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 قرار ما، زیر درخت توت

 آمنه.قیرصی

_عاشقانه _معمایی  جنایی

 

شود که خانه قدیس خانم  را برای داستان از انجا آغاز یم

کنند. هنگام تخریب خانه، به وساز تخریب یمساخت

رسند که از گذشته به های قطور درخت تویی  یمریشه

ون کشیدن ریشهجا مانده مجاور ها که است. هنگام بیر

دیوار خانه همسایه است، دیوار خراب شده و بدتر از 

های یک انسان پیدا ها، استخوانآن، از میان ریشه

  .شودیم

سها، مستاجر جوان خانه همسایه، خواسته و ناخواسته 

گذارد که او را به قتیل در سالیان دور پا به ماجرایی یم

 .کندوصل یم
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 شد ای که با نامت جهان آغاز 

 دفیی ما هم به نامت باز شد

 

ون کشید. درش را باز  چمدان کوچکش را از زیر تخت بیر

وع کرد به جا دادن کاغذها و کتاب هایش در کرد و شر

ایی این ز ، داخل چمدان. بیشیی از لباس و تجهیر چنینز

هایش. چمدانش همیشه پر بود از کتاب و کاغذ تحقیق

ز را    .صاف کردنفیس کالفه کشید و چمدان سنگیر

مجبور بود زودتر از موعد به خانه بازگردد و این را 

مدیون صبورا بود. بودن با عمه خانمش را دوست 

ی او را دوست نداشت. چند شب داشت ویل خانواده

ز پیدا کلهدانست دیر یا زود شو دیگر یلدا بود و یم ی معیر

چران، حالش ی مردک چشمشود. از فکر دیدن دوبارهیم

  .بد شد
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ز  قد صاف کرد و ایستاد. برای رب  ع ساعت دیگر ماشیر

خیر کرده بود و وقت داشت به عمه اطالع داده و از 

خانه برود. نگاهش داخل اتاق کوچکش گشت و آیه از 

 
 

ای ش حرست کشید. به این خانه و اتاق هیچ دلبستگ

 نداشت. فکرش را اصالح 
 

نداشت. به هیچ کجا دلبستگ

 .ک کارش در دانشگاهجز اتاق کوچکرد؛ به

را صاف کرد. ی سفیدی کشید و آن روی تختش مالفه

ی کوچکش. روز اول نگاهش را شر داد روی کتابخانه

خاطر کتابخانه ذوق کرده بود و حاال بعد از گذر چقدر به

ها کرد. روی کتابها، دیدن کتابخانه هم شادش نیمسال

شان تاریخز بودند دست کشید. روی ش   که بیشیی

ی هایش را به حرکت عروسک کوچک فیز اش کوبید و فیز

ی ی کوچک اتاقش ایستاد و یقهروی آینهواداشت. روبه

ی بافتش را مرتب کرد. موهای نسبتا بلندش را ایستاده

های همیشه کرد و باالی شش برد. کرم زد و لبگوجه

 .خشکش را چرب کرد. دیگر داخل اتاقش کاری نداشت
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رداشت. پالتویش را روی دست تاپش را بکیف لپ

انداخت و شالش را روی موهایش مرتب کرد. پشت در 

اتاق عمه ایستاد، چمدان را به دیوار تکیه داد و پالتو را 

ی آرایم به در زد و منتظر ماند. روی آن گذاشت. تقه

 :صدای آرام عمه از داخل اتاق به گوشش رسید

  !بیا تو، سها-

اش کنار عمه را روی صندیلوارد اتاق شد و مثل همیشه 

خانم  ی قدی دید. شگریم عمهروی پنجرهبخاری و روبه

 بود. نگاه عمه از سویش قالبهای کمبا وجود چشم
ز
باف

 :باالی عینک به او دوخته شد

 ؟ریجایی یم-

 .هایش را تر کردلب

  !بله-

 !ها غذا بگیر زحمت برای قناریپس یر -

تر به ر کرد و نزدیکنگایه به قفس کوچک کنج دیوا

 .خانم ایستادعمه

 .گردمعمه جان...من دارم بریم-
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 :اش را رها کردعمه ناگهان به سمتش چرخید و بافتنز 

 ؟چرا اینقدر زود -

 :آیه کشید

  .فویی خودم رو برسونمصبورا زنگ زده، گفته فوری-

خانم دامن لباسش را صاف کرد. عینک کوچک عمه

جا کرد و با صدایی هایش جابهبدون فریمش را روی چشم

 :شوره در آن لرز انداخته بود پرسیدکه دل

 ؟چی شده؟ چرا صبورا زنگ زده-

زن را نگران  کشید و سیع کرد پیر
تر از این نفس عمیقی

وغریبش های عجیبشورهنکند. صبورا باز هم دچار دل

 :شده بود. نفیس کالفه کشید

. باید دیگه خوب ترسهنگران نشید! صبورا از تنهایی یم-

ز آقای کاظیم  شناخته باشیدش! اصال برای همیر

خونه بشم. امتحان اش همی دردونهخواست با نوه

داشت، نتونست با من بیاد، سه روز تنهایی رو تحمل 

 !کرده جای شکر داره
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هایش. عمه آهایز گفت و از پشت عینک زل زد در چشم

ست خواهایش شک داشت و یمدرسنی حرف انگار به

 .هایش را بخواندحرف چشم

وآمدت تموم بشه و دل من قرار شه این رفتیک یم-

ه  .بگیر

هایش را شکست و باعث شد نگاه ناراضز قولنج انگشت

هایش بنشیند. خواست بگوید خانم روی دستعمه

کند ویل ترجیح وآمد نیموقنی بازنشسته شد دیگر رفت

بود عرق داد سکوت کند. هوای گرم اتاق باعث شده 

زن را به شما حساس کرده بود  کند. رماتیسم مفاصل پیر

ز علت اتاقش همیشه  و عمه همیشه درد داشت، به همیر

طور که زانوهایش را مالش خانم همانگرم بود. عمه

 :داد با اخم به او نگاه کردیم

 !من موافق رفتنت نیستم-

  .لبخند زد

رم و و یمدورتون بگردم من! سه ساله دارم این مسیر ر -

ز رو گفتید      !شما همیشه همیر
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 :خانم با اخم نگاهش کردعمه

 !دیقدرم تو گوش یمچه-

 :خانم نگاه کردهای روشن عمهبه چشم

 !تونم نرمخانم! نیمکارم اونجاست، عمه-

؟! من که هنوز نمردم-  !یک گفته کار کنز

زن را در دست کیم جلو کشید و دست های چروک پیر

 گرفت. تمام ز 
 

 :اش را مدیون او بودندیک

تونم تا آخر عمر زیر خدا اون روز رو نیاره. من که نیم-

ها زیر ی اینجان! غلط نکنم همهدین شما بمونم، عمه

ز اومده اینجا   ؟ش یک نفره! باز معیر

خانم نگاهش را دزدید و این یک معنا بیشیی نداشت. عمه

 .حدسش درست بود

 زد بگو ب-
ز
ا خود سها حرف بزن! رابط از این به بعد حرف

 !حرفاش نشو، عمه جان

ز دو  زن را بوسید و ایستاد. تا همیر روی موهای سفید پیر

افتاد، اما خانم نیمسال قبل، رنگ از رنگ موهای عمه
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بعد از مرگ همرسش، دنیا رنگش را برایش از دست داد، 

 !لباس تنش سیاه شد و موهایش سفید

رس بخونم، گفتم باشه! گه، عمه! گفنی دراه که نیمیر -

گفنی کار کنم، گفتم باشه! االن دیگه وقتشه شوسامون 

ی، عمه! بیست ی، پرس که نیسنی بگیر ونه سالته! دخیی

 !بگم بمویز خاطرخواهات بیشیی بشن

 

 2پارت#

 

ز و عقاید عهد شاه  دلش نیامد تندی کند و بگوید معیر

ز تکوزوزکش بروند به درک. دل پرس خویسر عمه همیر

کرد. ونگ یمد و بس. دستش را مشت کرد. شش ونگبو 

ز نیمدرباره ز تمام ی معیر توانست با عمه حرف بزند. معیر

 عمه
 

دانست او چقدر از این مرد خانم بود و خدا یمزندیک

 .نفرت داشت

 ؟میعن یک اومد، عمه جان-
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دیروز که رفنی پیش دوستت، اومد. خییل منتظرت موند -

  !ویل برنگشنی 

در هم فرورفت. عمه با انگشت به پشت  هایشاخم

 :دستش کوبید و حرفش را ادامه داد

ش کرده بودم باهات درباره- ی خواستگاری پرس خیر

 !مهرابه حرف بزنه

نیشخند زد. عمه خودش را به ندیدن زده بود یا واقعا 

ی خویر ندارد؟ فکر فهمید که او با پرسش میانهنیم

ز را گوش یمیم   ؟دهد کرد حرف معیر

ی قاطع بود. من و جواب من به مهرابه خانم، یک نه-

 !پرسش با هم تفاهم نداریم، عمه جان

تر کند. دستان عمه لباسش را کشید تا شش را نزدیک

 .خانم صورت او را قاب گرفتلرزان عمه

...یم- م...خییل پیر م و تا یک، عمه؟ من پیر ترسم بمیر

منده از خودشون جدا ی مادر و پدرت بشم. اونا تو رو شر

، جان عمه اما روزبه روز داری کردند که خوشبخت بیسر
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! هریک از در این خونه داخل یمشدتر یم آد، یا تو یسر

ز نه یمایراد یم ی یا معیر مگه! نیمگیر  !شه که، دخیی

ز را درک نیم های بد و کرد. نگاهآیه کشید. کارهای معیر

ز او را دلرفتارهای غلط کرد. اصال ج یمزده و گیانداز معیر

 
 

ز باعث شده بود که مسیر دور را برای کار و زندیک معیر

شد، آرامشش بیشیی انتخاب کند. هر چه از او دورتر یم

بود. بحث را عوض کرد و نگاه ناراضز عمه را به جان 

 :خرید

آد، عمه خانم! مراقب خودتون باشید. کم ماشینم یمکم-

ز رو  بفرسته پیشتون تنها به سارا زنگ بزنید تا دوباره متیر

 .نباشید

، همان انگور خویر بود که نصیب 
ز سارا، همرس معیر

 !شغال شده بود

آی که رنگ باز هم فرار کن! یه وقنی به خودت یم-

موهات مثل دندونات سفید شده و مونس و همدیم 

 !نداری

زن خیس از اشک بودلبخند یر   زد و ایستاد. نگاه پیر
 

 .رنگ
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ز یم- کردم. بفهمه برگشنی رو خیر یمذاشنی حداقل معیر

شه. این دفعه اصال ندیدیش. خییل ناراحت یم

 !خواست باهات حرف بزنهیم

بار او را  لب به زیر دندان کشید. خدا را شکر کرد که این

 .ندیده است

  .وقت زیاده برای دید و بازدید-

دست عمه را فشار داد و صورتش را بوسید. عمه نگران 

 :نگاهش کرد

دونم ب خودت باش، عزیزم! رسیدی زنگ بزن. نیممراق-

 .زنهچرا از صبح دلم شور یم

 .نرم خندید

دلتون شور نزنه قربونتون برم. جاده امنه. راننده هم -

 .زنمآشناست. رسیدم زنگ یم

 .عمه خواست بایستد که مانع شد

ون برف اومده و شده. خییل مراقب - بلند نشید. بیر

 .خودتون باشید
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خانم صورتش را ببوسد. خداحافظز د تا عمهاجازه دا

گفت و از اتاق خارج شد. آیه کشید و فکر کرد چقدر 

 
 

اش خایل و شد است. چمدان کوچک را به دنبال زندیک

خودش کشید و موقع خروج از ساختمان، پالتو را تن 

ز قدم را روی  کرد. نگاهش روی برف تازه نشست و اولیر

ز رفت ها را ایوان خانه گذاشت و پله  .با احتیاط پاییر

با باز کردن در خانه، پژوی آقا جواد را منتظر خودش 

خواست از شهر برود، دید. از سه سال پیش، هر وقت یم

یف که  آقا جواد مسئول بردنش بود. مردی میانسال و شر

داد. سالیم کرد و پاسخز تر نشان یمرنج روزگار او را مسن

جواد داخل  گرم شنید. چمدانش را گذاشت تا آقا 

  .صندوق جا دهد و خودش روی صندیل عقب نشست

خییل زود و با خیال راحت عینکش را به چشم زد و از 

نت تاپش، لپداخل کیف لپ تاپ را خارج کرد. به اینیی

ی کرومش را باز کرد. در یگ از گویسر وصل شد و صفحه

نوشت! های رمان، با نام مستعار داستان یمسایت

اش؛ صبورا، از آن خانهکس حنی همهیچای که شگریم
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اش مثل رفتارش با دیگران چند بعد خیر نداشت. زندیک

داشت. در میان دوستان دانشگاهش شاد و شخوش 

روی دانشجوها و همکارهایش شد و سخت و بود. روبه

کرد آرام و عاقل اش، سیع یمدر کنار تنها عضو خانواده

ت چموش و شد که شخصیباشد. گایه متوجه یم

هایش رخ نشان الی سطرهای نوشتهناراحتش البه

  .داددهد و این آزارش یمیم

اش وارد شد. ی شخیصکالفه آیه کشید و به صفحه

هایش را برای پست زمان که داشت نظر خوانندههم

ی عمه را ی قدییم خانهخواند، آقا جواد کوچهجدید یم

 زد و از آن خارج شد. یم
ی
دانست آقا جواد یط کرد، بوف

 .عادت برای آشنایی بوق زده استبه

ز های محبتشش را بلند نکرد و با لبخند پیام آمیر

اش را پاسخ داد و ندید که شخیص پشت دوستان مجازی

ز آخرین مدلش با اخم  .کندهای درهم نگاهش یمماشیر

 

 3پارت#
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ساعت بعد از حرکتشان، تلفنش زنگ خورد. با  یک

نام مخاطب روی تلفنش انداخت و تعجب نگایه به 

 .گویسر را به گوشش چسباند

 ؟جانم، صبورا -

هق صبورا لرز به تنش نشاند. ترسیده صاف صدای هق

 .نشست

؟ چرا گریه یمچی -  ؟کنز شده، دخیی

 :نگاه آقا جواد از آینه روی دخیی جوان افتاد

 !ترسممم...مار...من...یم-

  .های سها در هم گره شداخم

؟ مار چیهبزن ببینم چی یم واضح حرف-
 

 ؟یک

 :صدای گریان صبورا در گوشش پیچید

 !مار...مار تو خونه است...بیا...تو رو خدا زودتر بیا-

کوبید. بعد از تند یملب گزید و چشم بست. قلبش تند 

وع تخریب خانه ی همسایه انواع حیوانات موذی وارد شر
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ات اما ی آنها شده بود. از موش گرفته تا انواع خانه حرسر

 !مار دیگر بعید بود

...مطمئنز توهم نزدی- ، دخیی  ؟آروم بگیر

جیغ صبورا در گویسر پیچید و صدای بسته شدن در 

 :آمد. ترسید و عرق شد بر پشتش نشست

 !کجایی تو؟ صبورا، با توام-

 !توی...توی حیاطم-

! من راه افتادم ویل تا  ۱۲۵زنگ بزن - زود باش، دخیی

 .سمر چند ساعت دیگه یم

صبورا با صدایی لرزان که گریه خشش انداخته بود جیغ 

 :زد

 !ترسمقطع نکن...من...من یم-

 کشید. خودش هم ترسیده بود. گایه حس 
ز
کالفه هوف

کند او هم مثل خودش یک زن کرد صبورا فراموش یمیم

ات و حنی مار است! هرچند به خاطر نوع کارش از حرسر

انداخت. گویسر را یم ترسید اما تنهایی ترس به دلشنیم

ز بود گوش آقا جواد به به سینه اش چسباند. مطمی 
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های درهم مرد هایشان بوده است و این را اخمحرف

  .کردثابت یم

؟ انگار ۱۲۵کنید زنگ بزنید آقاجواد...ببخشید لطف یم-

ی ما، مار پیدا شده. این دخیی االن از ترس توی خونه

ع کنم و باید باهاش تونم تماس رو قطکنه. نیمغش یم

  .حرف بزنم

ز را به شانه ی اتوبان آقا جواد چشیم گفت و ماشیر

نشایز را گرفت. ی آتشهدایت کرد و خییل شی    ع شماره

های آقا جواد بود در تمام مدت یک گوش سها به حرف

و یک گوشش به صبورا. از صبورا مشخصات مار را 

توضیح  ۱۲۵پرسید و از طریق آقا جواد برای اپراتور یم

  .دادیم

کرد جوشید و با خود فکر یمدلش مثل سیر و شکه یم

خانمش توجه کند. با های عمهباید بیشیی به دلشوره

نشایز از پشت تلفن، نفیس شنیدن صدای آژیر آتش

عمیق کشید و صبورا را راضز کرد تا تماسشان را قطع 

 .کنند
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ین شعت مج از آقا جواد بدون درخواست او با بیشیی

وقت انجام نداده بود. آقا کرد. کاری که هیچحرکت یم

 با شعت نبود و همیشه با شعت 
 

جواد اهل رانندیک

 یم
 

خاطر ترس کرد اما آن روز بهمطمئنه رانندیک

 مسافرش، یر 
 

توجه به نامساعد بودن هوا و لغزندیک

ز شب قبل، تند حرکت یم  .کرداتوبان در اثر بارش سنگیر

ز وارد عاقبت بعد از دو  ساعت، به مقصد رسیدند. ماشیر

ی ی قدییم شد و انتهای کوچه، مقابل خانهکوچه

  .ای آنها ایستاداجاره

ز آتشبه ی از ماشیر نشایز بود و شعت پیاده شد. نه خیر

ی نه در خانه باز بود. نگاهش روی ساختمان خراب شده

شان نشست و اخم در هم کشید. حس خویر به همسایه

ی قدیس خانم قدییم و دارای داشت. خانهاین تخریب ن

ها اصالت بود و حیف بود که به دست بسازبفروش

 .خراب شود
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خواست کلید انداخته و وارد خانه شود که صدای صبورا 

را از پشت شش شنید. با تعجب به سمت صدا چرخید 

 .اش بلند شدی صبورا، پق خندهبا دیدن قیافه

 
 

اش سفت کرده بود و اش را محکم زیر چانهچادر رنگ

زد. شلوار های شخش بیشیی در چشم یمچشم

داد. اش از زیر چادر خودش را نشان یمصوریی 

 که همیشه در خانه یمجوراب
 

پوشید های کلفت رنگارنگ

های پایی ی او بود هم از میان دمی تفری    ح و خندهو مایه

ی صبورای زد. دیدن قیافهتایش چشمک یمتابه

دار بود. ، در این ظاهر برایش جالب و خندهمرتبهمیشه

شان، رویی ی روبهخصوص که خییل زود، پرس همسایهبه

 .مهدی، پشت شش پیدا شد

اش را جمع کرد. در صورت صبورا زحمت خندهبه

ی زد، قطعا فهمیده بود مایهخجالت و دلخوری موج یم

تفری    ح او شده است. صبورا خودش را در بغل سها 

سها از  اش بلند شد. صدایصدای گریهانداخت و 

 :لرزیدی پنهان یمخنده
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 ؟ی مهدی اینا بودیخونه-
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جانش را به بازوی او کوبید و در های کمصبورا مشت

 :گوشش پچ زد

نخند...نخند...مردم از خجالت...مامانش مجبورم -

مکرد...من دارم یم  !میر

خجالت صبورا هایش را جمع کرد تا دوباره نخندد و لب

 یر 
نوا را آرام کند. او را از بیشیی نشود. سیع کرد دخیی

 :تنش فاصله داد و با صدایی آرام پرسید

 ؟ببینم مار رو گرفتند؟ چی شد  -

ز  ز صبورا دوباره راه افتاد و مهدی جلوتر آمد. خییل فیر فیر

ف آمد. قطعا گوشش به خانم خوشش نیماز پرسهای اشر

اب سوالش را به جای صبورا های آنها بود که جو حرف

 :داد
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ز رو گشتند. آتش- ی پیدا کنه. زیرزمیر ز نشایز نتونست چیر

انگار اونجا سوراخ داره. جلوش مانع گذاشتند ویل تاکید 

خاطر تخریب کردند امشب اونجا نخوابید. ممکنه به

 !خانم، باز هم جونور بیاد توی خونهی قدیسخونه

ف تاد که پشت پرسش خانم افاخم کرد و نگاهش به اشر

کرد. به رسم ادب سالم کرد و ایستاده و نگاهشان یم

ف  :خانم کنارشان ایستادجواب گرفت. اشر

ی من، عزیزم تا فردا فکری به حال امشب رو بیاید خونه-

حسینز تماس  خودتون بکنید. فکر کنم باید با آقای

ید. خونه  .ش برای شما دو تا دخیی دیگه امنیت ندارهبگیر

 کشیدکال
ز
 :فه پوف

ف- وجونور توش بیاد، خانم. خونه که جکممنون، اشر

 نیم
ی
کنه ساکنش یک باشه! کال دیگه آرامش نداره و فرف

شای دانشگاه تا فردا ریم مهمانشیم. یممزاحم شما نیم

 .تکلیفمون رو روشن کنیم

ف ی خانم اخیم به چهره نشاند. بدتر از او قیافهاشر

ناراحنی مادر و پرس توجیه نکرد. درهم مهدی بود. به 
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ای شود که سه پرس جوان داشت که محال بود وارد خانه

از آنها عاشق و شیدای صبورا بود و دیگری  از قضا یگ

زد! بدتر از آنها پرس سوم ی او و صبورا را با تیر یمسایه

ف داد. خانم بود که نگاه سنگینش همیشه آزارشان یماشر

اضش را نش  :ان دادمهدی اعیی

 ؟شای دانشگاه نیستی ما حنی مثل مهمانیعنز خونه-

های مهدی نگاه کرد و جدی حرفش را در به چشم

 :صورت مرد جوان کوبید

...مهمان- شای دانشگاه پرس جوون و عزب آقای هرایی

منده که اینقدر رک گفتم! ما خونه ی شما نداره! شر

 .راحت نیستیم

بار ی سها گذاشت تا اینصبورا شش را دوباره روی شانه

اش بلند نشود. همیشه از رصاحت کالم سها پق خنده

فخوشش یم خانم رنجیده اخم کرد. مهدی آمد. اشر

 .دستش را مشت کرد و کنار بدنش کوبید

 !ی خواهرمفرستم خونهپرسا رو یم-

فنیم  .خانم کردنگایه به اشر
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 !شاانریم مهمهاتون آواره بشن؟ ما یمممنون! چرا بچه-

ف ز اشر خانم تعارف بیشیی را جایز ندانست و با گفیی

هرطور راحتید، با ناراحنی به آنها پشت کرد و با دیدن 

تعلل پرسش دست او را کشید و با خود به سمت خانه 

 .برد

خدا را شکر کرد که مرتیصز آن حوایل نبود. با مهدی 

آمد. به تر از آن مردک یبس کنار یمپیشه راحتعاشق

 .کرد چرخیدآقا جواد که منتظر نگاهشان یم سمت

آقا جواد، بفرمایید داخل خونه. تا شما یک چایی -

، ما هم وسایلمون رو جمع یم ز  .کنیمبخورید و گرم بشیر

ها وارد خانه شد. آقا جواد چشیم گفت و پشت ش دخیی

ک یک باغچه ی کوچک و قدییم درست کنار دیوار مشیی

ی و صندیل فلزی هم گوشهبا همسایه بود و یک نیمکت 

 .دیگر حیاط کوچک قرار داشت

ی حیاط کوچک را برانداز کرد و خوردهنگاهش دیوار ترک

ز و کوتاه ایوان را باال رفت. خانه با اخم پنج پله ی تیر

بسیار قدییم بود. شاید بیشیی از صد سال سن داشت. از 
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ی همسایه با آمد که روزگاری از خانهظواهر خانه بریم

یدن دیواری جدا شده است. با تخریب خانه کناری، کش

 .زدی ورودی ساختمان، توی ذوق یمکارهکاری نیمهگچ

ونش داشت. تازه  ی نسبت به بیر داخل خانه وضع بهیی

شده بود. خانه یک سالن کوچک که  تعمیر و رنگ

رسید و دو اتاق کوچکیی و زحمت به یس میی یمبه

خانه ز   .وجور داشتای جمعآشیی

آقا جواد کنار بخاری ایستاد و نگاهش داخل خانه 

َیکاد" نشست. سها  چرخید و روی قاب بزرگ "َو ِان

 را روشن کرد به
ی
ی برف خانه شد و کیی شعت داخل آشیی

تا آب جوش بیاید. مجبور بود از مرد بیچاره با چای 

  .ای پذیرایی کندکیسه

 در ی قدییمسپس به سمت اتاق صبورا راه افتاد. خانه

ی از سیستم  هر اتاق، بخاری کوچگ داشت و خیر

گرمایش مرکزی نبود. سها کنار بخاری ایستاد تا خودش 

های ریزشده به صبورا نگاه کرد. را کیم گرم کند و با چشم

ی دخیی را دوست نداشت. صبورا با شخصیت وابسته
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لرزید چادرش را روی تختش انداخت. بدیز که هنوز یم

 :ها انداخت و آه کشید. سها آرام پرسیدنگایه به سنیم

 ؟مطمئنز مار دیدی-

 :صبورا اخم کرد

به جان خودم خییل بزرگ بود. یک مار واقیع! -

 ؟کنز ها باور کردند تو باور نیمنشانآتش
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 :سها نیشخند زد و از گرمای بخاری دل کند

شناسن! تو مارمولک رو با ی من، تو رو نیماونا اندازه-

یاژدها عوضز یم  !گیر

 :صبورا با ناراحنی لب گزید

؟ مار بود به خدا...از وقنی خونهچرا باور نیم- ی کنز

آد وجونور یماش جکخانم رو خراب کردند همهقدیس

 ؟این طرف! مگه اون دفعه خودت موش نگرفنی 
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میل خندیدنش را شکوب کرد و کنار صبورا نشست. 

ی او انگشتش، چانه دست صبورا را به دست گرفت و با 

های را باال داد. صبورا با دیدن لبخند واضح روی لب

 :سها، لب برچید

 ...به خدا-

هیش...باشه اینقدر قسم قطار نکن. حاال مار هم بوده -

 !باشه...خدا رو شکر من رو ندیده، ترسیده و رفته

 :صبورا دلخور لب برچید

 !باور نکردی-

 :سها ابرو باال انداخت

- 
ی
ی از مار نیست! خانه فرف داره؟ مهم اینه که االن خیر

ولرز شکنیم. ش با ترسشه همهدر امن و امانه! اما نیم

ون نیاوردم، زودتر  ز بیر من که وسایلم رو هنوز از ماشیر

شا. وجور کن تا با آقا جواد بریم مهمانوسایلت رو جمع

 کنم، حتما امشب رو بهشا صحبت یمبا مسئول مهمان

دند اما باید فکری اسایس بکنیم. زنگ بزنیم به ا یمما ج

 !خواد بکنهخونه و ببینیم چکار یمصاحب
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 :صبورا ناراحت لب گزید

 ؟یعنز باید از اینجا بریم-

هایش را در هم کشید. موقعیت خویر نداشتند. اخم

امتحانات پایان ترم نزدیک بود و موقعیت خویر برای 

ز نبود. عالوه بر آن کمیی   کیس این وقت از سال خانه رفیی

توانست داد! خودش مشکیل نداشت و راحت یماجاره یم

ی به پانسیون اساتید برود، بیشیی نگران صبورا و خانواده

ش بود. نگاه جدی اش را به صبورا دوخت و سختگیر

  :جوابش را داد

ز نشدیم خونه امنه، موندنمون به- هرحال تا مطمی 

این کوچه جزو درست نیست...از اون گذشته، 

آمد نداره. بخوان و های قدیمیه و خییل رفتکوچه

وع کنند، خییل خوشم نیمو ساخت آد از وسط ساز رو شر

 !وقت، یه بریم و بیایمبنا، وقت و یر یک مشت عمله

هایش را توی ساک کوچکش ریخت و چندتا صبورا لباس

  .هایش را رویشان گذاشتاز کتاب
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قاجانم بفهمه، ممکنه دوباره گیر دویز که اگر آاما...یم-

 .تونم راحت خونه عوض کنمبهم بده...نیم

ها نگفت. فعال راه شه به خانوادهای نیست. نیمچاره-

گه...از اولم این کوچه خونه چی یمبیفت ببینیم صاحب

تا پرس  خصوص با حضور سهرو دوست نداشتم. به

ف ون یماشر ز یمریم جلومون سخانم که تا از در بیر  !شنیر

ز مسواک و  ون رفتند و صبورا به قصد برداشیی از اتاق بیر

دندانش در شویس بهداشنی را باز کرد و هم زمان خمیر

 :زیر لب غر زد

 !بیچاره مهدی...پاسوز دو تا داداش چلمنگش شده-

سها از حرص توی ش صبورا زد. بیشیی از همه از دست 

داد. هدی یمدل م به مهدی شکار بود و صبورایی که دل

اش تمام نشده و کار نداشت. فقط مهدی هنوز شبازی

ی خوبش و مدرک دل خوش کرده بود به قیافه

وقت دست ای که برایش نان و آب نداشت! آنمهندیس

ی یگ از بزرگان شهر آنها! صبورا گذاشته بود روی نوه

هم که آنقدر توسط خانواده و برادرهایش تحت فشار 
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صدقه خام شده بود. صبورا تا قربانبود که با چهار 

 برای مهدی بودلقمه
 

 !ی بزریک

دندانش را داخل نایلون  صبورا با اخم مسواک و خمیر

ریخت و زیپ کیفش را بست. در این فاصله او هم 

بخاری اتاق صبورا را خاموش کرد و گاز و آب خانه را 

 .قطع کرد

خانه رفتند تا برای شب و فردا  ز سپس هر دو به آشیی

ی با خود بردارند. در فاصلهص ز ای که صبورا بحشان چیر

 را خاموش کرد و یخچال را خایل یم
ی
ی برف کرد، سها کیی

  ای را داخل آبچای کیسه
 

مندیک جوش انداخت و با شر

 .مقابل آقا جواد گذاشت

منده به خدا...معطل ما شدید-  .شر

م...شما هم مثل دخیی - این چه حرفیه، دخیی

کار کنید، عموجان؟ این خونه واقعا خواید چخودم...یم

روش حسایر نیست...یکهو دیدید گودبرداری رو که 

... دیوار و سقف خونه  وع کردند، شنر نصفه شنر شر

 !فروریخت
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ز کشید. سها کالفه نگایه به دیوارهای  صبورا ترسیده هیر

 .خانه انداخت

خصوص که دو تا خونه قبال یگ حق با شماست...به-

طور بشه، باید زودتر از این فکر کردم اینبودند. فکر نیم

ای نداریم. امشب باید کردیم! فعال چارهجایی رو یمجابه

خونه فکری به حال شای دانشگاه تا صاحببریم مهمان

بره ویل حتما جایی هم زمانسوراخ توی دیوار بکنه. جابه

 !باید انجام بدیم

... اما مبادا پشتببخشید دخالت یم- گوش   کنم، دخیی

 !بندازیدها

 :صبورا ناله کرد

 !جاییهاالن فصل امتحاناته...چه وقت جابه-

 :سها غر زد

 که توی زمستون هوس -
 

این رو باید به اون احمقایی بگ

 !وساز به ششون زدهساخت

 :اش را ش کشید و ایستادآقا جواد چای
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م...اوال که این شهر مثل شهر - ی ندارن، دخیی تقصیر

زمونه نیست...بعد هم...توی این دورهخودمون پربارش 

...به فردا اعتباری  پول به دستت رسید باید کارتو بکنز

ا   ؟نیست. بریم، دخیی

ز آقا جواد بود،  سها که وسایلش حارصز و آماده در ماشیر

ها را از صبورا گرفت و کمک کرد چادرش را روی خورایک

 .شش مرتب کند و هر سه از خانه خارج شدند
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جا کرد. در شمای کالفه کاله ایمنز را روی شش جابه

رفت کرد. کار پیش نیمروزهای آخر آذر، احساس گرما یم

قدیس حرف زده بود و احساس بدی داشت. بارها با خاله

زن لجباز، هر تا او را از ساخت وساز پشیمان کند ویل پیر

 .بار مقاومت کرده بود
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بود به ارواح و قدیس متوسل شده آخر هم خاله دست

اش را بهانه کرده بود تا نشدیز های تمامخواب دیدن

وع ساز  یر و ساخت وع شود. از همان ابتدای شر موقع شر

ز مجوز برای تخریب  به کار دردش داشتند. از گرفیی

ای با قدمت بیشیی از صدوپنجاه سال گرفته تا خانه

ز رضایت از همسایه  !دیوارهای دیواربهگرفیی

که بنای اصیل تخریب و مشغول گودبرداری حاال هم  

شده بودند، دردش طور دیگری خودش را نشان داده 

ی همسایه ترک برداشته بود. باوجود بود، دیوار خانه

ک را  وع به گودبرداری دیوارهای مشیی اینکه قبل از شر

دیوارکیسر مجدد کرده بودند اما باز هم ساختمان مجاور 

ل بیشیی نداشت: دو خانه آسیب دیده بود و این یک دلی

 .در واقع یک خانه بودند

قدیس و پرسعموی او، آقا یوسف، هر قدر که به خاله

ارصار کرده بود که باید دو خانه با هم تخریب و ساخته 

  .ای نداشت. از او ارصار بود و از آنها انکارشود، فایده
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ی لجبازی آنها تریک روی دیوار حیاط و حاال هم ثمره

ز خانهسوراچز د ی همسایه بود که مستاجرهای ر زیرزمیر

آقا یوسف ساکنش بودند. شک نداشت که تریک مشابه 

شود. اگر این دیر یا زود در ساختمان اصیل هم پدیدار یم

کرد، شک نداشت دچار لجبازی دیرینه ادامه پیدا یم

 یم
 

بسا اعتبارش در شهرداری را از  شد و چهمشکل بزریک

 .داددست یم

ی قدییم آقا از همه نگران دو مستاجر خانهبیشیی 

یوسف بود. چند بار آنها را از دور دیده بود. دو دخیی تنها 

ترسید داد در آن شهر دانشجو باشند. یمکه احتمال یم

عمو را  که آنها تاوان لجاجت این دو پرسعمو و دخیی

 .بدهند

مرد لجباز التماس کرده بود که دو مستاجرش را از  به پیر

مرد مخالفت یم آنجا  کرد. آقا یوسف خارج کند اما پیر

ساز آنها هیچ آسیب و و خواست اثبات کند که ساختیم

ری به خانه زند. تصمیم داشت ی قدییم او نیمرصز
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کار شده و به دو دخیی جوان هشدار بهخودش دست

 .بدهد

افکارش با شنیدن شوصدای کارگرها از هم پاشید. 

اند. ای جمع شدهوشهمتوجه شد جمیع از آنها گ

ز آذر ریز کرد و به سمت کریم چشم هایش را زیر آفتاب تیر

رفت، شکارگر افغان، که اگر نبود، کارهایش روی هوا 

  :ماند. صدایش را بلند کرد و کریم را صدا زدیم

 ؟باز چی شد، کریم-

ی حیایط که دیگر اثری از صدای مرد میانسال از گوشه

 .یده شدجا نمانده بود شنآن به

ی اینجا هست، مهندس! نیم- ز ذاره بیل مکانیگ یک چیر

 .خوب حرکت کنه! خییل محکمه

  .های بلند و ابروهای در هم،  به سمت آنها رفتبا قدم

 !؟کجا -

ز را نشان داد. کریم با دست نقطه ی پیش روی ماشیر

ز نگاه کرد. به نظر ریشه ی روی زانو نشست و به زمیر

هایش ه را دنبال کرد و اخمآمد. مسیر ریشدرخت یم
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درخت  رسید بقایای یکبیشیی در هم گره شد. به نظر یم

شد قدییم است. آنقدر نزدیک به دیوار بود که یم

 حدس زد که بخیسر از ریشه وارد حریم خانهبه
 

ی سادیک

 .همسایه شده است

دار، ی درخته! خییل قدیمیه. فعال دست نگهریشه-

ه زیر ساختمون همسایه! اول ر کریم. فکر کنم ریشه یم

باید از شر ریشه راحت بشیم و نابودش کنیم بعد اقدام 

  !ای بکنیمدیگه

 !اما اینجا که اصال باغچه نیست-

 :مکنی کرد و ایستاد

 !شده قبال بوده! باغچه رو پر کردند و سطح صاف-

خب پس دیگه االن پوسیده...نگرایز نداره، مهندس -

 !جان

جوایز که این حرف را زده بود، چرخید. به سمت کارگر 

به او که رییسر تنک داشت و شما صورتش را قرمز کرده 

 :بود، نزدیک شد
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ی طوری نگاه نکن! قویها رو ایناین ریشه- ز تر از چیر

. اگر نسوزونده باشندش یا هستند که فکرش رو یم کنز

ز زنده مونده!   نابود نشده باشه، زیر زمیر
به هر طریقی

که باغچه کناری هنوز هست و بعید نیست خصوص  به

ی از این درخت اون طرف باشهجوونه ز  !ای چیر

اض کرد  :یگ دیگر از کارگرها اعیی

ز تعطیل مهندس-  !؟یعنز همه چیر

 
ز
با اخم به سمت کارگر ناراضز برگشت. همان نگاه کاف

 .بود تا کارگر در دم خفه شود

وع یمگودبرداری رو از بقیه- ی ا مسئلهکنیم تی جاها شر

  !این قسمت حل بشه

اش را تکاند و به سمت دیواری که ایستاد، زانوهای خایک

 .وساز ایجاد کرده بودند رفتعنوان حریم ساختبه

آد! بابا، یک ریشه است! بیل بره زیرش راحت در یمای-

 !کنهالیک شلوغش یم

فتهجوونه...یم-  بیر
ی
 !ترسه اتفاف
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اض کارگرها را یم شنید ویل به آن اهمینی نداد. صدای اعیی

شد و به سمت ماشینش رفت که با کیم  از محوطه خارج

ی آقا سازی تقریبا مقابل خانهفاصله از کارگاه ساختمان

 .یوسف پارکش کرده بود
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قدیس هم منتظر چند تماس مهم بود و باید با خاله

گرفت. عادت نداشت موقع حضور در تماس یم

د. با استفاده از ی ساختمامحوطه ن، تلفنش را همراه بیر

وری هایش را پاسخ یمساعتش تماس داد و یا تماس رصز

 .گرفتیم

ی صندیل نشست و پشت گردنش را ماساژ داد. روی لبه

خاطر جروبحث با شیده، فراموش کرده بود ساعتش را به

بردارد. طبق عادت بدون گویسر وارد محوطه شده بود و 

د. حاال برای یک تماس  مجبور بود از محوطه فاصله بگیر

گویسر را از داخل داشبورد خارج کرد و با ناراحنی متوجه 

 .اش شدرفتههای ازدستتماس
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ز - گندش بزنن! مرتیکه تماس نگرفت نگرفت...همیر

 !امروز تماس گرفت

های  د که متوجه یگ از دخیی خواست با مرد تماس بگیر

، گویسر را مستاجر همسایه شد. تعلل را جایز ندانست

ون رفت و آن را قفل  ز بیر داخل جیبش شاند،  و از ماشیر

  :کرد

 !خانم...خانم-

 .دخیی مکنی کرد و به سمت صدا چرخید

 ؟با من هستید -

 .بله! چند لحظه صیر کنید-

هایش در هم بود و مشخص بود که منتظر دخیی اخم

های بلند است تا علت صداکردنش را بفهمد. با قدم

 .و رساندخودش را به ا

 ؟شما باید مستاجر آقای حسینز باشید! درسته-

 :دخیی شی تکان داد و باز منتظر نگاهش کرد

 .باید ساختمونتون رو خایل کنید. اونجا امنیت نداره-
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 با ابرویی باال رفته، کامل به سمتش چرخید. 
دخیی

ای احساس کرد مقابل ظاهرش طوری بود که برای لحظه

قدر صاف و اده است. همانی یک مدرسه ایستمدیره

هاتوکشیده. چشم اش و خطوط برهم های نافذ تیر

داد در حال برریس حرف هایش نشان یمی لبنشسته

 .اوست

 ؟شما -

آب دهانش را قورت داد. زن زیاده از حد جدی بود و 

شد دست و پایش را گم کند. تا به حال مقابل باعث یم

 !مادرشهیچ زیز این حس را نداشت. حنی مقابل 

صولت هستم. شهاب صولت. مهندس ناظر این -

 .ساختمونم

شده زن مسیر دستش را نگاه کرد و به ساختمان خراب

 :نگریست. نیشخند زد

چرا ما باید خونه رو تخلیه کنیم، مهندس؟ مگه حفره -

تعمیر نشده و دیوارها رو محکم نکردین؟ آقای حسینز 

 !گفت خطری نیستیم
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 .های آقا یوسف، اخم کردشهاب عصنر از لجبازی

امنیت زیادی وجود نداره! من قبال به مالک هر دو بنا، -

شی مسائل بینشون هست که این رو گفتم اما...یک

شه درست فکر کنند. بهیی دیدم خودم به شما مانع یم

اطالع بدم. حضور شما توی اون خونه خطرناکه! 

ک، دیر یا به به  زود مشکیل اسایس خاطر زیرساخت مشیی

آد و احتمال آسیب دیدن ساختمان شما زیاده! وجود یم

االن وضع بدتر هم شده! قبال توی این بنای قدییم 

 بوده که بخشیش هنوز توی ساختمان باغچه
 

ی بزریک

 ...هایشما مونده...از قرار معلوم ریشه

هنوز حرفهای شهاب تمام نشده بود که صدای فریاد و 

ب ترسیده وارد بعد ریزش عظییم بلند شد. شها

ی ساختمایز شد و ندید دخیی جوان با ترس وارد محوطه

ی آقا یوسف شد. با ورود به محوطه، غباری غلیظ خانه

طور که سخنی جلو رفت. همانبود. به جا را پر کرده همه

ک و دیوار حمایتحدس یم کننده هر دو زد، دیوار مشیی

  .خراب شده بودند



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ها، به حرفش گوش حدس علتش سخت نبود. کارگر 

ی قدییم را از جا دربیاورند بودند ریشه نداده و سیع کرده

بود و هایش فرورفتهو فاجعه رخ داده بود. خاک در ریه

دید. به شفه افتاد و با عصبانیت هایش خوب نیمچشم

به کارگرها نزدیک شد. جز یگ از آنها که پایش را گرفته 

 کارگرها سالم ببود به
ی
 .ودندظاهر باف

...این کار رو کرده؟...کریم-  !؟کدوم احمقی

ای ضخیم آمد مقابل دهانش پارچهکریم ترسان پیش

 :بسته بود

ون راستش...راستش آقا، ما فکر کردیم یم- شه بیر

 !کردیم اینقدر عمیق باشهکشیدش! فکر نیم

 :صدای فریادش  باعث شد مرد در خودش جمع شود

گم؟ من...الیک یمشما غلط کردید. فکر کردید... -

ام؟...جوون و جاهلم؟...یک این هان!...مهندس دوزاری

ان یم  !کنهخسارت رو جیر

انداخت. باالخره غبار هایش فاصله یمشفه میان حرف

صورت واضح خودش را فرونشست و تازه فاجعه، به
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ون آمدهنشان داد. ریشه بود.  ای بلند از دل خاک بیر

داد هنوز جان دارد. ش ای که ظواهرش نشان یمریشه

 .ی بلند درخت، به حیاط همسایه راه داشتریشه
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ون کشیدن ریشه و شاید   همانطور که حدس زده بود، بیر

به ی بیل مکانیگ باعث تخریب شده بود. ریشه به رصز

ها دیوار نزدیک و دیوار از قبل آسیب دیده بود. حمایل

وند! برای هم آنقدر قوی نبودند که مانع ریزش ش

ون کشیدن ریشه، باید در  ی از ریزش، قبل از بیر جلوگیر

زدند. کاری که با ابتدا دیواری بتنز کنار دیوار قدییم یم

 .بود عجله کارگرها، مهلتش را پیدا نکرده

کالفه لیوان آیر را که تعارفش شده بود پس زد و تازه 

ان ترسیده و شایک آن سمت دیوار افتاد.  چشمش به دخیی

ون از خانه دیده بود و حاال یگ  از آنها همویی بود که بیر

 پریده و متفکر نگاهش یم
 

ی بود با رنگ کرد و دیگری دخیی
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، که خودش را در 
 

پیچیده شده میان چادری خانگ

آغوش دخیی دیگر جا داده و یم لرزید. از آن دو نگاه 

 .ی ایجاد شده رفتگرفت. به سمت حفره

از خاله شنیده بود که حیاط آمد. خاک به نظر سست یم

ی قدییم را پر سطح و باغچهاین خانه را با کوچه هم

زد بقایای ریشه مربوط به درخت کرده بودند. حدس یم

خرمالو یا تویی است که عکسش را در آلبوم قدییم 

خانواده دیده بود. شش را بلند کرد و به کریم نگاه کرد. 

  .کردندیم ی کارگرها ترسیده و نگران نگاهشهمه

تون از کار اخراجید! من کارگری که به حرفم گوش همه-

های بعدی! خوام! نه توی این کار، نه توی پروژهنکنه نیم

ز االن  !وسایلتون رو جمع کنید و برید! همیر

 ...اما آقا مهندس...تو رو خدا...اینا زن و بچه دا-

نگاهش در نگاه کریم ثابت ماند و نگذاشت مرد حرفش را 

 :دامه دهدا
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ز - ها آسیب دیده بود...یک اگه با این کار شما یگ از همیر

داد، هان؟! یا اگه اون دو تا خانم طوریشون جواب یم

 !شدشد، یک باید پاسخگو یمیم

کریم ناراحت اخم کرد و نگاه کارگرها به سمت دو دخیی 

 .جوان چرخید. شهاب عصبایز به کارگرها نگاه کرد

تر کردن به مردم، وسایلتون رو شی    عبه جای بروبر نگاه  -

 !کنید  جمع

اض کارگرها توجیه نکرد و به سمت بیل مکانیگ  به اعیی

ها را دوباره نگاه کرد. باید رفت. با نارضاینی حفره و ریشه

زن را خیر یم مرد و پیر شد کرد. دیگر نیمهرچه زودتر پیر

اش به کار را ادامه داد. خواست عقب بکشد که توجه

ون از ریشهقسمنی   .زده جلب شدی بیر

ی که خودش را با همان اخم ز های درهم جلوتر رفت. چیر

ای داد، ظاهری عجیب داشت. دلهرهمیان ریشه نشان یم

، ظاهر جسم بیشیی  ز ناگهایز در دلش افتاد. با جلوتر رفیی

 "!کرد "استخوانهشد. زیر لب زمزمهمعلوم یم
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ب ان قلبش صدای دخیی اول بلند شد و باعث شد رصز

د  :شدت بگیر

 !جا یک جسدهاین-

ی کارگرها در هم صدای جیغ دخیی دوم با صدای همهمه

آمیخت. با عصبانیت به دخیی نگاه کرد، که نفهمیده بود 

یک روی تل آوار پا گذاشته و مشغول برانداز کردن حفره 

ک دو خانه نگاه  است. دخیی قد خم کرده و به فصل مشیی

  .کردیم

 !ی کارگاهیه! نزدیک نشیدمحوطه خانم، اینجا -

 :دخیی بدون توجه به او به سمت دخیی دوم چرخید

 !صبورا، زنگ بزن پلیس! زودباش-

 .عصبایز به دخیی نزدیک شد

؟ استخون گربهچکار یم- ؟! پلیس برای چی  ...ایکنز

دخیی به سمتش چرخید و نگاه سخت و نافذش حرف را 

 .در دهانش خشکاند

ه که اسکلت آدم رو تشخیص بدم، شقدر شم یماون-

  !مهندس
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الی ریشه اشاره کرد. شهاب به ای البهبا دست به نقطه

کرد. بقایای آن سمت رفت و مسیر دست دخیی را دنبال

 مانده از اسکلنی را به
ی
صورت واضح دید و لرزید. به باف

ها از هم جایی ریشهصورت مشخص، اسکلت در اثر جابه

شد، خویر دیده یمی انسان بهمهپاشیده بود، اما جمج

بار شدند که صدای دخیی اینکارگرها به آنها نزدیک یم

دانست جز خودش که بعید یمتر شنیده شد. طوریآرام

 :کیس شنیده باشد

شدن یک مرد، به نفعتونه کارگرها نزدیک نشن! خاک-

ی نیست که بشه ازش ساده  ز وسط یک خونه چیر

 !تر زنگ بزنید به کارفرماتونگذشت. پلیس باید بیاد. زود

شهاب عصنر دستش را مشت کرد. یک عمر به  دیگران 

فرمان داده بود و حاال دستور شنیدن از این دخیی برایش 

 .سخت بود

 ...شما-

صدای ظریف دخیی دوم که صبورا نامیده شده بود، 

 :حرفش را پاره کرد
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ز االن یم- آن...به آقای حسینز زنگ زدم سها جون...گفیی

 ؟هم زنگ بزنم

 .دخیی با جسنی چابک خودش را به دوستش رساند

آره! باید به اونم بگیم. فکر کنم امشبم باید بریم -

 !شامهمان

 :دخیی صبورانام غر زد

 !فردا امتحان دارم-
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ها رو بدو بریم...االناست شلوغ بشه...بعید نیست خونه-

 !پلمب هم بکنند! بدو صبورا

که دست زیر بازوی دوستش انداخته دخیی همانطور  

 :بود، به سمتش چرخید

 .زود باشید، مهندس! زنگ بزنید به کارفرماتون-
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شهاب، شی به عالمت تایید برای دخیی تکان داد و با 

کرد. زیر لب تکرار ابروهای باالپریده به دورشدنشان نگاه

نفس های پر از اعتمادبهکرد: "سها" و متفکر به قدم

کرد. چه خوب توانسته بود بحران را مدیریت   دخیی نگاه

ها کند. به سمت کارگرها چرخید که داشتند به ریشه

شدند. خاک سست زیر پای یگ از آنها لرزید و نزدیک یم

 :دیگری او را عقب کشید

تکتون کردید که خسارت این تخریب رو از تک  اگر هوس-

م، قدم از قدم بردارید و به اینجا نزدیک بش ید. خییل بگیر

جز آد. بهکم پلیس یمزود وسایلتون رو جمع کنید. کم

 !تری بیل، بقیه مرخصید. شی    عکریم، آقا حیدر و راننده

ز رفت و باز فکرش مشغول  با احتیاط از تل خاک پاییر

ز دخیی جوان شد که آنقدر راحت خاک ها را باال و پاییر

 رفته بود. از محوطه کیم فاصله گرفت ویل آنقدر دور 

نشد که حرکت کارگرها از چشمش مخقز بماند. گویسر 

قدیس را ی خالهتلفنش را از جیبش خارج کرد و شماره

 :گرفت
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 !خانمسالم، خاله-

سالم، مهندس! باز چی شده زنگ زدی...بازم علیک-

 !؟یوسف کاری کرده

نه! اما مشکیل پیش اومده...یک مشکل بزرگ که واجبه -

 .جا باشیدخودتون این

 :قدیس نگران در گویسر پیچیدصدای 

 چی -
ی
 ؟شده، شهاب؟ چه اتفاف

ه بیاید ش ساختمون. نیم- تونم قضیه مفصله! بهیی

پشت تلفن توضیح بدم. به آقا یوسف هم خیر دادند. 

 .زودتر بیاید

زن در گویسر پیچید  :صدای لرزان پیر

 چی نیم-
 

شده؟ تا من برسم که نصف عمر شه برام بگ

 !شدم، شهاب

ترسید خیر را بدهد و یان ابروهایش کشید. یمدسنی به م

فتد  بیر
ی
زن اتفاف  .برای پیر
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ی شه توضیح داد...فقط بگم که دیوار خونهسخت یم-

ی پیدا شده که  ز آقا یوسف تخریب شده و زیر دیوار چیر

 .نگرانم کرده

زن را تشخیص داد  :ترس خوابیده در صدای پیر

یش نشده- ز  ؟دیوار تخریب شده؟ کیس چیر

 .فقط زودتر بیایدنه... -

 !آم. نگرانم کردیآم، پرسم. االن یماالن یم-

شهاب خداحافظز گفت و فکر کرد تازه اول نگرایز است. 

