحه نور همان از قوه، چراغ

 از را دانیال مشکی موهای تواندمی گیرد،می باال به رو را همراهش تلفن یصفحه

 !است افتاده زمین روی. دهد تشخیص نرده هایستون میان شکاف

. شوندمی درشت نگرانی با هایشچشم! شنیدنمی صدایی که نبود عجیب

. دودمی پلهراه سمت به و کندمی رها را هایشکفش. خورندمی تکان هایشب*ل

 را داندنمی بعید چندان را احتمال این منطقش که این است؟ کرده سکته یعنی

 !است متنفر هامرگ از. ندارد دوست

 نرده امتداد در را سرش محیط به توجهی ترینکوچک بدون رسد،می که باال به

 به آرام حال، عین در و ندارد رخ به رنگ. ببیند را دانیال صورت تواندمی. چرخاندمی

 سمتش به. افتاده پهلو به و است شده خشک هایشگونه روی اشک رد. رسدمی نظر

 با. گذاردمی پایش کنار را همراهش تلفن. نشیندمی جلویش و کندمی تند قدم

 پی در پی هایکشیده دیگر دست با. دهدمی تکان و گیردمی را دانیال بازوی نگرانی

 .زندمی دانیال صورت به آرامی اما

 ...دانیال! یادآوری دانیال... هی... دانیال -

 دهانش آب شهاب. ندارد تن به گرمی لباس حتی. است سرد دانیال. گیردنمی جوابی

 یا شناسدمی را طرف که نیست مهم! مرگ جز چیزی هر. دهدمی فرو سختی به را

 !خواهدنمی مرگ شهاب نه، یا است متنفر حتی نه، دارد دوستش نه،

 گذاردمی دانیال گردن روی را انگشتش دو و شودمی خم دانیال روی پریده رنگ با

 منظم اما آرام دانیال نبض. کشدمی راحتی نفس و بنددمی چشم. بگیرد را نبضش تا

 کند؟ کار چه باید حاال. زندمی
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. ندارد را کردنش بلند توانایی اما برساند درمانی مرکز یک به را دانیال است بهتر

 داندنمی. کند رها را دانیال هم تواندنمی... اما دهد انجام مشکوکی کار خواهدنمی

 یعالقه توانستمی! شودمی شرمش شناسد،نمی حتی که بنیامینی مقابل اما چرا

 .بخواند گفتن دانیال هنگام لحنش از را برادرش به بنیامین مفرط

 موسیقی را او یشماره زنگ نیل داندمی اما است دیروقت. بگیرد کمک نیل از باید

 به. کند بیدارش لحظه هر در بتواند که است گذاشته خراشیگوش و بلند اما کالمبی

 .است اشوظیفه کرد،می کار شهام برای که کسی عنوان

! شناسدنمی را شهاب هم نیل حتی. است دستش شهام همراه تلفن بختانهخوش

 .دهد پاسخ نیل تا کشدمی طول معمول از بیش طبیعتاً. گیردمی را نیل یشماره

 !هوم؟ -

 :زندمی نق. است نامتعادل و آلودخواب صدایش

 !شهام؟ شده چی باز -

 .بدی رو کاری یه ترتیب خواممی -

 :گویدمی کالفگی با نیل

 .ببینم بگو... دیگه صبحه سر البته. کنینمی ولم هم شبی نصفه میاد خوشم -

 .نموده جمع را حواسش. است شده کاسته توجهی قابل حد به صدایش آلودگیخواب

 یخونه توی یکی بگه و بزنه زنگ اورژانس به که کن جور ناشناس هویت یه -

 کاری تونمنمی منم افتاده، هوشبی جااین دانیال خودِ. رفته حال از یادآوری بنیامین

 .کنم براش

 :دهدمی جواب پرسشی، بدون اما است کرده تعجب وضوح به نیل

 .حله -
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 هایچشم با. اندازدمی دانیال روحبی صورت به نگاهی نیم چشم، یگوشه از شهاب