تک کارگرها را با چشم دنبال کرد. در بهخروج تک

ای نبود، زد. چارههایشان نارضاینی موج یمصورت

 .خواست موقع حضور پلیسها آنجا شلوغ باشدنیم

ابروهایش را مالش داد تازه به یاد آورد که دخیی میان 

گفته بود؛ جسد یک مرد میان خانه خوابیده! از کجا 

ها به یک مرد تعلق استخوانفهمیده بود که آن پاره

های دخیی جوان بود دارد؟ هنوز ذهنش مشغول حرف

وع شده  که صدای آژیر پلیس در کوچه پیچید. دردش شر

 .بود
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بود.  میشه خلوِت سپیدار، ناگهان شلوغ شدهی هکوچه

ای باز شود و مردم شد پای پلیس به مقولهمگر یم

ز توجه از کنارش رد شوند؟ بهیر   محض واردشدن اولیر

ز پلیس به کوچه، همسایه ها یگ پس از دیگری ماشیر

بودند و هرکس  شده سازی جمعاطراف کارگاه ساختمان

 ش در گوش دیگری کرده و یم
ی
پرسید چه اتفاف

داد. است و دیگری با حدس و گمان جوایر یمافتاده

هایی که گایه از واقعیت چنان دور بود که هر جواب

  .انداختی عاقیل را به خنده یمشنونده

، میان پلیس های حارصز در صحنه، باعث بودن مرتیصز

ند و شده بود خانواده اش در معرض توجه قرار بگیر

مع شوند تا علت حضور پلیس را آشناها اطرافشان ج

ف اطالع از ماجرا در جواب خانم یر بفهمند. اشر
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گفت و برای فرزندش، دانیم یمهای کنجکاو نیمهمسایه

 .خواندمدام دعا یم

داخل ساختمان، دور از هیاهوی مردم، مامورهای پلیس 

ها و مدارک موجود در صحنه را جمع کرده و از استخوان

 .وجو کرده بودندحادثه، پرس افراد حارصز در محل

ی چشم نگایه های درهم، از گوشهشگرد هرایی با اخم

به دو دخیی جوان همسایه داشت. کار تمام شده بود و به 

،  اجازه داده بودند در حیاط آن ها و خانواده حسینز

 .بایستند

آمد. از همان اول، از حضورشان در محل خوشش نیم 

ها در ی آنها پر از مرد جو محله ان بود و حضور دخیی

 در میان کوچه
 

ز سنگ ی همیشه آرامشان مانند انداخیی

 .آیر راکد، موج ایجاد کرده بود

 .بدتر از همه این بود

ی آنها هم رسیده و یگ از آنها ی این موج به خانهدامنه 

کرد، توجه برادرش را جلب کرده بود. برادری که فکر یم
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 احمقانه و از روی احساسات، یم
 

اش خواهد مسیر زندیک

 تغییر دهدرا به
 .خاطر آن دخیی

ز  نیشخندی از ش بدجنیس زد. چرا که این ماجرا به رفیی

کرد. مرتیصز زیپ ی سپیدار، امیدوارش یمآنها از کوچه

مردی نگاه زن و پیر کرد که کاپشنش را باز کرد و به پیر

ی سپیدار بودند: "آقا و خانم ی کوچهآشنای دیرینه

  ."حسینز 

از زمان کودیک که به این محل آمده بودند، تا به امروز به 

جا دیده و آنجا ساکت و بدون  یاد نداشت آنها را یک

هیاهو مانده باشد. همیشه با هم جدل داشتند. حنی بعد 

ز قدیس ز خانم به محلهاز رفیی ای دیگر و به دنبال آن رفیی

دو ی سپیدار دعوای این آقا یوسف، باز هم سهم کوچه

 !بود

اما امروز هر دو در بهت و سکویی عجیب فرورفته 

اطالع بودند و شان یر بودند. از وجود جسد در میان خانه

  .رنگشان پریده بود
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هایشان اعتماد گذاشت خییل به حرفاش نیمشم پلییس

، مربوط به بازپریس بود و ترجیح و کند. پرس جوی بیشیی

تقویت کند و تمام اش را داد فعال اطالعات چشیمیم

 .حاالت و رفتارها را به خاطر بسپارد

با خود فکر کرد: "امروز عجب روز خویر است!" 

خانم، شهاب، ی خواهری قدیسنیشخند زد و به نوه

های خانم ایستاده و با اخمکرد. مرد جوان کنار قدیسنگاه

کرد. پیدا بود که از دیدن او درهم به کارهای پلیس نگاه یم

ن پلیس ناراحت است! مرتیصز با خود اندیشید که در میا

ها از محل کم یمچه پرونده ! هم شر دخیی ینز شد و ی شیر

  !هم روی مهندس شهاب صولت

 !شگرد-

با صدای دکیی به خود آمد و به او نزدیک شد. دکیی با 

ون کشیدن بقایای جسد  کمکش از قسمنی که برای بیر

ون آمد. مرتیصز با ص  :دای آرام پرسیدحفر شده بود، بیر

تون شده- ی دستگیر ز ؟ چیر  ؟چه خیر
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دکیی موهای کم پشتش را مرتب کرد و رد خاک روی 

 .شش ماند. با صدایی بسیار  آهسته نجوا کرد

ی که یم- ز شه گفت اینه که جسد چی بگم؟! تنها چیر

از روی ساختار لگن و  متعلق به یک مرد هست. اونم

ه بدون شوسال و علت مرگ رو نیمجمجمه، سن

 .آزمایش دقیق گفت

، به راحنی شهاب به خاطر کار در محوطه ی ساختمایز

 . .خوایز کردحرف دکیی را لب

شهاب با تعجب به سها نگاه کرد. تمام حواس دخیی به 

جسم داخل دست دکیی بود. شگرد نگایه به بقایای 

 .ها که در کاور جمع شده بود انداختاستخوان

اه، به سمت مهندس جوان سها با احساس سنگینز نگ

درخشید. یز چشمان مهندس سوال یمچرخید. در یز 

شد و اخم به پیشایز  ای در هم گرهنگاهشان برای ثانیه

بار بلند پرسیده سها انداخت. سوال بعدی شگرد که این

 .شد نگاه سها به سمت دکیی بازگردد بود، باعث

 ؟ید کنید بتونید حدود سال مرگ رو پیدا کنفکر یم-
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سها نیشخند زد و جواب بدون مکث دکیی حالش را 

 .خوب کرد

 !قطعا-

خویسر از مرتیصز نداشت و چه بد که پلیس بود و با دل

 .ها شک بکشدتوانست خییل در کار پلیسوجود او نیم

دکیی دوباره دست روی شش کشید و زیر نگاه شگرد که 

 چنان متفکر بود، به سمت دخیی جوان راه کج کرد. هم

های محکم و استوار دکیی بود. هنوز هم نگاه سها به قدم

 !ها روپوشش چروک بود و نامرتبمثل آن سال

های کرد. ریشموهای کمش را شلخته رها یم

ای سخت داد که شگرم پروندهاش نشان یمچندروزه

بوده است. عینکش مثل همیشه کثیف بود و وقنی 

سها رسید.  نزدیک شد، بوی سیگار از لباسش به مشام

 در ظاهر مرد بیداد یم
 

ای کرد ویل کارش حرفهشلختگ

 .بود و حرف نداشت

! انتظار دیدنت رو این- جا پس درست دیدم؛ خودیی

 !نداشتم، دزد کوچک
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لبخند صورت سها را شکفت و اخم دو مرد جوان بیشیی 

گره شد. شهاب با خود زمزمه کرد "دزد؟" و مرتیصز فکر 

ز این لقب، خواستنز بود که به کرد دزدی  چه؟ چه چیر

 ؟آلود دخیی لبخند نشانده بود اخمصورت همیشه

 ؟خوبید، استاد -

استاد اون پدر خدانیامرزته! رفنی و پشت شت رو نگاه -

 !نکردی

برای ادامه تحصیل رفتم ...انتظار نداشتید که بایستم -

 !کنار شما و راز اجساد رو کشف کنم

؟ چرا اینجایی برنمیام. چه کار یماز پس زبون تو من -
 ؟کنز

  !بازی تقدیر! دست شنوشت-

دکیی نگاهش را ریز کرد و لبخندش جمع شد. مشخص 

شود! در شان توسط اطرافیان شنود یمبود مکالمه



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ی بود که میل داشت از آن  ز  جوان چیر
چشمهای دخیی

 .آگاه شود

 نه تو و نه من بهش اعتقاد نداریم! فردا ساعت ده بیا -

 !البراتوار! باید بهم توضیح بدی، خانم دکیی آذین

 :سها چشیم گفت و به جسم داخل دست دکیی نگاه کرد

 ؟ابزار جدیده-

 :دکیی اخم کرد و دستش را به عالمت تهدید تکان داد

 .فکرشم نکن! اموال دولتیه-

سها لبخندش را خورد و خشنود به دور شدن مرد 

جز صبورا نگاه همه بهکرد. متوجه بود که میانسال نگاه

روی آنها بوده است. با خود اندیشید قامت پدرش هم 

زند یا نه؟ است؟ مثل دکیی عینک یمبه این راسنی مانده

دهد و مثل قدیم مرتب است یا او هم بوی دود سیگار یم

 ؟ظاهرش آشفته است

توجه به کنجکاوی کرد و یر   آهش را در سینه خفه

، های اطرافخوابیده در چشم یانش که شامل مرتیصز

شد، به خانم یمشان و قدیسخانهمهندس، صاحب
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ون خانهسمت صاحب شان چرخید. دکیی و گروهش بیر

کرد. باید وضع رفتند و پلیس وسایلش را جمع یم

 .دادخودشان را زودتر شوسامان یم

. با این فکر کنم باید تسویه- حساب کنیم، آقای حسینز

ساز...فکر نکنم دیگه بشه و وضع پیش اومده و ساخت

 کرد
 

 !اینجا زندیک

کشید و ایستاد. قامت بلندش کیم خم شده یوسف آیه

ی موهایش را یک  .دست سفید کرده بودبود و گرد پیر

م...حرف یم- راه زنیم...االن اصال روبهفردا بیاید دفیی

 !نیستم، دخیی جان

 :سها شی به تایید تکان داد

؟ من تا دو - ز  !ازده کالس دارمساعت یک هستیر

 .هستم! فقط دیر نکنید-

سها چشیم گفت و به سمت صبورا رفت که هنوز از 

 
 

 .شان شایک بودآواریک

برم ببینم این جناب اگر باهامون کار نداره، بریم -

 !شا! از فردا باید بیفتیم دنبال خونهمهمان
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کرد این را گفت و به مرتیصز که زیر چشیم نگاهشان یم

 .اشاره کرد

ز امتحان دارم، سهاجون! نیم من-  ...شه بازم آقا معیر

ز آورد  :صدایش را مثل صدای صبورا پاییر

طوری حرفشم نزن! اینجا رو اون جونور جور کرد که این-

  !شد

توجه به غرغر زیر لب صبورا، به سمت شگرد راه سها یر 

ی فهمید چرا اسم این دخیی را که نمونهافتاد. اصال نیم

 .اندعجول بود، صبورا گذاشتههای کامل آدم

طاقت از آقا یوسف زمان با دورشدنش، شهاب یر هم

 :پرسید

ه پزشکه-  ؟دخیی

خانم انداخت و با صدایی نگایه به قدیسآقا یوسف نیم

 :ناراحت زمزمه کرد

  !ست! فکر نکنم پزشک باشهاستاد دانشگاه-

بود که کمیی  اش بیشیی شدهشهاب آهایز گفت. کنجکاوی

های بازنشدیز به مرتیصز بود. به سها که با اخم نشده
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ی کرد آن دو با هم میانهشد نگاه کرد. حس یمنزدیک یم

هایشان خوب خویر ندارند. این را از دوئل پنهان چشم

شناخت. حیس که از چند فهمید. این حس را خوب یمیم

ز خودش و مرتیصز هم پاگرفته بود  .سال قبل، بیر

 عصنر دست مشت کرد.  سها با نزدیک شدن به
مرتیصز

رد یمخواست چانهدلش یم
ر
کرد. اش را با مشت خ

دانست نیشخند روی لبش را دوست نداشت. خدا یم

روند. خیر نداشت چقدر خوشحال است آنها از آنجا یم

  !دوبرابر در دل او جشن برپاست

 ؟تونیم بریمجناب شگرد، ما یم-

د مردک دراز، از دست صبورا عصبایز بود که نگفته بو 

پلیس آگایه است. آن هم شگرد! آقا هم از شش زیاد 

 !بود چه رسد به لقب شگرد! حیف نام مرتیصز برای او

 !هم با شما کاری نبود، خانم از اول-

 !واقعا؟ االن شما توی ملک ما ایستادید-

 :مرتیصز چشم ریز کرد. سها نیشخند زد و ادامه داد
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هستند ویل االن در درسته صاحب ملک آقای حسینز -

ز رو خوب یم  !دونیداجاره ماست! شما که قوانیر
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 رفت. حق با او بود و حرف غرهمرتیصز با اخم به او چشم

 .حساب جواب نداشت

ون کنید، یعنز االن یم- خواید پلیس رو از ملکتون بیر

 ؟خانم دکیی 

اش مرتب کرد و به سها خونرسد بند کیفش را روی شانه

 .میان کالم مرتیصز محل نگذاشتدکیی 

ز و تکلنه...فقط یم- یف ما چیه! خوام بدونم تا یک هستیر

شه و خونه هم قطعا با این دیواِر محدوده که بسته یم

ریخته، امنیت نداره پس موندیز نیستیم که بخوام شما 

خوام بدونم تکلیف ما و بمونید یا برید. فقط یم

یمشون یا نهداریم بعدا  وسایلمون چیه؟ اجازه  ؟بیر
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ز آمد و روبهمرتیصز از تپه روی او قرار گرفت. ی خایک پاییر

س در چشمانش زل بزند. چه  ندیده بود مردی اینقدر نیی

 !برسد به یک زن

برریس کاری نداره. با  ی تحتی شما با محدودهخونه-

این حال قبل از هر کاری، هماهنگ کنید. کلید رو هم 

شه. فقط ی شما پلمب نیمتحویل همکارم بدین. خونه

شه، چون سمت کارگاه ی تحت برریس بسته یممحدوده

ز تا چند شه از اون جا رفتبازه و یم وآمد کرد. برای همیر

جا نگهبان داره. تا مدارک احتمایل آسیب روز دیگه این

ید و سیع  ز االن بیر وری رو همیر ه وسایل رصز نبینه! بهیی

 .خیر به اینجا بیایدنکنید یر 

خاطر اطالعات تشکری کرد و دور شد و مرتیصز ا بهسه

عصنر برای خودش غر زد که چرا برای او اینقدر زیاد 

شک مربوط به جادوی چشمان توضیح داده است؟ یر 

کرد. زیر لب سیاهش بود که بدون پلک زدن نگاهش یم

 .لعننی گفت و به سمت یگ از همکارانش رفت
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ها رد که از غریبهنگایه به حیاط کوچک خانه کسها نیم

خانه را هم غریبه شد صاحبپر شده بود. البته اگر یم

هایی از خاک کرد. سطح تمام حیاط را الیهحساب

پوشانده بود. روی وسایل داخل خانه هم بعد از تخریب 

ز برای خارج کردن  دیوار و به دنبال آن کندن زمیر

 .ها خاک نشسته بوداستخوان

ن، که گوشه ای از حیاط آیه کشید. به سمت وسایلشا

های سنگینش را جمع شده بود، رفت و یگ از چمدان

جز نییم از یگ، برداشت. دو چمدان پر کرده بود که به

 آن پر بود از کتاب
ی
ها و جزوات و ابزار کارش! در باف

 
 

عوض وسایل صبورا خالصه شده بود در چمدان بزریک

 ها و وسایل شخیصکه شک نداشت بیشیی آن، لباس

ی دریس که امتحانش نزدیک دو تا جزوهاست و شاید یگ

بود. صبورا چادرش را جلوتر کشید. به سها نزدیک شد و 

 :زمزمه کرد

 ؟زنگ بزنم تاکیس بیاد -
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ی چمدان دوم سها صدایش را آرام کرد و خم شد تا دسته

د  .را هم به دست گیر

یم! البته - ز بگیر ه تا ش خیابون بریم و ماشیر نه! بهیی

 .تر بشهبلش باید صیر کنیم محل یکم خلوتق

دصدایی از نزدیگ  .اش باعث شد جاخورده و عقب بیی

 !ی منخواد جایی برید. شب بیاید خونهاالن نیم-
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دصدایی از نزدیگ  .اش باعث شد جاخورده و عقب بیی

 !ی منشب بیاید خونه-

از  اش نگاه کرد ویل او نگاهش را خانهمتعجب به صاحب

اضز بکنند، حرفش را زد  .آنها گرفت و قبل از آنکه اعیی

 شما -
 

به همرسم گفتم شب مهمون داریم. مسئول آواریک

کنم! یکم صیر کنید منم. خودم هم براتون خونه پیدا یم

خایل بشه،  های فضولتا اطراف خونه، از همسایه

ز رو یم  .آرم جلو تا سوار بشیدماشیر
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ر شد. صبورا با تعجب به سها این را گفت و از آنها دو 

 .نگاه کرد

 ؟رفتارش عجیب نبود -

مرد نگاه کرد  .سها شی به تایید تکان داد و به پیر

ش چرا! البته ناحق نگفت ویل اینکه خواست بریم خونه-

 !عجیبه

 ؟شحاال چکار کنیم؟ بریم خونه-

های عسیل رنگش به صبورای نگران نگاه کرد. چشم

 .شدموقع نگرایز شفاف یم

دونم کار درست چیه. بذار  یکم خلوت راستش نیم-

 .شه باهاش حرف زدبشه...بهیی یم

مرد انداخت. نیم دانست سها با بدگمایز نگایه به پیر

شان چیست. هرچه خانهعلت پیشنهاد ناگهایز صاحب

بود، دلیلش به دلش ننشسته بود. به او نگاه کرد که 

در سیمای مرد مستقیم پیش دیوار فروریخته ایستاد. 

ی عجینر بود. نویع غم و بهت در چشمهایش وجود  ز چیر

 .کردداشت که سها علتش را درک نیم
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ز یوسف و  قدیس که متوجه حرف ردوبدل شده بیر

ها شده بود با اخم نگاهشان یم ایط بدیز دخیی کرد. با شر

زیر ای همرس یوسف، این دعوت بعید بود. مگر کاسه

دید مثل خودش شهاب که یم کاسه باشد! یر توجه بهنیم

ها نگاه یم کند، به سمت کنجکاو به یوسف و دخیی

 :یوسف رفت

 ؟شناسیشونیم-

ز به سمت قدیس که در یک  یوسف بدون برگشیی

 :اش ایستاده بود، مثل او نجوا کردقدیم

 !دخیی مژده است-

ها چرخید. در ش قدیس به ثانیه ای به سمت دخیی

رد. دو دخیی جوان را ک  صورتش اضطرایر خاص جا خوش

ز برریس وقامت بلند دخیی چادری و کرد. قد   از باال تا پاییر

های روشن یگ و ی دخیی دیگر را! چشمقامت میانه

ه دیگری را! خط چانه، ابروها و حنی طرز چشم های تیر

ایستادنشان را هم برریس کرد! هیچ شباهنی با مژده 

 !نیافت
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 !؟کدوم...کدوم یگ-

، قدیس را دور زد و به شهاب یوسف بدون دا دن جوایر

 .شد نزدیک

زن رو بیر خونه، شاهاب! هوا شده...مریض - این پیر

 !مونه رو دستتشه یمیم

مرد! شدته...دستات داره یم- ، پیر
لرزه، وصلش پیر خودیی

 !نکن به من

وع شد" اما برخالف  شهاب آیه کشید و زمزمه کرد "شر

قدیس نداد و تنها به هانتظارش آقا یوسف جوایر به خال

ی مرد جوان نیشخندی بسنده کرد و دست روی شانه

 .کوبید

ای که از صبح برایش ایجاد شهاب عصنر از گرفتاری

شده و تمام کارهایش را عقب انداخته بود، به ساعت 

توانست خواست او هم یماش نگاه کرد. دلش یمگویسر 

ی بیل، از هقدیس را تنها بگذارد و مثل کریم و رانندخاله

زن را تنها بگذارد!  آنجا برود. حیف که در مرامش نبود پیر
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همراه شبازی نزدیکشان نگایه به مرتیصز کرد که بهنیم

 .شد. بعد نگاهش در حیاط کوچک چرخیدیم

 از حیاط را تل خاک و آوار پر کرده بود. 
 

قسمت بزریک

قدم  شد با بیستحیاط آنقدر عرض کیم داشت که یم

  کرد و در عوض از طول بلند بود. مرتیصز طولآن را یط

حیاط را یط کرد تا به آنها برسد. به دلیل مختصات 

ی آنها خییل زیاد نبود و الزم نبود خاص حیاط، فاصله

 ، که با دو گروه جدا حرف بزند. با پیش آمدن مرتیصز

 .همه اطرافش جمع شدند

 کنمشه و ورود ممنوعه! تاکید یممحوطه نوارکیسر یم-

ز بشیم همه ورود ممنوع! شباز اینجا یم مونه تا مطمی 

ِ صحنه، برریس شده. هنوز نیم
ز دونیم جریم رخ داده چیر

ز شدنمون، شما از شهر خارج نیم  .شیدیا نه! تا ممطی 

 .اش به قدیس و یوسف باعث شد هر دو اخم کننداشاره

 ؟چرا -

 .زمانشان باعث شد مرتیصز ابرو باال بیندازدچرای هم

 .جسد در ملک شما پیدا شد-



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 !ملک این خانم-

مرد انداخت و حرفش را ادامه مرتیصز نیم نگایه به پیر

 .داد

جا شده، مکان دقیقش معلوم نیست. چون جسد جابه-

در هر حال چون این دو ملک قبال یگ بوده و از 

ی حسینز فقط شما دو نفر موندید، های خانوادهقدییم

. هرچند ممکنه جسد باید پاسخگوی سواالت باشید 

یس سال قبل که خییل هم قدییم نباشه! مثال مال بیست

 !تازه دیوار کشیدیدن تا ردش گم بشه
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رنگ از صورت قدیس پرید و یوسف دستش را مشت 

 .کرد

 قاتلمون چی یم-
 

، جناب شگرد؟ بعد عمری همسایگ
 

یک

 ؟هم کردی

 ابرویی باال انداخت
 :مرتیصز
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 ؟داده من گفتم قتیل رخ-

 .کرد  اش را پاکیوسف عرق نشسته بر پیشایز 

ز رد گم کنیم. جز قتل... رد چی رو باید پاک کرد -  ؟گفتیر

زودی معلوم دونم اما بهدونم! یعنز االن نیممن نیم-

 .شه. در هر حال از شهر خارج نشیدیم

طور که حواسش به نگاه ردوبدل این را گفت و همان

ز قدیس مویش بود، به سمت خانم و پرسعشده بیر

ها چرخید. درست بود که دل خویسر از این دو  دخیی

تش اجازه نیم داد آواره شوند. نگاهش نداشت، ویل غیر

 روی وسایل آماده
 

شان چرخید و حدس زد این آمادیک

، سها، باشد  !باید کار دخیی بزرگیی

 ؟رینامشب کجا یم -

شهاب به سوالش نیشخند زد که از چشم مرتیصز دور 

وپایش را مثل همیشه جلوی برادر د. صبورا دستنمان

بزرگیی مهدی گم کرد و باز این سها بود که با آرامش پاسخ 

 :مرتیصز را داد

 !شای دانشگاهمهمان-
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 !ی مننه! میان خونه-

مرد حرفش را توضیح داد  :سها عصنر چشم بست. پیر

تونم تو شهر هاشون آشنایی دارم. نیممن با خانواده-

ان رهاشون کن ر دیدند و باید جیر م. از اون گذشته رصز

 !بشه

 ابرویی باال انداخت و به اخم
ها مرتیصز های درهم دخیی

شد شان سخت نبود. اگر یمکرد. حدس نارضاینی نگاه

ها را پیش مادرش  ون کرد، دخیی مهدی را از خانه بیر

فرستاد. خودش و مصطقز شیفت بودند. خواست یم

و پیشنهادش را بدهد که حرف دخیی بزرگیی را کنار کشیده 

خانم، متعجبش کرد و کال بیخیال پیشنهادش شد. قدیس

 محض بود
 

 .درگیر دعواهای این دو شدن، دیوانگ

ری که میان خونه- ی من، یوسف! زنت پیر و مریضه. رصز

وساز من بوده و خاطر ساختاین خونه دیده، بیشیی به

ز آواره شدن پس میان خونه ا برای همیر
 !نی مدخیی

اش اش نگاه کرد. بعید بود خالهشهاب متعجب به خاله

 به دست آقا یوسف بدهد. تعجبش 
 

آتویی به این بزریک
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ز  وقنی زیاد شد که دید آقا یوسف تنها مخالف رفیی

 در رابطه با اقرار به مقرص بودن آنها 
ز
ها شد و حرف دخیی

 .نزد

ا یمخونه-  !رن دانشگاهی تو دوره، قدیس! دخیی

 متحیر بینشان رفتنگاه دو دخ
کدام کرد. هیچوآمد یمیی

 .داد کیس حرف بزنداجازه نیم

ز خودمم هست-  !درمونش یک تاکسیه! ماشیر

 ...ببخشید ما-

خانم دستش را بلند کرد و نگذاشت سها حرفش را قدیس

 
 

ز بار در زندیک اش احساس ناتوایز بزند. سها برای اولیر

ه تنش سوزن خانم انگار بکرد. نگاه مستقیم قدیسیم

 غریب یمیم
ی
ی درخشید. دستهزد. در نگاهش برف

 .چمدان را از دست سها کشید و به دست گرفت

 یممن توی خونه-
 

کنم. نگران آمدوشد غریبه م تنها زندیک

 !ی من باشید تا خونه پیدا کنیدهم نباشید. فعال خونه

 .چمدان دوم اسیر دست یوسف شد
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ان هم منتظر ی من هم غریبه نداره. خونه- جیر

است! خونه  !وآمدشون، نیستی تو مناسب رفتدخیی

چرخید. دوست داشت نگاه نگران سها روی مرد و زن یم

شا روند و مهمانکدام نیمی هیچفریاد بزند که به خانه

 .کننداقامت یم

...ما یم-  ...ریم مهمانآقای حسینز

ز که من گفتم-  .حرف نباشه! همیر

حسینز اخم کرد. عادت نداشت زور سها از فریاد آقای 

  .بشنود

به نفعتونه به حرفشون گوش بدید و با یکیشون برید -

اض کنید نه گوش یم دن نه فایده وگرنه تا صبح هم اعیی

 .داره

اض کند.  صدای آرام مهندس باعث شد سها نتواند اعیی

به سمتش چرخید. چشمان مهندس جدی بود. منتظر 

صدایی آرامیی توضیح  توضیح نگاهش کرد. مهندس با 

 :داد
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شناسنشون! اخالقشونه! باور کنید تمام این محل یم-

   .دیگه خود دانید

مرتیصز نگایه به آقا و خانم حسینز انداخت که در حال 

شدند. به افسوس شی تکان بحث کردن، از آنها دور یم

اف  داد و کالهش را روی شش کشید. سها در دل اعیی

عبوس و ی این مرد همیشهازندهکرد که کاری جز این بر 

  .جدی نیست

ه زودتر انتخاب کنید که با - با شهاب موافقم. بهیی

 .رید. باید در خونه قفل بشه...ما منتظریمکدومشون یم
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نگاه ناباور سها و صبورا روی مرتیصز نشست. سها 

اض کرد  :اعیی

 ؟گید قبول کنیمیعنز یم-

اش را به شود و نگاه جدی مرتیصز به شباز اشاره کرد دور 

 :سها دوخت
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کنند؟ به نظرتون حرف گوش بینید چطور بحث یمنیم-

 ؟دنیم

 :ی صبورا خارج شدباالخره صدایی آرام از ته حنجره

 !شهاما...نیم-

د. یم دانست نگران فهمیدن سها دست شد صبورا را فرسر

ایط واسطهاش است. مرتیصز که بهخانواده ی مهدی شر

 :دانست انتخاب را برایشان آسان کردیم صبورا را 

ه! زن آقا ی قدیسنظر من رو بخواید، خونه- خانم بهیی

خانم هم یوسف اعصاب نداره! مریضه! تنها بودن قدیس

 .خودش یک امتیاز دیگه است

بار روی شهاب نشست. شهاب که  نگاه صبورا و سها این

. چشم زمان آه کشیدند شی به تایید تکان داد، هر دو هم

های بینوایش بود که هنوز دست سها دنبال چمدان

زن بود. سوالش را خطاب به دو مرد جوان  مرد و پیر پیر

 .پرسید

 ؟مشکلشون با هم چیه-
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شهاب سکوت کرد و مرتیصز ابرو باال انداخت و صدایش 

ها رسید  :شبیه زمزمه به گوش دخیی

 !دونهفقط خدا یم-

ده بود و به ی یوسف و قدیس با آنها زیاد شفاصله

ک میان دو خانه رسیده بودند که  قسمنی از دیوار مشیی

هنوز سالم بود. جایی نزدیک به در خروچر خانه! 

کردند. صدایشان آرام شده بود ویل هنوز جروبحث یم

 :سها به شهاب نگاه کرد

 ؟خانم حرف بزنید شه شما با قدیسیم-

هایش را باالی شش ی واضخ کرد و دستشهاب خنده

 :برد

از من نخواید وارد جنگشون بشم...خودتون انتخابتون -

  .رو بهشون بگید

 .مرتیصز روی ساعتش کوبید

ید. باید در قفل بشه! فقط شی    ع- تر تصمیم بگیر

تون کنم شماره ی تماستون رو به من بدید تا بتونم خیر

 !برای بردن وسایل
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ش را به مرتیصز دوخت ز  :سها نگاه تیر

ی یمبرای بردن وسایلمون - ز اجازه به کالنیی  .آییمو گرفیی

ز مرتیصز و  ز بیر شهاب با ابروی باالرفته به فضای سنگیر

گذشت این دخیی برایش دخیی جوان نگاه کرد. هرچه یم

افتاد شد. در کل، هرکس با مرتیصز دریمتر یمجالب

ی این خواسته و ناخواسته مورد توجه او بود اما درباره

های جالب توجه دیگر  ز  چیر
 .ی هم وجود داشتدخیی

 :ای گفت و دور شد. سها با حرص غریدمرتیصز باشه

گه دونه داداش و مادرش شماره دارند ها! یممرتیکه...یم-

 !شماره بده

ز سها را کشید  صبورا برای ادا آمدن سها لب گزید و آستیر

ی مهندس بکند اما تا او را متوجه نیش از بناگوش دررفته

زن او توجیه نکرد و تصمیم   مرد و پیر گرفت به سمت پیر

دیوانه برود و زودتر ماجرا را تمام کند. هنوز دور نشده 

 :بود که صدای مهندس متوقفش کرد

 !خانم سها-

 !چشم ریز کرد و به سمت او بازگشت
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 !آذین هستم-

شهاب لبخندش را جمع کرد. جدی ایستاد و قدیم به 

 .دخیی جوان نزدیک شد

عمو و پرسعم- و هستند. گفتم بهتون که این دوتا، دخیی

 یملج
ز
زنید، بزنید ویل ش ولجبازی قدییم دارن...هر حرف

دونم چی آیید. نیملج نندازینشون که از پسشون برنیم

قدیس گفتند که برید شده آقا یوسف و بعد خاله

شون...دیدم آقا یوسف بهتون گفت فردا برید خونه

ش یعنز تصمیم از قبل نگرفته بودند...ام ا هرچی دفیی

کدوم فکر نامربوط و بد ندارند. اگر هست، مطمئنم هیچ

قدیس رو انتخاب کنید، طوری نگید به آقا خواید خالهیم

 !یوسف بربخوره

سها که معمای نسبت آنها برایش حل شده بود شی 

ه صبورا و  برای مهندس جوان تکان داد و زیر نگاه خیر

زن راه افتاد.  مرد و پیر هرچه مهندس، به سمت پیر

 .شدتر یمشد صدا هم واضحتر یمنزدیک

 !بهم بگو کدومشونه-
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 !دخالت نکن، قدیس-

خرفت حرف نیم- فهیم. خودم آخرش حقیقت رو تو پیر

 !فهمم...اون وقت وای به احوالتهیم

. گفتم کمکم کنز این ماجرا رو - بهت نگفتم تا شر به پاکنز

 .برای همیشه حل کنیم

آن دو را جلب کند. صورت هر ای کرد تا توجه سها شفه

شان یم  :لرزیددو نفر شخ و برافروخته بود و دستهای پیر

 !ببخشید-

 .هر دو حرفشان را قطع کردند و به سمت سها چرخیدند

 .شگرد هرایی گفتند باید خونه رو تخلیه کنیم-
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 .روی آنها ایستادجلوتر رفت و روبه

ز رو بیارموسایلتون رو بیارید دم در تا ماش-  .یر

 !با من میان، یوسف-
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خواست نفیس گرفت تا دلهره را از خودش دور کند. یم 

برای آخرین بار برای رد کردن پیشنهاد آنها تالش کند. 

ی بود در تاریگ و امید داشت به هدف بخورد. نباید  تیر

داد تا دوباره بحث را آغاز کنند. با به آنها مهلت یم

همیشه با دانشجوهایش حرف صدایی رسا و جدی که 

 :زد، گفتیم

ای به من توجه کنید! من از شه لحظهببخشید! یم-

طرف خودم و دوستم، واقعا از پیشنهاد شما ممنونم ویل 

 !شا بریمدیم که به مهمانواقعا ترجیح یم

 !حرفشم نزنید-

های درهم و تکان دادن ش حرف خانم هم با اخمقدیس

. سها کالفه و ناراضز نگاهشان پرسعمویش را تایید کرد 

 .کرد

انتخاب کنیم کجا بریم تونیمبسیار خب. پس ما یم-

 ؟درسته

یوسف مشکوک نگاهش کرد. سها نگاه دزدید. مهندس 

 .هشدار داده بود که تحریکشان نکند
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، اگر اجازه بدید ما خونه- خانم ی قدیسآقای حسینز

شما خوایم مزاحم خانم بریم! اونم برای امشب. نیم

حساب و پیدا رسیم خدمتتون. برای تسویهبشیم. فردا یم

 !دیمکردن خونه حتما به شما زحمت یم

" دخیی  ز وز به یوسف نگاه کرد و "امشب گفیی قدیس پیر

جوان را نادیده گرفت. یوسف اخم کرد و باعث شد 

های نازک قدیس بنشیند. چشمهای لبخند روی لب

 :سمت سها چرخیددرخشید وقنی به قدیس از خویسر یم

گم بیاد دم در، تو هم به دوستت بگو تا من به راننده یم-

 .وسایلش رو بیاره اینجا

قدیس، چمدان را کنار در گذاشت و از خانه خارج شد. با 

 :خروج او از خانه، یوسف به سها نگاه کرد

ز بیشیی شه. احتماال مجبور یمخونه زود پیدا نیم- شیر

 .بمونید

 .ردسها ناراضز اخم ک

ز فردا - فعال باید بگردیم...شاید هم شانس بیاریم و همیر

 .خونه پیدا کردیم
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 !توکل به خدا-

ز نیستم. اخالق - ، من آدم زیر دین رفیی آقای حسینز

دونید، امشب به آقای کاظیم پدر دوستم رو هم یم

ام شما مهمون خونه خانم شدیم. خواهش ی قدیساحیی

 .دکنم ما رو تو معذوریت قرار ندییم

ز خونه- ون اومدنش با رفیی ی قدیس پای خودتونه...بیر

 .خداست

 :سها نگران نگاهش کرد

 ؟ی شما چرا ارصار کردین بیایم خونه-

جان. از ت رو یممن سالهاست خانواده- شناسم، دخیی

اولم قصد نداشتم رهاتون کنم برید. منتها اشتباهم این 

زن لجباز، حرف زدم و پیشنهاد  دادم بود جلوی این پیر

 .ی من. االنم برای پشیمویز دیرهبیاید خونه

مرد دوخت. در صورت آقا  سها با اخم نگاهش را به پیر

یوسف ناراحنی مشهود بود. ابروهای درهم و پیشایز 

خورده نشان از ذهن درگیر او داشت. خواست به چروک

 :سمت صبورا برود که صدای آقا یوسف متوقفش کرد
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جان...قدیس زیاد - زنه! دم دستش حرف یم فقط دخیی

 !نباشید

داد و  جوایر برای آقا یوسف نداشت. شی برایش تکان

ی کرد. خانهبه سمت صبورا رفت. باید خوب فکر یم

، توانست جای بدی باشد. از قرار معلومخانم نیمقدیس

ز این خانواده را خوب یم ز با همهمعیر ی شناخت. معیر

ت او را بر هم بزند. هایش اهل این نبود که امنیبدطیننی 

ز موضوع چند روزی را شاید یم توانست با استناد بر همیر

زن دوام بیاورد تا خانهدر خانه  .ای پیدا کنندی پیر

با دور شدن سها، یوسف نگاهش را از قدمهای او گرفت 

ز چشم دوخت. از همان روزی که  و به شکاف میان زمیر

ها کرایه داده بود، یم ت روزی دانسخانه را به دخیی

چندان دور، گذشته دست دور گلویش خواهد انداخت نه

 .و نفسش را خواهد برید

دانست چگونه دست این اهریمن را از گلویش حاال نیم

ای، از باز کند. اهریمنز که در قالب دخیی مژده و  مرده
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اش قد راست کرده بود. زیر لب سالهای دور برای نابودی

 :زمزمه کرد

استخونای شد! این مصیبت فقط پارهتو از کجا پیدات -

 .تو رو کم داشت

ها چرخید. شهاب  ز نگاه گرفت و به سمت دخیی از زمیر

 را به دست گرفته و کمکشان یمکارتن به
 

کرد نسبت بزریک

های تا وسایلشان را به سمت در خانه بیاورند. دست

لرزانش را مشت کرد و تمام تالشش را کرد تا نگاهش، راز 

 .اش را فاش نکندفروپایسر باطن در حال 
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ظاهر بزرگ و قدییم بود. خانه دو خانم، بهی قدیسخانه

ی نود درجه داشت. در در ورودی در کنار هم و با زوایه

پارکینگ بزرگیی و در اصیل کوچکیی بود. در بزرگیی به 

شد که جای فضایی مسقف که انتهایش باز بود ختم یم
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ز بود و  در کوچکیی با داالیز کوتاه، پارک کردن ماشیر

 .شدمستقیم به حیاط خانه باز یم

کرد. ورودی خانه سها با حایل غریب به ساختمان نگاه یم

ز چشم ون فقط درختهای بلند چیر ی نداشت و از بیر گیر

اصالت شهر های قدییم و با شد. محله، از محلهدیده یم

 .دی سپیدار دور بو نسبت از مرکز شهر و کوچهبود و به

ز داخل پارکینگ، بعد از قدیس خانم پیاده با توقف ماشیر

شدند. انتهای فضای مسقف پارکینگ دیواری نداشت و 

  .به حیاط راه داشت

انه از سمت باِز پارکینگ آویزان بودند شاخه های مو دلیر

ای نییم از آن را پوشانده بودند که قطعا در و مثل پرده

 .تابستان نمایی بسیار زیبا داشت

ز چمدان خانم، راه ها به دنبال قدیسبعد از تحویل گرفیی

 .افتادند

زده بود. ساختار حیاط بزرگ خانه، بهشنی خزان

نشست و حیس خوب و اش به دل یمقدییم
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کرد. اطراف حوض بزرگ بخش به بیننده تزریق یمآرامش

وزه   .دایره قرار داشتی نیمرنگ، چهار باغچهایفیر

ریزه بود و ها و حوض، پر از سنگراهروی میان باغچه

فرش یا شامیک نشده بود. صدای حرکت سنگ

ها باعث شد سها لبخند بزند و صبورا با ریزهسنگ

ی قدم بردارد  .احتیاط بیشیی

قلب هر دو دخیی جوان با دیدن ظاهر زیبای خانه تندتر 

وع به تپیدن کرد. یگ از ش لذت و شوق و دیگری از  شر

توجه به حال بد صبورا، به سمت ش ترس! سها یر 

 :خانم چرخیدقدیس

 ؟اونا خرمالوئه-

 شده خانم که افکارش با صدای سها از هم پارهقدیس

 .بود، به سمتش چرخید و مسیر نگاهش را دنبال کرد

  .آره! سید خدابیامرز عاشق خرمالو بود-

سها با لبخند به قرمزهای دوست داشتنز نگریست. 

هایش از برگ بود ویل شاخهدرخت تقریبا بدون 

ز بود ، سنگیر   !خرمالوهای نارنخر
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 ؟چینید اونا رو نیم-

  !کنهشهاب تنبیل یم-

ابروهای سها باال پرید و به سمت شهایر چرخید که از در 

شد. فضای پارکینگ کوچکیی خانه با وسایل آنها وارد یم

تنهایی خانم بهبزرگ نبود و شورلت قدییم و بزرگ قدیس

پر کرده بود. شهاب ماشینش را خارج از خانه پارک آن را 

کرده و کارتنز را که آنها از وسایل خورایک داخل یخچال 

  .پر کرده بودند، به همراه داشت

ی بدشکل و بدبار، مرد شد که وزن جعبه سها متوجه

 دهد. همیشه از شبار بودن و  محولجوان را آزار یم

ار ب ز ز دلیل کردن کارهایش به دیگران بیر ود. به همیر

چمدانش را کنار ایوان خانه گذاشت و به سمت شهاب 

  .رفت

 !بدینش به من! ببخشید اذیت شدید-

شهاب اخم کرد و خواست جوابش را بدهد که صدای 

 .قدیس خانم از ورودی ساختمان خانه بلند شد



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

. چه معنز -  خم بشه! بیا تو دخیی
 

مرد باید زیر بار زندیک

ز بلند کنهده یه دخیی ندیدیم  !ه، نزاییده، بار سنگیر

ای احساس خجالت و گرما کرد. شهاب سها به ثانیه

اش های برچیدهنگاهش روی قرمزی صورت و لب

اش را مهار کرد. سها کامال معذب نگاهش نشست و خنده

را از شهاب گرفت. دستش دوباره پیش رفت که این بار 

 .صدای جدی شهاب مانعش شد

خته برید داخل. برای من سنگینه تا متلک دیگه نندا-

 !این...وای به حال شما

 .سها اخیم کرد

یم داخلشه! من و صبورا یمزحمتتون یم-  !تونیم بیر

  .این را گفت و به سمت صبورا چرخید

 ؟صبورا جان-

های شوکه به دیوارهای خانه زل زده بود صبورا مثل آدم

رایز به داشت. سها با تعجب و نگو نگاهش را از آن برنیم

ی او گذاشت. سمت صبورا رفت. دستش را روی شانه

 .زده باال پریدصبورا وحشت
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؟ ترسیدی؟ حواست کجاست-  ؟خویر

رنگش را به سمت سها چرخاند. دست صبورا صورت یر 

های رنگارنگش را به سها نشان لرزانش باال آمد و شیشه

 :داد

 !اریس...خونه...اریس داره-

 .برانداز کردسها نگران دوستش را 

آره! اریس داره...سقفشم صاف نیست و طاق و چشمه -

دری و درتوئه و پنجاست! غلط نکنم اتاقاشم تو 

ز داره. داری غیب یمشاه ؟! خونه خییل نشیر  دخیی
 

یک

 .قدیمیه

 :شد که سها با نگرایز تکانش  دهد صبورا لرزید و باعث

 !؟تو چته...صبورا -

 .صبورا آب دهانش را قورت داد

 .ترسممن...من از اینجا یم-
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بلند  سها با اخم به فضای زیبای خانه نگاه کرد. ایواِن 

شد. چهار ستون پله از حیاط جدا یم خانه با هشت

، سقف ایوان را حمایت یم های کردند. پنجرهبزرگ چویر

های رنگارنگ به روی بیننده لبخند اریس، با شیشه

مورد بود. ی زیبا یر این خانهزدند. وحشت صبورا از یم

د  .دست او را فرسر

س! یادت که نرفته بابات تو رو دست داداش- سها نیی

ده...امروز و فردا مهمون این خونه ایم! بعدش یه سیی

یم و تمامخونه نزدیک دانشگاه یم  .گیر

 .افتاده از اشک به سها نگاه کردصبورا با چشمایز برق

 آره! راست یم-
 

 !یک

 .ی صبورا انداختر شانهسها دست دو 

 ؟هوا شده...بریم داخل-

اش نگاه کرد و ش تکان داد. خانهصبورا قدردان به هم

ها کشیدند و هر دو هایشان را به سمت پلهچمدان

ز فکرکردند. چهزمان به یکهم های طور چمدانچیر

ز را از پله ندسنگیر ز باال بیر  .های کوتاه و تیر
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ها سخت بود سنگریزه ها رویهای چمدانحرکت چرخ

 .ها نبودویل قابل مقایسه با باالبردنشان از آن پله

ز   و سنگیر
ترش سها شجاعت به خرج داد و چمدان بزرگیی

ها گذاشت. خودش پشت چمدان ایستاد و را روی پله

ی سوم قرار داد و باز زحمت چمدان را روی پلهبه

 برود ی بعدی را باال خواست پلهحرکتش را تکرار کرد. یم

 :خانم مانع شدکه صدای قدیس

ز اگه رشید نرفته بگو کمک کنه و اون تخته - شهاب، ببیر

ها رو بیارین باال! حرکت ها و چمدونرو بذارید روی پله

ا نیست  !دادن اینا کار دخیی

سها دستش را مشت کرد و شهاب با صدای رسا چشم 

خانم را ببیند اما گفت. سها چشم چرخاند مگر قدیس

  هایق نشد. حدس زد از پشت یگ از شیشهموف
 

 رنگ

 :اش بلند شدکند. صدای ناراضز نگاهشان یم

 .خانمتونیم، قدیساگه تخته باشه، خودمون یم-

کرد. اگر به   خانم اریس را باال داده و با اخم نگاهشقدیس

رنگش، چارقد به ش و آویز زیر جای روشی ساتن خوش
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ها ین تصویر از دل قصهگفت اگردنش داشت، سها یم

ون آمده است   .بیر

! اون چمدون رو همون - رو حرف بزرگیی حرف نزن، دخیی

جایی به  جا بذار و بیاید باال. این مردا الزمه بفهمند یک

 !خورن یا نهدرد یم

سها نخی کرد. از وقنی از پدر و مادرش جدا شده بود، 

د مستقل بو  اینقدر از کیس دستور نشنیده بود. یاد گرفته

 
 

ون اش بهباشد. در تمام زندیک تنهایی گلیمش را از آب بیر

ز  کشیده  بیر
ی
بود. پدرش در شش فروکرده بود که فرف

زن مقابلش قدکشیده و  مرد و زن نیست و حاال ناگهان پیر

 .کردتفاوت زن و مرد را در چشمش فرویم

ی محافظ پله تکیه داد و به ناچار چمدان را به میله

اضز پله سمت صبورا  ها را چرخید. صبورا بدون هیچ اعیی

ی باال آمد و کنارش ایستاد. دخیی آقای کاظیم بود و نوه

محمدخان کاظیم! برعکس او عادت به کارهای سخت 

 !نداشت
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رفت دم گوش صبورایی که هنوز طور که باال یمسها همان

 .زد نجوا کردرنگش پریده بود و چشمهایش دودو یم

ای م اشتباه به دنیا اومده...باید ملکهاین زن غلط نکن-

ی یم ز ده. یادش رفته قرن ش دستور یمشده! همهچیر

تونند گلیمشون رو از آب یکه و زنا خودشون یمو بیست

ون بکشن و محتاج مردا نیستند  .بیر

 :آلود سها زدصبورا لبخندی لرزان به صورت اخم

گه بخشش با قسمت ملکه موافقم. ازاوناست که یم-

فهمه زن آد یمزم نیست، اعدامش کنید؛ اما...خوشم یمال

لطیفه...نباید کار سخت بکنه...نه مثل تو که ولت کنند 

 .کنز نجاری و بنایی که سهله، باربری هم یم

نگایه به برای صبورا ادا آمد و او ریز خندید. سها نیم

عقب انداخت و متوجه شد که شهاب به دنبال رشید، 

ون رفته استخای قدیسراننده  .نم بیر

 ؟کن نیستگوشاین پرسه زیادی حرف-

 .صبورا متعجب مسیر نگاه سها را دنبال کرد

ام یم- ش احیی  !ذارهنه...به نظرم پرس خوبیه. به بزرگیی
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 بود. صبورا نباید 
ز
سها لبخندش را جمع کرد. وقت تالف

 .کردذات فمنیست او را مسخره یم

پرسای باجنم دوست داشنی ااا...واقعا خوبه؟ تو نبودی -

هره
َ
 !؟ت آب بشه؟ یگ مثل آقا مرتیصز که نگات کنند ز

 صورت یر 
رنگ صبورا رنگ گرفت و آرنجش را به آیز

 .محکم در پهلوی سها کوبید

هیش! دیگه این حرفو نزنیا...بابا، من اون موقع خر -

بودم! بچه بودم...خدامرگم بده برسه به گوش مهدی 

 !؟چی 

از ش آرامش کشید. رنگ بازگشته به سها راضز نفیس 

کرد. باید ش فرصت از راز این صورت صبورا آرامش یم

هترس ش دریم ی در را پیچاند و وارد خانه آورد. دستگیر

ز خانه نگاهش رنگ تحیر و  شد. با دیدن فضای دلنشیر

ز گرفت  .تحسیر

خاطر کار و تحصیالتش، کم و زیاد با معماری سننی به

های جز خانهکرد در این شهر بهکر نیمآشنایی داشت. ف
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اث  هنوز خانه میر
 

 فرهنگ
 

ها وجود داشته ای با این ویژیک

 .باشد

های ظریف کاریبری و آینهرویش پر از گچراهروی روبه

اش با صبورا حقیقت شد که شوچز بود. باورش نیم

اش حیس خوب و داشته باشد. از دیدن خانه و زیبایی 

ز داشت و برخ الف صبورا، او از این خانه دلنشیر

 .ترسیدنیم

 

 19پارت#

 

 رسیدند که قدیس 
ی
راهروی ورودی را یط کردند تا به اتاف

کرد. اش ایستاده بود و نگاهشان یمخانم کنار ورودی

زن چادرش را برداشته ودامن بود و حاال کت پیر

داد. یمتر نشانرنگش او را صمییمدوخت و خوشخوش

ها را برانداز کردنگاه قدیس صورت د   .خیی

ا-   !اینجا راحت باشید، دخیی
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اش به صبورا بود که هنوز سفت و سخت چادر بر اشاره

د. منتظر ماند تا  ش داشت. سها دست شد صبورا را فرسر

زن فقط قدیس خانم تکلیفشان را روشن کند اما پیر

کرد. انگار در صورتهایشان دنبال ردی آشنا نگاهشان یم

هگشت که نگیم  .داشتاش را برنیماه خیر

 !خانمما کجا باید بریم، قدیس-

نگاه قدیس کنجکاو روی سها نشست. هنوز نفهمیده بود 

 :یک دخیی مژده استکدام

. چند سالتهبه نظر یم-  ؟آد بزرگیی بایسر

 :سها مودبانه پاسخ زن را داد

م. بیستبله، شش-  !نه سالمهو سال بزرگیی

 سنو به
 

ز برای قدیس وسال صبورا سادیک خانم رو را نیر

ی صبورا را ی رنگ پریدهکرد. قدیس با اخیم درهم قیافه

ی از نظر گذراند و فکر کرد دخیی مژده اوست؟ از مژده

ی بعید بود. ترجیح یم شوخ ز دخیی داد و شیطان چنیر

طور که به دخیی بزرگیی فرزند مژده باشد. سوالش را همان

 :دکرد پرسیدخیی کوچکیی نگاه یم
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؟ یوسف گفت استاد دانشگایه! تو چی یم- ، دخیی خویز

 !دونممن هنوز اسماتون رو نیم

 .پا شدصبورا معذب پابه

 !پزشگ. دانشجوی سال سه هستم. اسمم صبوراست-

قدیس زیر لب زمزمه کرد صبورا و بدون پرسیدن نام 

 .دخیی بزرگیی جلویشان راه افتاد

ه. - ز ا! اتاقا تمیر
حمیده، زن رشید با من بیاید، دخیی

کنه. با این آد خونه رو نظافت یمای سه روز یمهفته

ز حال اگر خواستید وسیله بهتون یم دم تا اتاقتون رو تمیر

 .کنید

خانم های آرام قدیسهایشان را با قدمسها و صبورا قدم

  .هماهنگ کردند و به دنبالش راه افتادند

بود اما دهها پر کر تمام ذهن سها را رفتار عجیب حسینز 

ای که رفتار این دو برایش توانست از احساس ناامنز نیم

ی بگوید. صبورا به قدر  ز ایجاد کرده بود، به صبورا چیر

 خودش ترسیده بود
ز
 .کاف
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آیه کشید و به در و دیوار خانه نگاه کرد. درست میان 