 :دهدمی ادامه شده ریز

 بگه بهش که سراغش بفرست رو یکی اومد، که هوش به. باش خبرش گیرپی -

 .گیرهمی تماس باهاش زود خیلی داده، اورژانس به رو آمارش که کسی

 .چشم -

 .نیست ایدیگه کار -

 .ستگرفته هنوز گلوت باش، خودت مواظب. باشه -

 دانیال به را آخر نگاه. کندمی قطع را تماس! نداشت توجهی خودش صدای به شهاب

 خارج خانه این از ترسریع چه هر باید. شودمی بلند زانوهایش بر تکیه با و اندازدمی

 جان به را شدن شِهام معطلی باید رأیمند، دیدن برای که این به فکر حتی. شود

 ... .کند عجله باید. دهدمی آزارش بخرد،

*** 

 ۰۴:۱۰ ساعت _ شنبه

 

 رفته فرو تاریکی در رسد،می نظر به متروک و قدیمی که جاده کنار زهرای بهشت

 یا اندبرداشته ترک که هستند قدیمی ایاندازه به گاهی قبرهایش سنگ. است

 شمارانگشت هایدرخت. اندشده ساییده فرسایش، خاطر به هایشنوشته هایکناره

 لکه بدون و تمیز قبرها سنگ حال، این با. دارند ضخیم و تیره ایتنه اطرافش کاج

 .کندمی مراقبت دائماً هاآن از کسی گویی ننشسته، رویشان خاکی. هستند

 هم ماشین جلوی نور همان لطف به شوند،می رد هاماشین وقتی تاریکی، وجود با

. دهند تشخیص را زهرا بهشت کنار قدیمی و کوچک ساختمان توانندمی
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 رنگ با اما ندارند؛ آن به دیدی رانندگان و نیستند جاده به رو گرچه هایشپنجره

 .دید را فرسوده ساختمان درون تواننمی و اندشده پوشانده مشکی

 یک پشتشان در که دارند قرار ایپیوسته هم به خاک هایتپه زهرا، بهشت کنار

 .است شده پنهان مشکی پژوپارس

 متر دوازده حدوداً. دارد قرار اشفرسوده بیرون با کامل تضاد در ساختمان درون

 دارند، طالیی یساده نقش که سفید دیواری کاغذ با دیوارهایش. نیست بیشتر

 .اندداده پوشش نیز را هاپنجره به مربوط هایقسمت حتی و اندشده پوشانده

 تخت یک کوچک، محیط همان در. نیست قدیمی اشتیره سبز متری دوازده فرش

 پایین کوچک یخچال یک. شودمی دیده تیره بنفش پتوی و بالش با نفره یک خواب

 .دارد قرار بزرگی گاوصندوق آن، کنار و گرفته قرار تخت

 صندلی روی. یابدنمی راه بیرون به است، ساکن اتاق در که شخصی یخنده صدای

 روی. دارد قرار خوابشتخت مقابل که است نشسته ایفلزی یساده تحریر میز پشت

 کبودش هایب*ل روی لبخند. شوندمی دیده پرینتر و تاپلپ یک تحریر، میز

 .است آمیزشیطنت

 همان در و آورده بیرون بود، پوشیده اَرحام با مالقات هنگام که گیسیکاله مرد،

 هایش،چشم یتیره آبی رنگ و نیست هم لنز از خبری دیگر. انداخته گاوصندوق

 شیطنت با و گذاشته اشچانه زیر و کرده گره درهم را هادست. نمایانندمی خود

 هر از خالی حیاط فقط اکنون که تاپ لپ نمایش صفحه از را نگاهش. خنددمی

 .گیردمی دهد،می نشان را هایادآوری یخانه یزنده موجود

 .ستدایره این تشکیل یتشنه من از بیشتر حتی خدا کنم فکر -

 .اندازدمی باال ابرو و دهدمی سقف به را نگاهش

 چیه؟ خودت نظر... هِم -
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 :دهدمی ادامه نفس به اعتماد با

 .کنی کتمانش تونینمی -

 ظرف یک داخل یادآوری بنیامین کردنمی هم گمان حتی. آوردمی پایین را سرش

 تشکیل فکر به خاطرشان به که است دالیلی همان از این. باشد کرده پنهانش کثیف

 .افتاد دایره یک

 اتفاقات به کاملی اشراف بود، گذاشته کار که شنودهایی و مخفی دوربین وجود با

. کردمی کدر را تصویر و شدمی سازمشکل تاریکی موارد برخی در هرچند داشت؛

 اتاق در پیش از که بود اینشانه سمت به احسان هایآدم راهنمایی خودش یبرنامه

 به کشاند؛می سُها دنبال به اندیش، جواهر دنبال به را هاآن و بود داده قرار بنیامین

 !کند جلب را یشانتوجه تا بود کرده قفل را اتاق آن در دلیل همین

 که هم دانیالی حتی بلکه یافتند، را اصلی سرنخ احسان هایآدم تنها نه حال این با

 گرفتار داشت، تریطوالنی یبرنامه اندیش جواهر و سُها سمت به دادنش سوق برای

 خانه آن به دانیال که دادنمی احتمالی ترینکوچک. گیردمی اشخنده. شد دایره این

 .برگردد

 بر حتی برده، پیش ترسریع را کارش تنها نه. است راضی آمده پیش وضع از

 را اشزمانی یبرنامه کمی باید امشب اتفاق با متناسب. است افزوده هم آن نقصیبی

 .کند دایره این وارد داشت، انتظار آنچه از ترسریع باید هم را رأیمند دهد؛ تغییر

 را نامش باید داندنمی که است کرده درگیر نحوی به را مرد ذهن که اینکته تنها

 اندامی الغر نظر به مرد. شناسدنمی که است سومی طرف حضور نه، یا بگذارد مشکل

 .پوشاندمی را صورتش بیشتر نیم که ایمشکی ماسک و کاله پالتو، با

 تنها. خوردمی سال سی حدوداً اشچهره به. است گرفته را مرد آن عکس پرینت

 .هستند مشخص وضوح به مجعدش موهای تار و مشکی یا ایقهوه هایچشم
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 تاریکی خاطر به و است نشده گرفته درستی یزاویه از. داردبرمی را عکس پرینت

 که چیزی تنها هایش،چشم رنگ تواندنمی حتی مرد. نیست واضح چندان هم شبانه

 .دهد تشخیص را است پیدا صورتش از

 مرد ذهن در که است سوالی ترینمهم چیست؟ هدفش. آوردمی صورتش نزدیک

 بود، نکرده کاری مرد این اگر. است شنیده را اشپایانی یمکالمه. خوردمی چرخ

 .بدهد دست از را دانیال خواهدنمی. زدمی باال دست دانیال برای باید خودش

. فهمدنمی هم را یادآوری دانیال با مرد این ارتباط. کندمی ریز را درشتش هایچشم

 زندگی آن کجای هیچ مردی، چنین و است آگاه دانیال زندگی از دانیال از بیشتر

 .بود دانیال نگران انگار حال این با نیست؛

 به. دارد تریمهم کارهای. افتدمی تاپلپ کیبورد روی که کندمی رها را تصویر

 بگیرد، نظر زیر را دانیال اگر! وقتش به اما کند؛می رسیدگی هم مرد این حساب

 .بیاورد دست به او از اطالعاتی تواندمی گیرد،می ارتباط او با مرد که هنگامی

 ذخیره «صدرا» نام به که ایشماره با. داردبرمی میز یگوشه از را همراهش تلفن

 سر خواب ندارد، خواب ساعت این در صامت صدرا داندمی. گیردمی تماس کرده،

 .دهدمی ترجیح را شب

 .خیر به سحر سالم، -

 .است سرزنده همیشه چون صدرا صدای

 .سالم -

 .است ردن*خو حال در انگار آید؛می صدرا ملوچ ملچ صدای

 که بده رو اندیش جواهر یشایعه پخش ترتیب االن همین. شده ایجاد تغییری یه -

 رفته وقتی چهار، تا سه هایساعت حدودا دیشب، اتفاقی نفر یه بگو سُهاست؛ دست
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 به باشی مجبور شب فردا همین که کن پخشش جوری یه. شنیده دزدی، بوده