ای بزرگ، شده و میانش آینه کاریرو، دیوار میایز آینهراه

 قرار داشت که نگاه دو یبر درست وسط گچ
 

های رنگ

دخیی را به خود جلب کرد. آینه مات بود و تصویرشان 

 :ناواضح. سها آرام زمزمه کرد

این آینه باید سیمایر باشه! پشتش به جای جیوه، -

 !سیمابه

زن انداخت که جلوتر از آنها یم رفت و صبورا نگایه به پیر

 :آرایم حرف زدمثل سها به

ایستادن و جمال اینجاست؟ وسط راهرو یمچرا آینه -

 ؟کردند خودشونو تماشا یم

 .لبخندی صورت سها را زیباکرد

ی ست. برای منم جالبه که آینهنه! برای زیبایی خونه-

بزرگ کار کردند. احتماال طرف به قول تو دوست داشته 

 !وسط راهرو جمالش رو چک کنه

سشان را پشت خنده قدیم  شان مخقز کردند و با اسیی

 .خانم رساندندبلند خودشان را به قدیس
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 ایستاد. اتاق درست در زاویه
ی
زن مقابل اتاف ی ال و پیر

شد. دِر تر باز یمرویی وسیعپیچ راهرویی بود که به راه

ها اتاق و کنده کاری سیمرغ رویش، باعث شد که دخیی

صدا لب نگایه معنادار با یکدیگر ردوبدل کنند. سها یر 

 :زد

 .شبهای هزارویکیم توی قصهاومد-

خانم در اتاق را باز کرد و و صبورا بار دیگر لرزید. قدیس

  .وارد اتاق شد

 .ی کوچیک. بیاید داخلگیم گوشوارهما بهش یم-

 .منتظر ماند تا دو دخیی وارد اتاق شدند

این اتاق از االن تا وقنی خونه گیر بیارید، مال شماست. -

ی امکاناتش وار خونه قدیمیه...همهنگاه نکنید که در و دی

  .گم وسایلتون رو بیارهروزه! به شهاب یمبه

 بزرگ بود که با توجه به دو قایل گوشواره
ی
ی کوچک اتاف

ی داخل آن، وسعتش از سالن خانه ی دوازده میی

شان بیشیی بود. کمدی زیبا یگ از دیوارها را استیجاری



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ز  و صندیل آرایش پرکرده بود و درست کنار پنجره، میر

  .قرارداشت

ی از تخت نیستعجب به-  .روزی! خیر

قدیس غرغر آرام صبورا را شنید. صدای مژده در شش 

 .تکرار شد

 ".من عاشق اینجا شدم"

نگاهش روی صبورا چرخید و به سمت کمد بزرگ  

هگوشه ی کمد را کشید و مقابل ی اتاق رفت. دستگیر

، تخنی ظاهر شدچشم  .های دو دخیی

طوری بوده؟ این بیشیی شبیه دیمیا تختاشون اینق-

 !هاهاستکارهای ژاپنز 

سها به پهلوی صبورا کوبید. از همان اول متوجه کمد 

  .روز و جدید اتاق شده بودبه

! کمک کن تا تخت دوم رو باز کنم! زور - بیا اینجا، دخیی

 !رسهمن نیم

زن رفت. گویا ا و سها ابرویی باال انداخت و به سمت پیر

 !شودهم متوجه شده بود از صبورا آیر گرم نیم
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 !اسمم سهاست، قدیس خانم-

جوان کرد. حس عجینر به او قدیس نیم  نگایه به دخیی

دانست. ترس بود یا داشت. حیس که ماهیتش را نیم

کرد تا کشویی را در   عالقه، دریک نداشت. به سها اشاره

ون بکشد. با باز شدن کشو، تخمیانه ای دیگر تهی کمد بیر

های کنار باالی تخت اول ظاهر شد که با بلندکردن میله

 .تخت اول، روی تخت پایینز ثابت شد

 .قدیس کمرش را صاف کرد

اث-   خونه ده سال قبل بازسازی شده ویل میر
 

فرهنگ

اجازه نداد به اصل خونه دست بزنیم. اینا کارای گروه 

روزه! هطراح شهابه! گفتم نگران نباشید خونه کامال ب

 !ظاهرش فقط قدییم مونده
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خانم چشم زده از نگاه مستقیم قدیسصبورا خجالت

  .دزدید
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ز و پتو و بالش هست. اگر توی کمد اویل مالفه- ی تمیر

م کنید. برای شام  ز کنید خیر خواستید اتاق رو تمیر

 !کنمصداتون یم

ون برود که سها  قدیس این را گفت و خواست از اتاق بیر

 :ابلش قد کشیدمق

 !خانمقدیس-

زن با چشم ه شد و منتظر های مییسر پیر رنگش، به او خیر

 :نگاهش کرد

ه، قدیس- ز   .خانم. واقعا ممنونیماتاق خییل هم تمیر

قدیس لبخندی از رضایت زد. برق چشمان قدیس لبخند 

 .های سها نشاندبر لب

 ؟شید...برای شام بیام کمکاگر ناراحت نیم-

ی مثل قدیس نگاهش  دخیی جوان را کاوید. از اینکه دخیی

 .دید، متعجب بوداو را تنها یم

  !؟چرا عروس نشدی-

ی نابهنگام سها ی صبورا در شفهصدای خنده فروخورده

 .گم شد
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خییل خب...هول نشو...بیا برای کمک...فقط من -

 !وسواس دارم! گفتم بعد شایک نیسر 

طرآوردن خاسها باالخره نفسش را بازیافت و با به

نصیحت آقای حسینز آه کشید. خودش را در هچل 

که دوست نداشت   دلیلانداخته بود. آن هم فقط به این

زن باشد و یا قدرنشناس جلوه کند  .مزاحم پیر

ی صبورا بلند شد. خانم از اتاق پق خندهبا خروج قدیس

های صبورا گفت و به سمت پنجره سها کوفنی به خنده

ه داد و به منظرهرفت. اریس را باال  ی پیش رویش خیر

 بود دست شد. شاخه
ز
ی پربار آنقدر نزدیک بود که کاف

 .دراز کند تا خرمالو کف دستش باشد

! انگار شاخه تو اتاقه- ز  !اینجا رو ببیر

صبورا به سمتش چرخید و با دیدن خرمالوها اخم در هم 

 .کشید

 !آداز خرمالو بدم یم-

حال بدت توی  چرا؟ عجیب شدی، صبورا! اون از -

 !حیاط، اینم از ناراحتیت با دیدن خرمالو
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ز داد و صبورا که سکوت کرد و جواب نداد، اریس را پاییر

رنگ اتاق نگاه کرد. به دنبال کلید برق گشت و به نور کم

آن را کنار ورودی در پیدا کرد. با روشن شدن چراغ، 

  .زیبایی اتاق بیشیی از قبل به چشمشان نشست

ها خوشگله! خدا رو شکر کاریبری و آینهگچچقدر این  -

ز اینجا تخریب بشه  !که نذاشیی

ی ی سادهآد نه من! من خونهتو از تاری    خ خوشت یم-

 !دمخودمونو ترجیح یم

ی ی ساده صبورا نیشخند زد. خانهسها به لفظ خانه

ای مدرن بود که ازقضا از نظر وسعت ی آنها خانهساده

داند که پدر اشت. خدا یمدست کیم از این خانه ند

ی گیر صبورا چطور راضز شده بود در خانهسخت

کوچک آقا یوسف ساکن شوند! شاید اگر صبورا از 

اش پادرمیایز اش استفاده نکرده و نامادریی یتییمحربه

 !شداش نیمخانهوقت همنکرده بود، او هیچ

های چمدان نشان ای به در اتاق خورد، صدای چرختقه

در اتاق داشت. صبورا دوباره  ور شهاب پشتاز حض
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چادرش را به ش کشید. سها بفرمایید گفت و شهاب 

 .زنان دو چمدان را وارد اتاق کردداخل شد و نفس

 !دستتون درد نکنه. باعث زحمت شما شدیم-

 :شهاب شی تکان داد

رو اذیت نکنید. اگر این دو تا زحمنی نبود، خودتون -

مرد لجب زن و پیر  کردند و من بیشیی سمج شدهازی نیمپیر

ون کنند، این وضع پیش نیم اومد. بودم که شما رو بیر

ان مافات  !پس بذارید به حساب جیر

های کنار مهندس، صبورا کنار سها ایستاد. چمدان

های سها بود. شهاب متوجه نگاه جستجوگر چمدان

 .صبورا شد

  .یگ از چمدونا اول راهروست-

 .د و لبخند زددسنی به شش کشی

منده، عجله دارم زحمت آوردنش به اتاق با خودتون. - شر

 
 

خونه. فکر کنم باید بهش رسیدیک ز کارتنتون رو بردم آشیی

ی توش آب ز  !شدهانداخته و کارتن خیس کنید چون چیر
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خاطر داشت که  سها و صبورا با هم وای گفتند. سها به

ز چند لحظه قبل قدیس خانم از وسواسش گفته همیر

 .ودب

ز گذاشتینش-  ؟روی زمیر

 .شهاب ابرو باال انداخت

 .خاله قدیس زیرش نایلون گذاشت-

سها نفس راحنی کشید و تشکری کرد. شهاب ایستاد و 

قصد کرد از اتاق خارج شود که سوال صبورا متوقفش 

  .کرد

 ؟آقای مهندس...این خونه...این خونه مال کیه-

سها به  سوال عجیب صبورا باعث شد که نگاه شهاب و 

 :سمتش کشیده شود

 ؟طور خاله قدیس. چه -

 ؟مال خودشونه؟ خوِد خودشون-
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خورده مقابل دخیی جوان ایستاد. شهاب با ابروهای گره

 .جدیتش باعث شد صبورا در خودش جمع شود

 ؟منظورتون چیه-

" آرایم گفت و آب دهانش را قورت داد.  صبورا "هیخی

ناچار منتظر توضیح است. بهداد نگاه سها هم نشان یم

دهد. صدایش موقع حرف زدن  مجبور شد توضیح

 :لرزید

خانم ی کناری ما هم...مال قدیسآخه...خونه-

اثشونه...خب...برام عجیب  بود...گفتند میر

 .بود...ببخشید

شهاب که قانع نشده بود ابرویی باال انداخت و صورت 

 .ی صبورا را نگاه کردپریدهرنگ

اث از همرس - مرحومش به ارث رسیده. اون خونه میر

اث سید جالله! اگر سوایل نیست  خودشه و این خونه میر

 !ی زندگیم موندممن برم! امروز از همه
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داد سها دوباره به  صبورا با خجالت لب گزید و اجازه

دانست با خارج جای او هم از مرد جوان تشکر کند. یم

 .ب سها را بدهدبار صادقانه جواشدن مهندس، باید این

ز شهاب، صبورا چادرش را برداشت و داخل  ون رفیی با بیر

اش را از تن درآورد دور خودش کمد آویزان کرد. مانتو 

کند.   توانست لباس عوضچرخید. چمدانش نبود و نیم

هایش ناچار روی تخت نشست و شش را میان دستبه

اش را دنبال گرفت. سها در تمام مدت حرکات عصنر 

روی صندیل کنار آینه نشست و نگاهش را مستقیم کرد. 

 :به صبورا دوخت

 ؟خب-

ی حرفش ش صبورا به سمتش چرخید و منتظر ادامه

 .ماند

دویز مهندس رو هم قانع نکردی، چه برسه خودتم یم-

 ؟به من. دلیل حال غریبت چیه

 .هایش را با زبان خیس کردصبورا لب

 دی-
 

 .دماین خونه شبیه عکسیه که توی بچگ
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 :ابروی سها باال پرید

 ؟عکس؟ دلیل ترست یه عکسه-

ز آمد. سها ناباور به اشک از گوشه ی چشم صبورا پاییر

 .ی کاظیم نگاه کردی خانوادهنازدانه

خوب؟ ماجرا چیه-  ؟یه عکس گریه داره یا ترس دخیی

 .های پر از اشکش به سها نگاه کردصبورا با چشم

 ؟بهت گفتم چرا خواستم دکیی بشم-

 .سها ابرویی از جواب پرت صبورا باال انداخت

خاطر مادرت! گفنی مادرت مریض شد و فوت به-

 !کرد...تصمیم گرفنی پزشک بیسر 

صبورا دستش را روی صورتش گذاشت و از شدت 

هایش لرزید. سها آیه کشید و کنارش ناراحنی شانه

 :هایش را به آغوش کشیدنشست و شانه

  ؟تو چته، صبورا -

اون شب مرد...از بس از شش خون رفت مرد! مادرم -

من بلد نبودم ششو ببندم...مامانم مرد چون من بلد 

 !نبودم ششو ببندم
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شده از حرف صبورا، آشکارا لرزید. صبورا سها شوکه

خودش را میان آغوش سها جا داد. قلب سها آنقدر تند 

 .کوبید که صبورا متوجه نگرایز و ترسش شودیم

 صبو چی یم-
 

 ؟داری هانرا؟ منظورت چیه؟ نکنه تبیک
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خواست حرف بزند، ویل توان صبورا توضیخ نداد. یم

ها، بغیصز کهنه گلویش را بسته بود بازگویی نداشت. سال

کرد. پدرش همیشه مراقب بود که کیس از و رهایش نیم

سد، خودش هم مایل  به حرف زدن درباره ی نیی ز ی او چیر

ظاهر ی بهآمده، این خانهقعیت پیشمادرش نبود اما مو 

وبو، حنی خرمالوها او را به یاد آن روزهای آشنا، این رنگ

د و باز انداخت. خودش را به سینهنحس یم ی سها فرسر

 .اشک ریخت مگر آرام شود

ی را که فکر یم ین دغدغهسها نگران، دخیی ی کرد بزرگیی

 
 

اش چروک لباسش و شدت عطرش است، برانداز زندیک
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رد. ش او را در میان دو دست گرفت. صورت صبورا از ک

اشک خیس بود. ترس داشت و تردید در پرسیدن و 

ز   !دانسیی

 ؟صبورا...درست حرف بزن...منظورت چی بود -

ون کشیدصبورا خودش را به  .زحمت از آغوش سها بیر

بذار...بعدا...برم چمدونم رو بیارم...انگار...مهندس از -

 !قط چمدونای تو رو آوردهآد که فمن خوشش نیم

ای حواسش از حال بد صبورا پرت شد و به سها لحظه

ها حق با صبورا بود ی چمدانها نگریست. دربارهچمدان

 .ویل قطعا مهندس با قصد و نیت کاری نکرده بود

 ؟شناختچرت نگو...مگه اون چمدونای ما رو یم-

بلند شدن صبورا باعث شد که حواسش دوباره جمع 

 بزند که صبورا مانع شدحال ب
ز
 :د او شود. خواست حرف

دویز دم...بهت بگم...یمامشب نه! جان صبورا! قول یم-

 !که غیر از تو دوسنی ندارم

گفت. صبورا حنی در سها با اخم نگاهش کرد. راست یم

 تنهایی عجیب صبورا، 
ز دانشگاه هم تنها بود. اصال همیر
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ای به قهباعث شده بود خییل زود جذب مهدی شود. ت

هایش در اتاق خورد و باعث شد صبورا تند و شی    ع اشک

 .را پاک کند

ا! یم تونم بیام تو -  ؟دخیی

شعت به سمت پنجره رفت، پشت به در اتاق صبورا به

ایستاد و اریس را باال داد. سها در را به روی قدیس خانم 

زن نگاهش در اتاق چرخید  :باز کرد. پیر

  ؟لباس عوض نکردی-

تون خییل زدیم. خونهبخشید داشتیم حرف یمنه! ب-

 !قشنگه

 .هایش را در هم کشیدقدیس اخم

ِ تنها چه فایده داره-
 

 ؟قشنگ

 وقنی خودش 
 

زن چیست؟ قشنگ سها فکر کرد منظور پیر

ز دیگری است؟ ابرویی باال  تنهاست یا منظورش چیر

خانم شگ نداشت. شاید برای انداخت. در تنهایی قدیس

ز آنها را   در این خانهبه خانههمیر
 

ی اش آورده بود. زندیک
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، وحشتهم به بزرگ و قدییم، آن زا بود. افکارش تنهایی

 .خانم نگاه کردرا پس زد و به قدیس

ز -  ؟با ما کاری داشتیر

گرفت جواب سها را طور که نگاه از صبورا یمقدیس همان

 :داد

 تونید راحتباید کارتنتون رو باز کنید. شهاب رفته. یم-

   .باشید

خونه کنم یماالن لباس عوض یم- ز آم...فقط...آشیی

 ؟کجاست

قدیس که نگاهش دوباره روی صبورا رفته بود، به سمت 

 :سها چرخید

ز راهروست-   .آخر همیر

های درهم خودش به سمت جایی این را گفت و با اخم

که نشان داده بود راه افتاد. مشخص بود از اینکه صبورا 

ناراحت است. سها به سمت نگاهش نکرده است 

اش رفت و دست روی ی چندسالهخانهدوست و هم
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اش گذاشت. وقنی صبورا به سمتش چرخید، شانه

 .هایش هنوز از اشک خیس بودچشم

خانم! حالت برو چمدونت رو بیار تا من برم کمک قدیس-

 !زنیمبهیی شد حرف یم

منتظر جواب نشد و شی    ع از داخل چمدانش تونیگ 

ون کشید و با پالتویش عوض کرد. موهایش را مرتب   بیر

خانه راه افتاد. در میانه ز رویی که ی راهکرد و به سمت آشیی

ی ورودی قرار داشت، باز هم آینه کار شده بود در زاویه

بار مشخص بود که آینه جدید است، چرا که  اما این

 .دادتصویری واضح از او نشان یم

 دقنی به تصویر داخل آینه نکر 
 

د، بعد از خستگ

ی از هفتادودو ساعت گذشته، انتظار ظاهر چشم گیر

خودش نداشت. بوی خوش غذا را به مشام کشید. 

ز بوی خویسر احساس نکرده بودمدت   .ها بود چنیر

خانه پا گذاشت. دلش یم ز خواست با مطبخز داخل آشیی

طور که انتظارش را داشت، رو شود اما همانقدییم روبه

خانه کامال  ز  .روز بودبه آشیی
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ای خانم مقابل گاز ایستاده بود و زیر لب زمزمهقدیس

ز تکرار یم  .کردغمگیر

 !کارتنتون کنار یخچاله-

حدس زد تصویرش را روی دیوار صیقیل مقابل گاز دیده 

است. به سمت کارتن رفت و درش را بازکرد. حدسش 

ای که در آخر صبورا اضافه ی تریسر درست بود و شیشه

ز را کثیف کرده بود. کرده بود،  نم داده و همه چیر

ون کشید. تخمظرف ها، کره، مربا، مرغهای دربسته را بیر

ی که یم ز ، میوه، ماست و کال هر چیر توانست خراب پنیر

 .شود را با خودشان آورده بودند

قصد نداشتند در آن خانه ماندگار شوند ویل 

ون از یخچال نیم  را بیر
توانستند مواد فاسدشدیز

 .داری کنندنگه

 ؟تونم اینا رو بذارم توی یخچالیم-

  .حتما! یک طبقه براتون خایل کردم-

زن انداخت که دست هایش را با قدرشناس نگایه به پیر

خانه پاک یمحوله ز  .کردی آشیی
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 ؟چرا با خودتون مواد غذایی آوردید -

 .شدنکردیم، خراب یمباید برق خونه رو قطع یم-

ها خوشش عاقبت قدیس شی تکان داد. از  اندییسر دخیی

یگ از او آمده بود. کنار سها ایستاد و وسایل را یگ

ی یخچال گرفت، شکه را از رویشان پاک کرد و در طبقه

 .جا داد
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 ؟دوستت حالش خوب نبود -

سها ظرف ماست را به دست قدیس خانم داد و فکر کرد 

 دوستش بگوید. چو 
 

ن تا چه حد مجاز است از زندیک

دانست، ترجیح خودش هم علت ناراحنی صبورا را نیم

 جزیی از حقیقت راه را برای پرس
ز وجوی داد با گفیی

 .بیشیی ببندد

ز یمگایه یاد مادرش یم-  .شهافته و غمگیر
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دست قدیس لرزید و اگر سها به دادش نرسیده بود، 

ز رها یم  .شدظرف ماست روی زمیر

 ؟مادرش...فوت شده-

لرزان او نگریست و شش را به تایید های سها به مردمک

تکان داد. قدیس احساس کرد زیر پایش خایل شد. به 

عقب سکندری خورد و پهلویش به کابیننی که یخچال 

 .میانش جاسازی شده بود گیر کرد

، قدیس- ز  ؟خانمخوبیر

دستش را روی کابینت گرفت و نفیس عمیق 

 "!خراب شدیم، یوسفکشید."خونه

خانم را شنید و کمک کرد روی ی قدیسسها زمزمه

خانه بنشیند ز  .صندیل آشیی

 ؟خورید؟ حالتون خوبهقرص خاض یم-

ی ابرویش را فشار داد و زمزمه کرد"خوبم!" قدیس میانه

کرد کیس میان جسیم سخت اما خوب نبود. احساس یم

  .دهد. سها لیوایز آب به دست او دادفشارش یم
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جوان اشاره کرد سخنی نفیس گرفت و به دخیی قدیس به

به ش کارش بازگردد. در شش بلوا بود. نگاه ناراحت سید 

شد. سها چشمانش دور نیمدر لحظات مرگش از پیش

چید، شعت وسایل را داخل یخچال یمطور که بههمان

کرد. خسته بود خانم بود و او را چک یمنگاهش به قدیس

و بار عصنر تخریب دیوار و پیدا شدن جسد از یک 

خانم و صبورا از های عجیب قدیسمت و واکنشس

 
 

 .کرداش را بیشیی یمسمت دیگر، خستگ

ز -  !رنگت پریده...بنشیر

ز کرد و داخل یخچال جا داد  .آخرین ظرف را از شکه تمیر

ید -  ؟خوبم! من همیشه رنگم پریده. شما بهیی

سخنی ایستاد. به سمت قدیس شش را تکان داد و به

رش سمت مژده کشیده شد. هر اجاق گاز رفت و باز فک

چه فکر کرد اسم و فامیل همرس مژده را به خاطر نیاورد. 

ز شود که مادر آن لب گزید. نیم دانست چطور مطمی 

 !دخیی ،صبورا، مژده است

 ؟گفنی اسمت سهاست...درسته-
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 :سها شی تکان داد و تایید کرد

 .بله-

وسایل ساالد رو از توی یخچال دربیار، سها. من اهل -

ساعت دیگه ساالد نیستم اما شهاب دوست داره. نیم

 !آد دنبال سهمشیم

زن در نگایه به قدیسسها نیم  پیر
 

خانم انداخت. زندیک

زن این خانه ی بزرگ برایش معما شده بود. با حرف پیر

حدس زد مهندس جوان مجرد است. ناخواسته حرف از 

ون  :پرید دهانش بیر

 چرا خواهرزاده-
 

 ؟کنه نیمتون با شما زندیک

ز نوه - ی خواهرمه! مادر و پدر و خواهراش، رفیی

  !ش، تنهاستشهرستان پیش عمه

سها با به خاطر آوردن حرف مرتیصز اخم کرد. پس 

خانم زنده نبود، چون مرتیصز گفته بود که خواهر قدیس

های قدیم خانم آخرین بازماندهآقا یوسف و قدیس

 .خانواده حسینز هستند

 ؟و مادرت نیسنی  تو چرا پیش پدر -
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زن بهانه داده بود.  دستش لرزید. خودش به دست پیر

کردن اضطرابش ایستاد و از گاز فاصله برای مخقز 

 .گرفت

  .از من دورند-

صدایش مثل قدیم نلرزید. حنی بغض هم نکرد. تنها 

ای از قلبش از اندوه لرزید و مچاله شد. قدیس به گوشه

قبل سمت دخیی جوان چرخید، که از ساعت 

 .شدتر دیده یمپریدهرنگ

 ؟برای دانشگاه ازشون جدا شدی-

هسها چشم . قلبش از دروغش اش را به او دوختهای تیر

 :لرزید

 !بله-

 .کشید  زن شی تکان داد و آه

دوری سخته ویل وقنی بدویز بعد از فراق، وصل در -

 !گذرهتر یمپیشه، آسون
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ودش تکرار سها آب دهانش را محکم قورت داد و برای خ

سوزاند، کرد: "قوی باش!" اشگ که چشمانش را یم

ز "درست یم  .گید!" اکتفا کردعقب زد و تنها به گفیی

ز مادر خییل سخته! این رو منز - این دوستت...نداشیی

 مادر نداشتم! برای اون خییل  دونم که از دوازدهیم
 
سالیک

 !گذره تا تویی که امید به دیدار داریتر یمسخت

ستش را آنقدر مشت کرد که رنگش سفید شد. سها د

 یم
 

خواست منفجر کرد و قلبش انگار یمنفسش تنگ

بود. سواِل  شود. درد و غم وجودش را پر کرده

ون خانم، او را از مرداب غمی قدیسمقدمهیر  هایش بیر

 .کشید

 ؟اسم مادرت چیه-

های پرسوال دخیی مواجه شد، نگاه قدیس وقنی با چشم

 :تفاوت باشدسیع کرد یر دزدید و 

ها اسم مادر شهاب، شهنازه! اعتقاد داشت اسم بچه-

 .باید به مادرش بیاد. شوهرشم نازش رو خرید
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خورد. سها با غم لب گزید. در شش هزار فکر چرخ یم

ای به دلییل که آنقدر پریشان شده بود که حنی لحظه

ی مادرش خانم آورده بود، فکر نکرد. صدای خندهقدیس

ز حاال در گوشش یم گفت پیچید: "بابات یمانگار همیر

خییل ریزی ویل آسمون زندگیمون رو روشن کردی! 

!" اما اسمت رو گذاشت سها! ریزترین ستاره ی دب اکیر

یک فراموش شدهکرد سیهخودش فکر یم  .ست! دخیی

اسمم ربظ به والدینم نداره! اسم مادرم مژده و اسم -

  !پدرم هاشمه

 .ت قدیس ریخت و آخش را درآوردغذا روی دس
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 :سها شاسیمه به سمت قدیس رفت

 !آرمچی شدین؟ سوختید؟ االن ضماد یم-

هایش قدیس با دسنی لرزان، دست او را گرفت. در چشم

 "!نگریست و زمزمه کرد "مژده
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ی بود! شاید هم یشیم! هرچه چشم های مژده خاکسیی

 به شب های دخیی از شبود روشن بود و چشم
 

یک دت تیر

 !زدیم

ی نیست- ز  ...خوبم! چیر

سها را کنار زد و دستش را زیر آب گرفت. نفیس گرفت و 

ِ اندیشید"خدا رو شکر که مژده نمرده!" سن
وساِل دخیی

بود. سها سطح کوچکیی او را به اشتباه انداخته

ز کرد. احوال عجیب شدهکثیف ی گاز را با دستمایل تمیر

بود. توجییه برای رفتار او  زن توجهش را جلب کرده

خانم را زیر نظر گرفته طور که رفتار قدیسنداشت. همان

بود، وسایل ساالد را از یخچال خارج کرد و مشغول شد. 

ی مژده قدیس دور خودش چرخید. دوست داشت درباره

جوان بداند ویل نیم دانست چطور ش صحبت را با دخیی

 .باز کند

ز ظرف ساالد شهاب و یک ظرف ب لور کوچک روی میر

هایش نگاه کرد. گذاشت و کنار سها نشست. به دست
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رد کرده بود که فکر 
ر
مواد ساالد را آنقدر با نظم خ

 .کش گذاشته استکردی کنارشان خطیم

 ؟دیچی درس یم-

 :نگایه به قدیس انداختسها نیم

 ! تاریخز  ِدوران-

 :قدیس نگاه متعجبش را به دخیی جوان دوخت

 ؟چی -

موی سمخر را که روی چشمش افتاده بود عقب خسته، 

 :زد

. من باستان شنایس دورانباستان-  !شناسمتاریخز

 .کشیدقدیس ابرو در هم

 !؟ی گنجشناس؟ جویندهباستان-

 .سها لبخندی خسته زد و ظرف ساالد را با سلیقه پر کرد

ی گنج یک مشت شناس و کاوشگریم! جویندهما باستان-

خی هستند که ثروت تاریخز کشورها را شارالتان و قاچاق

 !دزدندیم
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 را فوت کرد. نگاهش به سها 
 

قدیس محل سوختگ

ی گنج یا هر بدبینانه شده بود. دوست نداشت جوینده

 !اسم دیگری مشابه با آن در این خانه باشد

 ؟مادر و پدرت مخالف کارت نبودند -

سها اخم کرد و ایستاد. نه قاطعش نگذاشت قدیس 

اینکه باید توسط او  ی بزند. قدیس با فکر بهحرف دیگر 

به مژده نزدیک شود، اخم باز کرد و سیع کرد از در صلح 

 .وارد شود

ین شغل برای - البته یوسف گفت استادی...معلیم بهیی

 .حالندیک زنه! اونا حتما از اینکه استادی خوش

هایش که لطافت چندایز سها با نیشخند به دست

 از وجود استفادهنداشت نگریست. با 
 

ی همیشگ

ات کامل موقع کاوش، باز هم دست ز هایش زبر شده تجهیر

 به قدیس نزند! وگرنه باید 
ز
بود. تصمیم گرفت حرف

های گفت این معلم، سه شب گذشته را روی تپهیم

 .سیلک به صبح رسانده است
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ذارم توی یخچال. دستتون بهیی ظرف ساالد رو یم-

 ؟ای ندارینشده؟ کار دیگه

قدیس نگاه جستجوگرش را به سها دوخت. این دخیی 

وجوی بیشیی کرد. تصمیم گرفت پرسسخت زبان باز یم

 .را به وقت دیگر موکول کند

احت کن، هنوز - من خوبم. کاری هم ندارم! برو اسیی

 .رنگت برنگشته

خانه خارج شد. کمسها با اجازه ز کم ای گفت و از آشیی

و گل  کرد. با خشتحس منقز صبورا به او هم نفوذ یم

این ساختمان مشکیل نداشت ویل قدیس انرژی منقز 

 .دادداشت و آزارش یم

ی سیمرغ چرخید و فکر کرد نگاهش روی نقش برجسته

ز نقش برجسته  چنیر
های ای روی در اتاقکه از چه زمایز

است؟ لب به دندان کشید و به یک خانه دیده شده

خان ز ه توجهش را عقب چرخید. خورشید روی در آشیی

جلب کرد و لرزید. معماری این خانه عجیب بود. 

 !های روی در و دیوارش همنگاره
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هایش را عوض وارد اتاق شد و در را بست. صبورا لباس

ز دراز کشیده بود. صورتش  کرده و روی تخت پاییر

ی از اشک نبودیر   .رنگ بود ویل خیر

زنه...قدیس-  !غریبهخانم خییل عجیباین پیر

هایش بورا نشست و ساعد او را از روی چشمکنار ص

 .های شخ صبورا چرخیدبلند کرد. نگاهش در چشم

رم البراتوار پیش دکیی فردا...ساعت کالسم کمه...اول یم-

! هرچهرم پیش آقایزندی، بعد یم ها زودتر از این حسینز

ه  !دور بشیم بهیی

صبورا روی تخت نشست. موهای بلند و مواجش دورش 

و صورتش را قاب گرفت. زیبا بود. یک زیبایی ریخت 

ان ایران مرکزی!  خاص و بکر داشت! مخصوص دخیی

 گندمگون و موهای خرمایی 
رنگ. لبهایی صوریی و پوسنی

 .های برجستهگونه

 ؟خوای باهام حرف بزیز نیم-

 .صبورا شش را باال انداخت
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رسه حالت هنوز خوب نیست. من نگرانتم، به نظر یم-

 !صبورا

 !کنهگفت...درد آدمو بزرگ یممژده همیشه یممامان-

اش، خواند و به نامادریاش را با نام یمصبورا مادر تنز 

 .گفتمامان تنها یم

اما به نظرم تو دیگه زیادی بزرگ شدی. این -

 عادی نیست. حرفت...هنوزم از یادآوریش همبه
 

ریختگ

، با مشاور حرفلرزم...اگه با من حرف نیمیم  !بزن زیز
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ی پالتویش را به هم نزدیک کرد و دستانش را زیر لبه

کرد. بغلش جمع کرد تا کیم گرم شود. احساس شما یم

ای مدیریت بود ویل بوی نامطبوع در اتاقک شیشه

ز را احساس یم  .کردفرمالیر
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روح را از نظر میان ابروهایش را فشار داد و اتاق یر 

ی م ز شکل و بلند قرار ستطیلگذراند. وسط اتاق میر

ز شش میکروسکوپ قوی با فاصله  داشت و روی میر

ی از یکدیگر دیده یمیک   .شدونیم میی

های کوچک اطراف اتاق، پر بود از گالوباکس و اتاقک

ی ورود به این قسمت را نگهداری مواد و نمونه. اجازه

شناختند، و اگر پای دکیی هرکیس نداشت. اگر او را نیم

دی وسط نبود، محال بود که به این اتاق راهش فرهاد زن

 .دهند

احت خارج  نیم ساعنی بود که همکاران دکیی برای اسیی

شده بودند و دکیی هنوز نیامده بود. آیه کشید و به 

 چندان دور فکر کرد. سالهای نهسال
 

هایی که هنوز زندیک

 در رگ
 

اش هایش جریان داشت و معنای جنگیدن از زندیک

 .ودپاک نشده ب

دانست که چقدر برای راه پیدا کردن به این فقط خدا یم

دانست سالن، جنگیده بود. دکیی زندی که آن موقع نیم

 .دوست قدییم پدرش است، مانع بزرگ او بود
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شنایس به این حوزه او با خواندن درس استخوان 

دانست شکل اسکلت مردمان مند شده بود. یمعالقه

های ارد. حنی شکل اسکلت سدهآسیا و اروپا با هم فرق د

 با متفاوت با هم متفاوت بود. اسکلنی از پارینه
 

سنگ

 
 

ها و پیکربندی تفاوت اسکلنی از عرص مفرغ از نظر ویژیک

ز ها باعث شد که او بخواهد بیشیی بداند   !داشت! همیر

شنایس را ها را بهیی بشناسد. انسانخواست استخوانیم

 .دوست داشت

ز  ز مکایز مانع یم پزشک نبود و همیر شد که او را در چنیر

اش راه دهند. دانشجوی کارشنایس بود و کیس جدی

اض کرد. یک نیم  کرد، نامه نوشت! اعیی
 

گرفت، دوندیک

ی    ح تعلیق شد ترم به خاطر حضور یواشگ در کالس ترسر

 !اما از پا ننشست

ز بیشیی بود. آنقدر رفت و آمد..آنقدر نامه  طالب آموخیی

د و بیداد کرد تا رییس دانشگاه با او کنار نوشت، آنقدر دا

ز و قول روزها دادن! همانآمد! آن هم با کیل تعهدگرفیی

 .بود که فهمید دکیی زندی، دوست پدرش است
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 ؟خییل وقته منتظری-
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شلواری که و به سمت دکیی چرخید. دیدن او در کت

  .زد، لبخند روی لبش نشانددرتنش زار یم

 !هستیک ساعنی -

 دکیی نگایه به اتاق خایل انداخت و اخم کرد

احت-  !همکاراتون رفتند برای اسیی

ش نشست ز  :دکیی شی تکان داد و پشت میر

. حسایر از دستت عصبایز -
ز ام. چند وقته اینجا بیا بنشیر

 ؟زدیساکن شدی؟ نباید شی به من یم

ام زیادی با لبخند روبه روی دکیی نشست. برای او احیی

 :هایش را در هم گره کرد. دستقائل بود 

ا، به عنوان سایل یم سه- شه خونه گرفتم! بعد از دکیی

 .وقت استخدام شدممدرس پاره



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ون! نباید به من ش یم- زدی؟ بعد از حقته پرتت کنم بیر

 کارشناسیت رفنی تهران و بعد هم خداحافظ! االن یم
 

یک

 ؟سه ساله اینجایی 

ی آموزیسر از دوره اومدم شاغتون، گفتند برای یک-

 .دونستم برگشتیدکشور خارج شدین! نیم

 نیست، خانم جوان! دیروز به زهرا گفتم بهونه-
 

ی قشنگ

  !دیدمت، خییل ناراحت و شایک شد

 ؟خوب هستند -

 .دادنگاه سخت و جدی دکیی آزارش یم

 !خوبه-

باران شد وقنی به یاد همرس مهربان دکیی نگاهش ستاره

 :ای قوی و ستودیز ا روحیهافتاد. زیز موفق ب

 ؟نویسنهنوزم مقاله یم-

 !القلم شدشدگانیم، ممنوعنه! تییی زد ما کشور فراموش-

 نبود. زهراخانم 
 

لب گزید. قطعا موضوع به این سادیک

 .کرد برای دردششش درد یم

 .شناسیتون خییل بزرگ شدهآزمایشگاه انسان-
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. سکوت فرهاد متوجه شد که او قصد تغییر بحث دارد 

جوان مسیر بحث را عوض
 .کندکرد و اجازه داد دخیی

 !ی اون جسدای رسیدید؟ دربارهبه نتیجه-

دکیی به صندیل تکیه داد و درحالیکه نگاه کنکاشگرش به 

 :دخیی جوان بود، جواب داد

نتایج نسبتا خویر پیدا کردیم...اما هنوز برای اظهارنظر -

 !قطیع زوده

 ؟حدود مرگ-

ش را ریز کرد. دستش را روی پیشایز کشید هایدکیی چشم

 .جا کردبهو عینکش را جا 

 !؟چرا برات مهمه-

 .نگاه سها برق زد

 .کارمدونید که عاشق اینیم-

بره...نسبتا سالم هم ها زمان یممرتب کردن استخوان-

ها رسید. یمهستند...یم ز خوایم شه راحت به خییل چیر

 DNA ینمونهدرخواست بدیم از اعضای خانواده 

ن...بفهمیم فامیل هستند یا نه  .بگیر
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 .سها ابرو در هم کشید. جوابش را نداده بود

ی اون این خانواده یکم عجیب غریبند! دیشب خونه-

خانیم بودیم که جسد از وسط ملکش پیدا شد. 

ش کم از موزه نداشت. برخوردش اصال عادی نبود. خونه

 .معماریش هم خاص بود

 .کشید  دکیی اخم در هم

  !کردی، سها  امنیت داره؟ چطور ریسک-

 .متعجب به صورت جدی دکیی نگریست

زن تنهاست، دکیی -   !یک پیر

های او دکیی کیم جلو کشید و نگاهش را مستقیم به چشم

 :دوخت

یک قتل توی اون خونه رخ داده! تاری    خ دقیقش رو -

سال از  تونیم بگیم...اما...مطمئنم بیشیی از پنجاهنیم

زن...صد درصد  مرگ مرد و پیر اون مرد نگذشته! اون پیر

  !در جریانند

رویش هایش درشت شد و با نگرایز به مرد روبهچشم

 .نگریست
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 ؟مطمئنید قتله-

 .دکیی شی به تائید تکان داد

ی دهندهاش ترک عمیقی هست که نشونروی جمجمه-

به  !ی محکم و کاریه اما فقط این نیستیک رصز

 .کرد و کنجکاو نگایه به دکیی کرد  سها دستش را مشت

ز دیگه- ای پیدا کردید؟ مثال اثر گلوله یا... یا چاقو! یا چیر

 ؟اثر سم توی بدنش بود 

ز مقابلش کوبید و باعث شد سها به   محکم روی میر
دکیی

د  .عقب بیی

گم رفتنتون به اون خونه خطرناکه...تو داری من دارم یم-

 !؟کنز کنجکاویت رو ارضا یم

 .گزید و صاف نشستسها لب  

خانم اگر تو جوونیشم آدم کشته باشه، االن قدیس-

ه...دلییل هم نداره با ماها کاری نیم تونه، تنهاست و پیر

ی هستیم که هیچ های یر داشته باشند. ما غریبه خیر

محض نقیسر تو هیخی نداریم. در ضمن من و صبورا به

ونپیدا کردن خونه از اونجا یم   !آیم بیر
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 .کنمتوی خوابگاه جا پیدا یم براتون-

 .سها عصنر اخم کرد

 

واقعا فکر کردید به این فکر نکردم؟ اگر برفرض محال و -

تونیم بریم بازی آخر ترم راهمون بدند، نیمبا پاریی 

! من رو راه نمیدن....باید برم خوابگاه  خوابگاه دانشجویی

اساتید....از صبورا جدا میشم. از طرف دیگه پدرش 

...شده نذاره درس بخونه، این کارو میکنه و برش بفهمه. 

شا هم گردونه! مخالف صد درصد خوابگاهه! مهمانیم

دونید که کال مهمانرسا به فقط یکشب بهمون میدن! یم

هدانشجوها تعلق نیم  !گیر

 .دکیی اخم کرد

جوونیه که پیشت بود -  ؟صبورا همون دخیی

یاد دانشگاه. ش به خاطر من اجازه دادند ببله! خانواده-

 .من قبل از خودم باید به فکر اون باشم

 !پس بیاید خونه من-
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هایش به درهم دکیی لبسها با به یادآوردن خانه همیشه

ی که  ز لبخندی کش آمد. دکیی و همرسش به تنها چیر

ز  شان به همهدادند نظم بود و خانهاهمیت نیم چیر

  !شباهت داشت جز خانه

، اما...شدیز نیست! راستش  شما لطف دارید - دکیی

 !ی من شدیدا وسواسیهخونههم

های سها باعث شد که ابروهای شیطنت داخل چشم

د  باال بیی
 :دکیی

دادم به شهروز تا دیگه من و زنم رو زور یمتو رو باید به-

 !مسخره نکنز 

اش بلند نشود. سها لپش را گاز گرفت تا شلیک خنده

سایل از او کوچکیی  ود. پنجشهروز پرس گیتاریست دکیی ب

بود و از عالم و آدم فارغ! دکیی نگران و جدی نگاه در 

  :صورت سها چرخاند

 !گم، اونجا نمونیددارم جدی یم-
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 .کالفه چشیم گفت و ایستاد

، بچه! از یک تا حاال وقنی هنوز بهت اجازه ندادن - ز بنشیر

 !؟یسر بلند یم

عجله طرف  زده دوباره نشست. از یکسها خجالت

رفت و از طرف دیگر ماندِن بیشیی را داشت و باید یم

داد که دوست نداشت. نگاه جدی دکیی نشان یم

 .های خوشایندی در انتظارش نیستحرف

این چه ش و وضعیه که داری؟ دیروز چشمات از -

 باز نیم
 

ز و خستگ  شادایر که زمیر
شد. کجاست اون دخیی

ی البراتوار آسمون از دستش به عذاب بودند؟ از تو 

رفت؟ رنگ لباسات رو دیدی؟ از یک تا استخوان کش یم

 !؟پویسر حاال مشگ یم

 :سها لب گزید

ز -  بزرگ شده به همیر
. استاد دانشگاه که اون دخیی

 
سادیک

 !تونه صوریی بپوشهنیم

! چرا به خودت نیممغلطه یم-  ؟ریسکنز

 سها لبخند غمگینز زد. دکیی با اخم ادامه داد
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؟ هنوزم زیر لوای اویز دیگهپیش اون پیر -  !؟زن...راحنی

 .اش خفه کردسها آهش را میان سینه

دونم آد و من نیمخانم خوشتون نیمشما هنوزم از عمه-

چرا...اما...قبول کنید تنها کیس که من رو قبول کرد 

زن بود! بسیار مهربونه و تموم فکر و ذکرش  همون پیر

 !آسایش منه

هفت سال قبل آد! ششاز خودش و پرسش خوشم نیم-

 .اومدی پیش ماکردی و یمکه دیدمت، باید قبول یم

 !خانم با من خوبه! من خوبمعمه-

 ؟بینز خوب بودن رو توی چی یم -

سها لبخندی زد و سیع کرد صادقانه جواب دهد تا مرد 

 :نگران را آرام کند

من آرومم...جام امنه! خورد و خوراکم -

 !...خوبمجاستبه

 :ی دخیی جوان چرخیدان دکیی در صورت خستهنگاه نگر 

 ؟ازشون خیر داری؟ تونسنی ببینیشون -
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هایش صاف پشت شش تیر کشید و صاف نشست. لب

اتش از چشمهایش یر شد و چشم های فروغ. تمام تغییر

 :دکیی دور نماند. دکیی با ناراحنی زمزمه کرد

 !؟هنوزم-

 .سها لب گزید و تمام تالشش را کرد تا نلرزد

ی عوض نشده...شده- ز  ؟چیر

 .های پر از غمش لرز به تن دکیی نشاندچشم

...بهش حق هاشم یک احمق تمام- عیاره! مژده هیخی

دم نخواد تو رو ببینه...در واقع تو ببینیش...اما هاشم یم

 !؟چرا؟ اون چطور حارصز شده

سها نگایه به خط اخم میان ابروهای دکیی انداخت و 

کم اش شد. رنگ دکیی کمشقیقهمتوجه کوبش تند کنار 

 .شدقرمز یم

ز دور شدنشون از من...به نفع من - شما نبودید که گفتیر

ی عوض  ز ین تصمیمه؟! االن چیر
بوده؟ تصمیمشون بهیی

ایط اونا همونیه که بوده... نیم خوان منو نشده. شر

 !کدومببینند...هیچ
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ز کوبید و سها از شدت صدا چشم  دکیی مشتش را روی میر

 :گردن عقب کشیدبست و  

گم...اما خط کشیدن روی تو از طرف گفتم...هنوزم یم-

 ؟تونند نبینندتپدرت حماقت محضه! چطور یم

 .بغض گلوی سها را پر کرد
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کنم کنار بیام...فکر خوان ببینمشون! منم...سیع یمنیم-

ه...من...من فقط سیع یمیم کنم کنند نبینمشون برام بهیی

خویر برا
دادم قوی باشم. شون باشم! به پدرم قولدخیی

 .کنمتنهایی از پس خودم بربیام. دارم به قولم عمل یم

 .فرهاد نگایه به حال خراب سها انداخت و آه کشید

 !؟دین برماجازه یم-

دویز که بهونه قبول زهرا فردا شب منتظرته! یم-

 !کنهنیم
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با حسایر شانگشنی متوجه شد که برای شب یلدا 

 .شده استدعوت 

 ...دوستم-

 !صبورا رو هم بیار-

 .دونم بیادآد! ایام امتحاناتشه، بعید یمجای غریبه نیم-

گوشش رو بپیچون و بیارش...شهروز اون شب توی یگ -

ها با گروهش اجرا داره...نیست! ماییم و شما از باغ

ا   !دخیی

 .دمکنم ویل قول نیمسیع یم-

 .های شایک دکیی گرفتنگاهش از چشم

 ؟اجازه هست استاد -

 !بر پدرت...برو بچه-

ز برداشت، لبخندی زد و نگاهش را به  کیفش را از روی میر

 :مرد مهربان مقابلش دوخت

 ...عمو فرهاد-

آمد ش فرهاد باال آمد و منتظر نگاهش کرد. کم پیش یم

 :از زبان سها این لقب را بشنود
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 نگران من نباشید...یازده سال گذشته...دیگه عادت-

 .کردم

  .مقابلش قد کشید. قدش خییل بلندتر از سها نبود

ی قبل نزارتر شدی! چشمات بینمت از دفعههر بار یم-

 ؟تر شده...چطور نگران نباشمفروغکم

ز -  .من خوبم! فقط یکیم گرفتارم...کارم زیاد شده، همیر

تویز باشه فکر کن من رو گول زدی ویل مطمئنم نیم-

 !آینه رو گول بزیز 

 .روح زداش را مرتب کرد و لبخندی یر مقنعه

خونه. بعد هم من برم دیگه...باید برم شاغ صاحب-

 .ی مناسببگردم دنبال خونه

 .ی منگم بیاید خونههنوزم یم-

  .وقت نیستیدنه شما و نه زهراخانم هیچ-

زن مخالفند داری بهونه یم- ز و اون پیر آری چون معیر

 !؟نه

خانم دروغ بگوید. اگر عمهتوانست لب گزید. نیم

کرد. از او بدتر، اند بدخلقی یمی دکیی رفتهفهمید خانهیم
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ز بود. شک ز آقای کاظیم را هم  پرسش معیر نداشت معیر

 .کرد تا مخالفت کندیم تحریک

 .صبورا با وجود شهروز راحت نیست-

دویز این پرسه سایل یک بار بیاد اینوری! یعنز نیم-

 ؟و حسابشو سوا کردهمجردی گرفته خونه

کنه...یکهو پیداش دونید که مراعات نیمچرا...ویل یم-

 !شهیم

 .دکیی اخم در هم کشید

 .دونم دلیل اصلیت چیه...بهونه نیاریم -

 .با ناراحنی اخم کرد

 .خانمم چیهمشکل شما و عمه وقت نفهمیدمهیچ-

 .فرهاد ترجیح داد جواب ندهد

م برات خونه پیدا کنند یم-  ؟. در این حد که هستمسیی

 :ای زدزدهسها لبخند خجالت

منده-  .م نکنیدشر

 ؟خوایکجا خونه یم-
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ه! قیمتشم مناسب جیب من - نزدیک دانشگاه باشه بهیی

ی م مشکل مایل نداره ویل من باید اندازهخونهباشه! هم

 .حقوق دانشگاه خرج کنم

 :دکیی با اخم نگاهش کرد

 ؟زیز هنوز دست به پول بابات نیم-

 .اخم کرد و کیفش را برداشت

گید "پول بابات!" خودشون نیستند، پولشونم دارید یم-

 .نیست

ذاشت ببینمش تا کاش تواناییش رو داشتم...کاش یم-

کنه! اون بهش حایل کنم داره باهات چکار یم

 .دهخانمش هم از خودش چغرتره...آدرس ازش نیمعمه

 !من خوبم! اگر اجازه بدید برم دیگه-

 .فرهاد کالفه دسنی به صورتش کشید

 .سالمت. فردا شب منتظرتمبه-

 از آنجا خارج شد. فرهاد همان
ز
طور که سها بدون حرف

ز او و داخل آمدن همکارانش نگاه ون رفیی کرد، یم به بیر

 :قروچه رفتدستش را مشت کرد و دندان
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ت بد کردی-  !خدا لعنتت کنه هاشم که به دخیی
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آقا یوسف نشسته بود و منتظر تمام کردن  رویروبه

ی خارچر  های اش بود. آقا یوسف فرشصحبتش با مشیی

شعت برای داد و شاگردش بهخاصش را به مرد نشان یم

 .کردهای او را ترجمه یممرد غریبه صحبت

، خورد وقنی یمخون خونش را یم دید که مرد خارچر

از ایرایز  ی سد. فرق نقشهشناها طرحهای قایل را یمبهیی

داند و شه را از ناشه تشخیص ی قم یمنایینز با نقشه

ز بود یم دهد. تا آنجا که دنبال نقش اسلییم در قایل ناییر

 !و نقش ترنج در قایل قم

ها دور هایش را از صحبتکرد گوشآیه کشید و سیع

چه ون کشید و طرحکند. پس دفیی هایی را که در ای بیر

یده بود، برریس کرد. آنقدر در اکتشاف جدیدشان کش

مرد ترساندش  .کارش غرق شد که صدای پیر
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 ؟خانم آذین-

چه گرفت و تازه متوجه  با صدای آقایوسف، نگاه از دفیی

ز مرد خارچر شد  .رفیی

؟ انگار حواست نبود و ترسوندمت. ببخشید که - خویر

ی یر 
ی برنامه اومده بود. دربارهمعطل شدی. این مشیی

شد، برای ادی داشت و سخت راضز یمفرش اطالعات زی

ز کارش طول کشید  .همیر

 :سها شی تکان داد

. اگر امکانش - ایراد نداره. من عجله دارم، آقای حسینز

 .تر انجام بشههست کارها شی    ع

 :یوسف اخیم کرد و به دخیی جوان نگاه کرد

ز ی قدیس اذیت یمخونه-  ؟شیر

 :سها از حرف نامربوط مرد تعجب کرد

ین اتاقنه! اتف- هاشون رو به ما دادند ویل اقا یگ از بهیی

خوام دیروز هم گفتم، باید زودتر خونه پیدا کنیم. یم

ز بشم به تونیم پول رهن محض پیداکردن خونه، یممطمی 

یم  !رو بگیر
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پیش هم بذار خودم براتون خونه پیدا کنم. نگران پول-

ز بفهمه شما رو رها کردم، نار  احت نباش! مطمئنا اگر معیر

 !شهیم

 :سها اخم کرد

، من عجله دارم و باید تکلیف خونه تا قبل - آقای حسینز

 !از امتحانات روشن بشه

ش به من اگر خونه-  جان! بسیی
ی نگران نباش، دخیی

 !ی منقدیس ناراحتید بیاید خونه

دانست چرا کیس سها کالفه دیم عمیق گرفت. نیم

را پیشکش هایشان کرد. خانهوضعیت آنها را درک نیم

کرد دو دخیی تنها که در شهری کردند و کیس درک نیمیم

 یم
 

هایی دارند که باید کنند، یقینا خانوادهغریب زندیک

رضایت آنها را جلب کنند و هر جایی راحت نیستند. 