 .بدی گزارشش رأیمند

 آن، از بدتر و باشد میان در اندیش پای وقتی شناسد؛می خوبی به را رأیمند مرد،

! کندنمی تردید باشد، خطر معرض در نداشته خبر وجودش از عمر یک که خواهری

 .شودمی دایره وارد بفهمد، که همین

 :دهدمی جواب خیالیبی با کوتاهی مکث از پس اما است؛ شده گیج نظر به صدرا

 .اوکی آها؛ -

 .دارد خودش کار به که است اطمینانی خاطر به اشخیالیبی

 .دهدمی تکیه صندلی به مرد

 .بفرست برام هم رو رضا آدرس -

 ساز؟سم نفوذی -

 از یکی میثاق، تعقیب موقع خدمتیش خوش خاطر به کن هماهنگ باهاش. آره -

 .ببرتش تولید هایکارگاه از یکی به که سراغش میاد بور چهره با اندیش

 .گیردمی اشخنده صدرا

 .حله برازندته، اندیش کشمیکروب اسم واقعا -

 :کندمی یادآوری بار چندصدمین شاید برای مرد

 ... .باشه حواست -

 .بردمی را حرفش کالفگی با صدرا

 .کشید کنار و شد خسته خودش فهمه؛نمی رأیمند -
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*** 

 ۰۶:۰۰ ساعت _ شنبه

 

 است خاک کند،می کار چشم تا که جاده از دور اینقطه در. است میش و گرگ هوا

 چشم به فاصله آن از. است شده متوقف مشکی پژوپارس خار، هایبوته و خاک و

 و خزدمی ماشین یراننده سمت هایچرخ کنار از عقربی. دید را جاده تواننمی حتی

 سرعتی با گذرد؛می شده، چسبانده ماشین به که مبهوتی شخص پاهای پشت از

 .سردمی شخص گردن روی و شودمی رد چاقو شکاف از که خونی یقطره همسان

 موهای با فردی به ایقهوه یآمده در حدقه از هایچشم با سازسم باند نفوذی رضا،

 موقعیتش متوجه که کشدنمی طولی. است اندیش یفرستاده که نگردمی بور

 ترس به را جایش بهت. رفته فرو گلویش در چاقو! است مرگ همان این،. شودمی

 نگاهش آمیزی شیطنت نیشخند با مرد و پردمی اشسبزه رنگ. دهدمی محض

 .کندمی

 روی طرف دو هر از اند،شده پنهان سفید هایکشدست در که را هایشانگشت مرد

 را است کرده فرو رضا گلوی در که بلندی چنداننه چاقوی. کشدمی رضا گردن

 .کشدمی جلو را خودش مجنونی نگاه با. آوردنمی بیرون

 نداشت، را انتظارش. زندنمی هم پلک شده، قفل بدنش است؛ کرده هول رضا

 جاسوس اندفهمیده چگونه رفت،نمی اعمالش درز الی مو که او. بپذیرد تواندنمی

 .کندمی سردرگمش کارهایش، در شکاف یک حتی نکردن پیدا! است؟

 است، رضا انکار و بهت متوجه. بردمی جلو رضا راست گوش نزدیکی تا را سرش مرد

 رضا تن به مو که صدایی با آرامی به. بیاید خودش به تا فشاردمی را رضا یشانه

 :زندمی ب*ل کند،می سیخ
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 بکشم؟ گردن از رو هاآدم دارم دوست چرا دونیمی -

 جایش سر. آیدمی فرود رضا سر بر حقیقت از نمایندگی به پتکی چون «بکشم» لفظ

 هنوز. بمیرد نباید بمیرد، خواهدنمی. تواندنمی اما کند؛ باز ب*ل خواهدمی ،لغزدمی

 تواندنمی را بود داده او به سازسم رئیس که ایمرفهانه زندگی قول دارد، آرزوها

 است، رفته فرو گردنش در چاقو بمیرد؟ آن به رسیدن بدون چگونه. شود خیالبی

 .شودمی خُرد کند؟ کار چه باید

 خنده با. داردمی نگه رضا صورت نزدیکی در اما کشد؛می عقب را سرش مرد

 :گویدمی

 خالف بر ولی کنه؛می قطعی رو مرگ بهش زدن ضربه حساسی، یناحیه گردن -

 ... .سر

 را اششده درشت هایگوی درون ترس. اندازدمی رضا بلند پیشانی به نگاهی نیم

 .بیندمی

 مرگش از قبل میده فرصت طرف به. کنهنمی هدیه آن یه در رو قطعی مرگ این -

 ... .بچشه رو درد کنه، فکر کم یه

 ریز را هایشچشم. راندمی عقب به را رضا فر یآشفته موهای راستش دست با

 با گونهآن مرد وقتی. است شده دفن سرد عرق زیر رضا یکشیده صورت. کندمی

 هاچشم آن از مرگ، از بیش ایلحظه برای رضا نگرد،می را او اشبرنده هایچشم

 .ترسدمی

 .کننمی فوران احساساتش -

 .زندمی دارتریجان نیشخند مرد

 اولش. میشن مسلط احساسات یبقیه روی حقیقی احساسات مرگ، یلحظه -

 جوراین! هاستآدم وجود حقیقت نهایتش در سطحی، احساسات بعدش ترس،
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 کلمات دونی؟می. ببینم بارها و بارها رو حقیقت این میده اجازه بهم کشتن،

 .ندارن رو مفهومی امر یه واقعی، حس دادن نشون قدرت واقعاً هااون مزخرفن،

 هیجان. گیردمی سرعت قلبش تپش. شودمی وارتردیوانه لحظه هر مرد نیشخند

 سفیدش پوست. شوندمی درشت هایشچشم داشتنی، دوست هیجان یک! دارد

. ببیند را حقیقت حامل هایچشم آن خواهدمی زند،می سرخی به رو هیجان ازشدت

 .کند توصیف را مرد تواندنمی رضا مجنون؛ دیوانه،

 از ترسمی میگه دیگه مادر یه. نگرانش میگه کنه،می دور پسرش وقتی مادر یه -

 فرق کلمات. زنهمی شور دلش میگه سومی باشه، اومده پسرش سر بالیی که این

 .یکیه کنن،می تجربه سه هر نهایت در که احساسی ولی دارن؛

 .فشاردمی را شده کبود رضای گلوی ترمحکم مرد،

 واقعی احساسات ولی میره؛ بین از تکلم قدرت میدم، خراش رو گلو جوراین وقتی -

 به نشد؟ زبون. کشهمی فلک به سر خودشون دادن نشون تمایل مرگ موقع. نه

 .برنمی هجوم طرف هایچشم ویژه طور به و صورت به! جهنم

 یدسته روی و آوردمی پایین بود، برده باال رضا موهای کردن مرتب برای که دستی

 .نشاندمی چاقو

 تاروپودش با را ت*لذ آن هم حاال همین انگار که گشایدمی ب*ل چنان مرد

 و بزرگ ناخوشایندی طرز به لبخندش و اندشده ریز هایشچشم کند؛می احساس

 .شودمی تربزرگ

 کلمات با. ببینم هستن، که جوریاون رو احساسات اون تونممی که وقته اون -

 .بفهمم و کنم تفسیرشون خودم
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 گردن رضا، یکرده فوران خون دهدمی اجازه آرامش با و کشدمی بیرون را چاقو