  .ایستاد و مانتو را در تنش صاف کرد

کنم. از امروز با دوستم، به من رو قولتون حساب یم-

محض پیداشدن خونه، برای زنیم، بهبنگاه ها ش یم

ز پول رهن خدمت یم   .رسیمگرفیی
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 :نفیس گرفت و با دیدن نارضاینی مرد اضافه کرد

شیم. اگر شما زودتر خونه پیدا کردید که ممنون هم یم-

 !حاال دیگه من برم. با اجازه

جوان را  که عزم  یوسف با چشمایز ریز شده قامت دخیی

ز کرده بود برانداز    .کردرفیی

ز یم-  ؟زنه! درستهگفت، مادرت نقش قایل یممعیر

شده ایستاد. آب دهانش را های مشتسها با دست

ز درباره ی محکم قورت داد. انتظار نداشت که معیر

مادرش با این مرد حرف زده باشد. با تعلل شش را بلند 

 :سخنی دادکرد. جواب سوال او را به

 !بله-

ز  جلوتر کشید. باورش یوسف راضز دستش را روی میر

 .شد به راحنی به هدفش نزدیک شده استنیم

رو ببینم؟ متوجه شدی، کار من  تونم طرحاشونیم-

های خاص رو باف و طرحهای دستتجارت فرشه! فرش

 .کنمبه خارج از ایران صادر یم
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های سها دستش را دور بند کیفش محکم کرد. مردمک

ز به او لرزانش را به آقایوسف دوخت و فکر ک رد"معیر

ی نگفته است ز  "؟چیر

ذارم...با کیس ی مجازیش رو براتون یمآدرس صفحه-

ده! اونجا...با خودش حرف مالقات حضوری انجام نیم

 .بزنید

 .یوسف متعجب ابرو باال انداخت

 ؟چرا -

، روی یک تکه کاغذ آدرس وبالگ  سها بدون دادن جوایر

ز او گذاشت و بعد با   مادرش را نوشت و روی میر

شعت از آنجا خارج شد. خداحافظز شد و ششی، به

 .کرد مغزش در حال بخار شدن استاحساس یم

 

 30پارت#

 

ی اتاق نشسته و به درخت سها میان درگاه پنجره

کرد. صبورا از شما به یماز برگ نگاهخرمالوی خایل
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، اریس را باز  بخاری پناه برده بود و او با پوشیدن باالپویسر

 .د تا هوای تازه بخوردبو  کرده

صبح جمعه بود و شمای هوا نوید بارش داشت. فکر هر 

دو مشغول بود. نگاه صبورا میخ کتاب داخل دستش بود 

کرد. حال سها هم خوب و فکرش جای دیگری پرواز یم

از ترحم دکیی و  های پر نبود. بعد از شب قبل و دیدن نگاه

 
 

خورد. اش به هم یمزنش، حالش از خودش و زندیک

چقدر خوشحال بود که صبورا متوجه حال خراب او و 

 .های دکیی و زنش نشده استنگاه

 چکار کنیم؟ . یمشدمسها...من از فکر کردن خسته-
 

یک

 ؟شهیعنز واقعا خونه پیدا نیم

 :چشم از خرمالوهای رسیده گرفت و به صبورا نگایه کرد

نبال برای نظر قطیع دادن هنوز زوده. تازه دو روزه د-

خونه گشتیم اما هم به من و هم به دکیی گفتند این وقت 

شه! باید صیر ی مناسب برای ما پیدا نیمسال، خونه

ش رو کنیم تا ترم تموم بشه، ممکنه دانشجویی خونه

 .خایل کنه و جایی پیدا کنیم
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هایش را در هم گره کرد. نگاهش را در صبورا کالفه دست

هنوز اینجا راحت نبود.  اتاق چرخاند. بعد از چند روز 

 :صدایش خییل آرام به گوش سها رسید

...باید اینجا بمونیم-  ؟یعنز

 .سها آیه کشید

 .ی دکیی ای نیست...مگر اینکه بریم خونهانگار چاره-

 !وای نه-

ویژه همرسش سها لب گزید. برعکس صبورا، دکیی و به

ز باعث شده بود شب آدم های خونگریم بودند و همیر

، صبورا معذب شود ِمهمایز قبل، در    . دکیی

رو  خانم هم راضز نیست بریم اونجا...خودتعمه-

ی روابطت رو اذیت نکن. هرچند به نظرم وقتشه دایره

، اینقدر گوشه ، صبورا! تو قراره دکیی بیسر ی بازتر کنز گیر

هایی مثل دکیی زندی برات خوب نیست. جوشیدن با آدم

 !تونه خییل بهت کمک کنهیم

را آیه کشید وخودش را در راحنی کنار بخاری جمع صبو 

 .کردکم شما در تنش نفوذ یمکرد. کم
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 ؟خوای با من حرف بزیز هنوزم نیم-

 .لرز به تن صبورا نشست

 !خوام اون روزا رو یادم بیادحرف زدن...برام سخته! نیم-

 .سها با اخم به سمت صبورا چرخید

اون روزها رو کنم تو به قول خودت اما من فکر یم-

 .فراموش نکردی که االن بخواد یادت بیاد

ه صبورا انگشت میان ابروهایش کشید و به روبه رو خیر

های خرمالو را شد. سها ناراحت مسیر نگاه او و درخت

 .نگاه کرد

 ؟از مهدی چه خیر -

 .صبورا آیه کشید

، دست-  !یگ کردن علیهشبهمرتیصز و مصطقز

 :سها کنجکاو نگاهش کرد

 ؟نز چی یع-

 ...راستش...بهت نگفتم...خب-

، صبورا؟ اینقدر بده که داری دل- کنز دل یمچی رو نگفنی

 ؟برای گفتنش
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نگاه سها در صورت شخ از خجالت صبورا چرخید و با 

 :تعجب ابرو باال انداخت

نه...بد نیست...اون روز که من ترسیدم...و...رفتم -

 !تگاریخواد بیاد خواسشون...مهدی گفت...یمخونه

طلب! و ی فرصتسها نیشخندی زد و فکر کرد پرسه

  .های صبورا ماندی حرفمنتظر ادامه

 !شهطوری خیالش ازم راحت یمگفت...این-

عجب! حاال داداشا چطور مخالفتشون رو با این -

 ؟پیشنهاد ناب ابراز کردند 

 :صبورا به متلک داخل کالم سها توجیه نکرد

..آخه دو تا بزرگا اهل زن مادرشون خییل خوشحال شد. -

 نیستند. گفت طبقه
 

 !کنهی باال رو آماده یمو زندیک

ی نگوید. تا جایی که خیر داشت، 
ز سها لب گزید تا چیر

ی باال واحد مجزایی نبود؛ یک اتاق بود با شویس طبقه

 .آمدش هم از داخل حیاط بودو کامل که رفت

 ؟خب-

 :دهانش را قورت داد صبورا آب
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ی باال مال منه! مصطقز هم گفته ته طبقهمرتیصز گف-

قصد ازدواج داره و مهدی باید براش صیر کنه! حرف 

...سنگ بزرگه  مرتیصز مهم نیست...اما حرف مصطقز

 .است

سها جلوی خودش را گرفت تا نخندد. با صدای 

 :ای پرسیدپرخنده

 ؟عجب! حاال چی شده؟ بد گفتند -

نخند، سها! بدجنیس این دو تا خنده -

ه...تازه...اصلش مونده! مرتیصز با مصطقز تبایز ندار 

کرده که اگه مهدی بره ش کار و درآمدش باالی ده تومن 

طشون رو بریم  !دارنبشه، شر

 :شایک به سهای خندان نگاه کرد

ای ده درآمد ده تومن؟! کدوم مهندس بدون سابقه-

 !تومن درآمد داره آخه

 :ی سها در اتاق پیچیدصدای خنده

 !م! کار بابات رو راحت کردندمشون گر -

 :صبورا کوسن را به سمت سها پرتاب کرد
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 !سها! واقعا که-

 :اش انداختخانهسها جدی نگایه به دوست و هم

کنز بابات، دخیی دسته گلش رو به مهدی که فکر یم-

 ؟ی باال ذاره برید اتاق طبقهده؟ یمبیکار و شبازه یم

یم...تا ابدم کمک یم- مونه شباز نیمکرد خونه بگیر

کنه...حرف مصطقز بدتره...مادرش از که...کار پیدا یم

 .خویسر عرویس کردن آقا مصطفاش ما رو یادش رفته
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 :سها با ابرویی باال رفته نگایه به صبورا کرد

دونم رضایت با حساسیت بابا و داداشات بعید یم-

داد. مهدی اون دومادی نیست که بابات برای یم

ش بپسندهدخیی تک  . خانم دکیی

صبورا با حرص لبش را به دندان کشید. حق با سها بود و 

 .او دوست نداشت قبول کند

 !دونمشه...یمآد...راضز یممن بگم....مامان پشتم دریم-

ون داد    .سها با ناراحنی نفسش را بیر
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کنم. تویی که صبورا واقعا بعیصز وقتا به عقلت شک یم-

.فقط چادرت یه تومنه! تویی خرج چادرت، گوش بده.. 

؟ تویی که که اگه لباسات مارک و ست نباشه تن نیم
کنز

دندونت اونقدر گرونه که هر جایی نیست،  مارک خمیر

ی مهدی که درآمدی خوای بری تو خونهچطوری یم

، هان  کنز
 

 ؟نداره زندیک

ی صبورا از بغض لرزید و سها با اخم دوباره به چانه

 .کردحیاط نگاه

م، تونم...مثل وقنی که پیش تو بودم...من خستهمن یم-

 !سها

 با او را با سها اخم کرد. صبورا را درک نیم
 

کرد. زندیک

ی ی کوچک، پدرش همهکرد؟ در آن خانهازدواج یگ یم

ی نیم ز زد و امکانات را گذاشته بود. صبورا دست به آشیی

رفت، از غذاهای فریزشده هایی که او به سفر یموقت

گرفت. نهایت کرد و در نهایت از رستوران غذا یمیمگرم 

زکاری بود که آن هم به خاطر کارش در آن خانه تمیر

 .دادوسواس زیادش انجام یم
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حل نیست. اونم فراری به اسم ازدواج! یه وقت فرار راه-

بینز که نه راه پس داری و نه راه آی و یمبه خودت یم

 !پیش

خاطر من خواستگارش ا بههنگامه خواستگار داره...باب -

 !دهرو راه نیم

هنگامه خواهر ناتنز صبورا بود. دخیی زن دوم پدرش! با 

به میان آمدن حرف هنگامه به یاد صادق برادر صبورا 

افتاد. تنها برادری که از مادر و پدر یگ بودند و دو سایل 

 .از صبورا بزرگیی بود

 ؟کنز بابات راضز بشه، داداش صادقت رو چکار یم-

 .صبورا شش را روی زانوهایش گذاشت

عیل و بابا صادق و داداشحاال که فعال کار به داداش-

 !نرسیده! داداشای مهدی سنگ اول رو انداختند

مهدی پرس خوبیه...اما تو براش زیادی...حداقل حاال! -

منم با داداشاش موافقم، شبازیش تموم بشه، کار ثابت و 

موقع تو هم درست تموم  خونه پیدا کنه بعد! تا اون

 !شهیم



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

؟ من نارضاینی رو تو چشم- های هنگامه...هنگامه چی

ترسم آخرشم بتونه بابا رو ترسم...یمبینم. یممامان یم

 .راضز کنه و مجبور بشم با پرِس برادرش ازدواج کنم

 .سها آیه کشید. مشکالت صبورا یگ دوتا نبود

دونم م...فقط یمدونم چی بگی خواستگارت...نیمدرباره -

 ! برای مهدی عجله نکن طوری که از چاله به چاه بیفنی

خاطر تو نیست که داره راستش...من فکر کنم بابات به

خوندهخواستگارای هنگامه رو پر یم شه! ده! اون دخیی

ز تکلیف زندگیش دخیی نرسین خانم! حق زیادی توی تعییر

  !نداره

 .هایش را محکم بستصبورا چشم

 !رهادق...زیربار نیمداداش ص-

کردم از مرحله سها زمزمه کرد"خوبه! اونقدرام که فکر یم

!" سها آیه کشید. گایه دلش عجیب برای  پرت نیسنی

  .گرفتتنهایی خودش یم

ی حرف برادراش گرفته...این مهدی چه تصمییم درباره-

 .رو نگفنی 
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گه هم جواب گرده...لج کرده...یمگه دست پر بریمیم-

 .شهده...هم در شان من یمها رو یمداداش

 .سها آیه کشید

 .اگه راه به خطا نره...خوبه-

ترسم بابا بفهمه و آد...یممن از اینجا...خوشم نیم-

  .دردش درست بشه

 .سها از تغییر بحث استقبال کرد

ی ی آقا یوسف. دربارهمونه خونهاینجا نمونیم، فقط یم-

ز اینه شناسه، پدرت ا رو یمپدرت من نگران نیستم. معیر

ز اعتماد داره. فعال مجبوریم تحمل کنیم تا  هم به معیر

 .شهببینیم چی یم

آمد سها با ناراحنی فکرکرد که چقدر حرفش درست دریم

شد. صبورا اگر پدر صبورا از ماجرای جسد باخیر یم

 هایش را زیر بغلش جمع کرد و به سها چشمدست

 .دوخت

عمو خوشم راستش رو بگم؟ از این دو - تا پرسعمو و دخیی

کنم یگ ترسم...من...من حس یمها یمآد! تازه...شبنیم
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آد! این خونه...این خونه خییل ره و یمتو خونه...یم

، من دیوونه یم  .شمترسناکه...اگه تو نبایسر

خاطر خوابیدن مداوم در با تعجب ابرو باال انداخت. به

وقت هایش بسیار سبک بود، هیچها خوابسایت

معمویل در این سه شب  ز عجیب یا حرکت غیر متوجه چیر

 .نشده بود

ه...فعال چاره- ز جا فکرت درگیر ای نداریم و باید همیر

ز بود  هم همیر
 .بمونیم. دیدی که دیشب نظر دکیی

تازه...فکر اون جسد هم هست...تو رو خدا یک کاری -

ه پول خرج کنه! اصال...اصال بکن...یم دویز که بابا حارصز

 !؟یم خونه بخریم هانبر 

های درهم، نگاه از صبورا گرفت و به سها با اخم

خرمالوها نگاه کرد. خودش هم نگران بود. نگرایز در 

نفسش اجازه شد. اما عزتهای دکیی هم دیده یمچشم

ای نداشتند داد پیشنهاد صبورا را بپذیرد. فعال چارهنیم

نه. خدا را ی قدیس تا پیدا کردن خاجز ماندگاری در خانه
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ی نگفته شکر کرد که به صبورا از حرف ز  چیر
های دکیی

 .است
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کنم تا وقنی نگران نباش! فعال من هستم، سیع یم-

 ؟اینجاییم ماموریت نرم. بریم خرمالو بچینیم

 :صبورا با ابروهای باال رفته نگاهش کرد

 خرمالو بچینیمام! اون وقت تو یمسها من جدی-
 

 ؟یک

 :های درخت کشیدا به سمت شاخهسها خودش ر 

کنه! منم زیربار بابات خونه بخره، از من کرایه قبول نیم-

ز مجایز نیم ریم شم! یمرم! اون وقت من ازت جدا یمچیر

؟ یعنز اینکه بابات اجازه نیممرحله ده ی بعد، یعنز چی

تنها بمویز و باید برگردی شهرمون...کافیه یا بازم ادامه 

 ؟بدم

رویش نگاه رچید و با بغض به فضای روبهصبورا لب ب

هایش برای سها ها و نگرایز توانست از ترسکرد. کاش یم
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بگوید. از اینکه اگر پدرش این خانه را ببیند، ممکن است 

  .اتفاق ناخوشایندی بیفتد

م و بیام! تو هم فکر برم از قدیس- خانم اجازه بگیر

 .کنمنکن...یک کاریش یم

شد که در ه سها نگاه کرد. باورش نیمصبورا با ناباوری ب

 .چیدن خرمالوها جدی باشد

 !ری روی درخت؟ سهاواقعا یم -

ی حیاط روی سها خندید و با دست به نردبایز که گوشه

ز دراز شده بود، اشاره کرد  :زمیر

های نازک تحمل وزن من رو دارند، نه! به نظرت شاخه-

؟در ضمن من که نیم و اش ر خوام همهخانم دکیی

 !ها روبچینم...فقط دم دسنی 

صبورا لب گزید و سها به سمت در اتاق رفت. در اتاق را 

 .درچشم شدخانم چشمباز کرد و با قدیس

آد...قراره باالخره اومدم بهتون بگم االن شهاب یم-

  !خرمالوها رو بچینه

 :بعد هم زیر لب غرغر کرد
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خویر ی زمستون رسید...یخ زدن دیگه! فکر نکنم مزه-

 !بدن

 .سها نگایه به صبورا انداخت. هر دو لبخند زدند

ز یماتفاقا درباره- خواستم باهاتون حرف بزنم. ی همیر

ی نزدیک پنجره رو بچینم؟ تا قبل از شه من شاخهیم

 !اومدن مهندس

قدیس با تعجب نگایه به سها انداخت. هنوز شک 

. ای بود داشت دخیی مژده باشد. مژده دخیی بسیار ساده

حساس و زودرنج این دخیی هیچ سنخینی با مژده 

ها از  نداشت. کنجکاو بود از شنوشت مژده بداند و دخیی

 .کردنداو دوری یم

؟ شاخهیم- ها اونقدر هم نزدیک خوای خرمالو بچینز

 !نیستند؛ خطرناکه

 .نگران نباشید. اگر اجازه بدید، من مشکیل ندارم -

ان داد. کنجکاو قدیس با تعجب نگاهش کرد و شی تک

اش را داخل اتاق ماند تا کار سها را ببیند. سها روشی

روی شش کشید و چابک خودش را باال کشید. در چشم 
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، از دهانه ی پنجره آویزان شد و شاخه را به بر هم زدیز

های قدیس به دست گرفت. صبورا هینز کشید و لب

تر شعت شاخه را نزدیکلبخندی کش آمد. سها به

 .و صبورا را صدا زد کشید 

بیا جلو...چیدن خرمالو با تو. هر دو تا دست من -

 !گرفتاره

قدیس قدیم جلو گذاشت. حق با دخیی جوان بود. یک 

ی درخت دستش به پنجره و دست دیگرش به شاخه

بود. صبورا را عقب زد و خودش از پنجره باال رفت. سها 

زن نگاه کرد. قدیس همان که   طور متعجب به چابگ پیر

چید و در بشقایر که صبورا گرفته بود خرمالوها را یم

 :گذاشت، از سها پرسیدیم

. به مادرت رفنی یا پدرتمثل پرسبچه-   ؟ها هسنی

سها دیم عمیق گرفت و فکرش رفت به سمت 

ز نوردی یمقدیم...روزهایی که با پدرش صخره رفت و پاییر

 .داشت که سالم بازگردنددیواره، مادرش ختم بریم
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قدیس اینقدر از من ناامید شدی که رفنی تارزان رو خاله-

وی کمگ آوردیبه  ؟عنوان نیر

با صدای شهاب، سها ترسیده هینز کشید و دستش 

لغزید. شاخه به عقب پرتاب شد. به روشی گیر و گره 

ز پرتاب شود که قدیس  آن را باز کرد. نزدیک بود به پاییر

گه داشت و نفس بازویش را گرفت. به سخنی خودش را ن

های کوبید. به لبعمیقی کشید. قلبش از ترس تندتند یم

غره رفت و خندان و نگاه پرشیطنت مرد جوان چشم

 .خودش را داخل کشید

عرق صورتش را پاک کرد و دستش باالتر رفت تا روشی 

ی بر شش  ز را ثابت کند که شوکه هینز کشید. چیر

ز نشست. تازه معنداشت. به نای نگاه شعت روی زمیر

مخندان شهاب را یم زده و عصبایز بود. فهمید. شر

قید فقط جمع کرده بود و کم از تارزایز که موهایش را یر 

 .مردجوان در ابتدا گفته بود، نداشت

 .صبورا خندان کنارش نشست

 ؟روشیم یک افتاد -
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هایش را محکم فشار داد تا نخندد. پرواز صبورا لب

ا با چشم دیده بود. روشی و شکارش توسط شهاب ر 

 :خانم بلند شدصدای قدیس

برس به کارت شهاب...امروز تا درختا خایل نشه محاله  -

 !بذارم از اینجا بری

ز کشید. نگاهش روی  قدیس این را گفت و اریس را پاییر

صورت سهایی بود که به قرمزی خرمالوهای داخل 

 .بشقاب شده بود

من برم کمک این بچه! ناهار آبگوشت -

شتم...زیاده...مثل دیروز نشه که غذا درست کنید و گذا

 !غذای من بمونه

 کرد
ز
 :صبورا پوف

 .دستتون درد نکنه-

ز او، نگاه  ون رفیی ون رفت با بیر قدیس شی تکان داد و بیر

سها و صبورا در هم گره خورد و خنده صبورا رها شد. 

 .سها عصنر بر بازویش کوبید

 !مرض-
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. 
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دار بود. اومدی داخل چقدر خندهوای اگه بدویز 

 !روشیت پرواز کرد...بعد...بعد مهندس گرفتش

های سها عصنر ایستاد. خیالش راحت بود که از پنجره

اریس، دیدی داخل اتاق نیست. حرصش گرفته بود؛ هم 

 .ی صبورا و هم نگاه مرد جوان. زیر لب غر زداز خنده

با این موها!  م دیدیز بوده...اونمقیافه نیست خییل هم-

 !برهبدبخت شب خوابش نیم

کرد به دوست زحمت جمعش یمای که بهصبورا با خنده

 و هم
ی
 :اش نگاه کرداتاف

حقته! صد بار گفتم به خودت برس! حداقل -

 .کن  کوتاهشون
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چنی به او نگاه کرد و از پنجره دور شد. باوجود سها چپ

خصوص در سایت دردشی که موهای بلندش به

کرد. مادرش عاشق موهای ، موهایش را کوتاه نیمداشت

 .بلندش بود و او عاشق مادرش. نفیس عمیق کشید

...فکر کنم از اولش که از - نفهمیدم یک باال اومد...لعننی

  !کردهپنجره آویزون شدم داشته تماشا یم

نگایه به خرمالوهای داخل بشقاب انداخت. نباید وقنی 

چینز د هوس خرمالو آیخیر داشت شهاب به آنجا یم

 .کردیم

 .یه نظر حالله خودتو اذیت نکن-

کنار بخاری ایستاد. تنش هنوز از شوک سقوط 

  .لرزیدالوقوعش یمقریب

 .دوست ندارم غافلگیر بشم. تقصیر خودم بود-

 .صبورا خودش را روی راحنی رها کرد

سم...با مرتیصز - حرص نخور! راسنی یادم رفت بیی

 ؟رف زدیی وسایلمون حدرباره

 .خواهد حواسش را پرت کندمتوجه بود که صبورا یم
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یمشون...باید بریم نه هنوز...چون نیم- دونم باید کجا بیر

خونه...خیالم راحته اونجا امنه ویل خب...ممکنم هست 

 بیفته! اما قبلش باید هرچه زودتر خونه پیدا کنیم
ی
 .اتفاف

 ...گممن هنوزم یم-

 !شه، صبوراخونه بخری...راهمون جدا یم-

 کشید و به دوستش نگاه کرد
ز
 .صبورا پوف

ترسم اگه...اگه...بهت بگم چرا...از این خونه یم-

؟...بازم راضز نیم  !؟یسر چی

ی پریدهشعت به سمت او چرخید. صورت رنگسها به

 .صبورا باعث شد اخم کند

یس....کنار یم- ز بشم که حق داری بیی آم اما اگر مطمی 

ط داره...بابا کنز که پول کرایه رو قبول ت رو راضز یمشر

 !کنه
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هایش را صبورا نگاه گریزانش را از دوستش گرفت. دست

مشت کرد و نفیس عمیق کشید تا اضطرابش را کم کند. 

ز باری بود که یم ها حرف بزند. از خواست از آن سالاولیر

بار حرف زده بود، آن  آن حادثه، از آن روز، فقط یک

ز همان ی پدرش. بعد از آن دیگر همههم برا جا تمام  چیر

شده بود. سه ماه تب و هذیان داشت، سه سال لکنت و 

ها رهایش نکرده بود. شک نداشت اگر ترس از غریبه

 
 

کشید. اش نبود، کارش به جنون یمهای نامادریرسیدیک

اش شده و پایش به اش که ناچر معلم مهربان مدرسه

 .همرس دوم باز شده بودعنوان خانه پدر او به

های ریز ی صبورا نگاه کرد. دانهسها به صورت رنگ پریده

عرق روی صورتش نشسته بود. نگران کنارش روی راحنی 

 .نشست. دستش را گرفت و از شدی آن تعجب کرد

 !صبورا-

صدای سها باعث شد به خود بیاید. حرفهایش تند و 

 .گونه از دهانش خارج شدندهذیان



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ژده و بابا...همدیگه رو دوست نداشتند...مامان ممامان-

خواست...به زور...به زور مژده...یگ دیگه رو یم

  !شوهرش دادند به بابام

سها با ناباوری اخم کرد. صبورا لرزید و در خودش جمع 

آد!" و به شد. زیر لب زمزمه کرد "شده! از اینجا بدم یم

وازش اش که توسط سها نهای ظریف و کشیدهانگشت

های کرد. نوازیسر که او را به یاد نوازششد، نگاهیم

های انداخت. با این تفاوت که دستاش یمنامادری

ن نرم و دست  .های سها زبر بودنسیی

همیشه دعوا داشتند...من و صادق از ترس توی اتاق -

هات زد اگه تو و بچهموندیم...مامان مژده داد یمیم

 .شدمنبودی من خوشبخت یم

اشک صبورا روی صورتش چکید. سها شوکه بود و 

دانست این حرفها چه ربظ به آن ماجرای نیم

  .وحشتناک و خون دارد

زند اش کم حرف یمدید که سها از مادر حقیقی همیشه یم

نو حنی تعجب یم خانم برای صبورا مامان کرد چرا نسیی
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ها ی اینکرد همهمژده! فکر یماست و مادرش مامان

اطر این است که صبورا در کودیک مادرش را از دست خبه

 .است داده

ی این داستان سکوت کرد و ترجیح داد فقط شنونده

ناخوشایند باشد. سکوت صبورا باعث شد که با فشار 

 .آرام دستش، او را به خود بیاورد

اومد...داداش همیشه کتک صادق ازش بدش یمداداش-

نبود...من رو بغل خورد...اما...اما وقنی بابا یم

ی مردی که نجاتمون گفت...قصهکرد...برام قصه یمیم

 .دهیم

 .صبورا لرزید

ی مادربزرگم...من و بابا داداش رو فرستاد خونه-

 .مژده تنها موندیممامان

های صبورا جاری شد. سها نگران اشک مثل رود از چشم

رنگ صبورا نگاه کرد. وسواس زیاد صبورا، به صورت یر 

طبییع پدر و نامادریایز نگر  اش و حنی های غیر
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یسخت های صادق، برادر صبورا، باید او را زودتر به گیر

 عادی نداشته استاین باور یم
 

 .رساند که صبورا زندیک

کیم طول کشید تا صبورا آرام شد. اشکش را پاک کرد و 

ی محکم به  ز خواست حرفش را ادامه دهد که چیر

 .ی اتاق خوردشیشه

اخانم س-  !ها...دخیی

سها با شنیدن صدای شهاب، نگران ایستاد. نگایه به 

شتاپایش کرد. شال صبورا را از شش برداشت و به 

سمت پنجره رفت. موقعیت پنجره طوری بود که دیدی 

به مبل کنار دیوار و بخاری نداشت. اریس را باال داد و با 

 .درچشم شدشهاب چشم

 ؟بله؟ مشکیل پیش اومده-

ن نگایه به او انداخت. میان شاخه گیر کرده شهاب نگرا

  .بود

قدیس حالش به هم خورده! داشت با تلفن خاله...خاله-

ز شد. به دادش برسید...من حرف یم زد یکهو پخش زمیر

 !این باال گیر کردم...تلفنم پایینه
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ی درخت در اثر تقالی مرد جوان لباسش را پاره شاخه

ا چرخید. دخیی کرده بود. سها نگران به سمت صبور 

 چادرش را به ش کشید و ایستاد. 
ز
جوان بدون هیچ حرف

سها تلفنش را برداشت، مانتو پوشید و به سمت خروچر 

  .دویدند

زن یر کنار پله حال افتاده بود. ها، نزدیک باغچه، پیر

 .خودش را باالی شش رساند

 ؟نشسته بود یا ایستاده-

 :شهاب از باالی درخت فریاد زد

ز رها شدایستاده-  .بود، یکهو روی زمیر

 در سایتبه 
 

های شنایس، کمکهای باستانخاطر زندیک

اولیه را آموخته بود. وضعیتش را به شعت برریس کرد تا 

به ز شود رصز اش را است. شانه ای به شش نخوردهمطمی 

 :آرام تکان داد و با صدای بلند صدایش زد

 ؟خانم خوبید قدیس-

. با کمک صبورا بدنش را صاف قدیس واکنیسر نشان نداد 

ز سفت مستقیم او را خواباند. نگاه هر دو  کرد و روی زمیر
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ای رفت که هیچ حرکنی نداشت. ی سینهبه سمت قفسه

آرایم عقب و دست روی پیشایز گذاشت و شش را به

ی چانه اش را باال داد تا مسیر تنفیس را باز کرد. هنوز خیر

ود را در وسط گردن، از تنفس نبود. صبورا دو انگشت خ

 جلوی گردن )سیب 
 

باالی نای و حنجره، روی برآمدیک

شعت آدم( گذاشت و در آن حفره، نبض گردیز را به

ی نقز تکان داد. چک کرد. شش را با ناراحنی به نشانه

  .سها تلفنش را بلند کرد

وع کن-  !زنگ بزن به اورژانس، یا خودت احیا رو شر

 .تونممن؟ آخه...من نیم-

 !صبورا! تو قراره دکیی بیسر -

 ...آخه-

خانم مانع ادامه ی صبورا و وضعیت قدیسرنگ پریده

 :دادن بحث شد، کنار قدیس خانم زانو زد

وع یم -  .کنم. زودباش زنگ بزنخودم شر
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با داد سها، صبورا تلفن را گرفت و با اورژانس تماس 

دو تا گرفت. سها با خودش تکرار کرد:"یس تا ماساژ 

دانست زمان کم دارد. باید آنقدر شی    ع ماساژ تنفس!" یم

وع یمیم ها جلو کرد که از ثانیهداد و آنقدر کار را شی    ع شر

ونیم ماساژ در ثانیه! بارها آموزش دیده افتادند. یکیم

 .گرفتبود و حاال باید از علمش کمک یم

ی دستش را میان سینه قرار داد، دست دوم را پاشنه

شعت ها را در هم گره کرد و بهش گذاشت. انگشتروی

شمارش را آغاز کرد: "یک،دو،سه،چهار" صدای صبورا را 

 .شنیدناواضح یم

بله...بله...نه زخیم نیست...خویز اطرافش -

ی قلنر داره.... ی سکتهنیست...گویا سابقه

هوشه...بله بله...دوستم بلده.. خودمم دانشجوی یر 

وع کردیم....یادداشت کنید پزشگ هستم!....بله  .شر

ما منتظریم" صبورا را شنید و ادامه "

 "!ونه...یسوهشت...بیستداد"بیست
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ی شهاب را کنارش دید، مرد جوان باالخره خودش سایه

ها رها کرده بود. سها دست روی پیشایز را از شر شاخه

خانم گذاشت، ش او را به عقب کشید و با قدیس

شعت باالداد، با یک دست چانه اش را بهانگشت چانه

خانم را را باال نگه داشت و با دست دیگر، بینز قدیس

اش دمید! با پدیدار گرفت و دو بار آرام در میان سینه

، ماساژ را به شعت از ش گرفت. نشدن عالیم حیایی

 :شهاب بود که نگران پرسید

 ؟من چکار کنم-

 :درنگ جواب دادصبورا یر 

 اومد راهنمایی برید دم کوچه م-
ز شون کنید...خدا اشیر

 !کنه زودتر برسن

ون رفت و سها باز کارش را  شهاب شی    ع از خانه بیر

خواست ماساژ را از ش . بار دهم بود که یمداد ادامه

د که باالخره صبورا جایش را گرفت. تا قبل از آن،  بگیر

مجبور بود هم تنفس دهد و هم ماساژ که کاری بسیار 

بود، چون صبورا نه جسارت ماساژ را کننده خسته
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داد تنفس مصنویع داشت و نه وسواسش اجازه یم

  .کوبید و عرق بر تنش نشسته بودبدهد. قلبش تند یم

دعا کرد ماجرا ختم به خیر شود. بار سوم بود که دعا 

رسید، شش را برای تنفس دادن صبورا به "یس" که یم

خانم برگرد قدیس نزدیک کرد. با التماس گفت تو رو خدا 

 .مصنویع را تکرار کردو تنفس

ی او بود، حس کرد ی سینهنگاهش روی قفسه

خورد. قلبش تندتر کوبید. صبورا خانم تکان یمقدیس

    .زودتر از او نبض را چک کرد

شی به تایید تکان داد و هر دو نفیس از ش آرامش 

کشیدند. دست صبورا روی رگ بود و نگاه هردوی آنها 

ز یمای که واضحبه قفسه سینه ای شد. نالهتر باال و پاییر

خانم خارج شد و هر دو میان گریه از دهان قدیس

شعت باز شد و دو مرد خندیدند. همان موقع دِرخانه به

با لباس اورژانس شهر، وارد شدند. شهاب با ناراحنی و 

 پریده کنارشان ایستاد و سها به همه
 

ی آنها توضیح رنگ

 :داد
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  .تنفسش برگشته-

خانم، به جای مامور اورژانس تشکری کرد و کنار قدیس

ن را  ر او نشست تا اوضاعش را برریس کند. ماسک اکسیر

، برهمروی صورتش قرار دادند و در چشم زدیز

خانم به روی برانکارد منتقل و از خانه خارج شد. قدیس

 :شهاب به سمتشان چرخید

 !ونتا آخر دنیا مدیونتونیم...ممن-

این را گفت و به دنبال برانکارد دوید. دروغ نبود که اگر 

های شهاب، برق اشک دیده است. بگوید در چشم

ز خودش را رها کرده بود  دست صبورایی را که روی زمیر

 .کرداش درد یمگرفت و هر دو به سخنی ایستادند. شانه

 ؟از کجا...یادگرفنی -

 :سها اشکش را پاک کرد و لبخند زد

های اولیه ری وسط بیابون خدا، باید کمکیموقنی -

! اونجا تیم پزشگ داریم ویل خب، حادثه همیشه  بدویز

 .در کمینه
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صبورا محکم در آغوشش کشید و زیر گریه زد. سها 

بازوهایش را دور او محکم کرد و شش را روی شانه او 

 .گذاشت. صبورا نالید

 !ترسیده بودم-

اف کرد: منم  !اعیی

 !کردمبودی...هیچ کاری نیماگه...اگه ن-

 :هایش را بیشیی کردسها فشار دست

 !کردی! تو قراره پزشک بیسر یم-

 :ی صبورا به گوشش رسیدصدای خفه

دونه چند بار پشیمون شدم. طاقت سالن خدا یم-

ی    ح و بیمارستان...ندارم! اما امروز...امروز مفید  ترسر

 ؟بودم...مگه نه

  .کرد و لبخندی خسته زداش جدا  سها ش او را از سینه

نها...یه روز یمی ترسبودی! همه-  !میر

و به خودش گفت مثل ترس تو از تنهایی که توی 

های خیس های کویر چالشون کردی! صبورا با چشمشب

از اشک کنارش ایستاد. هر دو به خرمالوهای چیده 
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ز رها شده  نشده نگاه کردند و بعد به سبدی که روی زمیر

ون ریخته بودهای و میوه  .رسیده از آن بیر

  !باید از اینجا بریم-

داد. قرار به ماندن سها آیه کشید و شش را به تایید تکان

ی در  ز نداشتند که حاال ناراحت شود، اما نگران بود. چیر

کرد که باعث از پا افتادن وجودش او را نگران تمایس یم

زن شده بود. آنقدر که تا مرگ پیش برود  !پیر

دانست قدرت اخبار ویرانگر است! گایه یم همیشه 

ی یم تواند طوفایز به این عظمت به پا کند و فردی را خیر

 بکشاند. درست شبیه طوفایز که دوازده 
 

به پرتگاه زندیک

 سال قبل ریشه
 

 خانوادیک
 

ون های زندیک ز بیر شان را از زمیر

 .کشیده بود
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 ؟حاال چکار کنیم-

ی از قدیسفعال باید منتظر بمونی-  !خانم بیادم تا یه خیر
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...چی شنیدهفکر یم-  ؟کنز

 :سها لب گزید

  !دونمنیم-

ز به سمت پله های خانه بودند که صدای در حال رفیی

زنگ خانه بلند شد. چندبار و پشت ش هم! به یکدیگر 

نگاه کردند. عاقبت این سها بود که به سمت در به راه 

ندکش احساس شما خاطر لباس ادانست بهافتاد. نیم

ز قدیس خانم، خانه اینیم ز شد و کرد یا با رفیی چنیر

زا شده بود. با بازکردن در، قامت مرتیصز در وحشت

لباس شخیص ظاهر شد که مثل همیشه با ابروهای 

 .کرده نگاهش کردگره

 ؟خانم هستسالم. قدیس-

های ناهماهنگش به سها لب گزید. ظاهر آشفته و لباس

 .تچشم مرتیصز نشس

 افتاده؟ چرا خودتون در رو باز کردید؟ خونه که -
ی
اتفاف

 !آیفون تصویری داره
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ز چند سالم! توی حیاط بودیم. قدیس- خانم رو همیر

دقیقه پیش بردند بیمارستان. تا دم مرگ رفت! االنم 

 !دونم حالش چطورهنیم

 ابرویی باال انداخت
  .مرتیصز

نید کدوم دو اومد. نیمپس اون آمبوالنس از اینجا یم-

 ؟بیمارستان بردنش

ز بیمارستایز که بتونند یم-  !برننه! اما قاعدتا اولیر

ز پلیس در  مرتیصز قدیم به عقب رفت و باعث شد ماشیر

د   .معرض دید او قرار بگیر

 افتاده، جناب شگرد -
ی
 ؟اتفاف

ز یک هفته قبل  نگاه مرتیصز روی او نشست. تا همیر

 از او و برخوردهایشان بسیار کم بود و دخیی عمال 

کرد و حاال مدام در مسیر هم قرار اش دوری یمخانواده

گرفتند. مرتیصز هم از او فراری بود، چرا که هر بار یم

شد غرهای مادرش برای ازدواج در دیدنش باعث یم

 .شش مرور شود

 ؟نه! با ایشون کار دارم. شما تا یک اینجایید -
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 .تا هر وقت خونه پیدا کنیم، مجبوریم بمونیم-

 :مرتیصز بیسییم از جیب کتش خارج کرد

  !کنمبراتون خونه پیدا یم-

ی شدیدی سها نتوانست تشکر کند. مرتیصز دافعه

ز یم ز مانع ارتباط گرفیی   .شدداشت و همیر

 !خانم یه تماس داشتقدیس-

 :مرتیصز کنجکاو به سمتش چرخید و منتظر توصیح ماند

به بعد از اون حالش بد شد! گفتم شاید دونستنش -

 !دردتون بخوره

 .مرتیصز شی تکان داد

اگر جایی دارید...امشب اینجا نمونید تا براتون فکری -

 !بکنم

 :سها باز هم جوایر نداد. در عوض پرسید

قتل ثابت شده درسته؟ به این خونه و آدماش ربط -

 ؟داره

نگاه مرتیصز آنقدر جدی بود که سها را از پرسیدن 

 :پشیمان کرد
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ن پرونده دور باشید! هم از خودش و به نفعتونه از ای-

 !هم از آدماش

تونیم خییل وسایل ما توی همون خونه است! فعال نیم-

یم  !هم فاصله بگیر

...آقایوسف بازداشت موقته...اگر قدیس- خانم خانم دکیی

ز اتفاق براش یم افتاد. ماجرا هم بدحال نشده بود همیر

 .جدیه

گر اجازه بدین برم دونم. ازتون ممنون به فکر مایید، ا یم-

 .شاغ دوستم. خداحافظ

با بسته شدن در، مرتیصز دسنی بر صورتش کشید. دیم 

عمیق گرفت و شش را به شماتت تکان داد. تلفنش را 

 .خارج کرد و با دوستش تماس گرفت

وجور برای دوتا خوام ساده و جمعسالم...یه خونه یم-

 .لیدشآم دنبال کی خوب...تا شب یمدخیی تنها، محله

 حالت چطوره؟ -
 

سالم و درد و بال...شد زنگ بزیز بگ

 .دستور دیگه؟ نفس عمیق بکش، برادر



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ان - حرف زیاد نزن سلمان...ش ماموریتم. جیر

 .دویز کنم...یمیم
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های سها داخل خانه شد و آه کشید. نگایه به درخت

هایش را بغل خایل از برگ انداخت و با حس شما دست

ه نور را کم کرده بودکرد. ص  .بح بود ویل ابرهای تیر

 ؟یک بود -

ها گرفت، به صبورا نگاه کرد و پاسخش را نگاه از درخت

 :داد

 !مرتیصز -

 :صبورا با تعجب نزدیکش شد

 ؟خواستمرتیصز اینجا چی یم-

ی خاطر پروندهخانم. بهاومده بود دنبال قدیس-

 .رفت پاسگاهجسد...باید یم
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با وحشت دو طرف صورت هایش را صبورا دست

ز افتاد  :گذاشت و چادرش روی زمیر

 ؟وای؟ چرا؟ یعنز قدیس خانم قاتله-

 و  دونم معلوم شده باشه یک قاتله! برای پرسشبعید یم-

 .خواستنشپاسخ یم

 صبورا با نگرایز و ترس به خانه خایل نگاه کرد

 ؟خونه رو چکار کنیم، سها -

 .موهایش را محکم کردسها کالفه شال را برداشت و کش 

شه امشب رو بریم دونم! یمدونم! واقعا نیمنیم-

شا اما فکر نکنم درست باشه خونه رو تنها مهمان

ز موندم  !بذاریم! توی درست و غلط همه چیر

صبورا لب گزید و کالفه به حیاط بزرگ و خایل نگاه کرد. 

های عریان، ترسش را تاریک و ابری و درختهوای نیمه

کرد. به یاد کتاب بینوایان افتاد و حس کوزت در یم بیشیی 

 :میان جنگل! آب دهانش را محکم قورت داد

 !ترسمیعنز شب اینجا تنها بمونیم؟ من یم-
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ی خودمون تنها بار اولمون که نیست! مگه خونه-

 !نبودیم

چرا...اما اینجا بزرگه! غریبیم! اونجا کوچیک بود! اولش -

ها هوامون د از اون...همسایهکه مامان پیشمون بود، بع

فرو داشتند. تازه...شب خانم هایی که تو نبودی...اشر

 !اومد پیش منیم

سها ناراضز شش را تکان داد. از وقنی ماجرای جسد 

پیش آمده بود، متوجه شده بود که صبورا خییل بیشیی از 

ی که فکر یم ز کرد به خانواده مهدی نزدیک شده چیر

مهدی کوتاه آمده بود که بعید  است. آنقدر در برابر 

فنیم  .خانم او را رسما عروسش بدانددانست اشر

دونم چی بهت بگم! االنم نگران نباش! برادرشوهرت نیم-

گردن اضافه به جمع کسایز که برامون دنبال خونه یم

 !شده

ی سها را ناشنیده صبورا شادمان دست کوبید و طعنه

 :گرفت
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؟! حتما پیدا یمراست یم-
 

کنه! آخیش! خیالم راحت یک

 .شد

ی او را برداشت. صبورا با شدهسها پوزخند زد و چادر رها 

 :بددیل به چادر نگاه کرد

 !باید بشورمش-

تونست زیاد به این آقا مرتضاتون امیدوار نیستم. اگه یم-

 !قبال کاری کرده بود

برق چشمان صبورا و امید نشسته در چشمانش را 

 .دوست نداشت

! از دست تنها کیس که کاری بریماشتباه یم- آد کنز

 !مرتیصز است

نگاه چنی به صبورا انداخت و به سمت سبد رهاشده 

 .رفت تا خرمالوها را جمع کند

ها به من و دکیی که ببینیم و تعریف کنیم. جواب بنگاه-

ایط نداریم  !یک جمله بود: با این شر

صبورا کنارش روی پا نشست و خرمالوها را توی سبد -

 :ریخت
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کرد...تو خاطر تو تا االن کاری نکرده...فکر یممرتیصز به-

 !کنز زود خونه پیدا یم

 :نیشخند سها عمق گرفت

بنگاه دارم یا وقتم آزاده که صبح تا شب بیفتم دنبال -

خونه شدیم. چه حرفایی اش سه روزه یر خونه؟! همه

تونست همون روز پیشنهاد زیز صبورا! مرتیصز یمیم

 !گه اینقدر سوپرمنهکمک بده ا 

مهدی به من گفت...اما ترسیدم بهت بگم! ازشون -

 .آدخوشت نیم

 .سها آیه کشید و سکوت کرد

کنه! آخه...آخه تازه...خود مرتیص هم از تو دوری یم-

ف خانم تو رو بهش پیشنهاد داده...اونم از ازدواج اشر

 !فراریه

حواس دستش را مشت کرد و خرمالو میان دستش سها یر 

له شد. صورت شخ از خشمش را به سمت صبورا 

 .گرفت و باعث شد صبورا از حرفش پشیمان شود
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فعجب! این- خانم!؟ مرتیصز ها حرفای آقا مهدیه یا اشر

 !؟ترسه تورش کنماز من فراریه؟ چیه یم

سها...ببخشید خب...منم گفتم تو قصد نداری...خب -

 !ببخشید دیگه

 .داشتکالفه ایستاد. احساس شگیجه 

اونقدر دم دسنی هسنی که اینا فکر کردن دست رو هر -

ی بذارن با کله قبول یم  !کنهدخیی

دست کثیفش را با مانتویش پاک و مانتو را از تن خارج 

ز انداخت. برعکس لحظات قبل،  کرد و روی زمیر

  .کرد. عصنر به سمت نردبان رفتاحساس گرما یم

 !من دم دسنی نیستم-

دانست ورا هم نرمش نکرد. یمصدای پر از بغض صب

حرفش تند بوده است ویل عصبایز بود. نفس عمیقی 

 .کشید و از نردبان باال رفت

شده رو اون سبد رو بگیر تا این خرمالوهای نفرین-

بچینیم! گریه نداره صبورا...حرفت اذیتم کرد...حرفم 

 .اذیتت کرد
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تو...تو خییل خشگ! اصال احساس نداری...اون...اون -

ف من نبود...اما حرف تو...تو منو زیر سوال حر 

بردی...تو احساس نداری به من ربظ نداره...من دم 

دسنی نیستم...مهدی...مهدی هم پرس بدی نیست! ما از 

ز هم خوشمون یم  !آد... همیر

ز آمد و روبهپله روی صبورایی که ی باال رفته را پاییر

ی گریه  لرزید ایستاد. بازوهای صبورا را محکم گرفت. یم

 .صبورا تمام مقاومتش را شکست

آره من شدم! من احساس ندارم. چون با چشمم دیدم -

تونه چه بالیی ش آدما بیاره! چون با هرچی عشق یم

دار شدنه مخالفم! از مردا...از زنای عشق و ازدواج و بچه

آد! تو هم اگه دوست داری با مهدی عاشق بدم یم

ت...گریه رو تموم انوادهدویز و خازدواج کنز خودت یم

 !کن صبورا

فهمید چرا سها صبورا ترسیده اشکش را پاک کرد. نیم

عصبایز است. تا آن روز سها را اینقدر عصبایز و تلخ 

 .ندیده بود
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 :نگاه نگران و دلخورش را به چشمان سها دوخت

خواد عاشق بشم! دلم برعکس تو...من دلم یم-

دار بشم و بهشون عشق بدم! بچهخواد خواد...دلم یمیم

  !خواد شوهرم یه مرد مهربون مثل مهدی باشهدلم یم

های لرزان صبورا نگاه کرده و فکر کرد سها در مردمک

های او را "دنیای آنها چقدر تفاوت دارد!" صبورا دست

ها باال رفت و در را پشت شعت از پلهعقب زد و به

 .هم کوبیدشش به

را برداشت. با خودش درگیر بود. سها ناراحت سبد 

ی والدینش را به خاطر داشت. های صبورا، دربارهحرف

مادر صبورا عاشق بود ویل نه عاشق پدرش! صبورا فکر 

کرد اگر مادر و پدرش عاشق یکدیگر بودند، مشکلشان یم

شد ویل او اعتقادی دیگر داشت؛ اگر عشق نبود، حل یم

 
 

 .شدشان بهیی یمزندیک
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دانست خواست دردهای عشق را ببیند. نیمصبورا نیم

تواند آسیب بزند. آنقدر که فرزندی عشق چقدر یم

 آزردهسال
ی
خاطر ها درد تنهایی بکشد مبادا معشوف

  !شود

دانست بیشیی از حرف صبورا، کالفه بود و خودش یم

خانم ناراحتش کرده بود. مثل های شب قبل زهرا حرف

، برایش ازدواج تجویز کرده روزهای اویل که رها شده بود 

خواستند تنها نباشد و خیر نداشتند که تنهایی بودند. یم

ین مرهم شده  .است این روزها برایش بهیی

دانست که اگر عشق لعننی تر از همیشه بود و یمدلتنگ

ز والدینش نبود، حاال حداقل یگ از آن ها را داشت. از بیر

وع کرد به چیدن    !های نارنخر میوهنردبان باال رفت و شر

* 

 

داخل سالن بیمارستان ایستاده و یک پایش را به دیوار 

قدیس و حال بدش تکیه داده بود. از صبح درگیر خاله

بود. تازه با آمدن مادرش، کیم خیالش راحت شده و 
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قصد کرده بود که به کارهای دیگرش برسد که حمید، 

ف به داماد آقا یوسف، زنگ زده و خیر از بردن آقا یوس

  .آگایه داده بود

ناچار به آنجا رفته بود تا کمک داماد آقا یوسف باشد و به

 .از آنجا به بیمارستان بازگشته بود تا مادرش تنها نباشد

در تمام طول روز حنی موقیع که از دادوبیدادهای آقا 

ی به تنگ آمده بود، فکر دو چشم  یوسف در کالنیی

لبش کشید تا کرد. دست روی شده رهایش نیمشوکه

لبخندش پنهان شود. نگاهش روی تابلوی سکوت بود و 

تر، اطراف خانه قدییم فکرش چند خیابان آن طرف

 .زدها دور یمموسوی

 که تمام حواسش یی دو دخیی جوان بود و خانه
 

ی بزریک

 در آن خانه را داشت و در آن تنها بودند. تجربه
 

ی زندیک

تواند به چه گام، یمهندانست تنهایی در آن خانه شبیم

  .کابوس هولنایک تبدیل شود

ها، هر دو ی او به کودیک بازیمهرچند تجربه گشت و دخیی

هایش نشست. جان روی لببزرگ بودند. لبخندی کم



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

سد. حنی از بعید یم ی بیی ز  از چیر
دانست آن دخیی

 ها! با بهی موسویشده در شب خانههیوالهای پنهان

ن شده از پنجره. لبخندش عمق خاطر آوردن دخیی آویزا

سد  !گرفت. نه! محال بود او بیی

، شهاب؟ با خودت یم-   ؟خندیخویر

 :اش را از دیوار گرفتاز شنیدن صدا تکایز خورد و تکیه

ه؟ الزمه کیس بمونه-  ؟خاله بهیی

 :شهناز شی تکان داد و کنار پرسش ایستاد

ه ویل باید توی یس- یو بمونه. امشب همراه یسبهیی

خواد. خدا بهش رحم کرده! یادم باشه بیام و از اون نیم

ا تشکر کنم  .دخیی

شش را تکان داد و به مادرش نگاه کرد. سفیدی پوست 

آمد. صورتش، در قاب چادر مشگ، بیشیی به چشم یم

شد گایه او را با هجده سال اختالف سنز باعث یم

ند و در سال های اخیر و با خواهرش اشتباه بگیر

ی خودش، گایه با همرسش تر شدن قیافهادهجاافت
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گفت شد! پدرش گایه به شوچز یمگرفته یم  اشتباه

 .شهناز قصد پیر شدن ندارد

 ؟خدا رو شکر! پس بریم خونه-

این را گفت و به انتهای راهروی طویل بیمارستان نگاه 

 :کرد

مون یم- ا مخ بریم. مشکیل پیش بیاد خیر کنند. االن دخیی

 .دن! بریم تا حسایر شاکیش نکردندبابات رو جوی

 :شهاب نیشخندی زد

چقدرم بابام بدش میاد! از خداشه دوقلوها آویزونش -

 !بشن

 .شهناز آرام به پهلوی شهاب کوبید

! اگه خودم نزاییده بودمت، شک یم- کردم پرس بایسر

حسودی نکن، شهاب! بعد از این همه سال، تو هنوزم از 

ی  .بابات دلگیر

م! برای شما باورش سخته اما من کنحسودی نیم-

است حالش سال هاست قبول کردم که بابا، وقنی با دخیی

 !بهیی از وقتیه که با منه
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هایی آرام به شهناز بدون تایید یا رد حرف شهاب با قدم

 .سمت خروچر راه افتاد

ه سها کیه-  !؟شهاب، این دخیی

شهاب ابرویی باال انداخت و مادرش را برانداز کرد. 