 پاکش شست انگشت با که افتدمی لبش روی ایقطره. نماید خیس را خودش

 .کندمی

 هایقطره آن با فرد احساسات انگار شود،نمی سیر هافوران این یصحنه دیدن از

 .شوندمی آزاد خون

 را اشچانه مرد اما شودمی خم. افتدمی خر خر به. رسدمی خودش حد سر به رضا

. گذاردمی رضا لرزان ایقهوه هایگوی پای را حواسش تمام. آوردمی باال و گیردمی

 حیوانی یغریزه از فارغ که چیزهایی اش،حقیقی احساسات که است آن زمان اکنون،

 .بنمایند خود بودند، اولویت در برایش

 سقوط قطعاً نبود، مرد دست فشار اگر. لرزدمی و آوردمی یاد به درماندگی با رضا

 نکرد، مراقبت او از تنها نه اش،مریضی وجود با که افتدمی مادرش یاد به. کردمی

 مجلس برای حتی نداد؛ هم سالمندان یخانه در او گذاشتن زحمت خودش به حتی

 .بود برنگشته ختمش

 اش،بسته پینه و چروک هایدست آورد؛می یاد به را مادرش سویکم هایچشم

 گاهی و قدیمی هایلباس خندید،می رضا به هم باز که دلگیرش همیشه صورت

 .پوشیدمی که داریوصله

 خاطره، صدها ثانیه، چند طی در. شوندمی رانده ذهنش پسِ به مال طمع و حرص

 به چنین این روزی کردنمی هم گمان حتی که آوردمی یاد به را نگاه و اتفاق

 .بخورد تأسف حالشان

 ... .گرفت کتک باد زیر عصبانیت از که فروشیگل دختر

 ... .دزدید را داروهایش پول که پیرمردی

 ... .بود فروخته پول ازای در که خواهری
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 رضا گوش کنار و شودمی خم. زندمی نیشخند مقتولینش، تکراریِ نگاه دیدن با مرد

 :کندمی زمزمه

 شده، ورشعله گناهت حس. شدن دوره ناخوشایند احساسات توسط... هاتچشم -

 که کنیمی گناه احساس... بزنم حدس بذار! رسیده قدرتش نهایت به وجدانت عذاب

 کردی؟ رها رو مادرت

 :دهدمی ادامه. کندمی ریز را هایشچشم مرد

 دست دیگه که این داشت، خوبی حس چه کردنش رها که بیاری یاد به تونینمی -

 نه؟ کنی،نمی احساس رو ت*لذ اون... بودی شده راحت نبود، بسته پات و

. لرزدمی و کندمی خر خر تنها. دهد نشان مرد هایحرف به واکنشی تواندنمی رضا

 عقب و فهمدمی هم مرد. است اشپایانی هایثانیه. نماید فکر تواندنمی دیگر حتی

. داردبرنمی دادن ادامه از دست اما بردنمی ت*لذ رضا دیدن از دیگر. کشدمی

 .سوزاندمی دل برایش گویی گردد؛می مالیم لحنش و شودمی ترآرام صدایش

 هاانسان... بوده مهم برات واقعاً که چیزیه همون کردی، فکر بهش که چیزی -

 مرگ یلحظه که هاییت*لذ دنبال دوئنمی هاوقت خیلی! هستن عجیبی موجودات

 دارن؟ رو کردن زندگی لیاقت واقعاً ثابت، غیر هاینقطه این... کنننمی حسشون

 از مرد. شودمی خاموش خرخرش صدای و لرزدنمی دیگر. شودمی سبک رضا

 پشیمان و ترسان هایچشم آن پریده، رخ این دیدن. کندمی نگاهش چشم یگوشه

 !است عجیب بود، راه به اشخوشی و خنده پیش یدقیقه چند تا که کسی از

 آسمان به مرد. شودمی بلند خاک و گرد. افتدمی زمین روی که کندمی رها را رضا

 :کندمی زمزمه و نگردمی ستاره از پر و صاف

 کجاست؟ داستان این وحشتناک ینکته دونیمی -

 :دهدمی جواب خودش به تأسف با و.بنددمی را هایشچشم. اندازدمی پایین را سرش
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 اولویت در برات پیش هایت*لذ همون هم باز برگردی، اگه حتی که جاییاون -