 بود تا انبوه موهای خرمایی شنید
ز
رنگ ن این اسم کاف

 :هایش ظاهر شود و لبخند بر لبش بنشاندجلوی چشم

 ؟چطور -

 :شهناز موشکافانه پرسش را برانداز کرد

خواد ببیندش! یگ از خاله از وقنی هوشیار شده، یم-

است  ؟همون دخیی

  !آره-

 ؟شناسیشیم-

درش ای کرد و دست پشت کمر ماشهاب متعجب خنده

 :گذاشت تا زودتر از او از در بیمارستان خارج شود

 !؟من؟ نه! از کجا بشناسمش-

چشمات تا اسمشو آوردم برق زد. من رو رنگ نکن، -

 !فروشمکنم و جای قناری یمشهاب! من کالغ رنگ یم
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 :شهاب شخوش چشمگ برای مادرش زد

شناسم، برمنکرش لعنت! اما جان خودم این یگ رو نیم-

 !آد بشناسمش! موجود غریبیهبدم نیم هرچند 
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 ؟از چه نظر غریبه-

ه ویل انگار دخیی نیست-  ؟خییل دخیی

ز شدند و شهناز کنجکاو مقابل وارد محوطه ی فضای سیر

 .پرسش ایستاد

 ؟یعنز چی -

دور از عشوه و چطور بگم...خشکه...رفتارش به-

العاده مدیریتش خوبه! حرف طنازیه...جدیه...فوق

افتم. چشماش زنه، یاد فیلم ورود آقایون ممنوع یمیم

 !ستخالیه...اما...اما ظاهرش خییل زنانه

اش را به شهاب دوخت. شهناز اخیم کرد. نگاه جدی

 .آنقدر طوالیز که مرد جوان را کالفه کرد
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ره، شهناز خانم! رادارات خالف گرا فکرت داره خطا یم-

 .دهیم

 دوستیم-
 

..زنیت داره...چشمات داری بشناسیش. یک

، شهابموقع اوردن اسمش برق یم  ؟زنه...چه خطایی

...یه عمره بیشیی از مادرم دوستم - ز فقط برام جالبه، همیر

گم...عمر آشنایی ما دویز راستش رو بهت یمبودی...یم

شه اونقدر کمه که نشه هیچ فکری کرد...اما نیم

ین مغاش هم گرفت. یمنادیده زه جنس تویز وقنی تو وییی

؟ نه! حال من جالب و قشنگ یم بینز نگاش نکنز

 .اینه...توجهم رو جلب کرده

 :شهناز نفس عمیقی کشید

 ؟شناسیشش رو ول کن...چقدر یمقیافه-

ز ایستادند. در را برای مادرش باز کرد و  کنار ماشیر

شعت سوار شد. شهناز نشست. هنوز منتظر پاسخ به

ز را  روشن کرده و حرکت بود. صیر کرد تا شهاب ماشیر

 .کند
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شناسمش! در این حد که استاد دانشگاه عمال هیخی نیم-

ا داره. نیم ده ویل دونم چی درس یمهمینجاست و دکیی

هرچی هست، از اسکلت و اینا ترس که نداره هیچ، 

 !شناخت هم داره

 ؟خب-

ی اما غلط نکنم با آقا یوسف و خاله - ز ، چیر قدیس آشنایی

 !داره

 ؟هم کشید: چطور شهناز اخم در 

اون روز که توی کارگاه، اون جسد کشف شد و خاله و -

آقا یوسف اومدند، متوجه شدم که بیشیی حواس آقا 

ه! بعد هم...تا حاال ندیده بودم غریبه  یوسف به این دخیی

شون دعوت کنند اما ِش بردن این دو تا به خونه خونه

 !دعواشون شد

قدییم که موقع  شهناز لبش را به دندان کشید. عادیی 

 .آمداضطراب به شاغش یم

ه، سها، بود؟ - عجیبه! مطمئنز حواسشون به این دخیی

 !شاید اون یگ مد نظرشون بوده
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ه. فقط گید که خاله شاغش رو یمبعیده...االنم یم- گیر

 !؟خواد ببیندشدونم چرا خاله یمنیم

 .کنجکاو شدم ببینمش-

 ؟ی اعظم، خانم دکیی آذین رو مدیره-

شهناز شی تکان داد و تکرار کرد "آذین؟" و به فکر 

ی ناخوشایند به ذهنش تلنگر یم ز زد. به فرورفت. چیر

 .سمت پرسش چرخید

 ؟آقا یوسف بازداشت موند -

نشده. فقط معلوم شده که جسد نه! جریم ثابت-

ها مربوط به یس چهل سال قبله! اون موقع هم خونه

 .جدا نشده بودند

حشتناکه...یعنز ممکنه برگرده به این ماجرا خییل و -

  !نوجوویز من

شهناز در خودش جمع شد و لرزید. شهاب نگران به 

 .مادرش نگاه کرد

 !پس ممکنه شما رو هم بخوان-
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صدای ناراحت شهاب، مانند وزوزی ناخوشایند به گوش 

 .شهناز رسید

مامانم قبل از دیوار کشیدن مرده بود. ما بعد از مرگ -

ی نیممامان دیگه به  ز  .دونماون خونه نرفتیم. من چیر

سید-  !به هر حال، ممکنه بیان شاغتون...اما نیی

 دست شد مادرش را لمس و بخاری را به 
 

ز رانندیک در حیر

سمتش تنظیم کرد. از یک ساعت قبل و با اعالم قطیع 

به قتل رسیدن آن جسد پیدا شده، خانواده به هم ریخته 

ز خوشایندی نبود و بود. بودن یک جسد در آن خانه  چیر

 .کردپای همه را به ماجرا باز یم

ا رو ببینم...هم خاله! یم یمنو بیر خونه- خوام...دخیی

 !تشکری کنم...هم ببینم این سها کیه

خواستید مامان...االن وقت مناسنر نیست! مگه نیم-

 ؟برین پیش بابا 

 :شهناز شایک به سمتش چرخید

و فکر کنم یک نفر از  االن مناسب چیه؟ اینکه بنشینم-

 ؟م قاتله؟ آرهخانواده
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دونم مامان...منظورم این نبود...اما...فکر کنم نیم-

ی از ماجرا نداشته...اگر خیر داشت که خاله قدیس، خیر

 !نیم گفت خونه تخریب بشه...گودبرداری بشه

ون آورد.  شهناز با ناراحنی دستش را از دست پرسش بیر

ز تکیه داد و زمزمه کردشش را به پشنی صندیل ماش  :یر

 داره؟ آقا یوسفم از خانواده-
ی
ی ماست. اون چه فرف

اث قدییم ماست. خاله به جز من...واریی خونه...میر

 ؟دویز اینا یعنز چی نداره...یم

شهاب آیه کشید و به خیابان چشم دوخت. از صبح 

ی افتاد. اول سکتهپشت ش هم اتفاقات ناخوشایند یم

ی آقا یوسف...بعد اتهام  قدیس، بعد خاله خیر دستگیر

اش! خواست دوربرگردان را شدن خانوادهقتل و مظنون

 .دور بزند که دست مادرش روی فرمان نشست

ا رو ببینمگفتم برو خونه-  !ی خاله، شهاب...باید دخیی

 

 40پارت#
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* 

 

سکوت بدی اتاق را گرفته بود. هر دو از هم رنجیده 

داشت. ی رفع کدورت برنیمکدام قدیم برابودند و هیچ

شاید در اصل هر دو نیاز به سکوت و فکر داشتند. 

کدام لب به آبگوشت قدیس خانم نزده بودند و مثل هیچ

 .خرمالوها به یخچال منتقل شده بود

ی یگ خواند و سها مقالهصبورا در سکوت درسش را یم

کرد. صدای زنگ خانه باعث از دانشجوها را برریس یم

 .زمان باال آمده و به یکدیگر نگاه کننددو هم شد ش هر 

حدس اینکه کیس از قدیس خانم خیر آورده باشد، باعث 

شد هر دو لباسشان را مرتب کرده و به سمت آیفون 

داخل راهرو بروند. با دیدن شهاب و خانیم چادری در 

 .کنارش، به یکدیگر نگاه کرده و کلید باز کردن را زدند

کشید و زودتر از صبورا از خانه سها شالش را جلوتر  

خارج شد و به استقبالشان رفت. طویل نکشید که 

شهاب و زن وارد خانه شدند. مسیر میان باغچه را یط 
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های ایوان رسیدند. نگاه شهاب به کرده و به نزدیگ پله

درخت خرمالوی خایل از خرمالو افتاد و ابرو باال 

ز انداخت. سها تند و شی    ع پله  آمد. مقابل زن ها را پاییر

 :قدم شدایستاد. زن در سالم کردن پیش

 !ی قدیس خانمسالم. من شهنازم، خواهرازده-

 :سها مودبانه دست پیش برد و سالم کرد

سالم. سها هستم. حالشون خوبه؟ وضعشون -

  ؟چطوره

نگایه به پرسش کرد شهناز با شنیدن نام دخیی جوان، نیم

د  :و دست دخیی را آرام فرسر

جان خطر رو از ش گذروندند. وقتم عزیزم. خالهخوش-

ه، اما توی یس یو هستند. شهاب گفت یسحالشون بهیی

 .جونش رو مدیون شماییم! باید ازتون تشکر کنم

د  .سها کیم کنار کشید تا صبورا هم کنارش قرار بگیر

مون رو انجام دادیم. هرکس من و صبورا هر دو وظیفه-

ظف بود کمک کنه. ای هم جای ما بود، مو دیگه

ه  !خوشحالم که حالشون بهیی
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شهناز دستش را به سمت دخیی دوم برد. صبورا با او 

ی در نگاه دخیی بود که  ز دست داد و عقب کشید. چیر

قدر آشنا بود که ناخودآگاه زمزمه ترساندش. نگاه او آن

کرد "مژده! "صبورا آب دهانش را محکم قورت داد و 

 .لرزید

 ؟ناسید ششما...مادرمو یم-

ای خورد. وضوح از شنیدن حرف صبورا یکهشهناز به

ها نگاه  شهاب متعجب کنار مادرش ایستاد و به او و دخیی

 :کرد

 ؟اسم...مادرت مژده است-

صدای ناباور شهناز باعث شد که سها دستش را مشت 

ز را لعنت کرد. باید حدس یم زد که از کند. در دلش معیر

ی به او نیم ز خیر صبورا قدیم به سها نزدیک رسد! معیر

د و این از چشم کیس  شد. انگار بخواهد پشتش پناه بگیر

دور نماند. سها آیه کشید و برای رها شدن صبورا از 

 .فشار به حرف آمد
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نایم اسم مادر هر دوی ما مژده است. گویا شما هم مژده-

ز یم  !شناسیر

نگاه ریزبینش را به زن دوخت و متوجه شد که رنگش 

ز پرید. نگ اه ناباور شهناز صورت سها را برریس کرد مگر چیر

آشنایی بیابد. امکان نداشت که دخیی مژده مقابلش 

 .ایستاده باشد

شناختم. یک...آشنای قدییم...خییل قدییم...بود. یم-

 .افتادمدونم چرا بعد از این همه سال به یادشنیم

ل کرد سها دلش یم خواست پوزخند بزند. خودش را کنیی

ی نبود ستا عک ز  شهناز چیر
العمیل نشان ندهد. پریشایز

که از دید آنها پنهان بماند. حرف را تغییر داد تا فضا 

 :عوض شود

ز توی خونه! چای آماده است. فکر کنم - بفرماییر

 .لرزیدشدتونه چون دارید یم

گفت. شهناز آب دهانش را قورت داد. شهاب راست یم

 .این دخیی زیادی جدی بود
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. اومدم...ازتون تشکر کنم و با شهاب برگردم باید بریم-

هام منتظرمونند  .خونه. همرسم و دخیی

...فقط شهناز خانم...درباره- ز  ...ی خونههرطور راحتیر

 :نگاه شهناز به صورت سها دوخته شد

 ؟مشکیل هست-

خانم مشخص نیست خواستم بدونم قدیسنه! فقط یم-

. راستش شن؟... ما کلید خونه رو نداریمیک مرخص یم

خانم موندن توی این خونه که حکم بدون قدیس

مهمونش رو داریم، برامون سخته و قصد داریم بریم 

خواستم تا شما اینجایید ما هم وسایلمون رو هتل! یم

 .جمع کنیم و خونه رو تحویل شما بدیم

نشان  ی صبورا را شنید و اینسها صدای نفس آسوده

ت. مستقیم به شهناز هایش موافق اسداد او با حرفیم

نگاه کرد. زن نگایه متفکر به شهاب انداخت و بعد 

ها نگاه کرد. بدش نیم ز شود که دوباره به دخیی آمد مطمی 

اش به آنها را بفهمد. حیس مندی خالهعلت عالقه

گردد. یک گفت ماجرا به مژده بریمعجیب به او یم
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هی مهلتساعت ماندن در آنجا به بهانه ا، دادن به دخیی

 .توانست مفید باشدقطعا یم

باشه عزیزم...اگر مشکیل نیست بیایم داخل و به چای -

 .شده برسیم، شما هم وسایلتون رو جمع کنیددادهوعده

شهاب ناراضز اخم کرد و به مادرش نگریست. شهناز با 

چشم به او فهماند سکوت کند. سها راضز شی تکان داد 

افتاد  نش نیم کرد، پیشی شادی که پنهاو صبورا با قیافه

ها باال رفت. سها ایستاد تا شهناز جلو بیفتد و و از پله

 .قدم شدناخواسته با شهاب هم

 ؟خرمالوها...کار شماست-

با شنیدن صدای آرام به او نگاه کرد. خییل طول نکشید 

 .تا معنای سوال شهاب را فهمید

بینز بله! ببخشید دخالت کردم ویل هواشنایس پیش-

 .کرده. ترسیدم خراب بشن  برف

 

 ۴۱پارت#

 ؟خرمالوها...کار شماست-
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با شنیدن صدای آرامش به او نگاه کرد. خییل طول 

 .نکشید تا معنای سوال شهاب را فهمید

بینز بله! ببخشید دخالت کردم ویل هواشنایس پیش-

 .برف کرده. ترسیدم خراب بشن

و  شهاب ابرویی باال انداخت. انتظار این کار را داشت

 !نداشت

دستتون درد نکنه! من رو نجات دادید! از چیدن خرمالو -

  .آدخوشم نیم

 !شهاب...عقب موندی-

ی صدا کردن زن چرا" در ذهن و دهان سها ماند. نحوه"

باعث شد نیشخند بزند. از عقب ماندنشان ناراضز بود؟ 

کرد. ها نگاهشان یمبه شهناز نگاه کرد که از باالی پله

خانم است و قدیس ی قدیسبود خواهرزادهشهناز گفته 

ی خواهرش است. پس احتماال این گفته بود شهاب نوه

  !زن جوان مادر مهندس بود

کردم بابت چیدن داشتم از خانم سها تشکر یم-

 !خرمالوها
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 :شهناز اخم ظریقز کرد

 !؟بودی باز تو تنبیل کردی؟ مگه خرمالوها رو نچیده-

تجانتقصیر من نیست مامان- پدر  ! این رو به حرصز

 !بگید که وقت آزاد من رو پر کرده

سمت ونشان کشید و بهشهناز با چشم برای پرسش خط 

  .دخیی جوان چرخید. دیگر تقریبا به او رسیده بودند

ممنون عزیزم. چطور رفنی روی اون نردبون؟ اصال -

 !سطح اتکای محکیم نداره

ز مشکیل نداشت. روی سطح-  .م رفتمتر ههای نامطمی 

شهناز شتاپای دخیی جوان را برانداز کرد. مانتوی بافت 

. روشی ساده و بدون طرح  ز به تن داشت و شلوار جیر

 .دادای، صورتش را جدی نشان یمشمه

ا داری؛ چه رشته-  ؟ایشهاب گفت دکیی

سها تمام تالشش را کرد تا نگاه پر از تعجبش به سمت 

و پیش مادرش شهاب برنگردد. چه دلییل داشت از ا

 ؟حرف بزند 

 .شناسممن باستان -



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

شان برایش خوشایند سنگینز نگاه مادر و پرس و توجه

 :نبود

 !ها رشته جالنر نیستسخت نیست؟ برای خانم-

جدا از اینکه هر کاری سخنی خودش رو داره، حنی -

داری، این کار برای من سخت نیست، چون عاشق خانه

 .ام هستمرشته

ای جز رده حرف زد که مخاطبش چارهآنقدر آرام و شم

پذیرش حرفش نداشت. شهناز قدیم به داخل خانه 

 :برداشت و پرسید

 ؟کنز تدریس یم-

وقت با دانشگاه همکاری دارم اما کار به صورت پاره-

ی اصلیم پژوهش و برریس میدانیه! تو حوزه

 .کنمشنایس باستان کار یمانسان

او روی تل  شهاب با به خاطر آوردن چابگ حرکت

ی جسد لبخند زد. در دل به ها و صحبتش دربارهخاک

زیریک مادرش برای به دست آوردن اطالعات آفرین 

فهمید علت توجه زیاد مادرش به گفت. هرچند نیم
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ها چیست. هرچه بود این رفتار را تا به آن روز از او  دخیی

  .بود ندیده

مل وارد کنار ایستاد تا مادرش و دخیی جوان به صورت کا

خانه شوند. با ورود به خانه هوایی گرم و مطبوع به 

 .ها را یی گرفتپیشوازشان آمد. شهناز حرف

ای من عالقه- ی زیادی به برام جالب شد. یگ از دخیی

 !آثار باستایز داره! باید باهات آشناش کنم

ی این مسائل گفت دربارهو سها لبخندی زد. عاشق گپ

 :بود. مودبانه پاسخ داد

 .شمحتما..خوشحال یم-

 :شهاب عمیق بو کشید

! خونه- ی خاله از این بوها چه بوی خویر

 ؟نداشت...داشت

شهناز لبخند زیبای دخیی جوان را دید و نفس عمیقی 

 .کشید

 ؟گمنوشه...درست یمبوی دم-

 :سها شش را به تایید تکان داد
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 .خورهنوش یمبله. صبورا معموال دم-

! که به شهناز لب گزید و  زمزمه کرد: چه تشابه عجینر

گوش کیس جز خودش نرسید. سها مردد به اطرافش 

 .کرددانست کجا باید از آنها پذیرایی یمنگاه کرد. نیم

 جای مناسنر بود و نه درست یم
دید نه اتاق دو دخیی

ناچار آنها را به خانم شوند. پس بههای قدیسوارد اتاق

خانه راهنمایی کرد و 
ز  .توضیح داد سمت آشیی

ک برای پذیرایی صاحب-
خونه نیست و تنها فضای مشیی

خونه است ز  .از شما، آشیی

ز  ز تماشایش کرد. هنوز به شهناز با نگایه تحسیر آمیر

ی راهروی ورودی نرسیده بودند که صدای زنگ نیمه

خانه دوباره بلند شد. سها متعجب ابرویی باال انداخت و 

نفس عمیقی  به سمت آیفون رفت. با دیدن مرتیصز 

 .کشید و گویسر را برداشت

 !بله-

 ؟آین دم در سالم. یک لحظه یم-

 .آماالن یم-
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این را گفت و گویسر را گذاشت. شهاب با کنجکاوی 

قدر واضح بود که نگاهش کرد. تصویر داخل آیفون آن

ی نیاز به پرسش نداشت. با دیدن صبورا که در آستانه

به سمت مادر و پرس کرد بود و نگاهشان یماتاق ایستاده

 .چرخید

گردم. بفرمایید. صبورا رم دم در و بریمبا اجازه من یم-

 .آد پیشتونجان یم

این را گفت و به سمت حیاط رفت. این روِز عجیب 

قصد تمام شدن نداشت. نزدیک غروب بود و 

ساعت، مرتیصز دوباره برای چه  دانست بعد از هفتنیم

  .کاری شاغشان آمده است

نه را باز کرد و مقابل مرد جوان ایستاد. نگاه مرتیصز در خا

کیم بیشیی از همیشه رویش ماند. اخم داشت و این اخم 

 لباسشویی با همیشه فرق یم
ز کرد. دلش مانند ماشیر

 .پیچید

ز شهابه که اینجاست-  ؟این ماشیر
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نگایه به کوچه کرد. صدای لبش را با زبان تر کرد و نیم

 !هایش چرا چشمگر نبود ویلمرتیصز مواخذه

کنم ماشینشون باشه با مادرشون اومدن. با فکر یم-

 ؟ایشون کار دارید 

نگاه مرتیصز تغییر کرد و باعث شد سها دستش را مشت 

 .کند

 

 ۴۲پارت#

 

دوست داشت علت حضور مرتیصز و سوالش به 

مهندس بازگردد اما انگار اشتباه فهمیده بود. مرتیصز به 

 .خویر متوجه ناراحنی او شد

 .خوامپرسیدم. عذر یمنباید یم-

خوایه . این معذرتخوایه را ناشنیده گرفتسها معذرت

داد. به این مرد روابط و کارهای آنها بیشیی آزارش یم

 .ارتبایط نداشت
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، جایی که قابل دیدن به پشت 
بود، نگاه کرد. ش مرتیصز

 .کردمردی کنار ماشینز غریبه ایستاده و نگاهشان یم

مهندس کاری ندارین پس کارتون چیه، جناب اگر با -

 ؟شگرد 

ی قدییم اینجا هستم، من االن به عنوان یک همسایه-

 .م عمل کنمپس شگرد نیستم. اومدم به وعده

 .های متعجب و پرسوال سها گرفتکلیدی مقابل چشم

کیسر براتون خونه پیدا کردم. فردا با خیال راحت اسباب-

ی خویر داره. به دانشگاه لهکنید. خییل کوچیکه ویل مح

رایز و تاکیس نزدیک نیست ویل به خطوط اتوبوس

یس کامل داره  .دسیی

شده نگاهش کرد. حیس عجیب سها با نفس حبس

کرد مرتیصز برایشان خانه پیدا داشت. واقعا باور نیم

کرد باید قبول خانه را رد گانه فکر یمکرده باشد. اگر بچه

ردایز نداشت. فقط باید از کرد ویل دیگر تحمل شگیم

ز یم های صبورا شد. هنوز یادآوری حرفنیت کار مطمی 

 .کرداش یمعصنر 
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ایط ما با سه روز - این لطف رو مدیون چی هستیم؟ شر

 نکرده
ی
 .قبل فرف

مرتیصز شش را زیر انداخت تا لبخندش را پنهان کند. ش 

  .هایش برق خنده داشتکه بلند کرد چشم

ز -  ؟ناراحتیر

ش او دوخته شد.  اخم کرد و نگاه مرتیصز به پشِت سها 

های خشک و چرخید. به نظر گلشهاب داخل حیاط یم

کرد ویل کرد و دیوار خانه را لمس یمباغچه را نگاه یم

شناخت که بداند دلیل حضورش در آنجا قدر او را یمآن

دار بود. جواب ها ریشهقطعا این نیست! خصومت آن

 :وشش رسیدسها با تاخیر به گ

 ؟از چی ناراحتم-

مکث مرتیصز باعث شد، مسیر نگاه او را دنبال کند. با 

 :دیدن شهاب، عصنر لب گزید. مرتیصز نیشخند زد

ناراحتید زودتر خونه پیدا نکردم یا پیشنهادش رو -

 ؟ندادم
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کرد و نگاه   های مرتیصز نگاهبه شعت به چشم

 .سختش را به او دوختو سفت

یع ندارم. حنی از آشنا، چه برسه به کس توقمن از هیچ-

 .هاغریبه

 ابرویی باال انداخت
 .مرتیصز

ایط شما عوض نشده- ز شر  ؟پس چرا گفتیر

ایط ما عوض نشده. ما هنوز مثل سه- روز قبل چون شر

ایم. چرا شما باید برای دوتا غریبه کاری دور و غریبه

 ؟کنید 

د. پس نگاه او بدش نیم  مغرور  را بگیر
را با  آمد حال دخیی

 :نگایه مثل خودش پاسخ داد

ها. برای آرامش خیال برادرم این کار رو کردم نه غریبه-

جایی بینم انتظار یر منتظر بودیم شما کاری کنید ویل یم

تر میشه و این برادرم بوده و وضعیت شما مدام آشفته

 .رو ناراحت کرده

شد. پیش های سها بیشیی از این در هم گره نیماخم

ز پاسخز نداشت. شاید خودش ا اف کرد انتظار چنیر عیی
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دوسنی یا کمک به همسایه را بیشیی ای انسانپاسخ کلیشه

 :پسندید. مرتیصز نیشخند زد و ادامه دادیم

ی ما از انتخابش راضز درسته مانعش شدم ویل همه-

خوام خودشو جمع کنه و اویز که واقعا هستیم. یم

اث پدری اون قدر هست که هست دیده بشه وگرنه میر

ش رو به برادرم  پدر صبوراخانم رو راضز کنه که دخیی

 !بده

کارهای شما به من ربظ نداره! این موضوعیه که به -

 .ش مربوطهصبورا و خانواده

شه به صبورا خانم بگید بیاد و کلید بسیار هم خوب! یم-

ه  !رو بگیر

آمد در سها از خشم دندان روی هم سایید. بدش نیم

روی مرد جوان بکوبد. حس بدی داشت. انگار  خانه را به

 .دیدندکه این خانواده واقعا صبورا را عروس خود یم

ماند. نگاه مرتیصز آزاردهنده بود. زیر دینش نیم

خورد و او دانست صبورا بدون او از جایش تکان نیمیم

ز کمک از برادر مهدی نبود. نه حاال که  هم حارصز به گرفیی
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اطر حضور شهاب دیده بود و نه نگاه شکاک او را به خ

 .دارش را شنیده بودهای نیشکه حرفوقنی 

ز نگاهش از مرتیصز زنگ آیفون را زد.  بدون برداشیی

 .صدای صبورا خییل زود پخش شد

 ؟چی شده، سها جون-

. برادر آقا مهدی با تو کار داره. آقای  - ز زودتر بیا پاییر

  .مهندس خییل معطلمون شدن

بورا را بدون جواب گذاشت. چی شده؟"ی نگران ص"

های مرتیصز دلش را خنک کرد. تا او باشد به خاطر اخم

یی نشود. با آرامش به   مورد عالقه برادرش الیک غیر
دخیی

مرتیصز پشت کرد و داخل شد. آیه کشید و آرزو کرد، 

رفت. فهمید تا خودش شاغش یمآدرس آن خانه را یم

ذشت که داخل حیاط با اخم درهم از کنار شهایر گ

اش را سخت مشغول برریس یگ از دیوارها بود. زمزمه

 .شنید

 .بازم نم کشیده. چطور ممکنه؟ لعنت بر شیطون-

 کشید و صبورای ترسیده را مقابلش دید
ز
 .پوف
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 ؟چی شده، سها؟ این...این چرا اینجاست-

 .ای کشیدسها نفس کالفه

لطف کرده و به خاطر تو برامون خونه پیدا کرده. تا -

 .گردون نبایسر ش 

 

 ۴۳پارت#

 !خاطر من؟ اون...اون...با من مخالفهخاطر...بهبه-

قبول کردن یا نکردن خونه با خودته...فقط بدون من -

 .ی مهدی بریمدوست ندارم زیر دین خانواده

د  :دست صبورا را فرسر

ش روشن کن. روت تکلیفت رو با مهدی و خانواده-

 توست و به من 
 

ت برداشتند. زندیک  .ربظ ندارهغیر

فهمیدند که چه صبورا لب گزید. اگر پدرش یا صادق یم

کیس برایشان خانه پیدا کرده و به چه علت، شش را 

بریدند. امیدش این بود که بگوید گوش تا گوش یم

آشنای سها این کار را کرده ویل سها عمال خودش را کنار 

 .کشیده بود
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بمونیم؟ خونه گم نه...اما...اما تا یک هتل گم...یمیم-

 .خوایمیم

  .سها متوجه سنگینز نگاه مرتیصز روی خودشان بود

تصمیم با توست صبورا...حنی با اینکه دوست ندارم، -

کنم بریم اون خونه...اما اونجا اگه تو بخوای قبول یم

م نیم مونم و زود باید دنبال یه جای دیگه بگردیم. حارصز

ن خونه تو خونه بخری و مستاجرت بشم ویل توی او 

 .مونمنیم

 .صدای شهاب گفتگویشان را قطع کرد

ی دارم. جسارت نکردم و فالگوش - ز ببخشید من گوش تیر

ی خونه حساسه و هام روی کلمهنایستادم. فقط گوش

 .قسمت آخر حرفتون رو شنیدم

 :نگاه سها و صبورا رویش نشست. شهاب جلوتر آمد

تمان کار من ساخت و سازه...یک واحد نو توی یک آپار -

دم. اگر همون روز دارم که اگر مایل باشید بهتون اجاره یم

اول نگفتم هم به خاطر خاله و پرسعموش بود...اگر 
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دادم، شم رو هر دو قطع وسط اون دعوا پیشنهاد یم

 .کردندیم

تاگوش انگشت صبورا لبش را گزید تا به حرکت گوش

از ی مادر شهاب ای که سایهشهاب نخندد. سها به پنجره

 .کردشد نگاهآنجا دیده یم

زنیم، آقای مهندس. باید خونه بعدا در موردش حرف یم-

ایطش رو ببینیم   .و شر

به صبورا اشاره کرد تا عجله کند و خودش با آرامش 

 ،
 

ی به سمت خانه راه افتاد. بعد از سه روز آواریک بیشیی

 .پیشنهادی معقول داشتند

 

 ۴۴پارت#

 

ها رساند و نماند تا االی پلهسها به شعت خودش را به ب

ی گفتگوی صبورا و مرتیصز مطلع شود. وارد از نتیجه

دری شدنش به خانه با خارج شدن شهناز از اتاق پنج

ی او نکرده و واقعا سایه زمان شد و فهمید که اشتباههم
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است. به سمتش رفت. نگاه شهناز  را پشت شیشه دیده

 .در صورتش چرخید

 .ندیدببخشید منتظر مو -

تونم بیام اتاقتون تا وسایلتون رو جمع ایراد نداره. یم-

 ؟کنید یم

شان سها شی تکان داد و جلو افتاد. خوشبختانه وسایل

جایی کار زیادی بار برای جابه را باز نکرده بودند و این

نداشتند. زیر نگاه شهناز به شعت وسایل خودش و 

ها را جمع تخت ها را تا زد و صبورا را جمع کرد. مالفه

ی گوشهخیر از حال خراب شهناز، گوشهکرد. نگاهش یر 

 .اتاق را به دنبال وسایلشان گشت

ها را شنیده بود،  شهناز درست از وقنی که نام مادر دخیی

ز و شنیدن بود. با خودش فکر یمدر تب کرد وتاب دانسیی

ها، ی قدییم حسینز جای حیاط خانه مکانیگ بهبیل

 آنها 
 

ون کشیده  را زیر زندیک و رو کرده و گذشته را بیر

 .است
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احسایس قوی نسبت به سها داشت. احسایس که 

ترسید او را به مژده وصل کند. رفتاری که شهاب از یم

اش و آقا یوسف تعریف کرده بود، حدسش را بیشیی خاله

کرد. عاقبت طاقت نیاورد و با دستایز شد و تایید یم

 :نش جاری شدکرده، سوالش بر زباگره

 ؟اسم پدر دوستت...هاشمه-

سها چشم بست و تصویر پدرش پیش چشمانش جان 

توانست گرفت. نگاه مهربان او که انگار همیشه یم

های های بزرگ و گرمش. گوشافکارش را بخواند. دست

تک اجزای صورتش ی شنیدنش، تکبزرگ همیشه آماده

 .توانست ببیند. دلش تنگ شدرا یم

 .ه نگردید، شهناز خانمدنبال مژد-

به سمت شهناز چرخید و مستقیم نگاهش کرد. باید 

ی ی ناگذشتهفهمید که وارد گذشتهها یمزودتر از این

مادرش شده است. شاید از همان وقنی که آقا یوسف را 

دید.  اشپیگیر احوال پدرش و کنجکاو احوال خانواده
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ز را داخل دفیی آ درست از شش قا ماه قبل که معیر

 .زدیوسف دیده بود، دلش شور یم

 .برای پیداکردن مژده دیر شده...خییل دیر-

کوبید که احساس درد کرد. قدر تند یمقلب شهناز آن

رسید سها از گذشته حدسش درست بود و به نظر یم

 .داندیم

 ؟ایتو...تو دخیی مژده-

هایش را دراز کرد شهناز ایستاد و به سمتش رفت. دست

 .لمس کند ویل سها کنار کشیدتا او را 

 !دویز من یک هستمهاشم پدر توست. تو یم-

دم عمیقی کشید و خواست حرف بزند که شهناز ادامه 

 :داد

 ؟مژده...مادرت خوبه-

غم ماری شد و دور قلبش پیچید و درد در تمام بدنش 

 :پخش شد

 !خوبه-
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مانتوی بافت را از تنش خارج کرد و پالتو پوشید. روشی 

شایل بلند عوض کرد و هر دو را داخل چمدانش  را با 

گذاشت. حارصز و آماده و البته نگران، منتظر آمدن 

 .صبورا بود

 .ازش...برام حرف بزن-

های زن نگاهش را به شهناز دوخت. برق اشک در چشم

ها بود که زد. مدتدرخشید. باید با مادرش حرف یمیم

کرد باید با داد ویل حس یمهای مادرش را پاسخ نیمایمیل

  .او حرف بزند. مجبور بود قهرش را تمام کند

 ندارم بزنم-
ز
 .حرف

 .های نگران زن جوان نگاه کردبه چشم

! پس...یمبرام بگو خوبه؟ یم- خواد دونه تو اینجایی

 ؟برگرده...آره

خاطرات مادرش را زیر و رو کرد و زیز به اسم شهناز 

خاطرات  کرد، در میانشان نیافت. خوب که فکر یم

 و ها ناممادرش آدم
ی
! باف نشان نداشتند. دایی بود و زندایی

 .شده بودند هایشان نام بردههم با نسبت
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خونه رو دونند من کجا ساکنم و صاحبمادر و پدرم نیم-

شناسند. من هم خیر نداشتم که شما یک هم نیم

 .هستید...مادرم قصد بازگشت نداره

بازوهای او را گرفت. قدش  شهناز ناباور کنارش ایستاد و 

 .از دخیی جوان کیم بلندتر بود

شه ندونند. وقنی تو خوام ببینمش! مگه یمیم-

...پس یعنز مادرت خیر داره. یم خوام باهاش اینجایی

 .حرف بزنم

 .نفس عمیقی کشید تا اشکش دیده نشود

 !امکانش نیست...متاسفم...مادرم...ایران نیست-

خورد"فکر کن ما رفتیم صدای پدرش در گوشش زنگ یم

خواسنی با ما بیای، ایران موندی!" خارج و تو چون نیم

آب دهانش را قورت داد و صدای شهناز در گوشش 

 :پیچید

؟ خارجه-  ؟چی

با وارد شدن صبورا، شهناز اخم کرد و سها نفیس از ش 

آرامش کشید. شهناز پشت پنجره ایستاد و نگاه صبورا 
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ینکه شهناز مادرش را بشناسد، بینشان چرخید. هنوز از ا

ترسید. صدای آرام و زمزمه مانند سها به خودش یم

 :آورد

 ؟چی شد؟ بهش چی گفنی -

 را تا کرد و صبورا به وسایل جمع
 

شده نگاه کرد. چادر رنگ

 :کردداخل چمدانش گذاشت. مثل سها زمزمه

! گفتم بابام باید تایید کنه-  !هیخی

ه حال بد شهناز و صبورا سها ابرویی باال انداخت. متوج

بود. خودش هم حالش خوب نبود. دلش مادر و پدرش 

 .خواسترا یم

 ؟خب-

 .خب نداره! رفت. بهش برخورده بود-

ون داد. انتظار این حرف را از صبورا  سها نفسش را بیر

نداشت. نفیس از ش آرامش کشید و به شهناز نگاه کرد. 

و مات نگاهشان  زن نگاهش جایی میان آنها گیر افتاده بود 

 :کردیم
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 ۴۵پارت#

من برم برای شما نوشیدیز گرم بیارم و وسایل یخچال -

 .رو خارج کنم

 .های سها نگاه کردشهناز به خود آمده و به چشم

 !آمباهات یم-

نگاه سها به روی صبورا چرخید که برای تعویض لباس، 

ناچار قبول کرد. دوست کرد. بهمعذب نگاهشان یم

دانست تکلیفش شد. نیمماجرا تمام یمداشت این 

ز عصبایز بود  .چیست. سوال زیاد داشت و از دست معیر

همان روزها که مجبور به جدایی شده بودند، مادرش از 

اش برایش تعریف کرده بود. ماجرای خودش و خانواده

های مادرش تصمیم همان موقع، بعد از شنیدن حرف

نزدیک نشود. حاال ی مادری گرفته بود هرگز به خانواده

ز او را به سمت آننیم ها هل داده دانست چرا معیر

کرد که آقای ای فکر یمنداشت اگر لحظه است. شک

ی مادرش ارتباط دارد، مستاجرش حسینز به خانواده

 .شدنیم
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ی شاید ایراد از والدینش بود که نگفته بودند خانواده

د از مادری در این شهر ساکن هستند و یا شاید ایرا

ی مادرش ی اسایم و هویت خانوادهخودش بود که درباره

 .جو نکرده بودو پرس

 از همه تقصیر عشق است 
آیه کشید و فکر کرد بیشیی

که مادر و پدرش را از او دور کرده است. داخل راهرو، با 

رو شدند. با همان نگاه جدی داخل حیاط در شهاب روبه

اد و سها به سمت حال برریس دیوارها بود. شهناز ایست

خانه رفت ز  .آشیی

 ؟چی شده، شهاب-

 .شهاب به سمت مادرش چرخید

دیوارا دوباره نم کشیده! امکان نداره. موقع بازسازی -

 !کیسر تعویض شدتمام لوله

 :ی شهاب را فشار دادشهناز شانه

ایط ما این موضوع اصال اهمیت نداره. فکر کن - توی شر

 !مهندس نیسنی 
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ش نگاه کرد و رد نگاهش را گرفت شهاب متعجب به مادر 

خانه یم ز  .شدو به سهایی رسید که وارد آشیی

 ؟ایریختههمچی شده، مامان؟ چرا اینقدر به-

...از صبح کالفه- هم  ش  م...اتفاقای بد پشتباید بدویز

ی خاله...بازپریس از افتاده...پیدا شدن اون جسد...سکته

هنوز  ای کهآقا یوسف...حاالم باز شدن گذشته

  !نگذشته...حالم خوب نیست، شهاب

! برام توضیح بدینفهمم چی یمنیم- ز  !گیر

 !گم...االن نهبعدا...بعدا برات یم-

خانه رفت. با ورود به  ز این را گفت و به سمت آشیی

ز چای داخل  خانه، متوجه شد که سها در حال ریخیی ز آشیی

ی با فنجان است. هرچه تماشایش یم کرد شباهت کمیی

کرد. مژده بلند قد، سفید و بور بود. درست دا یممژده پی

ِ سیاه
همثل پدرش. اما این دخیی ز رو، با چشم و سیر

ز آمد. از قیافهمعادالتش جور درنیم ی هاشم هم چیر

هزیادی به یاد نداشت جز چشم  .اشهای بسیار تیر

 ؟شبیه پدریی -
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اش سها آیه کشید و در جواب او شی تکان داد. بله

وش شهناز رسید. با وارد شدن شهاب به جان به گکم

خانه شهناز اخم کرد ز  .آشیی

ی خوام چمدونیم- ز . اینجا چیر ز ها رو بذارم داخل ماشیر

 ؟نیست

 .ی قبیل اذیت شدین کافیهشیم. دفعهمزاحم شما نیم-

 .با کیس تعارف ندارم. هتل توی مسیر خونه است-

 .شهناز چایش را برداشت و پرسش را تایید کرد

 .گهیمراست -

سها معذب به کارتن وسایلشان نگاه کرد. رد شکه رویش 

 .پیدا بود

ی اینجا واقعا ممنون. به- ز جز اون کارتن پر دردش چیر

 !نداریم

های درهم سها و نگاه شهاب ابرویی باال انداخت. اگر اخم

طبعانه کرد دخیی جوان شوخبدش به کارتن نبود، فکر یم

 .کنداشاره یمدادن شکه به ماجرای نم
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فنجان چایش را برداشت و داغ شکشید. بدنش یخ کرده 

رد بود. از یر 
ر
نظیم متنفر بود و این چند و اعصابش خ

 .خوردهایش به هم یموقت مدام برنامه

  .برمتون اینو یممن با اجازه-

 :شهناز هم پشت پرسش راه افتاد و به سها اشاره کرد

 .بریم، سهاجان-

خان ز کرد و برق را قطع یم ه نگاه کرد. باید آبسها به آشیی

رفت و پشت شش را نگاه بعد با خیال راحت از آنجا یم

 .کردهم نیم

 

 ۴۶پارت#

خراش گویسر در اتاق پیچید و چرتش را پاره صدای گوش

کرد. باز صبورا فراموش کرده بود صدای گویسر را ببندد. 

 کسل روی پهلو چرخید و نگاهش روی ساعت اتاق هتل

  .ونیم بودثابت ماند. ساعت هفت

شب دیر خوابیده بودند. اتاق هتل اصال جای راحنی 

بود. در نبود و گذشته از آن صبورا باز هم کابوس دیده
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خانه شده بود، بارها پیش آمده بود سایل که با او هم سه

ها وقنی رخ که صبورا کابوس ببیند و معموال کابوس

 .ریختوچ به هم یمدادند که صبورا از نظر ر یم

ز کنار  صبورا با سسنی از جا بلند شد و گویسر را از میر

تخت برداشت. چشمش را مالید تا نام مخاطب سمخر 

را که صبح زود تماس گرفته بود ببیند. با دیدن کلمه 

 ."داداش" سیخ ش جایش نشست

 .ی او شدی سها متوجه رنگ پریدهنگاه هوشیارشده

 ؟کیه-

 .ا محکم قورت دادصبورا آب دهانش ر 

 !داداش صادقه-

سها با اخم نگاهش کرد. صدای زنگ قطع شد و صبورا 

 .کردهنوز به گویسر نگاه یم

 ؟خب چرا جواب ندادی-

 ؟چرا زنگ زده-

سها کسل موهایش را کشید و با کش مو باالی شش 

 .جمع کرد
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 !پرسیدیدادی و از خودش یمپریس؟ جواب یماز من یم-

 ؟یدننکنه...نکنه فهم-

سها ناراحت ایستاد. روابط خانواده صبورا را درک 

  .کردنیم

شون کن تا یک تماس اینطوری رنگت - بهت گفتم که خیر

ونه  .رو نیی

 .شدشناسیشون...نیمتو که نیم-

گویسر صبورا برای بار دوم زنگ خورد و هینز کشید و 

زده لب گزید. با ترسر سها، گویسر را به گوشش وحشت

 .ی تخت جمع شدنزدیک کرد و رو 

 !الو...سالم، داداش-

دی؟ خواب سالم. چرا گوشیت رو جواب نیمعلیک-

 ؟بودی

 .نگاه صبورا روی ساعت نشست

 !بله-

مگه کالس نداری؟ گفنی امتحانات از یک هفته دیگه -

وع یم  ؟شه، االن چه وقت خوابهشر
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 .صبورا موهایش را کشید

بیدار  هاست داداش...دیشب دیرخوابیدم...تازهفرجه-

 .شدم

دویز وقت امتحانات چرا نیومدی خونه؟! نیم-

شه؟ تا دیروقت دوباره درس وخوراکت خراب یمخورد 

 ؟خوندی

زده قدر محکم حرفصدای جدی صادق ترساندش. آن

 .کار بودن به خودش لرزیدبود که از فکر گناه

خونم...تازه...چند...چند واحد عمیل تر یماینجا...راحت-

 !شهقبل از...امتحانام تموم نیم دارم که تا 

 صبورا؟ مشکیل پیش اومدهداری راست یم-
 

  ؟یک

 !خدا، داداشنه...نه...نه به-

 !من تا ظهر اونجام-

صبورا با ناراحنی چشم بست. اشک در چشمش جمع 

 .شده بود

، داداش؟ مگه بهم اعتماد نداری-  ؟برای چی
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کنز یمزدن گم وپات رو موقع حرفنه! نه وقنی که دست-

 !دیو زود جوابم رو نیم

 !داداش-

آم اونجا! شم یمچی شده، صبورا؟ بهم بگو...وگرنه پا یم-

 !دویز مثل من آروم نیستفهمه! یماون وقت بابا هم یم

های بر از حرفصبورا به گریه افتاد. نگاه نگران سها یر 

 .سوی خط، رویش نشستآن

 ؟کنز چی شده؟ صبورا؟ چرا گریه یم-

" سها به گوش صادق رسید. نفس گریه یمچرا  " کنز

 .اش را در گویسر فوت کردکالفه

 !گویسر رو بده سها خانم-

اضز گویسر را به سمت سها صبورا بدون هیچ حرف و اعیی

اش را کرد سها خرابکاریگرفت. گند زده بود و دعا یم

آمد به زور او را همراه خودش درست کند. اگر صادق یم

شد. کاری بازخواست یمخاطر پنهانا بههبرد و تا مدتیم

حنی بعید نبود پدرش دوباره ساز ناساز کوک کند و 

 .نگذارد درسش را ادامه دهد
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 ؟چی شده-

 !خواد با تو حرف بزنهخواد...یمیم-

 ؟کنز با من؟ چی گفته داری گریه یم-

 !خواد بیاد اینجایم-

  
ی
که سها اخم کرد. با اکراه گویسر را گرفت و برای صادف

های صبورا را شنیده دیدش چشم دراند. فقط حرفنیم

بود و حدس آنکه برادرش را حساس کرده است، سخت 

 .نبود

 !سالم، آقا صادق-

ز -   ؟سالم، سهاخانم.خوبیر

ن خانم-   ؟ممنون! شما خوبید؟ آقای کاظیم؟ نسیی

 .همه خوبند...ممنون-

مشکیل پیش اومده صبح زود زنگ زدید؟ خدای نکرده -

 
ی
 !کنهافتاده؟ صبورا جون داره گریه یم اتفاف

بار برای  صدای نفس عمیق صادق را شنید و این

 .کرد اخم کردصبورایی که هنوز گریه یم
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نه...گفتم که همه خوبیم. راستش دیشب خوابم -

آشفته بود. دلم شور افتاد...خواستم از حال صبورا 

ز بشم، بهش زنگ زدم. یم دونید که برم مطمی 

کنم زنگ بزنم. چی شده، سها دیگه وقت نیمشکار... 

 ؟کنهخانم؟ چرا گریه یم

شش را به تاسف برای صبورا تکان داد و روی تخت 

 .نشست

دونید که...وقنی راستش دیشب دوباره کابوس دیده...یم-

 !بینه تا چند وقت به هم ریختهکابوس یم

دوباره؟ چی شده، سها خانم؟! چی باعث شده کابوس -

ز رو بزنم و بیام اونجاببینه؟ و   !اجب شد قید همه چیر

تر شده سها نفس عمیقی کشید و فهمید اوضاع خراب

زد که به برادرش بال یماست. صبورای رنگ پریده بال

ی نگوید ویل او خوب یم ز ز حقیقت، آن چیر دانست گفیی

 که ثابت کرده بود نگرایز 
ی
اش برای خواهرش هم به صادف

ین راه اس  .تحقیقی است، بهیی
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داستانش مفصله، آقا صادق! فقط بهتون اطمینان -

 !دم جای نگرایز نیستیم

 .دممن گوش یم-

سها آیه کشید و برای صبورا شی به تاسف تکان داد و 

ماجرا را از تخریب دیوار و آواره شدنشان تعریف کرد، 

ز به خانه قدیس خانم. صدای منهای ماجرای جسد و رفیی

 .کردیم های عصنر صادق نگرانشنفس

اون وقت موضوع به این مهیم رو به ما نگفتید؟ چی -

 ؟پیش خودتون فکر کردید 

 

 ۴۷پارت#

من بچه نیستم، آقا صادق...این مشکل هم خییل حاد 

نبود که از پسش برنیام. االن هم خونه پیدا کردیم و 

 !شیمجا یمامروز جابه

ز کاری نیمشما هیچ- الدین کنید تا من بیام! باید با آقا معیر

 نزنه
ز
 !هم حرف بزنم. رسمش نبود که به من حرف

 .سها کالفه صدایش را بلند کرد
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به ایشون ارتبایط نداشته که بدونند! نه قیم منند نه -

م هستند. یک نسبت دور فامییل داریم. پرسعمه ی بزرگیی

 .پدرم هستند

 ؟دونند یعنز ایشون هم نیم-

! ویل عمه- شم نکرش نیمخانم درجریانه. البته من مخیر

 داد، اما درککه بهیی بود صبوراجان به شما اطالع یم

خواست شما رو نگران کنه و قرار نبود تا ابد کنید که نیم

  .از شما مخقز بمونه

خصوص که از حساسیت زیاد شما و پدرش خیر به

ترسید مانع بشید آخر ترم بمونه دانشگاه و از داشت و یم

 !درسش عقب بمونه

نکنید! باید با من برگرده! باید تکلیف  ه شکدر این ک-

ز علت این   از هر چیر
ها رو روشن بکنه! بیشیی ز خییل چیر

کاری رو...شما بزرگیی ندارید و به کیس جواب پس مخقز 

  !دید، به صبورا ارتبایط ندارهنیم

ای ی سها جا ماند. قلبش برای لحظهنفس در سینه

اش را نگاه خایلفراموش کرد بزند. دستش را مشت کرد و 
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تر نداشت؟ خودش را که نه، به دیوار دوخت. بزرگ

 .پدرش را با دفاع از صبورا زیر سوال برده بود

درست صحبت کنید، آقا صادق! بزرگیی من پدرمه که -

قدر هم بالغ هستم که اعتمادش به من کامله! اون

 !اش رو به هوای من گذاشته اینجاپدرتون دخیی عزیزکرده

 ......منظورمببخشید -

رم برای قولنامه . من امروز یمبه توجیه نیستالزم -

کنه یا نه، به خونه! اینکه آقای کاظیم بازم اعتماد یم

خودشون مربوطه! خواهرتون از گریه کبود شده...اگر 

 !کاری ندارید...برم به دادش برسم

 .این را گفت و تماس را با ناراحنی قطع کرد

 .را به آغوش کشید کنار صبورا نشست و او 

ذارن ذاره بمونم...نیمدونم بیاد...نیمدونم...یمیم-

 !دونمدرسمو بخونم...یم

فهمم وقنی هیش...آروم باش...توکل به خدا...نیم-

ند چرا بهشون خیر ندادی. دویز اینقدر حساسیم
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دی و دروغ هم بدبخنی اینه خودت رو راحت لو یم

 نیم
 

 !تویز بهشون بگ

دله...بعد از مامان مژده بددل شده...من...من  بابام بد -

 !کنه...منم...منم مثل مامانممدونم...فکر یمیم

های صبورا نگران دستش را بر بازوی سها با شنیدن حرف

ی در ادامهاو کشید. حرف ز ی های صبورا جدید بود. چیر

هایی که حس خویر های روز قبلش. حرفحرف

 .نداشتند

شد، از وقت حال صبورا بد یمسال هر  در این سه 

گشت. گرفت و به خانه بریمدانشگاه مرخیص یم

وقت نتوانسته بود محرم اشار این دخیی زیبا و هیچ

وبیش دیده و ریزنقش شود. تعصبات سخت پدرش را کم

اش شنیده بود. از خواستگارهای خودش و ناخواهری

دانست، از فشارهای صادق هم خیر داشت، اما مادر یم

 .اش خط قرمز گفتگوهایشان بودتنز 

 .زنیمنباش...باهاش حرف یمنگران-
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، سها...نیمتو نیم- ...من...من تموم این دویز دویز

...داداش دنبال ها...آسه رفتم و اومدم...نیمسال دویز

 !دونمبهونه است...من...من یم

هایش را روی موهای پریشان دخیی لرزان سها لب

همیشه باور داشت صداقت  گذاشت. عصنر شده بود. 