 برای رو واقعیت هایاولویت رو، حقیقت تونهنمی تجربه یه! مرگه فقط مرگ،. هستن

 ...بده بهت همیشه

 اشکی قطره تک. گیردمی اوج هایشچشم جنون. خنددمی کوتاه اما واردیوانه ناگهان

 سر خیسی که حالی در. گیردمی انگشت سر با را بچکد خواهدمی خنده از پس که

 :گویدمی عجیبی آرامش با نگرد،می را انگشتش

 نهایت چون دارن؛ رو کردن زندگی لیاقت هایینقطه چنین که همینه خاطر به -

 !بود خواهد محض عذاب یه براشون زندگی

 فراوانی هاینگاه کشته، را زیادی هایآدم. اندازدمی رضا هایچشم به دیگری نگاهنیم

 لبخند با پروابی که کسی تنها داشتند؛ را گناه حس هایشمقتول تمام خوانده، را

 ناراضی نهایت در آمدنمی نظر به هم اشپایانی لحظات در حتی و کردمی نگاهش

 .بود یادآوری بنیامین باشد،

 احساسات از ناشی خود تواندمی که است دقیقی اما مبهم تعبیر گناه مرد نظر به

 !باشد شادی حتی و پشیمانی حسرت، چون دیگری

 گناه احساس تا بود الزم که آنچه هر داشت، هم پشیمانی داشت، حسرت بنیامین

 عجیب مرد برای رضایتش... بود آرام خیلی. لنگیدمی نگاهش جای یک منتها کند؛

. آوردمی یاد به را هایشت*لذ گناه، جای به مرگ یلحظه در بنیامین. نمودمی

 متفاوتی یتجربه. دادمی ملیح یخنده یک صدای هم خرخرش. خندیدمی شیرین

 .بود او برای

 خودش دارد عادت. بنددمی را رضا هایچشم. شودمی خم زانوهایش روی

 .بود گذشته بنیامین از فقط سپارد؛ خاک به و کند کفن دهد، غسل را هایشمقتول
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 تمام میان. رودمی فرو فکر به. کندمی کوتاهی مکث رضا، هایچشم بستن از پس

 نه! یادآوری دانیال هایچشم بخواند؛ است نتوانسته را چشم جفت یک تنها ها،چشم

 نه و شادی نه پشیمانی، نه حسرت، نه... شجاعتشان نه بود، مشخص ترسشان

 .برنیامد پسش از که دستی بود؛ پوچ دست برایش دانیال! گناهشان نه... خوشی

 میان ماهرانه را چاقو یدسته و بنددمی را هایشچشم آرامش با. زندمی نیشخندی

 .گرداندمی دستش یک هایانگشت

 یا آیدبرمی پسش از نه، یا است خواندنی دانیال نگاه نیست مهم دیگر صورت، هر به

 درگیری یدایره دایره، این! است دایره این ینقطه یادآوری دانیال که وقتی تا نه نه،

 !است دایره این* «رسّام» او، و است

*** 

 کننده رسم معنای به پسرانه نامی* 

*** 

 اول جلد پایان

 

 (درگیری یدایره) انکارگر یمجموعه

 اول ینقطه یدسیسه: اول جلد نام

 (گریان هاینقطه آمارِ) سیاه رقم: دوم جلد نام
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 صوتی و متنی کتاب دیجیتال انتشارات نویسندگان کافه

 

به  ،اگر تصمیم دارید کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن را به چاپ برسانید

 مجموعه کافه نویسندگان بپیوندید

 

 رایگان راهنمایی و نظارت و نقد✅

 اثر یک نگارش ابتدای از و دهد می یاری شما به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان کافه

 می شما و شود می نقد رایگان طور به ما انجمن در شما اثر.بود خواهد شما همراه آن انتهای تا

 سطح صورت این به و کنید اصالح هارا ایراد و کنید ویرایش را اثرتان خود، نقد از کمک با توانید

 .باشید داشته چاپ برای بیشتری شانس و ببرید باال را اثرتان

 

 رایگان ویراستاری✅

 نکات و نگارشی عالئم رعایت و شود می ویرایش نگارشی نظر از رایگان صورت به شما اثر

 .شود می محسوب مثبت امتیاز یک شما برای ویراستاری

 کافه نویسندگی انجمن در رایگان صورت به آنالین آموزشی های کارگاه و ورکشاپ برگزاری ✅

 نویسندگان

 کنید شرکت متنوع های سرفصل با آموزشی های کارگاه در رایگان کامال صورت به توانید می شما

 نویسندگان کافه انجمن در و کنید شروع 0 از حتی توانید می شما است، آزاد عموم برای شرکت و

 .برسانید چاپ به را اثرتان و ببینید آموزش
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 رایگان های مشاوره✅

 خواهیم مشاوره شما به رایگان صورت به آن تولید و چاپ تا کتاب نگارش از مراحل تمام برای ما

 .بگیرید خود اثر از را نتیجه بهترین کرد خواهیم سعی مشاوره با ما. داد

 

 !شد نخواهید دلسرد هرگز نویسندگان کافه در✅

 دیجیتال صورت به اصلی سایت در رسمی صورت به شما کتاب نشود، تایید چاپ جهت شما اثر اگر