ین راه حل است. چند بار هم به صبورا گفته بود که بهیی

اش خیر دهد ویل او هر بار ش باز زده بود و به خانواده

 .دلیل نبوده استدید ترس صبورا چندان هم یر حاال یم

صدای گویسر صبورا دوباره بلند شد و هر دو را ازجا 

ثابت مانده بود. یعنز ی بابا پراند. نگاه سها روی کلمه

قابل اعتماد بود؟ صبورا با ترس به صادق در این حد غیر

ه شد  .گویسر خیر

جوابش رو بده. در هر صورت حتما صادق باهاش -

 .حرف زده

صبورا لب گزید و گویسر را برداشت. سها آنقدر نزدیک 

 .نشسته بود که صدای مکالمه را واضح بشنود

 ؟الو؟ صبورا؟ بابا جان، خویر -
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 !المس-

 .مکنی نسبتا طوالیز برقرار شد

م. صادق راست یم- گه؟ دوباره کابوس سالم دخیی

 ؟دیدی

 !خ...خوبم، بابا-

مگه استادت نگفت اون قرصای کوفنی رو بخوری -

ز نیمخوب یم ؟ برا همیر  !خواستم بری دکیی یسر

 .خدا خوبمخوبم...به-

؟ صادق بهت چی گفته اشکت رو درآورده گریه یم- کنز

م شده این همه برافروخته بود و گفت ؟ هان؟ چی دخیی

 !آد اونجایم

  .صفورا از نگرایز به سکسکه افتاد

 !همینا...همینا رو گفتم...ناراحت شد. مثل...مثل شما-

حسینز  االاله! از دست شما! راسنی باباجان...آقایالاله-

ش پیش خونهزنگ زد به من...گفت مشکیل برای 

ی جدید پیدا کرده؟ زنگ زد و ونهاومده...گفت براتون خ

 ؟ی جدید، چی شدهاجازه گرفت برید خونه
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سها لب گزید و برای بار صدم در یک ساعت گذشته از 

 بود کیم صیر 
ز
صداقت کالمش پشیمان شد. فقط کاف

  .اش اعتمادکند و به شناخت صبورا از خانواده

صبورا آب دهانش را قورت داد. سها برای دلداری او، 

 .بست و گشود. صبورا با لکنت به حرف آمدچشم 

ی کناری رو دیوار...دیوار خونه خراب شد...دارن خونه-

 .کنندبازسازی یم

خب؟ طوریتون که نشد؟ یک این اتفاق افتاد؟ چرا -

 ؟نیومدی خونه

شد بیام...امروز کالس عمیل توی این دو سه روز! نیم-

 .دارم! ما خوبیم

 

 ۴۸پارت#

 

! بعد آد کمکتون برای اسبابخییل خب! صادق یم- کیسر

از کالست برگرد خونه! باید با این استادت به خاطر 
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خوابا و حال بدت دوباره حرف بزنم! تو هم باید توضیح 

 خونه خراب شده
 

 .بدی چرا زنگ نزدی و بگ

 !چشم-

 !مراقب خودت باش. گریه هم دیگه نکن-

صبورا چشیم دیگر گفت و تماس از سمت پدرش قطع 

 خودش را به آغوش سها انداختشد. 

 ؟شهدونستم! االن چی یمدیدی؟ دیدی راست گفتم. یم-

س. برخالف برادرت، پدرت آروم بود. البته - اینقدر نیی

کنم. حق دارند شایک باشن. نباید مالمتت کنم، ویل یم

شون یم  .کردیباید خیر

وع شد و سها آه کشیدگریه  .ی صبورا دوباره شر

دیگه. خدا رو شکر که آقای حسینز  کافیه. گریه نکن-

خودش به بابات زنگ زده. فقط باید مراقب باشیم 

ی تو...کارمون حرف از جسد نزنیم! وگرنه با این خانواده

 !الکاتبینهبا کرام

داداشم خوبه...فقط...فقط روی من حساسه! اما -

 ...بابام...بفهمه
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 کشید و ایستاد
ز
 .سها پوف

بزرگ شدی و از پس خودت خوان قبول کنند چرا نیم-

آی؟ مگه قراره بری ور دل اون جسد؟ واال من بودم، بریم

 .گرفتمگفتم. ازش مشورت هم یمراحت به بابام یم

صبورا بدون توجه به غم صدای سها، خودش را به 

 .آغوش کشید

دونند، من از پس پدرت به تو اعتماد داره، اما اونا یم-

 !آمخودم برنیم

 :ا دزدید و ادامه دادنگاهش را از سه

...من...من نیم-  !تونم هیچ کاری بکنماگه...اگه تو نبایسر

 .سها ناراحت دوباره لب تخت نشست

اینا رو ول کن. خونه رو چکار کنیم؟ آقای حسینز یِک -

 ؟خونه پیدا کرده

 :صبورا آب دهانش را قورت داد. سها متفکر ادامه داد

 گفت بردنش مگه دیروز زندان نبود؟ فکر کنم مرتیصز -

 .برای توضیح اداره
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بار صدای پیامک تلفن  هر دو به فکر فرورفتند که این

سها از جا پراندشان. سها تلفنش را برداشت و به 

ه ماند. صادق برایش پیام داده بودصفحه  .اش خیر

ی ) ز  از خرایر خونه نزدم، شما هم چیر
ز
من به بابا حرف

 (.شهنگید تا ببینم چی یم

 .ایپ کردآیه کشید و ت

. ایشون یم) ز  (.دوننددیر گفتیر

خصوص که جواب که نیامد عصنر گویسر را فشار داد. به

اش، یک ایمیل دریافت کرده بود. زمان با پیام ارسایلهم

  .دستش لرزید و ایمیلش را لمس کرد

بان قلبش را تند کرد. مدت ها بود جواب نام فرستنده رصز

باز هم دست از ایمیل داد و آن دو کدامشان را نیمهیچ

ی خواندن ایمیل را کنار داشتند. وسوسهفرستادن، برنیم

خواند که تنها بود. آنقدر تنها که بتواند زد. باید وقنی یم

کند. پدر و مادرش   تک آن کلمات گریهبا خواندن تک

کند و تاب یماعتقاد داشتند که شنیدن صدایشان او را یر 
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ز قدرت ویرانگر کلمات تر، خیر اتحمل دوری را سخت

 .نداشتند

 ؟چی شد؟ چرا به هم ریخنی -

 .لبش را با زبان تر کرد

 .نه...ایمیل بود-

م بود! گویسر در میان دست هایش و در دلش گفت بزرگیی

ای غریبه روی آن افتاد. اخم کرد و عالمت لرزید و شماره

ز را کشید  .سیر

 !؟بله-

 ؟خانم سها -

یک نفر بود که لبش را گاز گرفت. در دنیا فقط 

 .خواندشسختانه او را به این صورت یم

  !آذین هستم-

. به جا آوردین-  ؟پس درست گرفتم، خانم دکیی

گفت این مرد را با آن تن صدای مسخره بود که اگر یم

 .خاص نشناخته است
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ی من رو از کجا پیدا کردین، مهندس؟ من دیروز شماره-

 ؟تبه شما، شماره تلفن دادم که یادم نیس

 !دادید دیگه...حتما یادتون رفتهنه! اما باید یم-

سها به شیطنت کالم شهاب که هزار معنز نهفته داشت 

 :اخم کرد. شهاب حرفش را ادامه داد

دادید، یادداشتش داشتید به رسپشن هتل شماره یم-

 !تون اصال رند نیستکردم. خداییش شماره

اشد. اش را داشته بدانست چرا او باید شمارهنیم

هایش از تعجب درشت شده بود که شهاب شی    ع چشم

  .حرفش را ادامه داد و مانع حرف زدن او شد

م - راستش من امروز خییل کار دارم. گفتم اول شما رو بیر

دونم خییل زود زنگ تا خونه رو ببینید، بعد برم شکار! یم

 .زدم بیدار باشید که انگار اشتباه نکردمزدم ویل حدس یم

یس از ش آرامش کشید و خودش را برای سها نف

 .اش لعنت کردفرامویسر 

ببخشید...حق باشماست. من فراموش کردم شماره -

م  !ازتون بگیر
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 .مانند شهاب به گوشش نشستپچصدای پچ

ز کار خانما نیست-  !شماره گرفیی

لبش را محکم گاز گرفت. دیگر اطمینان داشت این مرد با 

 ا
 

ز شیطنت دارد که او اصال حارصز آن ظاهر جدی، ریک

 :نبود تحملش کند. پس خودش را به نشنیدن زد

آقای حسینز برامون خونه پیدا کرده، زنگ زده به پدر  -

دوستم و بهشون اطالع داده. از قرار معلوم دیگه الزم 

 .نیست مزاحم شما بشیم

های شهاب نشاند. از جدیت سها، لبخندی روی لب

هایی دید حدسش درساینکه یم
ت است و سها از دخیی

هایشان را دنبال کند و نخ را نیست که پرسها و شیطنت

 برای مخاطنر که نیم
د، راضز دیدش ش تکان داد و بگیر

 .اش فرو رفتی جدیدر پوسته
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خیر دارم، خانم سها. آقا یوسف این ماموریت رو به من _

ده. متاسفانه درگیر اون پرونده ی جسده فعال. خییل سیی

قدیس هم خصوص که خالهنگران شما بودن. بههم 

ز وقنی فهمید من یم خوام واحدم رو در نیست. برای همیر

اختیارتون بذارم، استقبال کرد. اگر شما واحد رو 

دادید، بپسندید، با همون رهنز که به آقا یوسف یم

 .بندمباهاتون قرارداد یم

 .سها نفیس از ش آرامش کشید

 ؟نشدند  آقای حسینز که زندایز -

نه خداروشکر. برای توضیحات خواسته بودنش. انگار -

ون اومده تا احوال خانواده ما رو به هم  این جسد بیر

ی دیگه شم دیگه...من تا ده دقیقهبریزه. مزاحمتون نیم

رسم هتل. تا من صبحونه بخورم، ایشاال شما خانما یم

 !هم آماده شده و پایینید

شیطنت در صدای مهندس ابروهای سها باال پرید. باز 

 بزند که مرد جوان به امید موج یم
ز
زد. خواست حرف

 .دیداری گفت و تماس را قطع کرد
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 !این دیگه چه موذماریه-

صبورا گریه را فراموش کرد و کنجکاو نگاهش را به سها 

 .دوخت

 ؟گفت؟ مهندس شهاب بود چی شد؟ چی یم-

 .چپ نگاهش کردسها چپ

ه ها -  ؟!! مهندس شهاب چیهخوبه بابات سختگیر

 !وا! خب فامیلش یادم نیست-

 .سها ایستاد و به اتاق نگاه کرد

 ؟اون وقت چرا اسمش یادت مونده-

 .صبورا لبخندش را عمق داد

 !چون دوسش دارم-

سها متعجب به سمتش چرخید. صبورا با صورت 

 .شده نگاهش کردشخ

! منظورم اسمشه! - ز نه..نه! نه اون دوست داشیی

خوام اگه یک روزی پرسدار شدم اسمش رو .یمخوام.. یم

 ؟الدین! قشنگه نهبذارم شهاب

 .سها شی به افسوس برای دوستش تکان داد
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شناسم، مثل شهاب ثاقب واال من هرچی شهاب یم-

خورن فرق شت! همه از دم شیطون و مونند...یمیم

 !ذاشتمم رو شهاب نیمتخس ! من جات بودم اسم بچه

مالفه روی تختش را جمع کرد. محال  صبورا ایستاد و 

 .بود روی مالفه هتل بخوابد

مهندسم شیطونه؟ چیه...نگام نکن...خودت گفنی -

 !موذماره

خوام دونم...وسایلت رو جمع کن...یمنه! یعنز چه یم-

م. گفت تا ده دقیقه ی دیگه هتله! بعد هم حالش رو بگیر

ت آقا یم یم. خواد صبحونه بخوره تا ما آماده بشحرصز

ه درست حرف  ز باشیم تا یاد بگیر باید ش ده دقیقه پاییر

 !بزنه

؟ من فقط صورت شستنم-  ...ده دقیقه؟ برای چی

 !صبورا-

 !کشهباشه باشه...اما...خب کرم زدن و اینا طول یم-
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کنم...اگه برو توی دستشویی زود...من اینا رو جمع یم-

خدا بخواد و خونه خوب باشه، دیشب شب آخر 

 ...شیاون بود! بدو...بشمار سه آماده یمآوارگیم

 !؟تو چی -

من بعد از وضو دیگه نیاز به دستشویی ندارم. مثل تو -

کشه. بدو من اینا رو جمع هم آماده شدنم طول نیم

 جماعت ذکور بدقول کنم! فقط دلم یمیم
ی
خواد مثل باف

 !باشه و دیر بیاد

 صبورا خود را به شعت به شویس بهداشنی رساند و 

  .برای سها ادا آمد

ز بودند.  درست ده دقیقه  بعد هر دو حارصز و آماده پاییر

ی مواجه شدند که انتظارش را نداشتند. کیس  ز اما با چیر

منتظرشان بود. آن هم در رستوران! رسپشن هتل با 

لبخند آنها را به سمت رستوران کوچک هتل هدایت کرد 

 .و خودش به جایگاهش بازگشت

ن، به روی مهندس افتاد که به نگاه دو دخیی جوا

امشان ایستاده بود  .احیی
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. من صبحانه- م تموم بفرمایید، خانما. صبحتون بخیر

 !شد. تا شما صبحانه بخورید منم به تماس کاریم برسم

ز -  ...اما شما که گفتیر

 .دار زدی سها لبخندی جانشهاب به قیافه

ز اون موقع اینجا بودم. حدس یم- ! زدم شی    ع بیاید پاییر

بشه. شما واقعا امروز گرفتارم و باید کار شما زودتر انجام

 .رسمصبحانه بخورید، من خدمت یم

این را گفت و با همان لبخند از کنارشان رد شد و سها 

 .زمزمه کرد

 !خندهمردک لوس خوش-

 .صبورا با دور شدن شهاب زیر خنده زد

 !عجب موذماریه-

ز  آماده چشم سها چشم در حدقه چرخاند و به میر

 .دوخت

بیا...فعال که خدا رسونده. صبحونه بخوریم...معلوم -

 .شهنیست قسمت شام و ناهارمون چی یم

 .آمدخصوص که صادق یمو در دلش اضافه کرد...به
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ی مانند باد از ذهنش گذشت. چطور صادق و  ز ناگهان چیر

هایش کیسر را فراموش کرده بود؟ دستشغلش و اسباب

ز صبحانه برایش جلوه یخ کرد.  ای نداشت. نگایه دیگر میر

 .دادبه مهندس کرد که دور از آنها تلفنش را جواب یم

جوان با غذا  نگران، دست صبورا را به دست گرفت. دخیی

ی آمدن برادرش را داشت. صبورا کرد و دلهرهبازی یم

 .غافلگیر از این تماس نگاهش کرد

 ؟چی شده-

 .دنتوانست فوری حرفش را بزن

ی داداشت بیاد...باید دوباره خونه رو ببینیم! این بنده-

 یم
 

افته! انگار واقعا کارش زیاده! این خدا از کار و زندیک

ز تلفنشه  .سومیر

 .صبورا دوباره لرزید

 !؟چکار کنیم-
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 .سها کالفه چشم بست

 اومده. فکر کنم باید  دونم. خودش یر نیم-
 

هماهنگ

بعد دوباره بیاد. از اون بهش بگیم تا بره دنبال کاراش. 

ز دیگه  !ای نگرانم کردهبدتر چیر

 .نگاه ترسیده صبورا روی صورت او چرخید

 ؟چ...چی -

کیسر کمک کنه، خونه! اگه داداشت بخواد توی اسباب-

 !فهمهی قتل رو یمقضیه

زد، دوستش را هایی که از وحشت دودو یمصبورا با چشم

 .نگاه کرد

 .وای! حواسمون نبود-

ا نبود سها در  ز  "!دلش اضافه کرد"حواسم به خییل چیر

 ؟حاال چکار کنیم-

 !فهمهای نیست. آخرش یمچاره-

 .صبورا ناراحت قاشق کوچک را در ظرف مربا رها کرد

 !گذرهشم! بابا از این یگ نیمبدبخت یم-
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کرد، که ترس پیام صبح صادق کیم به این دلگرمش یم

 .دلیل استصبورا از صادق یر 

 !ه بابات نگهممکنه ب-

ز باباست. هیخی ازش مخقز نیم-  !کنهصادق پرس امیر

 .سها نیشخند زد و کلت کمری صادق را به یادآورد

! اما در هر صورت، ما بهشون -
 

ممکنه درست بگ

 .حقیقت رو نگفتیم

! کاش منم گفتهتو به عمه-  .بودمخانمت گفنی

حرف صادق دوباره درگوشش زنگ زد."شما بزرگیی 

 .آیه کشید و اخم کردندارید!" 

ز کاری -  منه! من با معیر
معلومه که گفتم. فعال بزرگیی

دار یم شد که دارم خونه عوض ندارم ویل عمه باید خیر

ی نگفتم، چون یم ز کنم اما منم به عمه از قتل چیر

  !ترسیدیم

زد. پشت گردنش را فشار داد. باید برای پدرش ایمیل یم

کرد، ویل نکرده خیر یم روز قبل. باید او را همهمان سه

ی عقلش را زایل بود! او را رها کرده و رفته بودند. دلگیر
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فهمید که های صادق، تازه یمکرده بود و بعد از حرف

گشا باشد. توانست چقدر گرهارتباط با پدر و مادرش یم

 .پدرش به او و کارهایش اعتماد داشت

 !دسی مهنذاره بریم خونهداداش...اگه بفهمه...نیم-

ز تماسش را تمام کرده  نگاه سها روی مرد جوان که سومیر

 .بود، نشست

 !به نظرم بذاریم خودشون مشکل رو حل کنند-

 !؟یعنز چی -

 .شانه باال انداخت

فهمیدن، خودمون قرارداد رو ت نیماگر خانواده-

کشیدی. بستیم و خودت جور خیر کردنشون رو یمیم

. شده قرار یمموقع یک جورایی توی عمل انجاماون ز گرفیی

 .کردنددونم بازم برخورد خویر باهات یمهرچند بعید یم

ی صبورا نشاند. صدای پر از شزنش سها، اخم به چهره

شد، پس سها به شعت حرفش را مهندس نزدیکشان یم

 .ادامه داد
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آد. من به آقاصادق اعتماد اما حاال داداشت داره یم-

م هست. دارم. بذار خودش جریان رو حل ک نه! اتفاقا بهیی

ذاریم خودش برامون شه. یمپاش وسط کشیده یم

 !کنه کجا ساکن بشیمانتخاب یم

صبورا متعجب ابرو باال انداخت. هنوز از شماتت سها 

 کرداش را درک نیمدلگیر بود. سها ترس او از خانواده

 ؟من...منظورت چیه-

ن-  ؟مگه به مرتیصز نگفنی خانواده باید تصمیم بگیر

 .رنگ از صورت صبورا پرید

کشه اگه از مهدی خوای...داداش منو یمتو...تو که نیم-

 .بدونه

...خانواده- ی مهدی باید اتفاقا باید بدونه! باالخره که چی

ی به گردن کلفنی داداش صادقت داری  .بفهمن تو بزرگیی

 ...نه-

ه که بریم - بچه نشو، صبورا. بذار صادق تصمیم بگیر

ی مهندس که وصله پیشنهادی مرتیصز یا خونهی خونه

 .کاریبه ماجرای قتل. بسه مخقز 
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ز ت مثل خانوادهفهیم. خانوادهتو نیم-  .ی من نیسیی

حس شده بود. هر های صبورا شد و پاهایش یر دست

پیشنهاد از آن یگ بدتر بود. کم مانده بود گریه کند که 

شان ظاهر شد ز  .مهندس ش میر

ی نخوردیدصبحونه باب میلت- ز  .ون نبود؟ چیر

 .سها مودبانه تشکر کرد

شه چند لحظه بنشینید، نه. خییل هم خوب بود. یم-

 !؟آقای مهندس

شهاب با کنجکاوی نگاه به دخیی جوان کرد. وضع بینشان 

ایط عادی نیستنشان یم  .داد شر

 !حتما-

 .این را گفت و نشست

مسلما آن اینجا. راستش...برادر خانم کاظیم دارند یم-

 .باید خونه توسط ایشون هم تایید بشه

 .شهاب شی تکان داد و ساعتش را نگاه کرد

ی شما هم رسند؟ از خانوادهم. چه ساعنی یممتوجه-

 ؟کیس هست
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سها ابرویی باال انداخت و به صورت شهاب دقیق شد. 

 .دانستپشت این سوال چه بود را، نیم

. فکر کنم حدود ساعت یازده یم-  .رسنخیر

چه ی آن نگاه شهاب گویسر را از جیبش خارج و به دفیی

نظیم نفرت داشت و تمام کارهایش را ثبت انداخت. از یر 

، دانست اگر زودتر به یم کرد. با یک حساب شانگشنی

شهرداری برود، احتماال ساعت یازده تا دوازده وقت خایل 

 .خواهد داشت

ره رم و ساعت یازده دوبابسیار خب، خانما! من یم-

گردم. شماره من رو که دارید؟ اگر مشکیل پیش اومد بریم

ین. اگر هم من کاری داشتم حتما زنگ  تماس بگیر

 ...زنمیم
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سها با ریزبینز مرد جوان را تماشا کرد. دروغ بود اگر 

گفت انتظار این برخورد را داشته است. کیم بدخلقی یم

 .ار معقول رایا اخم را بیشیی انتظار داشت تا این رفت
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 .خوایم. شما گویا خییل گرفتاریدبه هر حال عذریم-

ی سها به آن خورد و اشارهتلفن شهاب مجدد زنگ یم

 .بود

از سه روز قبل، کارهام به هم خورده. دور بودم از _

کت. عذرخوایه الزم نیست، خانم سها. برنامه ها و شر

رم من بدون صحبت با شما برنامه ریختم. با اجازه من ب

 !جا کنم. با اجازهدیگه. باید زودتر کارهام رو جابه

ام برایشان  امش ایستادند. شی به احیی هر دو نفر به احیی

خدمت دسنی تکان داد و به سمت کرد، برای پیش  خم

 کشید و نیم
ز
نگایه به خروچر هتل راه افتاد. سها پوف

 .ی پکر صبورا انداختقیافه

صیل مونده. باید به فکر و خیال رو بس کن! خاِن ا-

 !داداشت و البته مرتیصز زنگ بزیز 

؟! من-  ؟!چی

اندرسفییه به او انداخت و به سمت سها نگاه عاقل

ی این فهمید هزینهصندوق رستوران حرکت کرد. باید یم
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شود. نقدا، یا روی ی پرمایه، چگونه حساب یمسفره

 .آیدحساب یمصورت

! هر دو نفر با پس من؟ چه انتظاری داری؟ معلومه تو -

 !تو طرفند نه من

صبورا آنقدر واضح لرزید که به چشم سها نشست. سها 

کالفه شی تکان داد و برای بار صدم خودش را لعنت 

اش کرد که گذاشته بود صبورا حقیقت را از خانواده

ترسید حق واقعا با صبورا باشد و پنهان کند. هرچند یم

ی بشاش قیافهآنها نگذراند او به درسش برسد. به 

 .دار لبخند زدصندوق

 .سالم، خانم. صبحتون بخیر -

 ؟سالم، عزیزم. صبحانه باب میل بود -

ز بله ممنون. یم- خواستم بدونم که حساب اون میر

حساب هتل شه. نقدا یا روی صورتچطوری پرداخت یم

 ؟آد یم

چون شما ساکن هتل هستید هر دوش براتون امکان -

تون پرد ز  .اخت شده، عزیزمداره. اما...میر
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 .ابروهای سها باال پرید

 ؟پرداخت شده-

هایش های دخیی بیشیی پخش شد و چشملبخند روی لب

را درگیر کرد. صورت دلنشینز داشت و لباس سننی و 

ز روشی طرح  .کردترش یمدار دلنشیر

بله، عزیزم. مهندس صولت پرداخت کردند. ایشون از -

ی  .های خوب ما هستندمشیی

اف کشید. باید حدسش را یمسها آیه   زد. در دلش اعیی

ز مهندس به آن صورت خییل خوشایندش  ون رفیی کرد بیر

ز فرق یم کرد. این مرد با تمام نبود اما حاال همه چیر

شناخت فرق داشت. نگاهش، حرف مردهایی که یم

کرد تا با زدنش و حاال رفتارش!هرکس دیگری بود صیر یم

شد، اما او یم ایجاد نیمآنها خارج شود و دیگر سوءتفاه

 .خییل ساده ترکشان کرده بود

تشکری از زن جوان کرد و به سمت الیر هتل راه افتاد. 

صبورا متفکر و عصنر روی مبل نشسته و شش را به 

 .دست گرفته بود
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یم. بعد هم - ه بریم اتاق تا تماس بگیر ! بهیی پاشو، دخیی

ها خونه بریم چند تا بنگایه! شاید داداشت هیچ کدوم از 

 !رو نپسنده. پاشو

هایی که از اشک فروخورده شخ شده بود صبورا با چشم

 .نگاهش کرد

ذاره بیام الزم نیست. صادق بفهمه...بابا دیگه نیم-

 !تویز بری خوابگاه دانشگاهاینجا! تو هم یم

سها دست زیر بازوی صبورا انداخت و بلندش کرد. باید 

ی ش از حرف ز آورد. دیگر بورا در یمهای صقبل از هر چیر

 بود
ز
ز و کنجکاوی نکردن در امورات دوستش کاف  .ندانسیی

 .زنیمبریم اتاق، حرف یم-
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ی پیشنهادی مرتیصز ایستاده بودند و زیر نگاه داخل خانه

 که قصد صلح نداشت، خانه را برریس یم
ی
کردند. صادف

خواب خانه؛ نه بزرگ بود و نه کوچک. سالن و سه اتاق
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ه نسبت کوچک داشت و پیدا بود مستاجر قبیل از یگ ب

 .است عنوان انباری استفاده کردهها بهاز اتاق

خانه و شویس ز ف به سالن خانه بود و  آشیی بهداشنی مرسر

کرد. مند یمدو پنجره فضای سالن را از نور روز بهره

 خوش شد به آن دلحیاط بسیار کوچگ داشت که یم

های مداوم کیسر انه از صدمات اسبابکرد. در و دیوار خ

 .زددر امان نمانده بود و کیم توی ذوق یم

. به نظر صبورا نگران و ترسیده به سها چسبیده بود 

رسید از شدت اضطراب توانایی دیدن خانه را ندارد. یم

د  .سها دستش را دوستانه فرسر

ی نیست- ز  .آروم باش، چیر

ی نیست؟ مهدی اینجاست. چرا جای داد- ز اشش چیر

 ؟اومده

. شنیدی که گفت مرتیصز کار اینقدر تابلو نباش، صبورا -

ف خانم در میون داشته. هرچند بعید نیم دونم پای اشر

 .باشه

 !؟کار کنموای خدا...چه-
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؟ بذار اگر توی تصمیمش جدیه، خودی - آخرش که چی

 .نشون بده

ی چشم، برادرش را نگاه کرد. صبورا لب گزید و از گوشه

کرد ور که با وسواس خانه را برریس یمصادق همانط

ز بود. خواهرش عمال از مرد جوان  حواسش به مهدی نیر

قدر هایش آنکرد. نگرایز صبورا و لرز دستفرار یم

 .بود که توجه صادق را جلب کند واضح

های صبورا کالفه و صادق از صبح و بعد از شنیدن حرف

و ها عصنر بود. صبورا با وجود علم به حساسیت

قرمزهای پدرشان و با آگایه از مشکالت خط

 
 

قرمزها را رد کرده و با  شان، خطخانوادیک

 .بود هایش اعتماد پدرشان را از دست دادهکاریپنهان

شان هم نتواند ترسید حنی وساطت او و نامادرییم

پدرشان را آرام کند. آیه کشید و با ناراحنی به مرد جوان 

مخالف بود ویل تصور ارتباط  نگاه کرد. با افکار پدرش

کرد چه رسد به خواهرش با این مرد او را هم ناراحت یم

شانپدر سخت  .گیر
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ها و وسعت دیدشان را به صادق بعد از آنکه پنجره

ظاهر برریس کرد، به سمت مهدی رفت که کنار اپن 

ها خانه را برریس کنند. تمام مدت ایستاده بود تا آن

ای رفتار ناشایست ندیده بود. حواسش به او بود و ذره

 مهدی را دریمباید ته
 

 .آوردوتوی زندیک

دند - ، فرمودید برادرتون به شما سیی
خب...آقای هرایی

خونه رو به ما نشون بدید. االن ما باید برای صحبت 

 ؟درمورد خونه چکار کنیم

م. اگر مورد پسندتون هست، با داداش تماس یم- گیر

براش پیدا کرده، کلید رو داده راستش دوسنی که اینجا رو 

ه  .بهش و گفته که اگر پسند شد، باهاش تماس بگیر

ز پلیس-  ؟اند گفتیر

سن بودند ویل های صادق نگاه کرد. هممهدی به چشم

یک شوگردن از صادق بلندتر بود. در عوض صادق 

داد که روی بدنش کار کرده است و از نظر بدیز نشان یم

ظاهری، نگاه صادق سنگینز  از او بهیی بود. جز تفاوت

 .خاض داشت
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 !بله-

های جوویز که توی اون کوچه خب، توجه- شون به دخیی

 ؟ساکن بودند، ستودنیه...اما...واقعا علتش شغل ایشونه

. گویا عادت صادق سها با ابروی باالرفته به آنها نگاه کرد 

بود که با آرامش از بقیه حرف بکشد. حاال انگار نوبت 

کت کند...قطعا ا در آزمون راسنی مهدی بود ت سنخر شر

 .داشت صبورا هم شب سخنی در پیش

دونم توی ذهنتون چیه، آقای کاظیم. مادر من رو نیم-

ها به محل ما ی محل یمهمه شناسند. از روزی که دخیی

هایی که خانم اومدند، حواسش بهشون بوده. حنی شب

ان آذین نبودند، پیش خواهر شما رفتند. پس در جری

دونست دنبال خونه مشکالتشون هستند. مادرم یم

ز از برادرم خواست که دنبال خونه یم گردند، برای همیر

دونید که...داداش...روابط خاص خودش رو بگرده...یم

 .داره

 .زد سها به سمت صبورا چرخید و پچ

 ؟بهش گفنی -
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 .صبورا لرزید

بود دونم چطور فهمیده آره. به داداش گفته بودم. نیم-

. یم  .دونست من ترسوئمبعیصز وقتا تو نیسنی

منتظره اش با صادق فکر سها به چند ماه قبل و دیدار غیر

اش. شغیل که از همه پنهان کرده بود کرد و شغل امنینی 

داد که به خاطر همان هم زیر بار ازدواج با و احتمال یم

 .رودهنگامه نیم

اپن تکیه  صادق ابرویی باال انداخت و دست به سینه به

 :داد

 .طور! دست مادر و داداش شما درد نکنهکه این-

به صبورا نگاه کرد و بعد با جدیت مهدی را مخاطب قرار 

 :داد

ای رو هم این خونه خوبه ویل قبلش باید جای دیگه-

کنم. با اجازه ما رفع زحمت ببینیم. داداشتون رو خیر یم

 .کنیمیم
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 بود تا صبورا زودتر 
ز
از او از ساختمان  حرف صادق کاف

خارج شود. صادق ایستاد تا سها به خواهرش بپیوندد و 

 .دست مهدی را محکم فشار داد

ذارم جایی باشه که زیر من روی خواهرم حساسم، نیم-

 !سوال بره

 .مهدی لبخند زد

حق دارید. من خواهر ندارم ویل اگر داشتم قطعا مثل -

ین انتخاب رو بک نه. چه شما حواسم بهش بود تا بهیی

 .خوبه خواهرتون شما رو داره

 .صادق نیشخند زد

 .فعال خداحافظ-

 .به امید دیدار-

 

 ۵۳پارت#

مهدی به دور شدن آنها نگاه کرد. صادق مرد زیریک بود و 

ش را جلب کند. باتوجه به خواست که توجهاو هم یم

دانست که قبل از پدر های صبورا از برادرش، یمتعریف
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اش را موقع راضز کند. قدم بعدیصبورا باید او را 

داشت. باید صادق و برادران خودش کیسر بریماسباب

ز صبورا یم ز به اندازه داشیی دانستند که او در هیچ چیر

 .جدی نیست

                        ***** 

ز صادق گرم بود ویل صبورا احساس لرز  داخل ماشیر

وقنی کرد. مجبور بود کنار برادرش بنشیند، صادق از یم

آمده بود حنی یک کلمه هم حرف نزده و نگاهش نکرده 

 .بود و این برایش با مرگ یگ بود

 ؟خونه چطور بود داداش-

ه شد  .صادق به مقابلش خیر

 .خونه خوبه ویل  ادمای اطرافش نه-

ز نگاه کرد  .سها به آینه ماشیر

ی شدین؟ من شنیدم محله خویر داره-
ز  !متوجه چیر

 .خند زدصادق نیش

زنیم. سهاخانم شما بگید این آقا ش حرف یمدرباره بعدا -

 ؟چطور خونه پیدا کرده
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 .سها متعجب ابرو باال انداخت

 .منظورتون رو نفهمیدم-

آقای صولت رو میگم! آقای هرایی پلیس بود و آشنا -

دوسنی خونه خاطر مادرش و حس انسانداشته و به

 ؟پیداکرده، ایشون چطور برای شما خونه پیداکرده

 .سها ابرویی باال انداخت. حرف صادق پر از کنایه بود

خانمه که چند روز ی قدیستو کار ساخت و سازه! نوه-

 .ش بودیمخونه

 .دست صادق دور فرمان مشت شد

 ؟خب-

ی که با آقای حسینز هم آشناست. آقا صادق مچ- گیر

ها رو بهتون کنید؟ صبوراجان قبال اینشاءهللا نیمان

 !گفت

 :به صورتش کشید صادق دسنی 

 !ها خییل هماهنگ نیستها و دیدهبله گفته! اما شنیده-

 !؟یعنز چی داداش-

! تا به وقتش-  !فعال هیخی نگو صبورا! هیخی
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ز چسبید  کشید و به در ماشیر
 .صبورا نفس عمیقی

بارم شنیده و دیده رو درباره این آقا خب صیر کنید این-

 ؟محک بزنید...چطوره

اش را به سها دوخت. دخیی خونرسد نهصادق نگاه ریزبینا

 .کردبه او نگاه یم

صادق نفس عمیقی کشید و نگاه به مقابل دوخت. سها 

ون نگاه  به بیر
ای که خانه ی منطقهکرد. فاصلهبا پریشایز

ای که شهاب پیشنهادی مرتیصز در آن بود با محله

 . .شددقیقه یممنتظرشان بود، بیست

اس یی سال کرده و چر شهاب برای صادق لوکیشن ار 

ز روی مسیر تنظیم شده بود و الزم نبود او یا صبورا  ماشیر

آدریس بدهندو هر سه مهلنی داشتند تا متمرکز شده و 

افکارشان را ش و سامان دهند. نتیجه این فکرها، چادر 

های شخ چروک شده میان دستهای صبورا بود و چشم

  !صادق و شدرد سها

ساز متوقف ساختمایز تازهطویل نکشید که مقابل 

شدند. ساختمان داخل مجتمیع آپارتمایز بود که نگهبان 
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داشت و برای عبور از آن، صادق نام مهندس را برده 

بود. این امنیت باعث شده بود قدری از نگرایز خوابیده 

 .در صورت صادق برطرف شود

مقابل ساختمان سه طبقه، شهاب منتظرشان بود. به 

ز شان محض رسیدن تماسش را قطع کرده و کنار ماشیر

ها ش تکان داده و  ایستاد تا پیاده شوند. برای دخیی

 .دستش را به سمت صادق جلو برده بود

 .شهاب صولت هستم-

 !صادق، برادر خانم کاظیم-

 .خوشبختم. بفرمایید داخل ساختمان، هوا شده-

دستش را پشت ش صادق گذاشته و اجازه داده بود 

اخل شده و پشت ششان وارد کریدور ها اول دخانم

 .ورودی شدند

واحدهای مجتمع تازه فروش رفته. این ساختمان -

ساکنینش از دوستان قدییم پدرم هستند. طبقه اول، 

مال یک خانم و آقای میانساله که آقا ارتیسر هستند و 

فرزندی ندارند. طبقه سوم هم دست یک خانم و آقای 
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تند و کتابخونه مجتمع فرهنگیه که هر دو بازنشسته هس

 !دستشونه

 .های طبقه را باال رفتند و مقابل واحد ایستادندپله

 !؟این واحد چرا خالیه-

 .صادق بود که کنجکاو پرسید

 !نخواستم به فروش بره-

ها  در را باز کرد و اشاره کرد تا داخل شوند. طوریکه دخیی

 که مشخصا از او 
ی
را متوجه نکند لبخند زد و برای صادف

 .تر بود چشمگ زدوچکک

خواستم از خانواده جدا بشم، مادرجان یع موقیع یم-

مانع شد. چون اسمم رو گذاشتم روی واحد دیگه 

 .نفروختمش

داد. شیشه دو جداره و سکوریت ساختمان بوی نویی یم

کرد. راهروی باریگ از سالن جدا فضای سالن را روشن یم

خانه و سمت دیگیم ز رش دو اتاق شد که یک سمتش آشیی

خواب قرار داشت. انتهای راهرو دری بود که به شویس 

 شدبهداشنی باز یم
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 !وایی اتاقاش خییل کوچیکه-

 .صادق نگایه به اتاق انداخت

 .رسه یکیشون کاربری خواب ندارهبه نظر یم-

ین هر دو اتاق خواب هستند. خونه- های جدید با کمیی

ین امکانات رو داشته  اژ باید بیشیی باشن. ما سیع میی

 استفاده کنیم. کردیم از سیستم خونه
ی
ف سازی شر

های های تاشو و مخقز در کمد و یا حنی مبلمانتخت

 .شوتخت

هایی که در شهاب این را گفت و مدل دیگری از تخت

خانه قدیس خانم دیده بودند را نشانشان داد. صادق 

ون رفت  .شی تکان داد و از اتاق بیر

ای که مرتیصز ابرو در هم کشید، خانه صبورا با نارضاینی 

کف بود و پیدا کرده بود را بیشیی دوست داشت.هم

 .ای هم نداشتپله

 

 ۵۴پارت#
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سها داخل ساختمان چرخید. صبورا که همان دم 

بود. برای  اش را ابراز کرده و یک گوشه ایستادهنارضاینی 

ها زیاد مهم نبودند. فقط به دنبال جای امنز او هم خانه

سال از  ود که شب در آن بخوابد. کیس که نزدیک به دهب

ی ها ش کرده بود، خییل نگران خانهعمرش را در خوابگاه

استیجاری نبود. ذهن او بیش از خانه، پیش ایمییل بود 

 .ی آمدن صادق برای پدرش فرستاده بودکه در فاصله

دار یم ز هم مثل پدر صبورا از وضع خانه خیر ترسید معیر

. پس در  ایمییل کوتاه پدر و مادرش را نگران کند شده و 

ح داده و بعد از چند سال قهر و دوری،  تمام ماجرا را شر

 .پل ارتبایط را دوباره برقرار کرده بود

شهاب در تراس را باز کرد و نمایی از پارک مقابلشان را در 

معرض نمایش گذاشت. هوای شد داخل پیچید و باعث 

 .را به بدنش نزدیک کندشد که سها پالتویش 

ز شده. اگر دیواره- های تراس بلنده و امنیت واحد تضمیر

ز همکارا ها خونه رو دوست ندارند، یمخانم تونم بیر
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این موقع سال بدون آشنا  دونمبراشون جستجو کنم. یم

 .آریدخونه گیر نیم

ی دمغ خواهرش انداخت و نگایه به قیافهصادق نیم

 .بعد به سها نگاه کرد

 ؟نظرشما چیه، سها خانم-

برای من مهم امنیته که امنیت داره و البته ساکته! -

 !؟وآمدش چطوریهخوبه! فقط رفت

ش کوچه ایستگاه اتوبوسه! برای دانشگاه و مرکز شهر -

ز داره. خود مجتمع تاکیس   .شویس دارهماشیر

 :صبورا بود که با بدخلقی پرسید

؟ به بازار دوره-  .خرید چی

شهاب ابروهای صادق را باال انداخت. کنجکاو به لبخند 

 .مرد جوان نگاه کرد

های کناریش اینجا شهرک جدیده. این مجتمع و مجتمع-

یه سوپرمارکت نسبتا بزرگ و یه فروشگاه رفایه دارند. 

اتفاقا اجناس خویر داره و از اطراف هم برای خرید به 
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ز م. تاکیسجا میاناین جتمع تلفنز هم فکر خود ساکنیر

  .بود

ز رو کردین-  !موقع ساخت فکر همه چیر

شهاب شی به تایید صادق تکان داد. از تراس فاصله 

 .گرفت و نزدیک او ایستاد

بله. عالوه بر اون فضای یک مدرسه و مسجد هم در -

های مجاور و رونق نطر گرفته شده که با پر شدن مجتمع

ز شهرک، قطعا مورد نیازه  .گرفیی

 .رک نگاه کردصادق متفکر به پا

 .اما قطعا همه تیپ آدیم به اینجا میان-

ز سیع کردیم به آدم دردشساز - درسته، برای همیر

! این شهر نسبتا بزرگه ویل 
 

ز سادیک نفروشیم. به همیر

ساختار سننی مذهبیش رو حفظ کرده. ما هم مثل بقیه 

 .روی خییل مسائل حساسیم

 :صادق کنار گوش شهاب زمزمه کرد

 مجردی کنم، یمهرچی فکر یم-
 

بینم اینجا به درد زندیک

 !خورهنیم
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 :شهاب تا انتهای حرف را رفت و خندید

نه! به درد اون تیپ مجردی عمرا بخوره! اونم با یک -

ز پا و دو تا معلم باالی ش! بیشیی به درد  شهنگ پاییر

والده خییل راضز خوره که خب، خانمتمدد اعصاب یم

 .به آرامش ما نبودند

هم مثل شهاب خندید و نگاه متعجب صبورا را به صادق 

 .خود خرید

 

 ۵۵پارت#

 !؟کار اون جسد به کجا رسیده-

ها درباره ی شهاب ابرو در هم کشید. حدس زد دخیی

 .جسد گفته باشند

! پلیس به ما اطالعات نیم- ده! مشغول فعال هیخی

 .جو هستندو جست

 !خوام قایی دردش بشننیم-

دق نگاه کرد. نیاز نبود مسیر های صاشهاب به چشم

 .کندنگاهش را دنبال کند تا بفهمد به خواهرش نگاه یم
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م! دارم من صاحب این ملکم آقای کاظیم نه خانواده-

دم. از یک تا به حال ملکم رو به دو تا خانم اجاره یم

ی کردن یک ملک یعنز در دردشهای خانوادهاجاره

یک شدن  ؟مالک شر

 !مخر واحد رو ازت یم-

 .شهاب ابرو باال انداخت

  !خواهرم و دوستش نفهمن-

 ؟شغلت چیه، آقا صادق-

کرد صادق متعجب به شهاب که با جدیت نگاهش یم

 .نگریست

 !کارمند پدرم هستم. تاجرم-

 !دویز که غش تو معامله حرومهخب! پس تاجری...یم-

 :صادق با اخم در هم نگاهش کرد

 ؟منظورت چیه-

ها فروشم. تو هم مستقیم به خانمبهت خونه رو یم-

ند ازت خونه اجاره کنند یا نه! من کیس  ز حارصز بگو! ببیر

 !زنمرو گول نیم
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د و به سمت سهایی رفت که جایش شانه ی صادق را فرسر

ه بود.  را در تراس گرفته و متفکر به فضای پارک خیر

ده بود که رگ های گویسر را میان دستش آنقدر فرسر

 .ددستش، برجسته شده بو 

 ؟مشکیل پیش اومده-

سها شوکه از فکر خارج شد و به شهاب نگاه کرد حالش 

خوب نبود. ایمیل کوتایه که برای پدرش فرستاده بود، 

کرد. پدر و جواب داده شده بود و این دل آشوبش یم

مادرش را بعد از ده سال نگران کرده بود. آنقدر در فکر 

چشم اش کرد و لرزش به بود که صدای شهاب شوکه

 .شهاب نشست

ی پرسیدین- ز  ؟چیر

  .شهاب به دست سها نگاه کرد

 ؟خونه رو پسندیدید -

من زیاد توی پسند اینجا دخیل نیستم. دوستم و -

 !برادرش باید بپسندند
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ون شده! دارید یم- لرزید. اگر اجازه بدید در تراس رو بیر

 .ببندم

سها آشفته شی تکان داد و وارد سالن خانه شد. آنقدر 

ته بود که حنی متوجه عوض شدن صحبت شهاب آشف

 .و نگاه کنجکاوش نشد

هایش وجب زد. آرام و قرار نداشت. دور خانه را با قدم

عاقبت کنار خواهر و برادر ایستاد. با صدای آرام بحث 

 .کردند. آنقدر غرق بحث بودند که متوجه او نشدندیم

ز جا...یا بریم-  !گردی خونهیا همیر

ی قبلیمون خییل داداش! از خونهاینجا کوچیکه، -

ی! دلم یم ز ه! نه حیایط نه چیر  !پوسهکوچیکیی

ی بابا. بسیار خب. وسایلت رو جمع کن تا بریم خونه-

باز داره. شده هر روز اونجا هم بزرگه و هم حیاط دل

کنز ویل به جای برای دانشگاه بری و بیای، این کار رو یم

 !دیگه فکر نکن

را متوجه خودش کرد. علت  ای آنها سها با شفه

خاطر کرد. بعید بود بهجویی صبورا را درک نیمبهانه
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ز مهدی مقابل برادرش بایستد.حدس یم زد علت چیر

 .دیگری است

 ؟آقا صادق، خونه رو پسندیدید -

طور که خودتونم تر از همه همونی خوبیه. مهمخونه-

خصوص که شما گایه شبا نیستید و گفتید امنیتشه! به

 !ی مهربویز هم اطرافتون نیستگه همسایهدی
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صبورا از حرص چادرش را مشت کرد. دوست نداشت 

ین ی قدیسنزدیک خانواده خانم بماند. حنی کوچکیی

داد. آرزو کرد که مهدی نیامده ارتبایط با آنها آزارش یم

وقت شد. آن بود و مرتیصز خودش با برادرش طرف یم

 .ن خانه را بپسنددمحال بود که برادرش ای

ز خوبه...پس به مهندس یم-  ؟گیر

 .گمکنم و تا شب بهش یمجو یمو یکم پرس-
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دانست برای او سها به صورت جدی صادق نگاه کرد. یم

ها و حنی مهندس سخت ی همسایهنامهپیدا کردن شجره

  .نیست

 نیم-
ز
ز صبورا پس حرف جان تا آقایون مونه! بریم پاییر

 .حرفاشون رو بزنند

دست زیر بازوی صبورای عصبایز انداخت و از خانه 

 .خارج شد

 ؟!چته-

 .آدمن از اینجا بدم یم-

ای که مرتیصز پیدا کرده...یا خواد بری خونهتو دلت یم-

ز دیگه  !؟ایهمسئله چیر

ی به سها بگوید. دعا نیم ز دعا کرد توانست از ترسش چیر

از  که صادق شب بماند تا با او حرف بزند. تنها کیس که

هایش باخیر بود. پس تصمیم گرفت به همان ترس

 .دسنی سها بچسبدی دمبهانه

ه. حیاط داره! مطمئنا به امنیتشم فکر - اون خونه بزرگیی

 !کرده! مثال پلیسه
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! داداشت رو حساس کردی روی مهدی-  !مقرص خودیی

م؟ مگه من یم- خوام از مهدی و داداشش خونه بگیر

 !رده! ما با اون طرفیمدوست مرتیصز خونه رو پیدا ک

بری، پس راحتم وقنی اونقدر راحت اسمشون رو یم-

 !آن به دیدنتاونجا یم

سها آب دهانش را قورت داد و به سمت صادق چرخید. 

دانست از یک نزدیکشان ایستاده است. صبورا جرئت نیم

ها را  نگاه کردن به برادرش را نداشت. صادق با اخم دخیی

ز فرستاد و دنبال دید . از اینکه یمافتاد  شان راهپاییر

حدسش درست است و مهدی با خواهرش شوشی 

دارد آشفته بود. بدتر از آن، آگاه بودن سهایی بود که به 

 .او اعتماد داشت. لحنش توفنده و تند بود

ه بریم. تا آقای صولت در خونه رو قفل کنه، منم - بهیی

 گم خونه رو زنم به این مهدی شما و یمزنگ یم

 !نپسندیدیم
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هایش شخ آورد. چشمداشت ادای خواهرش را دریم

د و اشک به چشم دخیی بود. شانه ی خواهرش را فرسر

 .جوان نشاند

 داداش...خییل...خییل یر -
ز
 .انصاف

، صبورا! بهدورشون رو خط یم- خاطر تو جلوی بابا کیسر

. اگر شوهر  ایستادم تا به آرزوت بریس و دکیی بیسر

! گند زدی به اعتماد خواسنی کم خو یم استگار نداشنی

 .من

 !داداش-

 ؟کرد یا برات بگمدویز بابا بود چکار یمیم-

یافت. صبورا لرزید. اگر پدرشان بود مهلت توضیح نیم

شد و چه بسا با یک ازدواج مستقیم به خانه برده یم

های به اشک شد؛ مثل مادرش! چشمرو یماجباری روبه

دانست در ش را لرزاند. یمی صبورا دل صادق نشسته

 .گذردخواهرش چه یم

 !کنز باهاش مقایسه بیسر چرا...کاری یم-
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صبورا ناراحت از قضاوت برادرش و دلگیر از اینکه 

مشاجره جلوی سها رخ داده است، دست برادرش را با 

ون رفت   .شتاب عقب زد و از ساختمان بیر

 کرد. دست لرزان صادقو واج نگاهشان یم سها هاج

 .هایشان متعجبش کرده بودبیشیی از حرف

 .گفتیدباید به من از دوسنی اینا یم-

 .با اخم به صادق نگاه کرد

من جاسوس شما نیستم، آقا صادق. صبورا تنهاست. -

ای خوب پر یم ز کردید دنبال محبت اگر تنهاییش رو با چیر

 !گشتجای دیگه نیم

ز صادق غضب  آلود به سها نگاه کرد. گویسر هنوز بیر

ده یم  .شددستهای سها فرسر

 ما چی یم-
 

 ؟دونید از زندیک

...اینجا هم جای آگاه کردن من نیست-  .رسما هیخی

ز رفت ویل پشیمان برگشتپله  ای پاییر

ی بهتون بگم. اما بذارید به- ز  یه چیر
عنوان خواهر بزرگیی

وقت با صبورا دوست تون هیچشما، پدر و داداش عیل
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نزدیکش هیخی به جز ترسیدن بودید؟ نه! از مردای 

ز اخما چی صدقهندیده! قربون اش رفتید؟ نه! جز همیر

بهش نشون دادید؟ جز اینکه شما کیم و فقط کیم از 

 بینتونه؟! طوری پدرش منطقی 
ی
تر هستید چه فرف

برخورد کردید باهاش که حنی عیل که نه سال ازش 

ه براش خط کشه! اینطوری براش ونشون یمکوچکیی

یی ن شید. باهاش دوست باشید و قبل از قضاوتش غیر

 .بنشینید پای حرفاش

 

صادق عصنر دسنی به موهایش کشید. سها حرف آخر 

را زد و به سمت پله ها راه افتاد. در شش بلوا برپا بود و 

 یم
 

ی صبورا و کرد. آشفته بود و حوصلهنفسش تنگ

وقت کرد. هیچها را درک نیماش را نداشت. آنخانواده

 .ادری نداشت و همیشه با پدرش دوست بودبر 

خاطر آوردن پدرش، آه کشید. دلش جای آرایم برای با به

خورد. خواست. پیغام پدرش در شش تاب یمفکرکرن یم



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کنم. باید باهات حرف بزنم. نگرانم "یک خط تهیه یم

 ".کردی

بعد از یازده سال قرار بود صدای پدرش را بشنود. نه 

،
 

 !برای آنکه پدرش را نگران کرده بود برای رفع دلتنگ

خواست. باید به سوخت. دلش گریه یمهایش یمچشم

 .رفت تا دل سبک کندمشهد اردهال یم

 

 ۵۷پارت#

شان رفته بودند. هر صادق و صبورا بعد از شام به اتاق

ی کرده بودند. یگ  ز دو گرفته و نگران خود را مشغول چیر

زد اما دری    غ تاب ورق یمکرد و دیگری کاش کار یمبا گویسر 

از کار مفیدی که انجام شود. افکارشان درهم و فکرشان 

مشغول بود. صادق قصد داشت قبل از دیدن پدرشان، 

ی روز بعد را داده با صبورا حرف بزند. به مهندس وعده

کیسر حرف زده بود. حاال بود و با پلیس هم برای اسباب

 .وقتش بود، با صبورا اتمام حجت کند
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وقنی سها، با آن لحن تند با او صحبت کرده بود، مدام از 

کرد که مبادا حرف او راست باشد. خودش را مالمت یم

سیع کرده بود برخالف پدرش از در دوسنی با صبورا وارد 

چه شود اما انگار حق با سها بود و نتوانسته بود به آن

ام زیادی قائل بود و یم خواست برسد. برای سها احیی

دتوانیم  .نست حرفش را ناشنیده بگیر

کرد که کتابش را با خشم رها   صادق به صبورایی نگاه

کرده و زانوهایش را در آغوش گرفته بود. خواهرش 

یظریف و شکننده بود و سخت های پدرشان ازصبورا گیر

شد شخصینی ناپایدار ساخته بود. هنوز هم باورش نیم

ز ریسگ کرده و با پرسی دوست  شده که صبورا چنیر

 .باشد. کالفه میان ابروهایش را فشار داد

عرص پدرشان زنگ زده و از او خواسته بود که با صبورا 

شان به خانه بازگردد. هرچند باز هم سیاست نامادری

 شده بود اما هر دو یم
 

دانستند مانع جنجال بزریک

ز دلیل نباید پدرشان دیر دوباره آرام یم شود. به همیر

داد تا بتواند واهرش را از دست یممهلت حرف زدن با خ
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در برابر پدر، از موضع قدرت وارد شود و تا با صبورا 

ی امکان نداشتحرف نیم ز ز چیر  .زد، چنیر

 .گویسر را کناری گذاشت و باالخره سکوت را شکست

 ؟خوای حرف بزیز نیم-

 .های شخ از اشکش را به برادر دوختصبورا چشم

نکنز هم مهم نیست.  من حرفامو زدم. تو باور کنز یا -

 !چون آقاجون حکمش رو داده

 .صادق کالفه صندیل را به تخت نزدیک کرد

آقاجون هنوز از شاهکار اصلیت خیر نداره! ماجرای این -

 ؟پرسه چیه

 .صبورا بیشیی در خودش جمع شد

من کار بدی نکردم. گفت دوستم داره! پرس خوبیه. -

 !ش تقریبا تمومهخونه! شبازیدرس

قدر به این پرس اخالق بابا چطور جرئت کردی اینبا -

؟ بعد هم با پررویی از محاسنش برای من 
نزدیک بیسر

 !حرف بزیز 

 :صبورا لب گزید. شش را زیر انداخت و زمزمه کرد
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ون رفتم نه - من کار بدی نکردم، داداش! نه باهاش بیر

 !هیخی 

 .صادق نیشخند زد

ند وقته پس این همه اطالعات رو از کجا آوردی؟ چ-

 ...مراوده دارین

  .صبورا میان حرف صادق پرید

بس کن! من نصف اطالعات رو از مادرش دارم. خوب -

گرده. با بودنشم دیدم. چشم پاکه...چشماش هرز نیم

شناختم. مادرش چندبار رفتم خرید. بازارای اینجا رو نیم

اومد باهامون! مامانش دوست نداره بدون مرد بره یم

 !اهاخرید...مثل م

ای کشید. از خدا صیر خواست تا صادق هوف کالفه

 .صدایش بلند نشود

زیز یا فکر کردی قدر راحت حرف رو یمجلوی بابام این-

ت شده؟ چرا با سها خانم نیمصادق یر   ؟رفنی غیر

 .کنددانست برادرش صبوری یمصبورا لب گزید. یم
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سها...سها وقت نداره...بره خرید از قبل...از قبل -

ی خواد بخره! حوصلهخواد بره و چی یمدونه کجا یمیم

ز نداره  !گشیی

 !اومدنزدی، مامان یا هنگامه خانم یمزنگ یم-

دانست صبورا لرزید.خطاکار بود و خودش هم یم

آورد. سها بارها به او اخطار داده و گوش نکرده یمبهانه

 دیگری را خواست دور از چشم خانوادهبود. یم
 

اش زندیک

 .تجربه کند ویل انگار ناموفق مانده بود

وری نیم- ز رصز شد که...ممکن...ممکن بود چیر

 .شد صیر کنمبخوام...نیم

 آری، صبورا! عقلت کجاست؟ هنگامهداری بهونه یم-

ه ه و عقلش از تو بیشیی  !خانم ازت کوچکیی

؟ از هنگامه- جون تو و بابا آره! اصال من نفهمم! که چی

 !بدترم

 .تاسف تکان داد صادق شی به

بسیار خب! خودت به بابا توضیح بده. چون زنگ زد و -

خواست فردا صبح برگردیم. فکر نکنم رضایت بده دیگه 
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ی هم از این شازده نداره. ترجیح  برگردی! تازه هیچ خیر

 !ده درست رو دانشگاه آزاد شهر خودمون بخویز یم

 !اونجا...اونجا پزشگ نداره-

 !مقرص خودیی -

شکش را پاک کرد و به سمت برادرش چرخید. صبورا ا

صادق عصنر شش را روی پشنی صندیل گذاشته و 

 .چشم بسته بود

گه با مردا حرف آد یمداداش...من دکیی بشم...بابا یم-

 ؟خواید...همکارامو غربال کنید نزن؟! یم

و قایط نکن، صبورا- ز  !همه چیر

  !جوابمو بده-

 ؟هکره دویز این پرسهالزم باشه آره! یم-

 .زدصبورا اخم کرد. قلبش تند یم

؟ یک رو یم-  چی
 

 ؟یک

صادق بدون تغییر در حالت نشستنش و بدون باز کردن 

 .هایش جواب دادچشم

! پرس همسایه- ز شازده! مهدی هرایی  !همیر



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 .لحنش آنقدر تند بود که صبورا به خود لرزید

 !ه...هکر؟ اون...اون مهندس کامپیوتره-

 .نگاهش کرد صادق چشم باز کرد و 

 !ایهیه هکر حرفه-

 !؟دویز تو...تو از کجا...یم-

صادق نیشخند زد. مرد جوان برادرش را هم دور زده بود. 

سفید بد نیست، اما دوست دانست کار هکرهای کالهیم

 خواهرش روی نخ نازک حالل و حرام تاب 
 

نداشت زندیک

 .بخورد

دونسنی هکره! پس اینش مهم نیست! معلوم شد نیم-

 .قابل اعتماد نیست

سفیده...کارش بد سفیده، داداش...بخدا کالهکاله-

 !نیست...حروم نیست...دزدی نیست

 

 ۵۸پارت#

 بود تا ابروی صادق باال پرید. دفاع صبورا و آگایه
ز
اش کاف

ز شود خواهرش چندان صداقنی در گفتارش  مطمی 
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ز  ون رفیی نیست و ارتباطش با پرس همسایه، محدود به بیر

 .مادر او نیستبا 

 ؟اینم مامانش بهت گفته بود -

 .صبورا لب گزید و ش به زیر انداخت

 !کنز رفته بیشیی ناامیدم یمخوبه...رفته-

! تقصیر من چیه تو دل نداریداری...قضاوت یم-  !کنز

 .صادق نیشخند زد

جرئت داری همینو به بابا بگو! جرئت داری بهش بگو -

 !به پرس همسایه دل دادی

 یمصبورا 
 

کرد. شش را میان دست گرفت. نفسش تنگ

رویش روی تخت نشست. اشک روی صادق با اخم روبه

 .صورت صبورا راه گرفته بود

برعکس فکر و خیالت، منم دل دارم! اما عقل هم دارم، -

صبورا! آقاجون خط قرمزای خودش رو داره...هم تو 

تکشون! بهت دویز و هم من! پا گذاشنی روی تکیم

دار کاری اعتمادش رو خدشهکرده بود اما با مخقز   اعتماد 
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قدر آرومم، برای اینه که بینز من اینکردی! اگه یم

 !دونم طوفان در انتظارتهیم

 !من...من مامان نیستم-

کار دویز ایراد کارت کجاست! باهات چهتو حنی یم-

کنم؟! مثل مردای عهد حجر بزنم کبودت کنم؟ یا مثل 

ز خواستگار تا خودش آقاجون حبست کنم ب دمت به اولیر

 !؟تکلیفت رو روشن کنه

زده به برادرش نگاه کرد. جدیت صادق لرز صبورا وحشت

 .بر تنش نشاند

 ؟چی -

سد  .صادق نیشخند زد. بد نبود صبورا کیم بیشیی بیی

ز آخر هفته یم-  !آن! شک نکن جوابشونم گرفیی

  .صبورا احساس شگیجه داشت

 ؟کنز شو...شوچز یم-

های صادق چنان در هم گره شد که نفس صبورا بند اخم

 آمد. گناهش چه بود جز مخقز 
 

ایط زندیک اش؟ کردن شر

ز از جو بدی که در آن بود، آن هم فقط برای  جز نگفیی
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ز نقطه ای؟ گناهش چه بود جز دل دادن نرسیدن به چنیر

به پرس قدبلند و مومشگ همسایه که حارصز بود برایش 

 .ا کندجی قاف را جابهقله

 !اما...این...این نامردیه-

 !هرچی که هست...مقرصش خودیی -

طوری ترسیدم اینمن...من نگفتم چون...چون یم-

 ...بشه...اما

 .اما بدتر شد-

ز بود...آقاجون گفتم. یم- ..هم همیر

خواست درس بخونم...از خواست...نیمنیم

 .اولم...مخالف بود

ون داد. صبورا  دوباره دچار صادق نفسش را کالفه بیر

 .لکنت شده بود

ز پرس بدی نیست! شاید بتونه عقل توی - محمدحسیر

...اما...توی  شت بیاره! امکان داره بذاره درس بخویز

 !شهر خودمون

 !داداش-



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 .هایش مشت شودبغض صبورا باعث شد دست

ز جا هم زیادی آروم بودم...خودتم یم- ! اونم تا همیر دویز

سهاخانم بهم زد. اگر االن هایی بود که به خاطر حرف

آرومم و گذاشتم از پرس همسایه راحت حرف 

...گوشیت رو نگرفتم و نفرستادمت پیش آقاجون،  بزیز

به خاطر این بود که سهاخانم بهم گفت تو از من 

های تریس؟ از منز که شبتریس! آره؟ تو از من یمیم

جوره حمایتت کرده تنهاییت رو پر کردم؟ از کیس که همه

 ؟تریسیم

صبورا لرزید و باعث شد خط میان ابروهای صادق 

 .تر شودعمیق

کنه! تکلیف تو و درس خوندنت رو آقاجون مشخص یم-

منده م که نیم تونم برات کاری بکنم جز اینکه از شر

ی بهش نگم! چون با ازدواجت  ز ماجرای پرسهمسایه چیر

ز خودبه  !شهخود حل یمهمه چیر
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های مهربانش. به دریک شمصبورا به مهدی فکر کرد و چ

هایش. به گوش شنوایش. که از او داشت. به حمایت

  .کشیدقلبش تیر یم

کس رو حال سها...هیچبه خوش...خوش-

کس رو نداره و همه...بهش حالش...هیچبهنداره...خوش

 .اعتماد دارند

به ی حرف صبورا مانند سییل در گوش صادق رصز

افتاد و عذاب وجدان اش به سها نشست. یادش به طعنه

  .اش اضافه شدبه ناراحنی 

ز حرف زدم. - خودت خراب کردی صبورا...من با آقا معیر

ز  خیر داشت که خونه مشکل پیدا کرده. خیر داشت رفتیر

تون تا مشکل حل بشه یا خونه پیدا خونهی صاحبخونه

؟ اون خانیم که فکر یمکنید. یم کنیم کیس رو نداره، بینز

ی اقوامش رو یر  ز خیر نذاشته! فقط از ماجرای قتل چیر

دونستند که احتماال اونم به خاطر قلب مریض نیم

ز خونه دقت نظرش رو عمه خانمش بوده! توی گرفیی

دیدم. توی محیط کار خیر دارم چقدر جدیه! کاری نکرده 
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اعتماد بشه. مثل یک مرد که کیس بهش شک کنه یا یر 

سهاخانم هوای کارای خودش رو داره! خودت رو با 

هاش، رو ش سهاخانم مقایسه نکن! بابا با همه بدبینز 

 !خورهقسم یم

صبورا روی تخت دراز کشید و با این کارش صادق را 

ی را که به  ز مجبور کرد از جایش بلند شود. مالفه تمیر

 .همراه داشت روی شش کشید و چشم بست

 

 ۵۹پارت#

خوایم! عرصی ش رو نیمزنگ بزن مهندس بگو خونه-

ره بریم! سها بدون من یمهش گفنی فردا اسباب یمب

 !پانسیون اساتید

صادق لبخند غمگینز زد و خودش را روی تخت به زور 

 .جا داد

ز -  ت یمقدر برای خواستههمیر
 

 ؟جنگ

...من فقط باید تن - ز مگه فایده داره؟ بریدن و دوخیی

 .کنم
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 .صادق دست روی بازوی خواهرش گذاشت

ی مهندس ی؟ چرا از خونهچرا دوباره کابوس دید-

دونم بابا توی امکانات غرقت کرده آد؟! یمخوشت نیم

تون چندان تعریقز نداشت. پس ی قبیلویل ظاهر خونه

ی  ؟بهم بگو چی باعث شد اونقدر به اون خونه ایراد بگیر

 !خوام بخوابمیم-

ی نیست-  !تا جوابمو ندی از خواب خیر

 برای شماها دارهنیم-
ی
؟ اون خونه من خوام. چه فرف

ش منتفیه! بخوام و نخوام دیگه مسئله

ز یمکابوس تونه درمونش هامم...حتما آقا محمدحسیر

 !کنه

 .صادق ابرویی باال انداخت

خوبه! پس من به آقا مرتیصز هرایی بگم برای آخر هفته -

ای هم وقت نداریم. که هیچ، برای هیچ موقع دیگه

 !خواهرم انتخابش آقا محمدحسینه

به شعت روی تخت نشست. نگاه گیجش را به صبورا 

 .برادرش دوخت



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

...نگفنی آقا چی یم- ، داداش!؟ مگه نگفنی
 

یک

ز   ...محمدحسیر

 .صادق نیشخند زد

هردوش دروغ بود. بابا قراری برای آخر هفته نذاشته! -

مدیون هنگام شدی دوباره! با مادرش دست به یگ کرده 

! بابا کیم  ز داشیی ز خیر آروم شده. اما و گفته از همه چیر

قطعا تنبیه در پیش داری. نظر منم هنوز همونه! 

ش رو خط باید...گوش بده...باید دور مهدی و خانواده

 !بکیسر 

ز خویسر و ناخویسر معلق ماند. گرد غم جای  صبورا بیر

 .شادی صورتش را پر کرد

حال هنگامه! وقنی به جای به خوش...خوش-

 هنگام...دل منمخانم بهش یمهنگامه
 

لرزه...چه یم یک

 ...برسه

من هیچ وقت جلوی خودش و مادرش بهش نگفتم -

 ؟هنگام! تو از تموم حرفام فقط همینو شنیدی
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توانست مهدی را صبورا بعضش را قورت داد. نیم

کردند. پس به اش یمتکهفراموش کند، حنی اگر تکه

هنگامه و صادق چسبید، تا موضوع خودشان فراموش 

 .شود

خوایش، داداش؟ از وقنی بزرگ شدید...بابا چرا نیم-

برات خونه جدا گرفته...محرم نامحرم کرده...نگو که فکر 

 !کنز خواهرتهیم

 !مادرش دوست نداره دامادش بشم-

ن برات همیشه مامانه جز وقنی پای هنگامه وسط - نسیی

ش دویز دوستت داره...یمآد! یمیم ه دخیی دویز که حارصز

 !رو بده بهت

ن ابروهایش را فشار داد. تنها کیس که از رازش صادق میا

ن بود. وقنی فهمیده بود، آگاه بود نامادری اش نسیی

پیشنهاد چه کاری به او شده است، مقابلش ایستاده و 

گفته بود اگر کار را قبول کند، باید به خاطر هنگامه و 

 .امنیت و آسایشش دور او را خط بکشد
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! احتماال به خانم منتفیهموضوع من و هنگامه-

خوای کنه! جواب منو بده...چرا نیمزودی...نامزد یم

 !ی مهندسبری خونه

، داداشچی یم-
 

 !؟یک

صادق با جدیت به خواهرش نگاه کرد. صبورا آب 

دهانش را محکم قورت داد. مجبور بود موضوع را رها 

 .کند

؟ بابا...نیمجدی جدی...االن داری راست یم-
 

خواد به یک

 ...زور

گفت خیر ش رو داشت! اگه مامان بهش نیمامهبرن-

 .کردداشته، این کار رو یم

 .صادق نگاه جستجوگرش را به صورت خواهرش دوخت

تریس! چرا به اونا به قول سهاخانم از من و عیل و بابا یم -

ی نگفنی  ز  !؟چیر

 !دونستهنگامه...هنگامه یم-

 .های صادق در هم فرو شداخم

 ؟دونستچی رو یم-
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 !ای...مه...یعنز آقای هرایی روماجر -

 .صادق نیشخند زد

همون مهدی رو؟! دستش درد نکنه! دست تو هم درد -

 ؟نکنه. از هنگام بزرگیی پیدا نکردی

دونستم به دونستم...یمروم نشد به مامان بگم. یم-

 !گهمامان یم

 بود که 
ی
صادق نفس عمیقی کشید. جای شکرش باف

 .کیس از خانواده خیر داشت

 ؟ی خونه نگفنی چرا درباره-

کردیم...بهشون وقنی خونه پیدا یم-

گفتم...خودم...خودم که جرئت نداشتم به بابا یم

...شما به سها اعتماد بگم...اونا باید...به بابا یم ز گفیی

دارین...منم...منم دارم! بهش حسودیم میشه...اما بهش 

هم  اعتماد دارم. مامان بلد بود چطور به بابا بگه...سها 

 .شدکنه! پس مشکل حل یمکه...کار خطا نیم

دار صبورا را به خویر فهمید. با صادق معنای حرف نیش

 .ناراحنی شی تکان داد و به حرف قبلش بازگشت
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 !؟خواسنی ی مهندس رو نیمچرا خونه-

 داره...یم-
ی
 .خواید برید پای قراردادچه...چه فرف

بردار نیست. مهندس آدم خوبیه. کارهاش درسته و کاله-

ی ی خوبیه و نسبت به خونهخونه جای امنیه. منطقه

ز و نوسازه و بوی نا  ه. تروتمیر
قبیل به دانشگاه نزدیکیی

 ؟ده! چرا نهنیم

 !به اون آدما ربط داره-

؟ منم نگرانشم! نباشم دروغ ی اون قتل رو یمپرونده-
 

یک

گفتم...اما مهندس و مادرش نسبت به قتل و اتهاماتش 

 !دورترین آدمان

 ؟دویز از...از کجا یم-

 .صادق با جدیت به خواهرش نگاه کرد

مشکلت فقط همون بود؟ علت کابوسات اون خونه و -

 ؟قتله

 .صبورا لب گزید و دوباره زانوهایش را بغل کرد

 ؟اون روز...اون روز که مامان...مامان مژده مرد...یادته-
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 ۶۰پارت#

 

 

 ؟...مامان مژده مرد...یادتهاون روز...اون روز که مامان-

 و یر حرف صبورا آن
ربط بود که باعث شد قدر ناگهایز

 .صادق مکث کند

 به هممنظورت چیه؟ چرا آسمون و ریسمون یم-
ز
 ؟باف

ه شدصبورا به چشم  .های برادرش خیر

سیدیوقت ازم دربارههیچ...هیچ-  .ی اون روز نیی

 !صبورا-

های ه به چشمصادق عصنر به خواهرش نزدیک شد. نگا

 .دلگیر خواهرش کرد

من اون موقع خودمم بچه بودم. یادت نیست؟ مگه -

چند سال داشتم؟ نه سالم بود! بزرگیی که شدیم، تو 

خودت همیشه در این مورد سکوت کردی، هرچند...اون 

 !حادثه...جای سوال نداشت

 .صبورا بغضش را فروداد تا بتواند حرف بزند
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ن...هیچ وقت نخواستید بدونید اما...نه تو...نه خانجو -

ز بود  !که چرا بابا...همیشه به مامان...مژده بدبیر

د  .صادق کالفه زانوی خواهرش را فرسر

؟ همهتو چت شده؟ چرا پای قدیم رو پیش یم- ی کیسر

دونیم موضوع چی بود! من و تو، کم شاهد ما یم

هاشون نبودیم! مادرمون، پدرمون رو مشاجره

بودن به بابا! بدبخنی  شوهرش دادهخواست! به زور نیم

کوبید اینجا بود که دل به شوهرش نداد و هر بار اینو یم

  !کاشتنفرت تو دلش یم تو ش بابا و تخم

هایش شد شد بود. صادق حق پلک صبورا پرید. دست

ی نداند! مادرش هیچ ز وقت او را برای داشت چیر

از کودیک هایش انتخاب نکرده بود. صبورا بود که درددل

ی مادرشان بود. صادق ی داستان عاشقانهشنونده

 .شانس بود که نبایدها را ندیده و نشنیده بودخوش

فهیم؟ از عشقش مامان...عاشق بود...عاشق! یم-

نیستش بهجداش کردن...به زور! پرسه رو ش 

 ؟فهیمکردن...یم
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 .صادق ابرو در هم کشید

؟ خویر تو چی یم-
 

 ؟یک

خانم مامانو ستم...قدیس...قدیسن...نه! خوب نی-

ی اونا کشته شناسه! یگ...یگ توی خونهیم

 !شده...مامان...مامان عاشق پرسهمسایه بوده

های اشک از چشم صبورا چکید. نگاه صادق مات لب

برهم صبورا باعث و های درهمصبورا مانده بود. حرف

 .شدوحشتش یم

، صبورا داری چی یم-
 

 !؟یک

خانم...شبیه...شبیه عکیس بود قدیسی خونه...خونه-

...وقنی از  که...عکیس که مامان تو دستش بود...وقنی

 !ها افتاد...عکیس که توی دستش بودباالی پله

ون  دهان صادق یر هدف باز و بسته شد. مثل مایه بیر

مانده از آب دهان باز کرد و بست. در یگ از روزهای تلخ 

گشت، خیر درسه بازیمکودیک، در یگ از روزهایی که از م

ها سقوط کرده و جان داده آورده بودند مادرشان از پله
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ی پدری شده است. با مادربزرگش، خانجون، رایه خانه

  .ای که در آن بلوا برپا بودبودند. خانه

وقت پدرش توضیخ وقت پیکر مادر را ندید. هیچهیچ

ه ی علت مرگ نداد. همه گفتند مژده به خاطر اینکدرباره

ها به دوباره باردار شده است، خودش را از باالی پله

ز پرت کرده  که گویا، موقع بارداری  پاییر
ی
است. اتفاف

صبورا هم رخ داده بود. حاال خواهرش مقابلش نشسته و 

زد. خواهری که شاهد مرگ های عجیب یمحرف

مادرشان بود! صبورایی که تا چند وقت بعد از حادثه، 

 .ز دست داده بودی تکلمش را اقوه

های صبورا تند و پشت ش هم روی صورتش اشک

ز یمیم آمد. عاقبت صادق سکوت را غلتید و پاییر

 .شکست

؟ اینا چه ربظ داره...واضح حرف بزن، تو...تو چی یم-
 

یک

صبورا...کدوم عکس؟ تو اون موقع کوچیک 

 !بودی...حتما...حتما شوکه شدی
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ش حلقه کرد و او را به صبورا ناگهان دستانش را گرد برادر 

 .های گریستآغوش کشید و های

مامان...عاشق پرس همسایه شون بود... گفت...گفت -

نیستش کردن...بعدم...بعدم شوهرش دادند به شبه

بابا...که از شهر دیگه بوده و...غریبه...دیدی...دیدی بابا 

خواست بیاد وقت...نیمهیچ وقت...هیچ

 ...بدبخنی رضایت داد بیام اینجا...دیدی...دیدی با چه

صادق دستش را گرد تن خواهر لرزانش محکم کرد. دروغ 

نبود اگر بگوید ترسیده است. صبورا میان آغوش برادر 

 .به حرف آمد. حواسش بود که مگویی را بازگو نکند

 ...اومدبابا...از بابابزرگ اینا...خوشش نیم-

د. صادق کالصبورا شش را به سینه فه بود و ی برادر فرسر

ز نداشت. در کل عمر ده ساله  برای گفیی
ز
ی او، که حرف

ها را شاید سایل پدر و مادِر مادرشان زنده بودند، آن

ی ی خودشان نه خانهبار دیده بودند. آن هم خانهیک

ها! بعد از مرگ مادرشان هم آنها زنده نمانده بودند آن

 .که دیداری اتفاق بیفتد
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 ۶۱پارت#

 ؟ی قدییم بابابزرگ رو یادتهتو...تو خونه-

صادق مکنی کرد. آه کشید و ش خواهرش را از روی 

 .سینه بلند کرد

اومدن دیدن شون نرفتیم. اونا یموقت به خونهنه! هیچ-

ز مامان! بعد از مرگشونم که خونه رو دایی   .ها فروخیی

شون رو...نشونم مامان...مامان عکس خونه-

ی انم بود...گفت خونهخی قدیسداد...مثل...مثل خونه

شون...شبیه بوده! مثل...مثل خودشون و همسایه

 !خانم اینای قدییم قدیسمحله

 .های صبورا را از دور تنش باز کردصادق کالفه دست

خوای به چی بریس، صبورا؟ بابا، آقای حسینز رو یم-

شه اون آشنای قدییم باشه...وگرنه محال بود دیده! نیم

 !بمویز ش بذاره تو خونه

 .خانم رو که ندیده بوداما...اما قدیس-

 .صبورا از ترس به خود لرزید
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ش...مثل همون خونه بود...بابا...بابا نباید بفهمه! خونه-

ی مهندس! اون...اون آدم که نباید بریم خونه

مرده...شاید...شاید همون مردی باشه که 

 !گفتمامان...یم

کرد بود و حس یمصادق گردنش را لمس کرد. عرق کرده 

 .اش افتاده است. نفسش تنگ بودبختک روی سینه

! یمبذار من بفهمم تو چی یم-
 

 مامان عکس خونهیک
 

ی یک

ای خانم رو به تو نشون داده! خونهقدیس

که...مع...معش...مال اون مرد بوده. مامان با اون مرد 

....پرسه شبههمسایه بودن! یم
 

نیست شده...و مامان یک

کنز اون بابا شوهر دادند...حاال تو فکر یمرو به 

 ؟جسد...مال همون...مرده

صبورا شی به تایید تکان داد. صادق هم مثل او انگار 

 :لکنت گرفته بود. صادق دور خودش چرخید

ز از ی قدیسامکان نداره. خونه- خانم اینطور که گفتیر

 .برن اونجای آقا یوسف دورتره پس جسد رو نیمخونه
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ناراحت چشم بست و صادق کالفه ایستاد. طول صبورا، 

ز رفت. فهمیدن آدرس  کم اتاق را چند بار باال و پاییر

وجو الزم بود قدییم مادرشان کاری نداشت. کیم جست

کند یا نه! در تا بفهمد این فاجعه به آنها ربط پیدا یم

وپالی صبورا اشتباه باشد. اگر دلش دعا کرد افکار پرت

آمد، پدرشان قطعا دیوانه ب دریمها درست از آحرف

ی آنها نفرت داشت که شد. او آنقدر از مامان مژدهیم

! پس  بردن نامش در خانه تابو بود و گنایه نابخشودیز

شد. اما قبل از آن قطعا این ماجرا برایش گران تمام یم

آورد. به سمت صبورا های صبورا در یمباید ش از حرف

 .چرخید

 شناخت؟ چرا یممامان رو یمخانم، گفنی قدیس-
 

 ؟یک

ای! نگاهش یه روز اول...گفت...گفت تو دخیی مژده-

جوری بود. تازه...مطمئنم مادر مهندسم مامان رو 

 .شناختیم

  .صادق کالفه روی تخت خودش نشست
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ی حنی اگه حرف تو درست باشه و اینا به گذشته-

  !مادرمون ربط داشته باشن، به ما ربظ ندارند، صبورا

؟ اگه...ما...ما نباید بریم پیش - اما...اما اون قتل چی

 ؟پلیس

صادق ابرو در هم کشید و خییل جدی خواهرش را 

 :مخاطب قرار داد

ت بوده، صبورا! قطعا به تو اون موقع فقط هفت ساله-

 .شه اعتماد کردت نیمحافظه

 ...اما...من مطمئنم بابا هم-

 .صادق میان حرفش پرید

م نزن! بسپارش به من و قول بده به کافیه! حرفش-

کس حنی سهاخانم، کس...خوب گوش بده...هیچهیچ

! من اول باید بفهمم آدرس قدیم بابابزرگ با 
 

ی نگ ز چیر

خانم یگ بوده یا نه! بعد خودم درستش آدرس این قدیس

کنم...الزم نیست ماها مستقیم درگیر بشیم. کافیه یه یم

 !صل ماجراکد به پلیس بدیم تا برسن ش ا
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های صبورا آب دهانش را محکم قورت داد. دست

 .لرزانش را بغل کرد

 .ترسممن...من از اینا یم-

صادق نگران ایستاد. ترس صبورا به او هم شایت کرده 

 .بود

 

 ۶۲پارت#

سها روی تخت نشسته و به گویسر داخل دستش نگاه 

 مثل بمنر آماده کرد. از نیمیم
ی ساعت قبل، گویسر

لرزاند. شده و با هر بار لرزیدن، تمام جانش را یم انفجار 

زد. اتاق ی غریبه باز هم روی گویسر چشمک یمشماره

ساکت هتل، برایش مثل سلول انفرادی تنگ شده بود. 

زد شد و حدس یمبار سوم بود که تماس گرفته یم

سال است  سوی خط مردی است که یازدهمخاطب آن

 !دارد و نداردش

برای بار سوم تماس قطع شود، باالخره قبل از آنکه 

ز  وز شد و انگشت لرزانش را روی عالمت سیر عقلش پیر
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کشید و گویسر را به گوشش چسباند. صدای نفس 

عمیقی که در گویسر پیچید نشانش داد فرد پشت خط 

ز مثل خودش، مضطرب است و این را از نفس های نیر

ز کشید، یممحکیم که یم مرد، فهمید. صدای آرام الو گفیی

 .آب بر آتش تردیدش ریخت. خودش بود؛ پدرش

 ؟سها جان-

ز   لبش لرزید و حساب کرد چند سال است که چنیر

 .سهاجایز نشنیده است

م-  ؟دخیی

ز نیاید. هنوز نیاز  لب لرزانش را گاز گرفت تا اشکش پاییر

داشت بشنود و پدرش انگار دردش را فهمید که باز 

 .خطابش کرد

 !سها؟ دخیی بابا-

سته بود و خش داشت ویل هنوز مثل قبل، گرم صدا شک

رسید. اشکش را پس زد و تمام توانش و قوی به گوش یم

 ."را جمع کرد تا بگوید"سالم

 :صدای هاشم با غم و عشق در گویسر پیچید



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 .سالم، دخیی باباعلیک-

، غم و درد. مکث هاشم بعد از 
 

صدا پر بود از دلتنگ

ش واژهداد او هم مانند سالم، نشان یم کرده ها را گمدخیی

بام، است. زمان زیادی از وقنی که دو نفری روی پشت

زدند، دور از زن همیشه حساس خانه، گپ یم

 .گذشتیم

سها آب دهانش را قورت داد. دلش این سکوت را 

های الیک پریسهایی مثل احوالخواست. دلش حرفنیم

ده ها حرستش به دلش مانهایی که سالخواست همانیم

 .بود

 .اش جاری شداشک روی گونه

 ؟اونجا...خارجه...احوالتون خوبه-

ش گوش داد. هاشم ناباور به صدای بغض آلود دخیی

ی که روزگاری نه ز ی کم داشت. چیر ز چندان صدای سها چیر

 یم
 

 :گفت. سها دوباره تکرار کرددور به آن آهنگ زندیک

  ؟هوا...خوبهو آب-
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گوشش تکرار   اش در های عمههاشم لرزید. حرف

...سها مثل قبل  تو کشنی شد."تو با تصمیمت، روح دخیی

 ".نیست

و هوا شده. مثل صدای دخیی من. فکر اینجا آب-

ها هر دلییل داره جز قهر، اما کردم جواب ندادن ایمیلیم

مو خوب نشناختم. قهر کردی، سها؟ بچه  انگار دخیی

 موندیمخیر یمشدی؟ فکر نکردی اگر من و مادرت یر 

 ؟شدیمازت چه حایل یم

 .صدا گرفتسها آب دهانش را قورت داد و اشکش را یر 

های ایمنز بودند. منم هر اونا جواب نداشتند. توصیه-

بار مثل یک دخیی خوب، خوندم و عملشون کردم! 

تونستند باهاتون...حرف بزنند، احوالم رو...اونایی که یم

 .گفتندبهتون...یم

 .هاشم ناباور به حرف آمد

؟ آره؟ سهای من داره گریه یمداری...گریه یم- کنه؟ کنز

ی که وسط مسابقات ورزیسر پاش شکست و از  دخیی

 ؟قهرمایز جاموند ویل گریه نکرد...سها 
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سها نفس عمیقی کشید. ناباوری صدای پدرش را دوست 

نداشت. پدرش خیر نداشت از سهای قدیم، بدیز مانده 

 
 

  .بدون روح زندیک

تاق تاریک پشت شش انداخت و روی هاشم نگایه به ا

 .ها نشستپله

ی و درکمون نکردی. بعد این - نگو که هنوز از ما دلگیر

ی که خانم دکیی شده، انتظار نداشتم  .همه سال، از دخیی

سها لب گزید. او هم از خودش انتظار نداشت. فکر 

کرد کند. فکر یمکرد گذر زمان پوست کلفتش یمیم

شان و دیدن و شنیدن صدایها تواند بدون آنیم

صورتشان دوام بیاورد ویل نتوانسته بود. هر چه پیشیی 

شد و در چشمش رفت نبودشان بیشیی بزرگ یمیم

 بزند، پس سکوت کرد. هاشم یم
ز
نشست. نتوانست حرف

 .کالفه دسنی به صورتش کشید

هایی که من بهش مادرت، دل خوش کرده به ایمیل-

یلت قفل شده و خودم دم. بهش گفتم ایمجواب یم

ز   .ایمیل ساختم. تو من رو مجبور کردی به دروغ گفیی
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 .سها لب گزید و اشکش را پاک کرد

 ؟حالش...حالش چطوره-

نگاه هاشم دوباره تا اتاق تاریک رفت و برگشت. صدایش 

 .پر از غم بود

 .ما خوبیم. از خودت بگو-

 !بابا-

 .هاشم نفس عمیقی کشید

شده. کامل...ویل  بیماری خییل ساله درمان-

 .عوارضش...مونده

 ...مرسی نبود...منم-

ز تو بیشیی از من - شایتش خییل کمه اما احتمال گرفیی

شد بود، سها...تو ژنتیک مستعد مادرت رو داری...نیم

 .ریسک کرد. فکر کردم قبال در این باره حرف زدیم

گرفتم. مثل شما...جذام مرسی نیست بابا...نه من نیم-

 ...وقنی که
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شد ریسک کرد. از اون گذشته ناآگایه مردم رنجت نیم-

شدیم ازت. واکنش عمه و عموهات داد. باید دور یمیم

 ؟یادته

سها خودش را بغل کرد. یادش بود. بدترین خاطرات 

خواست چون عمرش را خوب یادش بود. کیس او را نیم

  .مادرش بیمار بود

 .داشتمموندید توی شهر. منم...منم شما رو یم-

 .تونست تحمل کنه اونطوری ببینیشمادرت نیم-

  .سها دستش را مشت کرد

؟ شما رو هم نیم-  ؟تونستم ببینمشما...شما چی

 .هاشم شش را به دیوار تکیه داد

 

 ۶۳پارت#

 

ز الدین تو رو اونجا برده-  ؟معیر

جای آن اضطراب سها میان ابروهایش را فشار داد. به

مانده بود. در ایمیلش برای اولیه فقط اندویه بزرگ 
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شان ایپدرش فقط از جسدی که در مجاورت خانه اجاره

عمو،  ی که دخیی پیدا شده بود گفته بود  و از زن و مرد پیر

 !پرسعمو بودند و پیگیر احواالت مادرش

است و رو شدهاش روبهزند با خانواده مادریحدس یم 

 کرد پدرش نگران قسمت جسد شده است، ویلفکریم

اش ی مادریانگار نگرایز پدرش بیشیی به خانواده

 .ی آنهابرمیگشت و دیدار غیر منتظره

ز خانواده- شناسه. ی مادرم رو یمبله. فکر کنم معیر

گم؟! من فقط جایی رو که معتمد شما پیدا درست نیم

ی درباره ز  انتخاب کردم. مادرم چیر
 

ی کرده بود برای زندیک

فته بود. فقط وقنی دید نه نام و نشون اقوامش به من نگ

عمه ونه عموهام، هیچ کدوم حارصز نشدند قبولم کنند، 

ها التماس من برای باخیر لب از لب باز کرد و بعد از سال

 گذشتهشدن از شگذشت خانواده
 

ش رو توی ش، زندیک

 .چند جمله خالصه کرد. اونم بدون هیچ نام و نشویز 

 .هایش را با غم بستهاشم چشم
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ز - کار نداره. موقع ازدواج ما یک دین دلییل برای اینالمعیر

ز نیستم اونها  ده ساله بود و حنی مطمی  ز پرسبچه ده، سیر

رو یادش باشه. ممکنه اشتباه کرده بایسر سها. برام 

 جایی که درباره
وجو ی مادرت پرسازشون بگو. گفنی رفنی

 ؟شناسند کردند. چی باعث شد فکر کنز مادرت رو یم

 .سها اخم کرد

ز با آقای حسینز صمیمانه، - چون خودم دیدم که معیر

وجوی زد. غیر از اون، وقنی پرسدم از آشنایی یم

، قدیس خانم و پرسعموش رو دیدم شک کردم ویل وقنی

خانم از شما پرسید و اسمتون رو ی قدیسخواهرزاده

ز شدم  .گفت مطمی 

هاشم با ناراحنی زمزمه کرد قدیس و سکوت کرد. دیگر 

 .داشتتردیدی ن

ها اقوام مادرم هستند من درست فهمیدم نه؟ اون- 

 ؟درسته

م-  !آره خودشون هستند. ازشون دور بمون دخیی
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من به مادرم حق دادم که نخواد اقوامش رو ببینه. من -

رسه، اونا هم مییل به دیدنشون نداشتم، اما به نظر یم

خواد مادرم رو ببینند! انگار چشم انتظار دلشون یم

ز رو به  برگشتنش بودند! ماجرا چیه بابا؟ مامان همه چیر

 !؟دونمدونید که من نیممن گفته؟ شما چی یم

ی خانه رفت و هاشم آیه کشید. نگاهش تا پنجره

برگشت. فرصت زیادی نداشتند. خواب مژده کوتاه بود و 

ش باور داشت که کم بیدار یمکم شد. او هم مثل دخیی

تلخز که مژده از  خوری دایی همرسش و ماجرایجز حق

شگذرانده بود، رازی تاریک در گذشته وجود دارد که 

یک نکرده بود. رازی که  همرسش حنی او را هم در آن شر

اش شد. مکث طوالیز مانع بازگشت مژده به وطن یم

 .باعث شد که صدای سها در گویسر بپیچد

ز -  ؟بابا، هستیر

مرد، حق داره آخر عمری دنبال حاللیت باشه. -  اون پیر

 .بهش بگو مادرت از حق خودش گذشته

مرد؟ آقای حسینز -   ؟کدوم پیر
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  :هاشم مکنی کرد و سپس جواب داد

 فامیل زن دایی -
موسوی! آسدجالل موسوی! حسینز

 !مادرته

ی تخت نشست و پاهایش را از آن آویزان کرد. سها لبه

نگاهش روی اسباب اندک اتاق هتل چرخید. قلبش تند 

خورد."من از ش در شش تاب یممادر  کوبید. حرفیم

 "!ترسیدمم یمدایی زن

 ؟زن...دایی -

 !دایی مادرته! آسدجالل؛ داییشقدیس زن-

 !خانم...شوهر ندارهپس...پس دایی مادرم...مرده! قدیس-

هاشم ابرویی باال انداخت. احساس کرخنی در تنش 

 .پیچید

پس مرده! اگر کیس بوده باشه که بخواد مادرت رو -

مرده! اگر نیست، از قدیس و ببینه،  فقط همون پیر

ش دور بمون...بخصوص با وجود اون جسدی خانواده

که اونجا پیدا شده. دور و بر این خانواده نچرخ! نذار 

 ؟ای سها بفهمن شغلت چیه! متوجه
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اش، در گویسر زمزمه شدهسها گیج از اطالعات تکمیل

 "؟کرد"چرا 

عتماد داری نه؟ تونم توضیح بدم. تو به من ااالن نیم-

م اعتماد دارم! از قدیم، حرفای  مثل من که به دخیی

خواد زدند. دلم نیمی این خانواده یمعجینر درباره

. حساب مادرت با داییش هم بمونه برای  ش بیسر درگیر

 !اون دنیا

ی قدیس بابا...ما...راستش پرس شهناز خانم، خواهرزاده-

بودم که گرفتار خانم، برامون خونه پیدا کرده....گفته 

 ؟جایی شدیم...با اون چکار کنمجابه

پرس شهناز؟ این پرس رو وقنی خییل کوچیک بود دیدم! -

اگر خونه خوبه و باعث نمیشه با اون خانواده در ارتباط 

، مشکیل نیست. فقط همه جوانب رو بسنج بابا.  بایسر

م اعتماد یم کنم. ارتباطت رو هم من به تشخیص دخیی

ز رو بگوباهام حفظ کن   .و همه چیر

 .سها با حایل غریب آه کشید
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 و -
ز

دلم...براتون تنگ شده بابا...نمیشه بیام بابابایع

 ؟ببینمتون

هاشم نگایه به پشت شش انداخت. چراغ خانه روشن 

 .شده بود و این یعنز مهلتشان تمام بود

ه خاطره- ی مادرت تو دل ما هم تنگ شده برات. اما بهیی

  !ذهنت تغییر نکنه

 ؟وضعش...خییل بده-

 .هاشم آه کشید

تشخیص دیرهنگامش و بعد هم فرارش، باعث شده -

  .عوارض موندگار بشه. بعیصز اعصابش حس ندارند

اش بلند سها دست روی دهانش گذاشت تا صدای گریه

کرد در عرص تکنولوژی مادرش نشود. چه کیس باور یم

 ؟گرفتار این بیماری منحوس شود 

 

 64پارت#

- ... ز ز نمیتونه خوب حرف بزنهگفتیر  !گفتیر

  .ش آسیب دیدهحنجره-
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 :هاشم مکنی کرد و ادامه داد

من دیگه باید برم. نگران ما نباش. این شماره رو -

زنم. کاری که انگار کنم اما بازم بهت زنگ یمخاموش یم

مباید قبال هم انجام یم  .دادم. مراقب خودت باش دخیی

د از شنیدنش به سها منتظر خداحافظز پدرش شد و بع

ه ماند. چهارسال قبل در اقدایم بدون برنامه  گویسر خیر

ریزی، وقنی با دانشگاه برای برریس یک اثر تاریخز به 

 در 
ز

 رفته بود، ش از روستای بابابایع
ی
ف آذربایجان شر

آورده بود، جایی که بعد از ابتالی مادرش، والدینش در 

ایط بد رو  چ و دیگری آنجا ساکن بودند. یگ به خاطر شر

وی داوطلب پزشگ! اما توایز برای دیدن  به عنوان نیر

 .عزیزانش در خودش ندیده بود

پاهایش را داخل شکمش جمع کرد و شش را روی آن 

گذاشت. جذام بیماری ریشه کن شده به شمار یم آمد. 

مبتالیانش در سال به کمیی از یک نفر در ده هزارنفر 

شد با ع، درمان یمرسیده بود و در صورت تشخیص شی    

ین عارضه ممکن  .کمیی
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اما از اقبال بد آنها، تشخیص مادرش دیر انجام شده 

بود. نه به دلیل فقر و یا ناآگایه شخص، فقط به این 

 
 

های مادرش دلیل که هیچ پزشگ روی زیز با ویژیک

گذاشت. جذام بیماری فقرا بود و تشخیص جذام نیم

ورترین تشخیص برای مادرش با وجود همرس پزشکش، د

 .جذام بود

ی با ضایعات پوسنی و مادرش بعد از یک سال درگیر

ز درمان برای آن، وقنی دچار مشکالت حیس و  گرفیی

تنفیس شد، با شک و تردید، تحت عمل نمونه برداری 

برای جذام قرار گرفت و با ناباوری، جذام تشخیص داده 

نها، شد. بعد از اثبات جذام مادرش و اعالم سالم ماندن آ

مادرش شبانه خانه را ترک کرد و شش ماه بعد پدرش او 

 پیدا کرد. جایی که در یازده سال گذشته، 
ز

را در بابابایع

بان پدرو مادرش بود ز  .میر

باوجود اینکه شایت بیماری بعد از درمان صفر بود و 

، یم  ی شدید پوسنی یا عصنر حنی افرادی با درگیر

 کنند، اما توانستند در جامعه مثل افراد عادی 
 

زندیک
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مادرش حارصز به بازگشت نبود و پدرش هم مثل 

 
 

اش را به او ترجیح داده بود. همیشه،ماندن با عشق زندیک

 .مادر ضعیف و بیمارش، بر او ارجح بود

 

ز گویسر میان دستش افکار بد را کنار زد و به  ه رفیی با وییر

اختیار اش یر . با دیدن نام مهندس بر گویسر کرد آن نگاه

کرد. آدیم نبود که خالف حرف پدرش رفتار کند. از   اخم

 خارج از برنامه او آن خانواده دور یم
ی
ماند مگر آنکه اتفاف

 .کردرا دوباره به آنها نزدیک یم

 

منده که دیر آپ شد ز بود. شر  .پستها همیر

 

 .یک توضیح مخترصی بدم درباره جذام

عده ای از دوستان پرسیدن مگه جذام ریشه کن نشده؟! 

باید بگم بله...ویل ریشه کن شدن به معنای صفر شدن 

ه که روزی صفر بشه...از نظر  نیست. هرچند امید میر
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پزشگ وقنی ابتال به یک نفر در ده هزار نفر برسه، اون 

 .بیماری ریشه کن شده اعالم میشه

بیماری جذام توی ایران خوشبختانه ریشه کن شده ویل 

ه. چون از زمان ابتال تا هنوزم مواردی از ابتال دیده میش

ز   که عالیم خودشو نشون میده، بیر
سال  ۵تا  ۳زمایز

سال هم دیده  ۲۰حداقل زمان الزمه و حنی گایه تا 

 .شده...به این دوره کمون میگن

 

امروزه خوشبختانه با درمان شی    ع بیماری، نه دیگه اون 

ظاهر ناجور و عوارض عصنر دیده میشه و نه ابتالی 

ن گذشته مرسی بودن جذام بسیار کمه و با جمیع...از او 

تماس طوالیز و نزدیک با بزاق و ذرات تنفیس فرد منتقل 

میشه....پس با تشیص به موقع میشه گفت از ابتال 

ی میشه..فرد جذایم بعد از درمان حنی با عوارض  جلوگیر

 .شدید..بیماریش مرسی نیست
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 توی ایران دوتامرکز مهم از قدیم برای افراد جذایم

یز....یگ مرکز مشهد  تیر
ز

 .بوده...یگ بابابایع

 جذایم ها با خانواده هاشون 
ز

امروزه توی مرکز بابابایع

 میکنند که خیلیهاشون سالم هستند و فقط به 
 

زندیک

 میکنند
 

 .خاطر بار روایز اونجا زندیک

 

متاسفانه اروزه بیشیی از جذام، عوارض روایز بعد از 

نه. متاسفانه این  جذامه که به این بیماران آسیب ز میر

بیماری ارتباط مستقییم به فقر و رژیم غذایی داره و به 

 بیماری فقرا معروفه

 

 

 ۸۵مورد مادر سها...مربوط به سال حدود 

رخ داده(  ۹۷سال قبل.)داستان سال  ۱۵هست....یعنز 

ابتالی مادرش هم قطعا مال سالها قبل بوده....پس با 

ایط کنویز مقایسه نشه  ...شر
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 ۶۵پارت#

 

اختیار اخم کرد. اش یر با افتادن نام مهندس بر گویسر 

آدیم نبود که خالف حرف پدرش رفتار کند. از آن 

 خارج از برنامه او را خانواده دور یم
ی
ماند، مگر آنکه اتفاف

 .کرددوباره به آنها نزدیک یم

نفس عمیقی کشید و خواست تماس را برقرار کند که 

ی زیر  لب زمزمه کرد و کش  تماس قطع شد. بهیی

سوخت. خودش را موهایش را باز کرد. ریشۀ موهایش یم

های روی تخت رها کرد و به سقف اتاق زل زد. حرف

ی مادرش نباید شد. چرا خانوادهپدرش در شش مرور یم

شدند؟ چه حرف ناخوشایندی پشت از شغلش باخیر یم

 ؟ش این خانواده بود 

ی  ز ز چیر ز با علم به چنیر خانه آنها را برایشان پیدا چرا معیر

کرده بود؟ چرا در تمام این سه سال، حرف نامربویط 

ی این خانواده نشنیده بودند؟ و هزار چرای دیگر درباره
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  در شش شکل گرفته بود و مانع یم
 

شد تا به دلتنگ

 .اش فکر کندبیشیی شده

های پدرش آنقدر عجیب بود که حنی فراموش کرد حرف

 کشید و با از او دلگیر است
ز
، پوف . با لرزش دوباره گویسر

گمان آنکه مخاطبش باز مهندس است، گویسر را 

 .برداشت. با دیدن شماره غریبه، تماس را برقرار کرد

 ؟بله-

 :صدای زیز غریبه در گویسر پیچید

 ؟سها خانم-

 !خودم هستم-

 .زن مکنی کرد وبه حرف آمد

 !شهناز هستم، مادر شهاب-

 شهناز و ابرو در هم کشیدزیر لب زمزمه کرد 

 ؟بله. حالتون خوبه-

اش را داد، نگایه به پریسشهناز جواب احوال

هایش کرد و با صدایی آرام به حرف آمد. یوسف و مهمان

 .دخیی و دامادش مهمانش بودند
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  !باید ببینمت سها جان-

 ؟مشکیل پیش اومده-

مشکل که نمیشه گفت، ویل الزمه باهات حرف بزنم. به -

ه، اما بعد بهیی دیدم خودم شها ب گفتم باهات تماس بگیر

 .باهات حرف بزنم

های پدرش در شش تکرار میشد. روی تخت حرف

 .ای از موهایش را به بازی گرفتنشست و شاخه

 ؟چه صحبنی -

 شهناز خودش را با ظروف شگرم کرد

 !نمیتونم االن برات بگم، فقط باید بگم خییل مهمه-

 ...ارتباط با مادرم و گذشته استشهناز خانم اگر در -

 !هم هست و هم نیست. باید ببینمت-

ی مردد شده بود. باید برای  ز بار در تصمیم گیر برای اولیر

 .کردندیدن این خانواده بهانه جور یم

 ؟هسنی -

 .صدای شهناز افکارش را پاره کرد

  !بله-
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. اگر امکانش - ز فردا فکر کنم درگیر اسباب کیسر هستیر

همدیگه رو ببینیم، اگر بشه خونه ما  فردا هست پس

ا و شهاب خونه نیستند. اگر هم  ه، دخیی بیای که بهیی

، جور یم
 

 !کنم و میامجای دیگه بگ

 ؟گید چی شده شهناز خانم؟ چرا پشت تلفن نیم-

 شد نگاه کردبه راضیه که نزدیکش یم

ببخش عزیزم که یر وقت مزاحمت شدم. حضوری _

م کن یک همدیگه رو دم. دیدمت بهت توضیح یم خیر

 .زدمببینیم. مهمه وگرنه االن زنگ نیم

 ناچار موافقت کردسها کنجکاو و نگران از این تماس، به

تون یم-  .کنمبسیار خب. خیر

ی در پاسخ خداحافظز شهناز گفت و تماس را شب بخیر

قطع کرد. موهایش را به دندان گرفت. پدرش گفته بود 

شت کار اشتبایه انجام دهد. به او اعتماد دارد. قصد ندا

فهمید نگرایز شهناز از چیست و چرا اینقدر باید یم

 .عجوالنه برای مالقات با او تماس گرفته است
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گفت شهناز برای دیدنش  تردید داشته و حیس به او یم

برای پشیمان نشدن این تماس را گرفته است. وگرنه فردا 

 .اخیر کندتوانست او را از درخواست مادرش بمهندس یم

بار برای همیشه این ارتباط را قطع آیه کشید. باید یک 

کرد. هرچند قرار هم نبود که ارتباطش با صاحب خانه یم

کرد شان ادامه دار شود. اما باید به خودش اقرار یمقبیل

های پدرش و حساسینی که نشان داده بود و که حرف

ا از تماس خارج از انتظار شهناز کنجکاوش کرده بود ت

 .ماجرا ش دربیاورد

**** 

ز و جمع کردن وسایل یک خانه ی کوچکشان زمایز بسیی

ده بود. باوجود چهارمرد که هر یک به نویع سیع  نیر

داشتند کار زودتر تمام شود، وسایل خانه تا ظهر کامال 

ی جدید منتقل شوند. جمع شده و قراربود عرص به خانه

کرد اس یمی پیشنهادی مهندس، که عجیب احسخانه

تر از دیروز و از روی ناچاری تمایل صادق به آن خانه کم

  .است
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خسته روی کارتنز نشست و پشت ساقش را مالش داد. 