 را خودتان توافقی قیمت با فروشی ی نسخه توانید می که است این خوب خبر. شد خواهد منتشر

 .کنید کنترل را خود اثر فروش آسانی به و دهید انتشار نویسندگان کافه اینترنتی فروشگاه در هم

 

 .ندارید کاغذ باالی ی هزینه پرداخت به نیازی✅

 انتشار کنار در ما اما است گزینه بهترین الکترونیک انتشار چاپ، و کاغذ باالی ی هزینه به توجه با

 .داشت خواهیم عزیزان شما برای هم رایگان چاپ الکترونیک،

 به که انتشاراتی که چرا کنید، بیرون سرتان از را کنید خرج کتاب چاپ برای خودتان که آن فکر

 در ها کتاب آوری جمع و آثار نرسیدن فروش به منجر کنند می چاپ را اثری نویسنده ی هزینه

 تمام شما نفع به چیز همه کنیم می سعی راهنمایی و مشاوره با ما شود، می زیان و ضرر و انباری

 .کرد نخواهید ریسکی نویسندگان کافه در و شود

 

 اطمینان و اعتماد✅

 انجمن است، امانت ما دست سپارید می ما به را اثری اگر و باشد می محفوظ ما انجمن در شما اثر

 داشته توجه. کند می رعایت را آنان و گذارد می احترام نویسنده حقوق تمامی به نویسندگان کافه

 خوشبختانه اما نیستند کم نیز ادبی سارقان که نکنند استفاده سو شما آثار از سودجویان که باشید



 
 

  shun-                                                                              www.cafewriters.xyz-ی اول |  ی نقطهدسیسه

www.cafewriters.xyz        
Page 367 

 چاپ خودتان اسم با تا بسپارید ما دست به راحت خیال با را اثرتان توانید می نویسندگان کافه در

 .شود منتشر یا

 

 اسالمی ارشاد وزارت فرهنگ از رسمی مجوز✅

 اسالمی ارشاد وزارت نظر زیر و قانونی صورت به نویسندگان کافه مجموعه های فعالیت تمامی

 .گیرد می صورت

 

 !بگیرید استعالم توانید می✅

 ها، نماد روی بر کلیک با توانید می صفحه پایین قسمت فروشگاه، و سایت اصلی ی صفحه در

 .کنید مشاهده هارا مجوز بودن معتبر استعالم

 

 ناشران بهترین با داد قرار✅

 ما. ایم بسته داد قرار شما آثار رایگان چاپ جهت کشور های ترین معتبر و ناشران بهترین با ما

 ثمر به و نتیجه بهترین راستای در و کنیم می ارسال ها انتشاراتی برای چاپ جهت را آثارتان

 .بود خواهیم شما همراه هایتان تالش رساندن

 

 که کنیم می انتخاب چاپ جهت را انتشاراتی شناخت طبق محتوا، و ژانر و اثر نوع به توجه با ما✅

 های رمان بیشتر انتشارات یک مثال برای باشید، داشته بیشتری شانس شده ذکر موارد به توجه با

 .کنیم می ارسال انتشارات آن به را اثرتان بود اجتماعی شما اثر اگر کند، می چاپ اجتماعی
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 ها زمینه تمام در چاپ و نویسندگی✅

 ادبی، علمی های کتاب بلکه نیست شعر و دلنوشته رمان به محدود ما نویسندگی انجمن فعالیت

... و کودکان های داستان زندگینامه، نویسی، خاطره سفرنامه، خودیار، داستانی، روانشناسی، دینی،

 .دارد فعالیت کتاب و نویسندگی های زمینه تمامی

 

 " هایتان تالش رساندن ثمر به برای گزینه بهترین نویسندگان کافه"

 

 .دهد می انتشار را نویسندگان آثار قانونی طور به نویسندگان کافه

 ما با صوتی، یا متنی صورت به نویسندگان کافه مجموعه در اثر گونه هر انتشار به تمایل صورت در

 .باشید ارتباط در

 شود منتشر الزم های بررسی از پس کنیدتا ارسال پشتییبان ایمیل به را خود اثر توانید می شما
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