ز و  عضالتش گرفته بود و این سابقه نداشت. نشسیی

توانست های مکرر یمهای زیاد و شد و گرم شدنپاشدن

 بدنش باشد. نگاهش روی صادق که با 
 

دلیل کوفتگ

کرد، نشست. های ریز شده، دو برادر را نگاه یمچشم

حضور مردهای جوان و مادرشان چندان خوشایندش 

گرفت و ها گرم نیمنبود و این از رفتارش پیدا بود. با آن

ازحد مادرشان نبود، عذرشان را اگر ارصارهای بیش

 .خواسته بود

ها بود و این حس بد شبازی تمام مدت حواسش به آن 

ی   .کردایجاد یمبیشیی

هایی کوتاه به او نزدیک شد. خسته و کالفه صادق با قدم

ها نشست و شش را بود. کنار سها روی یگ از کارتن

ز آورد تا صدایش به گوش کیس نرسد  :پاییر

کردم این پرسه، مهدی اینقدر نیتش جدی فکر نیم-

 .باشه
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ها جدیست. مادرش رسما سها فکر کرد؛ بیش از این

 .داندعروس خود یمصبورا را 

 

 ۶۶پارت#

 

ز سادهفکر یم- است و میشه رفع و کردم یه دوست داشیی

رجوعش کرد. اما اشتباه کردم. صبورا آدیم نیست که 

کنه براش تصمیم بشه بازخواستش کرد. مجبورت یم

ز انتظار داشتم مانع  . برای همیر
ی! شما عاقل و بالیعز بگیر

ندازه. بابا رو توی دردش ب خواهرم بشید که خودش

کنه! کال توی موضع خییل از این ماجرا استقبال نیم

ه. البته شک ندارم درباره هنگامه خانم  صبورا سختگیر

ز هم اگر مادرش مجال یم  .طور بودداد، همیر

سها اخم در هم کشید اینکه خودش از این خانواده 

آمد یک حرف بود و احساس صبورا حرف خوشش نیم

انواده نباید به مذاق صادق بد دیگر! جدی بودن این خ

 .آمدیم
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مشکیل یک جوون به خواهر شما عالقه داره. این چه-

داره آقا صادق؟ خواهرتون بزرگ شده، قطعا هرجایی 

فقط اینه  ممکنه خواستگار داشته باشه. وظیفه شما هم

که کمکش کنید انتخاب خویر داشته باشه، چه این 

باشید که این خانواده و چه دیگری. باید خوشحال 

 .کنمخانواده جدی هستند! درک نیم

 فشار داد
 

 .صادق میان ابروهایش را از خستگ

ز خسته- م. توی این دو روز انگار اعصاب من رو گذاشیی

ز چهارمیخ و یم کنید. البته کشن! شما هم درکم نیمبیر

  !نباید هم درک کنید. جای من نیستید

 ؟کنمچی رو درک نیم-

به خواستگاری که اینطوری پیدا بشه  پدر من دید خویر -

نداره. دخیی از نظرش باید بشینه توی خونه، خانواده 

ن و تمام! اینکه دخیی خارج از  پرسه بیان بپسندند و بیر

 ...خونه دیده بشه...چطور بگم
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فکرشون خرابه! ببخشید که اینقدر رک گفتم. فکر -

کنند خواهر شما یک دخیی خرابه که اینطوری یم

 !گار پیدا کردهخواست

صادق کالفه دسنی به صورتش کشید. تعصبات پدرش را 

کرد. گایه او را هم که ریشه در قدیم داشت درک نیم

 !کالفه میکرد چه رسد به صبورا را

کمکم کنید این مشکل رو حل کنم. بابا بفهمه ممکنه -

 .برخورد خویر نداشته باشه

آماده  چه کمگ بهتون کنم؟ من جز اینکه مهدی کامال -

ز نیم  نیست، مشکیل توی این خواسیی
 

بینم. آینده زندیک

ه این ادم رو  خواهرتونو با این فکرا خراب نکنید. بهیی

بشناسید یا صبورا رو قانع کنید رهاش کنه یا پدرتون رو 

 .که اونو بپذیره

 

 .صادق ناراحت شی تکان داد
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. باید کمکم کنید تا - ز  برام عزیز هستیر
مثل خواهر بزرگیی

رایه پیدا کنم. اینکه من اینقدر راحت برای شما حرف 

ز حس خوبم به شماست نم برای همیر ز  .میر

سها لبخندی زد. حس او هم به صادق، مثل یک خواهر  

ش بود. او را بیش از پدرشان دیده و  به برادر کوچکیی

خواست صادق بتواند به شناخته بود و دلش یم

 .خواهرش کمک کند

  .کنمدوتون حمایت یممن هرجا الزمه از هر -

 

نگاه صادق روی مهدی نشست که کارتن وسایل را به 

شعت از مسیر حرکت خواهر ش به هوایش کنار کشید. 

ون داد. زیر لب غر زد  :نفسش را کش دار بیر

 !شیطونه میگه گردنشو بشکنم-

 .سها صدای آرامش را شنید و لب گزید

ی نیمچرا به- نید. که کجای حرص خوردن، براش بزرگیی

 !؟بعضیا بفهمن بزرگیی داره و دورش نچرخند 

 .نگایه به سها انداختصادق نیم
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وع میشه تا نگاهش یی - ی من با یک چک جانانه شر بزرگیی

 !؟ناموس من نچرخه! حله

بهاش را خورد. بدش نیمسها خنده ای آمد مهدی رصز

 یر 
چرخید محابا از صبح اطراف صبورا یمنوش کند! وقنی

دید و رنگ شدن دخیی جوان جلوی برادرش را یمبهو رنگ

به دسنی یمتوجه نیم  .خوردکرد، باید هم رصز

خواد توجه من رو جلب کنه تا حرفش پرس زرنگیه! یم-

ز یمرو بزنه! من ازش زرنگ کنه برای ترم. داره قلمرو تعییر

من! اما بشینه تا بهش دخیی بدیم! حاال حاالها باید 

  .نه، چه برسه به بابابدوئه تا من رو راضز ک

صادق این را گفت و سهای متعجب را تنها گذاشت و 

کرد. نفسش را پرصدا وقت درک نیمرفت. مردها را هیچ

ف خانم به ون داد. اشر  .شعت جای صادق را گرفتبیر

 

 ۶۷پارت#
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ریز دستور داده از صبح که آمده بود، به جای کمک یک

پرسهای خودش  و همه را کالفه کرده بود. حنی صادق و 

 !را

 ؟این آقاصادق با شما خییل صمیمیه نه-

 .سها لب گزید

ز -  .مثل برادر کوچکیی من هسیی

خوام برم ازش آدرس و شماره یکیم بداخمه، از صبح یم-

م، راه نمیده. هرچی صبورا جان هزارماشاال  تلفن بگیر

 .خانم و زودجوش، داداشش تلخه. البته خوبه برا مردا

  .روشی را روی شش مرتب کردسها آیه کشید و 

. آشنا و غریبه براشون فرق داره- ز  .گوشت تلخ نیسیی

ف خانم ابرویی باال انداخت و به پرسهایش نگاه کرد. اشر

دلش میخواست مرتیصز هم اینجا بود ویل با هیچ 

 .ترفندی نتوانسته بود او را به خانه بکشاند

 جان، میذاشنی اون ساک وسایل رو آقامصطقز مامان-

پای این پرسه ها. از صبح پابهیسر برات بیاره، دردمند یم

ز رفنی   !باال پاییر
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ی نگفت. از صبح جمع کردن وسایل  ز سها لب گزید و چیر

شان با مردها، بجز ساک وسایل جایی با آنها بود و جابه

داد خودش اش که زیپش خراب بود و ترجیح یمشخیص

اف میکرد فهمآن را جابه مصطقز که  جا کند. باید اعیی

ون بردن آن ساک مانعش نشده بود، بیشیی از  برای بیر

ها انتظار نداشت وسایل شخیص مادرش بود. از غریبه

ز آنها را جمع قدر که نگران وسایل درشت خانه کنند. همیر

 بود
ز
 .نبود، کاف

ف خانم نگاه گرفت و به صبورا نگاه کرد که تند و  از اشر

ریخت. چای را صبح شی    ع از فالسک برای آنها چای یم

شان پنج قدم دم کرده و در فالسک ریخته بودند. فاصله

ی از حرف ز های او با بود ویل شک داشت که چیر

ف خانم و یا صادق را شنیده باشد، حواس دخیی اشر

ف خانم با جوان شش دنگ به مهدی بود. این بار اشر

 :صدای بلند صبورا را مخاطب قرار داد
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 چای باید تازهدورت بگردم دخیی گلم. -
 

دم باشه تا خستگ

رو رفع کنه! چای فالکس فایده نداره برای این جوونا 

 !مادر

ه  سها شش را به تاسف تکان داد. رنگ چای فالسک تیر

ف  بود. حق با اشر
 

شان این نبود خانم بود اگر خانه و زندیک

ف خانم زحمت و در حال اسباب کیسر نبودند. اگر اشر

کشیدن در تمام زوایای خانه و کشید و به جای شک  یم

رساند، ها چای تازه دم به دستشان یمدخالت در کار آن

آمد. ایستاد و هایش را بیشیی خوش یمیقینا خدا و بنده

 .سینز را از صبورای مردد شده گرفت

از من بشنو صبورا جان! آدما وقنی خسته و گشنه -

 باشن، سنگم میخورن! این چای که توی این اوضاع ما،

 !حکم آب زمزم و کوثر داره

ف خانم را نادیده  نگاه معنادار و ابروهای باال رفته اشر

گرفت و سینز به دست، به سمت مردها رفت. دو گروه 

ها رها کرده بود و شده بودند. مصطقز خود را روی مبل

  .زدصادق با مهدی حرف یم
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 چای تعارف کرد و او یر 
درنگ چای را به اول به مصطقز

خواست خند زد. دلش یمباقلوا برداشت. نیشهمراه 

ف خانم ابرو باال یمبریم انداخت. تشکر گشت و برای اشر

  .مصطقز را پاسخ داد و به سمت مهدی و صادق رفت

کتم رو ثبت کنم، دستم باز میشه، فعال گیر پایان - اگه شر

 
 

 ؟م رو عقب انداخته. شبازی رفنی خدمتم! تمام زندیک

گزید تا ت و به سها که لب یمصادق چای را برداش

 .نخدد، نگاه کرد

 !آره-

ز برید زیرنظر حاج- آقا کاظیم، خییل خب شما خواستیر

 .هم نباید اذیت شده باشید، اما من خییل اذیت شدم

 نداره بعدش چه-
ی
! اون دوسال چندان فرف کار میکنز

 داره.در کس کوتاه نیمبرای هیچ
 

شه به نگاهت بستگ

هر خودت که رفت و آمدت راحت ضمن شبازی توی ش

 . باشه، خییل فرقشه با شبازی در یگان ویژه

مهدی با دهان باز به صادق که با آرامش چایش را 

  .نوشید نگاه کردیم
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 ؟یگان ویژه... خدمت کردی و نموندی-

صادق سکوت کرد و سها چای را مقابل مهدی گرفت و 

کرد. او فقط باقلوا برداشت و مودبانه چای را رد  

تغاری از نوا انداخت. پس پرس تهنگایه به صبورای یر نیم

ف خانم زیرکانه یمها نیماین چای خواست خورد و اشر

 این را به صبورا بفهماند

وی فتا بشم ویل مامان نگذاشت. از یم- خواستم وارد نیر

پلیس بودن مرتیصز هم راضز نیست. بابام ارتیسر بود و 

مرتیصز شانس اورد تا بابا زنده شدیم، جا یمما دائم جابه

 .بود، پلیس شد

 .اش را به مهدی دوختصادق نگاه جدی

وهای سههر شغیل - گانه و امنیت که به نحوی با نیر

کشور شوکار داشته باشه،سخته. بیشیی از سخنی برای 

کتت بچسبخود فرد، برای خانواده  .ش سخته. به شر

 

از صادق و  شد. خوب بود که صادق به مهدی نزدیک یم 

مهدی فاصله گرفت و سینز را روی آخرین کارتن گذاشت 
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ز را ریخته چرخید. تقریبا همهو نگاهش در خانه درهم چیر

بسته بندی کرده بودند. وسایل زیادی نداشتند و این 

تر تمام شود. نگاهش به خودش عامیل بود که کار شی    ع

زد افتاد و لبخند زد. مصطقز که نشسته چرت یم

ترین عضو خانواده. مرد بینوا پرستار بود و بعد از ساکت

ها کمک شیفت شب مادرش مجبورش کرده بود به آن

ام زیاد  ک بودند. احیی ز مشیی کند. این سه برادر در یک چیر

 .شنوی از اوبه مادرشان و در بیشیی مواقع حرف

 

 ۶۸پارت#

امتحان دانشجوها تمام شده بود و قصد داشت از کالس 

گاهش در کالس درس چرخید. یگ دوتا از خارج شود. ن

زدن درباره امتحان بودند و دانشجوها مشغول حرف

گرفت کردند. امتحانش را سخت یمزیرچشیم نگاهش یم

کرد. به نگرایز دانشجوها لبخند زد. ویل آسان صحیح یم

  .شد کتابش را داخل کیفش گذاشت و از کالس خارج
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ست داشت و یم دانشگاه، دانشجوها و تدریس را دو 

ز او و دانشجوها دو طرفه است.  دانست این احساس بیر

رسید و او با لبخند جوابشان را از هر طرف سالیم گرم یم

گشت. داد. کارش تمام شده بود و باید به خانه باز یمیم

شد لرز ای که حنی فکر کردن به وضعیتش باعث یمخانه

و هر سه به کند. روز قبل اسباب را به آنجا منتقل کرده 

هتل برگشته بودند و حاال برای شوسامان دادن به 

وضعیت خانه خودش تنها مانده بود. چون صبح زود 

  .صبورا و برادرش به شهرشان برگشته بودند

از دانشگاه خارج شده بود که تلفنش به صدا در آمد. 

هایش در هم فرو رفت. شماره نگایه به گویسر کرد و اخم

قرارش را به یادش آورد . آیه  ناشناس دو شب قبل،

 .کشید و تماس را برقرار کرد

 !سالم سهاجان-

 .سالم خانم صولت-

 .ترم. زنگ زدم تا قرارمون رو یادآوری کنمبا شهناز راحت-

 !دونم علت این همه ارصار چیههنوز هم نیم-
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سها این را گفت و برای ماشینز دست تکان داد. حوصله 

  .اتوبوس را نداشت

 !بهت گفتم، باید حضوری بهت بگم قبال  -

 .کیسر کردیم و امروز کار دارمراستش تازه اسباب-

خیایل فکر سوی گویسر مکنی کرد. سها با خوششهناز آن

ش  کرد شاید پشیمان شده باشد، اما پیشنهادش غافلگیر

 .کرد

کنم و هم با ت هم کمکت یماگه اجازه بدی میام خونه-

 .زنیمهم حرف یم

آن سوی خطش اخم کرد. حرف مهندس برای مخاطب 

من آدرس خونه جدیدتون رو به مادرم »را به یادآورد 

ندادم. جز پدرم کیس خیر نداره من براتون خونه پیدا 

ز بدونند  کردم. فکر کردم شاید دوست نداشته باشیر

 «!کجایید

ایط خونه طوری نیست که بشه - نه شهناز خانم! شر

 .حرف زد
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قطعا خود مهندس هم تمایل این را گفت و فکر کرد 

نداشته است که مادرش زیاد نزدیک آنها باشد که این 

ز بود  .خود، سوال برانگیر

پس بریم شقرار قبلیمون؟ غذا خوردی؟ اگه برای -

ز  غذاخوردن دعوتت کنم، میای اینجا؟ قرارمون همیر

ا نیستند  !بود. شهاب و دخیی

ز کالفه دستش را برای تاکیس زردرنگ تکان داد. ماش یر

ز دربست داخلش نشست. سوز  مقابلش ایستاد و با گفیی

 .هوا باعث شده بود، گونه هایش زق بزند

 ...مزاحمتون ن-

 .شهناز میان حرفش پرید

 !مراحیم. اتفاقا آقاصدرالدین هم دوست داره ببیندت-

سها زیر لب زمزمه کرد صدرالدین و حدس زد باید 

 .همرسش باشد. صدای شهناز فکرش را پاره کرد

 .فرستم، منتظرتیمآدرس رو برات یم-

خواست ویل ای برای ردکردن دعوت شهناز یمدلش بهانه

گفت و تماس را « شویممزاحم یم»پیدا نکرد. به ناچار 



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

قطع کرد. آدرس برایش ارسال شد و با دادن آن به راننده 

هایش را باال آورد. تاپش را باز کرد و سایت نوشتلپ

یک  را بنویسد که در کودیک به قصد داشت قصه دخیی

 دایی 
اش درآمده خاطر مرگ مادر و پدرش تحت شپرسنی

 مادرش را
 

 .بود. قصه زندیک

 داستانش را با این عنوان آغاز کرد

 "قرار ما زیر درخت توت"

 

 ۶۹پارت#

 

در تصورش، مادرش را دید که مقابلش نشسته و با همان 

 نگرایز همیشه خوابیده در صدا و نگاهش، داستان

 .کندتعریف یم

رو شدن روبههفت ساله بودم که با کلمه مرگ و یتیم»

شدم. پدرم را در یک عملیات نظایم از دست دادم. پدرم 

 بود، خوب به یاد دارم روزی که خیر 
مرد نظایم بدخلقی

گردد، به مادرم گفته آوردند پدرم دیگر به خانه باز نیم
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زند؟ و کند و کتک نیمبودم یعنز دیگر مرا دعوانیم

ز بار مادرم در میان جوابم سییل ای بود که برای اولیر

  .هایش به گوشم نواختگریه

فهمیدم مشکل از کجاست و چرا مادرم آن روز نیم

قدر برای آن مرد بدخلق که پدر من و همرس خودش این

اندیشم، کند. اما حاال که به آن روزها یمبود، گریه یم

مادرم، بهیی از من هفت خوب میفهمم که عقل بزرگسال 

ساله،  مفهوم یتیم شدن و یر شوسامان ماندن را درک 

 مثل پدرم کرد. حنی اگر آن سایهیم
ی
ش، مرد بداخالف

 .باشد

پدرم اهل آربایجان بود. گایه برای دیدن اقوام پدری به 

رفتیم. دیدیز که بازدیدی نداشت. در آن زادگاهش یم

ازه پدرم استقبال نشده دیدارها، هیچ وقت از ما به اند

بود. حنی برادر کوچکم محمدرضا را که پدرم بسیار 

 .دوست داشت، دوست نداشتند
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خواهشان نیست و من باز هم گفت عروس دلمادرم یم

قادر به درک کالم مادر نبودم که این چه ارتبایط با رفتار 

 .بد خانواده پدرم با ما دارد

جا ار پدر، در حال جابهتا جایی که به یاد دارم، به خاطر ک 

 از دوسال جایی ماندگار 
شدن بودیم و زمایز بیشیی

 سیستان رخ داد. نیم
ی
ف شدیم. مرگ پدرم در مرزهای شر

بعد از مرگ پدر، از زاهدان، به همراه پدربزرگ  عازم 

د. این خانه اش شدیم. آمده بود تا پرسش را تحویل بگیر

ش من کشید های قبل دست نوازیسر بر بار خالف مرتبه

ساله را از آغوش مادر گرفته و بوسیده و محمدرضای سه

 .بود. کاری که مادرم را وحشت زده کرده بود

کردند، در خانه پدربزرگ که همه آتا صدایش یم

کس با من و مادرم خوب نبود، همه به تریک حرف هیچ

فهمیدم. یک بار زدند و من معنای کالمشان را نیمیم

رو ترش کرده و با لهجه غلیظز گفته بود عمویم برایم زن

ند باید هم بچه ها تریک وقنی دخیی از فارس یم گیر

 .نفهمند
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های فامیل پدری آن روزها، محمدرضا در دست

کرد و مادرم برعکس زاهدان، چرخید و غرینر یمیم

زد. فراموش کرده بود گریه کند و همیشه به یک جا زل یم

ها. داشتم و نه میان بچه ها جایی من نه میان بزرگسال

زدند. کشیدند و کتکم یمها موهای بلندم را یمبچه

قدر آزاردهنده شد که یک روز غافل از موها آنکشیدن

هایی گریان موهایم را کوتاه کردم که چشم مادر، با چشم

 ایجاد کرد
 

 .بلوای بزریک

از مادر، مادربزرگ و پدربزرگم کتک سخنی خوردم که تا 

آبرویش گفت یر ان ایستادن نداشتم. مادرم یمدو روز تو 

ی نثارم کرده ز ام و اقوام پدری هر یک به تریک چیر

کردند. محکوم شدم به پوشاندن موها در روشی یم

 که آتا برایم آورده بود. ناراضز نبودم چرا 
 

زشت و بزریک

 .جا شد بود و دیگر موهایم را نکشیدندکه آن

گذشت و نه آتا یممدیی از زمان ماندنمان در خا

محمدرضا برخالف من داشت به اقوام پدری خو 

گرفت که یک شب مادرم، از خواب بیدارم کرد و از یم
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ون آمدیم. آن روز نیم فهمیدم معنای فرار آنجا بیر

کردیم. وقنی در ترمینال روی چیست و چرا باید فرار یم

طور که های اتوبوس جا گرفتیم، مادرم همانصندیل

د، زیر آلود و گریان را به سینه یمی خوابمحمدرضا فرسر

گریه زد. صورت من و محمدرضا رو بوسید و گفت 

ند؛ مگر از روی جسدم رد یم خواهند شما را ا من بگیر

 .شوند

های بدجنسم وسالخوشحال از اینکه دیگر میان هم سن

نیستم و مادرم دوباره مهربان شده است، خودم را روی 

دم و به خواب رفتم. غافل از آنکه صندیل اتوبوس جا دا

ماندنم میان اقوام نامهربان پدری، بهیی از تنها ماندن 

 «.میان خانواده مادری است

سها با شنیدن صدای راننده که اعالم کرد به مقصد 

تاپ را بست و جمع کرد، کرایه را داد و رسیده است، لپ

ز پیاده شد  .از ماشیر

ز پالک مورد ها چرخید و نگاهش روی پالک خانه با یافیی

نظرش، مقابل خانه ایستاد. خانه قدییم بود ویل نه به 
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قدمت خانه قدیس یا حنی خانه یوسف که در آن ساکن 

 .بودند

ورودی خانه دو ستون مرمر داشت که در خانه، میانش  

و بدون برگ پیچ های خشکقرار گرفته بود، شاخه

ز    .بود الدوله از شدر خانه به کوچه شک کشیدهامیر

ی از حیاط دیده نیمدیوار خانه بلند بود و هیچ ز شد. چیر

حنی نمای ساختمان اصیل هم در دیدرس قرار نداشت و 

شود. داد که ورودی خانه به حیاط باز یماین نشان یم

زنگ آیفون را به صدا در آورد و منتظر ماند. معذب بود 

و حس خویر نداشت. صدای مردی از آن طرف بلند 

 .شد

 ؟هکی-

توانست او را سوی خط یم هایش را تر کرد. مرد آنلب

 .ببیند

 .آذین هستم، با خانم صولت کار دارم-

م-  !سهاخانم، بیا تو دخیی

 .تشکری کرد و از دری که باز شده بود، داخل شد
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 ۷۰پارت#

ی که توجه ز اش را جلب کرد، حیاط در بدو ورود چیر

دو طرف بزرگ خانه بود. دو باغچه بزرگ هالیل شکل 

حیاط قرار داشتند و حوضز میانشان جا خوش کرده 

ز حوض و باغچه ها قرار داشت.  بود. مسیر حرکت بیر

های بدون برگ بلندی میان باغچه بودند که درخت

ماهیتشان را نیم دانست و قطعا درخت میوه بودند که 

 بر شاخه
 

 .هایشان نبودهیچ بریک

ه بود و ها کاشته شدچندین بته گل رز داخل باغچه

نزدیک ورودی ساختمان، جایی که باغچه ها تمام 

ی زیبایی قرار داشت. درست مقابلش  میشدند، تاب زنجیر

آالچیقی با چند صندیل بود که جان میداد برای خوردن 

! از فکر نامربوطش خنده ز اش گرفت و چای و نوشیی

 .متوجه زن و مرد مقابلش شد
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ز آمد. شهناز با دیدنش لبخند زد و دو پله ایوا ن را پاییر

د. دست هایش گرم دستش پیش آمد و دست او را فرسر

 .بود

 !خوش اومدی سهاجان-

ی از موها و خالف آن ز روز که چادر به ش داشت و چیر

اش را ظاهرش دیده نمیشد، حاال دست و دلبازانه زیبایی 

شد. موهای مش تر دیده یمبه رخ یم کشید و جوان

های د و رنگش به چشماش نه کوتاه بود و نه بلنشده

اش یم آمد. بلوز و دامن پشیم به ایرنگ و قهوهخوش

های خوش تراشش با جورایر پشیم تن داشت و ساق

 .پوشیده بود

برای مرد کنار شهناز مودبانه شخم کرد. تنها تفاوتشان، 

 سپیدی موهای مرد بود که دیده یم
 

شد .مرد در برازندیک

ا هن و شلوار رسیم بر ظاهر از همرسش کم نداشت. پیر

داد برای حضورش آماده تن داشت و این نشان یم

 .اندبوده

م. خوش اومدی-  .صدرالدین هستم دخیی
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انداخت و در نگاه مرد، نگاه مهندس جوان را به یادش یم-

 .دل اقرار کرد که پدر و پرس بسیار شبیه هستند

 .سها! ممنون. ببخشید مزاحمتون شدم-

ار گرفت و او را به داخل دست شهناز پشت شش قر 

 .ساختمان هدایت کرد

 هسنی -
ز
 .چقدر تعارف

گرمای سالن به استقبالش آمد و بوی خوش عود  

مشامش را پر کرد. نگاهش در خانه شهناز چرخید و 

اش را آفرین گفت. چیدمان خانه و حسن سلیقه

بندی روشنش، آن را بزرگ و دلباز نشان میداد. رنگ

ی از وسایل زیننی مبلمان خانه ساده و  راحت بود. خیر

 .دست و پاگیر نبود

نگاه شهناز روی لباس رسیم دخیی جوان چرخید. مانتو و 

 .ای و مقنعه مشگ پوشیده بودشلوار قهوه

ببخش که خواستم از دانشگاه بیای اینجا، دوست داری -

 ؟از شویس استفاده کنز 

 حتما-
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وسایلش را به دست شهناز داد و سمت شویس 

  .اشنی هدایت شدبهد

ز دست و صورتش احساس شادایر کرد. از  با شسیی

 .شویس خارج شد و نگاهش به دنبال شهناز چرخید

م. اول غذا بخوریم، شکم گرسنه، حرف - بیا اینجا دخیی

 ؟حالیش نمیشه! نه خانم

به دنبال منبع صدا گشت و او را کیم جلوتر از خودش 

لبخند  دید. چشمهای صدرالدین برق خاض داشت و 

 .ناپذیر صورتش بودانگار عضو جدایی 

از صدرالدین خوشش آمده بود. آرام بود و در او 

اضطراب ایجاد نمیکرد. عادت داشت که به احساسش 

 در دیدار اول اعتماد کند و حسش به این مرد خوب بود

جلوتر رفت و سالن خصوض خانه پیش چشمش قرار 

ز هشت نفره بییصز شکل در آن قر  ار داشت و گرفت؛ میر

خانه اپن خانه کامال دید داشت. مهناز هم  ز به آشیی

 .دار به رویش زدلبخندی جان
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ز تا غذا رو بیارم-  .بیا سها جان، غرینر نکن. بنشیر

 کرد. ساعت دو 
 

با حس بوی خوش غذا، احساس گرسنگ

بعد از ظهر بود و فکر کرد اگر به خانه رفته بود، شام و 

ییت نیمنهارش یگ میشد. آن هم نها  !رویی یا نان و پنیر

  !ممنون-

روی صندیل تعارف شده نشست و طویل نکشید که مرغ 

پر مقابلش قرار گرفت. لبخند ظاهر شده روی شکم

صورتش ارادی نبود. غذا خوردن را دوست داشت 

 غذایی به این خوش آببه
 مقابلش و خصوص وقنی

 
رنگ

 عذایی نخورده بود
ز  .بود. مدتها بود چنیر

در سکوت و آرامش خورده شد. معذب نبود چون غذا 

ز این که حواسشان به خایل نماندن  زن و شوهر درعیر

 .ظرف غذای او بود، راحتش گذاشته بودند

 

 ۷۱پارت#

غذا تمام شده و شهناز مهمانش را با جدیت به داخل 

ها را سالن خصوض خانه راهنمایی کرده بود. ظرف
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ز گذاشته و با یک سینز  ، داخل ماشیر ینز چای و شیر

زود خود را به همرس و مهمانش رسانده بود. خییل

دانست دانست چگونه صحبتش را آغاز کند. نیمنیم

 .سها تا چه حد از گذشته مادرش خیر دارد

کننده همرسش نشست و آه نگاهش در نگاه دلگرم

ینز  های کشید. سها فنجایز با تشکر برداشت و به شیر

ر بود تا یگ از آن دو نفر ش تازه محیل نگاه کرد. منتظ

کرد حاال که غذاخوردن تمام حرف را باز کند. احساس یم

شده است، شهناز هم مثل خودش مضطرب است. 

د و صدرالدین سکوت را  شهناز دست همرسش را فرسر

 .شکست

 ؟ حال دکیی چطوره-

به صدرالدین نگاه کرد. انتظار نداشت حرف از جانب او 

وع شود. "خوبند" آرایم پریس از پدو با احوال رش شر

ی که چندان به آن اعتماد نداشت ز  .زمزمه کرد. چیر

با پدرت زمایز رفیق بودم! آشنا شدن مژده و هاشم به -

 !وفا شدهوفا نبود؛ ویل یر خاطر من بود! پدرت یر 



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

غافلگیر ابرویی باال انداخت. کلمه "زمان"ی در گوشش 

شان برایش یی وقت از آشنازد. پدر و مادرش هیچزنگ یم

 .نگفته بودند

 !دونستمنیم-

 .صدای نرم و لطیف شهناز در اتاق پیچید

 !ای که داری، انگار آدم کنجکاوی نیسنی با وجود رشته-

 .سیع کرد صدایش نلرزد

ین نبوده، شهناز خانم که - گذشته مادرم چندان شیر

 !تماییل به شنیدنش از زبان اقوامش داشته باشم

 .ر هم فرو شدهای زن و مرد داخم

ش رو - مژده هر چی بگه حق داره! حنی اگه ذهن دخیی

 !نسبت به گذشته سیاه کرده باشه

 .به شهناز نگاه کرد

من بهتون گفتم شهناز خانم، تماییل  به شنیدن گذشته -

 !ندارم

 .پلیس از شهناز شاغش رو گرفته-



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

بار به صدرالدین نگاه کرد. صاف نشست و برای این

 .تمرکز اخم کرد

 ؟به خاطر جسد -

  .هر دو ش به تایید تکان دادند

فکر نکنم به مادرم ربظ داشته باشه! مگه پلیس فکر -

 ؟کنه زمان دفن جسد یک بودهیم

داد که خیر از زمان حدودی دفن جسد نباید نشان یم

 .دارد. شهناز عرق دستش را با دامنش پاک کرد

یس تا وجوشون مربوط به به ما دقیق نگفتند ویل پرس-

 !وپنج سال قبلهچهل

 .ابرویی از شنیدن بازه زمایز پانزده ساله باال انداخت

پس فکر نکنم، به مادرم ربظ داشته باشه، اون موقع -

خواید بگید که قتل کار اون نوجوون بوده! قطعا نیم

 !بوده

صدرالدین به جدیت سها لبخندی زد، حاال حرفهای 

د دخیی جوان بدون کر پرسش، به مادرش را بهیی درک یم
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زد و با توجه به شناخنی که از لکنت و نگرایز حرف یم

 .هاشم داشت، این رفتار برایش قابل توجیه بود

! یم دونسنی -  ؟درست مثل پدریی

هایش نزدیک کرد صدرالدین چایش را برداشت و به لب

 .و حرفش را ادامه داد

 .یسر پاچه نیمکنز و راحت دستمثل اون دیر اعتماد یم-

دید شناخت مرد از سها نفس عمیقی کشید. از اینکه یم

پدرش زیاد است، احساس عجینر داشت. تنها لبخندی 

رنگ در جواب صدرالدین زد و سوالش را از همرس او یر 

 .پرسید

 ؟چرا به پلیس درباره مادرم گفتید -

، هر کیس که اینجا - چون گفتند تو اون محدوده زمایز

رو بده! مادرت هم...جزو بوده باید جواب سواالشون 

 !همونا بود

 ؟و این ربظ به این نداشت که من رو دیده بودید -

کنز تازه به یاد مژده افتادیم، سخت در اگر فکر یم -

 ماها پاک نشد، هر اشتبایه. مژده هیچ
 

وقت از زندیک
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چند خودش رو ازمون دور کرد. به ما گفتند اسم همه 

بط داشتند بگیم، حنی افرادی که اون موقع به خانواده ر 

 !اسم اونایی که ایران نیستند یا مردند و مفقود شدند

ها در سها ابرویی از تعجب باال انداخت. مفقود شده

ز دسته بود   ؟شش تکرار شد. مادرش هم جزو همیر

خواد با مادرت حرف بزنه سهاجان! با برادر و پلیس یم-

  .خواهر من هم حرف زده. اونا ایران نیستند

 !تونه باهاشون حرف بزنهرم نیمماد-

دانست آب دهانش را قورت داد و نگاهش را دزدید. نیم

ز خوشایندی  چه بگوید. بیماری مادرش راز نبود ویل چیر

ز نداشت. از نگاه ها، بعد از شنیدن حقیقت هم برای گفیی

 .ترسید. شهناز جوابش را دادیم

ش ها شاغهرحال پلیسچرا نمیتونه؟ مشکیل داره؟ به-

ن. من به پلیس گفتم مدتهاست از مادرت خیر نداریم.  میر

؛ امادروغ هم ی ازشون به ما نگفنی ز  ...نبود چون تو چیر

های کرد چشمنگاهش در نگاه شهناز نشست. حس یم

ز است  .شهناز غمگیر
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قدیس، بهشون گفته تو یک هسنی و قطعا اما....خاله -

 !پلیسا میان شاغت

 .فشار دادآیه کشید و پشت گردنش را 

م کردین! بهشون میگم-  .ممنون که خیر

خواد ما رو چه بالیی ش مژده اومده سهاجان؟ اینکه نیم-

ه و اینکه تو از حرف زدن درباره ز ش طفره ببینه یک چیر

ی و نگاه یم ز دیگهمیر   !دزدی، یک چیر

آب دهانش را قورت داد. انتظار نداشت مادر مهندس 

 .ش را تکرار کنداینقدر زیرک باشد و سوال قبل

 !مریضه! حالش...حالش خوب نیست-

های صدرالدین در هم گره صدای وای شهناز بلند و اخم

د تا آرام شود،  شد. صدرالدین دست همرسش را فرسر

های ای که به چشم سها بسیار آشنا بود. چشممنظره

 .شهناز از اشک خیس شده بود

 

 ۷۲پارت#

 ؟ایچه..چه بیماری-
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...فقط بد- ز سیر  !خواد کیس رو ببینهونید...نیمنیی

خانه رفت. رفتار  ز شهناز با ناراحنی ایستاد و به سمت آشیی

قرار شده کرد. اینکه شهناز اینقدر یر شهناز را درک نیم

وجدان داشت و یا دوسنی باشد دو معنا داشت یا عذاب

صمییم با مادرش! کاش مادرش بود و برایش توضیح 

 از فهمید چرا پدداد. باید یمیم
ز
ر و مادرش هیچ حرف

 .اندشهناز و همرسش نزده

م-   .روزهای سخنی پیش روست دخیی

نگاهش را از مسیر رفته شهناز گرفت و به صدرالدین نگاه 

 .کرد

یه و حال چندان خویر خاله-
قدیس توی بیمارستان بسیی

خواد تو رو ببینه و من چون مطمئنم دیدار شما نداره. یم

ش گفتم و مانعش شدم. شه به پر از تنش یم دکیی

ش  یه و یه پاش خونه! حنی دفیی آقایوسف یه پاش کالنیی

شه. حنی کار نرفته چون پشت شش حرف زیاد زده یم

شهاب تحت تاثیر قرار گرفته! خواهر و برادر شهناز هم 

از پلیس و حضور ناگهانیش شایک شدند. داماد و دخیی 
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ز  وقع طور. خالصه هر کیس که اون میوسف هم همیر

ه   .بوده، درگیر

 !من کاری نیم تونم بکنم آقای صولت-

 مریض هم هست خواد مادرت که یمدلم نیم-
 

یک

طوری پاش دوباره به گذشته باز بشه؛ اما بخواد و این

ه از مادرت بخوای هر  ه! بهیی نخواد پلیس شاغش میر

 !طوری که هست خودش باهاشون صحبت کنه

با مادری که یازده های شدش را مشت کرد. چطور دست

زد؟ چشم سال ندیده و صدایش را نشنیده بود حرف یم

اش وفا کند و دوباره آرایم گفت و دعا کرد پدرش به وعده

به او زنگ بزند. به محض خروج از خانه، برایش ایمیل 

ز شهناز به اتاق، نگاه صدرالدین روی یم فرستاد. با برگشیی

ه چای سها هایی شخ بهمرسش نشست. شهناز با چشم

 .اشاره کرد

 .شد شد-

ز -  !خورمطوری یمنه خوبه! همیر
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چای را برخالف تمایلش و با ذهنز مشغول، تلخ نوشید. 

 .تر کردچای شد و تلخ کامش را تلخ

م-   .یک موضوع دیگه هم هست دخیی

ز زن و مرد چرخید. شهناز سکوت پیش آمده  نگاهش بیر

 .را شکست و حرف همرسش را ادامه داد

هاییه که برای از - ز ، حرف از چیر قدیم، تو خانواده حسینز

ی به همراه نداشته ز  .خانواده جز دردش چیر

سها به یاد حرف پدرش افتاد و صاف نشست. زن و مرد 

به یکدیگر نگاه کردند. شهناز نفس عمیقی کشید و با 

ز تایید نگاه همرسش، ادامه داد  .گرفیی

دشا به حرف از یک گنج وسطه! گنخر که....خییل در -

 !همراه داشته

سها اخم کرد و باز حرف پدرش در شش تکرار شد"از 

 نزن
ز
 "!شغلت بهشون حرف

ها این جسد دوباره شایعات رو ش زبونا انداخته. سال-

طول کشیده تا این خانواده آروم بشه و پای جوینده گنج 
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بردار از خانواده بریده بشه، اما االن دوباره مصیبت و کاله

وع شده  .شر

 

 ؟میگن قتل... به خاطر گنجه-

 .صدرالدین اخم کرد و شهناز ادامه داد

دونم...خیر داری یا یکیش اینه...غیر از اون... نیم-

 .ها قبل گم شدهنه...پرس آقایوسف، یونس سال

 .آب دهان سها در گلویش پرید

های زیادی فقط یونس نیست. این خانواده گمشده-

 .من و پدربزرگ صدرالدینداره. مثل...مثل یونس و پدر 

رفت. گیج به شهناز نگاه کرد. نگاهش از یگ به دیگری یم

 .اطالعات ناقص و ناگهایز گیجش کرده بود

 ؟پدر شما و پدربزرگ آقای صولت-

مطمئنم مژده حرف زیادی از ما بهت نزده. اما الزمه -

 .بدویز و الزمه احتیاط کنز 

 

 .صدرالدین حرف همرسش را ادامه داد
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قدیس و آقایوسف بوده، وقنی ربزرگ من عموی خالهپد-

رو باردار بوده، ناپدید میشه. پدر همرسش، مادر من

ای که پلیس اعالم کرده مفقود شهناز هم، تو بازه زمایز 

 .شده

 !نیم فهمم-

صدایش آنقدر آرام بود که به زحمت به گوش زن و مرد 

 .نشست

.یا پدربزرگ اون مرد....اون مرد میتونه پدر شما...یا.. -

 که برگشته به دنبال....به دنبال 
 

شما باشه؟ پدربزریک

 ؟گنج

 .شهناز لرزید و صدرالدین متاثر لب گزید

ز -  !از همه ما آزمایش ژنتیک گرفیی

دست صدرالدین به دور همرسش پیچید. معلوم بود که 

رعایت او را میکنند. نگاهش را به زیر انداخت. قطعا 

ت کنند که حس خویر نیست که منتظر   تا خیر
بمایز

مردی که زیر خاک مخقز شده، پدرت یا پدربزرگت 

 .هست یا نه! از وحشت به خود لرزید
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زنه...و...خب دونم چرا اینقدر دلم شور تو رو یمنیم-

 ...حسای من

 .صدرالدین حرف همرسش را پاره کرد

م نگران نباش ان- شاءهلل که مشکیل برات پیش دخیی

های مونده، احتیاط خوبه. تقریبا فامیلآد. اما کیم نیم

ت چیه! همه فهمیدند تو یک هسنی و متاسفانه رشته

 ؟متوجه منظورم شدی

 .من کاوشگرم! باستان شناس! نه جوینده گنج-

 

 !اما قطعا از عالیم و نقشه خوایز ش در میاری-

فقراتش، عرق نشسته ستون سها احساس کرد روی

یاد یگ از دانشجوهایش است. دستش را مشت کرد و به 

افتاد که چند هفته قبل یک برگه کنی نامرغوب از 

ز برایش آورده بود تا امتحانش کندنقشه  .ای دروغیر

هایش غالب شده بود. باالخره کنجکاوی بر تمام حس 

کرد به این زن و مرد، رغم اخطارهای پدرش، حس یمعیل

ادرش پاسخ هایی را که پدر و متواند اعتماد کند و سوالیم
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سد. خواست دهن باز کرده و سوال نیم دادند، از آنها بیی

سد که خانه ساکت ناگهان پر از شوصدا شد  .بیی

 

 ۷۳پارت#

 !مامان...بابا...دسته گالتون اومدن-

 بابایی ما اینجاییم-
  .مامایز

ابرویش باال پرید. شهناز دسنی به صورتش کشید، 

شم دوخت. کرد و نگران به همرسش چاشکش را پاک

ها اردو بودند و قرار نبود تا شب پیدایشان شود.  دخیی

ز و  صدرالدین شانه شهناز را لمس کرد و با چشم بسیی

 .گشودن به آرامش دعوتش کرد

مام...دد...مایم...ددی....اب...ام....پدر...مادر! -

 !ماما...پاپا

؟ مامان- ز  ؟اهل خونه....پس کجاییر

د پر از تعجبش سها دست روی صورتش گذاشت تا لبخن

 .جمع شود. صدرالدین شی به تاسف تکان داد

م-  .من رو یک لحظه ببخش دخیی
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 .شهناز ایه کشید و با لبخندی غریب توضیح داد

ا همیشه با شوصدا وارد یم- ز . نیمشندخیی دونسیی

 .مهمون داریم، ببخش عزیزم

جان زد. شو صدای سها با غم و حرست لبخندی یر 

ها خوابیده ب اند. طویل ود و این یعنز پدرشان را دیدهدخیی

نکشید که صدرالدین وارد اتاق شد. در حایل که مقابلش 

دو دخیی نوجوان با لباس مدرسه و مقنعه در دست، 

هایی گلگون ایستاده بودند. دو دخیی که چون باصورت

  .سینر از وسط نصف شده بودند

ی شبیه به هم و شبیه به مادرشان! متعجب به دوقلوها

همسان مقابلش نگاه کرد. قطعا اختالف سنز زیادی با 

مهندس داشتند. صدرالدین با افتخاری خوابیده در 

 کرد
ز
 .صدایش، دو دخیی را معرف

ای من-  !شیده و شیدا، دخیی

ایستاد و نگاهش در نگاه دو دخیی نوجوان نشست. هر 

صدایشان خجالت زده شک به خاطر شو دو بدون

ها، آنها جلو آمدند. بودند. با اشاره صدر  الدین به دخیی
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دستش را پیش برد و دخیی سمت راسنی دستش را محکم 

 .فشار داد

 !شیده صولت-

لبخندش عمق گرفت وقنی دید دخیی سمت چنی با آرنج 

 .به پهلوی خواهرش کوبید

  !؟مگه مدرسه است-

 .شیده اخم کرد

  !خوشبختم عزیزم. من سهام-

ک که دوباره  خجالت زده شده بود زد. چشمگ به دخیی

 !سها آذین

هییع...آذین؟ همون که داداش گفت مثل من عاشق -

ه  ؟آثارباستانیه! خانم دکیی

ابرویش باال پرید. حرفش در خانه آنها انگار زیاد زده شده 

 .بود

دوستش  حالم تو هممن عاشق کل تاریخم و خوش-

 .داری
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ون  شیدا دست خواهرش را با غیظ از دست سها بیر

اض  کشید و دست خودش را در دست او جا داد و اعیی

 .پدرشان را بلند کرد

 ؟شیدا خانم-

جون! من خوام آشنا بشم با سها اا...بابا...خب منم یم-

 !شیدام

ز شیده و صمیمیت شیدا، لبخند به  صدای چیش گفیی

 .های سها نشوندلب

 !وقتم  از آشناییت شیدا جانخوش-

اد و باعث شد موهای شیدا با ناز، قری به گردنش د

 .لختش بیشیی در صورتش بریزد. دست دخیی را رها کرد

 .ااا... سالم مامان، ما ندیدیمت-

ها به سمت مادرشان رفتند و متوجه شد که شهناز  دخیی

پشت شش ایستاده است. حرف قدیس را به یاد آورد که 

ها باید به نام گفته بود شهناز اعتقاد دارد اسم بچه

 .ید و لبخندش را فرو خوردمادرشان بیا

 !؟داداش کجا موند پس-
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 :شهناز متعجب پرسید

 ؟شهاب-

 .صدای شهاب از پشت ش پدرش بلند شد

ه، منم اینجام-  !بله! اگه کیس من رو تحویل بگیر

صدرالدین کنار رفت و پدر و پرس در یک خط قرار 

گرفتند. سها از دیدن این همه شباهت متعجب شد. دو 

تر و یگ گر از هم بودند، فقط یگ جوانای دیمرد نسخه

تر بود. انگار شهناز در نقش زدن پرسش هیچ نقیسر پیر

  .نداشته است

 .خند زدنگاه ناباور شهاب روی سها نشست. نیش

ز -  ؟مهمون داشتیر

ام برای دخیی جوان شی تکان داد  .به احیی

 .سالم. خوش اومدین خانم سها-

 .سالم. ممنون-
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ها، با معذرت ه اخمسها متوج کردن مهندس شد. دخیی

ون رفتند و شهاب  خوایه برای تعویض لباس از اتاق بیر

 .کنار پدرش و مقابل سها نشست

ا رو اوردی خونهچی -  .شد دخیی

 .شهاب به مادر نگرانش لبخند زد

زنند به ماشینشون توی مسیر خراب شده بود، زنگ یم-

ا یم ز بابا امروز والدین، دخیی ز نداره به من دونسیی ماشیر

 .زنگ زدند

  .طوری گفت و باز پرسیدشهناز که این

 ؟گردی شکار برنیم-

شهاب به مبل تکیه داد. ابرویی باال انداخت. اگر سها 

زد و ننشسته بود مثل همیشه راحت با مادرش حرف یم

ون کردنش را دارندیم  .گفت قصد بیر

احت کنم، یم-  !رمیکم اسیی

ابرویش را فشار داد. قصد داشت شهناز کالفه میان 

بیشیی با سها حرف بزند و رسیدن شهاب کارها را خراب 

کرده بود. شهاب موافق نبود دخیی جوان را وارد 
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ای کنند که ارتبایط به او نداشت؛ ویل او و گذشته

صدرالدین اعتقاد داشتند سها چه بخواهد و چه نخواهد 

 !به این خانواده متصل است

خانه رفت و شهناز برای آو  ز ردن ظرف میوه به آشیی

صدرالدین آگاهانه مسیر صحبت را به سمت گفتگویی 

 .عادی هدایت کرد

م؟ باستان- شنایس یک رشته بزرگ و کارت چیه دخیی

ده است. درست نیم  ؟گمگسیی

 .سها متوجه تغییر مبحث شد و از آن استقبال کرد

  .کنمبله! من تو حوزه انسان شنایس کار یم-

 مونده؟! مثل کار استخونبرریس -
ی
های باف

 ؟گمپلیسا...درست نیم

ز -  .طورهتقریبا بله! همیر

 !کار سخت و جالنر باید باشه-

 .بله. من عاشق رشته و گرایشم هستم-

 !؟دوست نداشنی مثل پدرت پزشک بیسر -
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به شهنازی نگاه کرد که باظرف میوه رسید و سوال را 

ت و پرسیده بود. شهاب ظرف را از مادرش گرف

 .صدرالدین برای او میوه گذاشت

یا مثل مادرم طراح بشم؟ نه! من ترجیح دادم راه -

خودمو پیش برم. اگه توی ایران زمینه کاری برای نجوم 

ز  ایط چیر خوب بود، اون رو ترجیح میدادم. اما خب، شر

دیگه ای پیش آورد و من واقعا راضز هستم. از سال اول 

ستان براش تحقیق کردم و خو  شحالم انتخابم درست دبیر

 !بوده

جوان کرد هنوز هم باورش نیم شد شهناز نگایه به دخیی

دار شده باشد. تقریبا بالفاصله قدر زود بچهکه مژده این

 .بعد از ازدواجش

سنت برای تدریس کمه! فکر کنم به محض -

 !التحصییل استخدام شدیفارغ

ز   سها لبخندی به روی شهناز زد. با اینکه دلش شور رفیی

د، مودبانه جواب داد ز  .میر
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 دیپلم گرفتم و وارد دانشگاه شدم. -
 
من شونزده سالیک

ا گرفتم و خب، به خاطر بیست وشش سالم بود که دکیی

شناخت و دانشجوی کارشنایس اینکه دانشگاه من رو یم

التدریس استخدام خودشون بودم، به عنوان مدرس حق

 .شدم. االن سابقه کاری خویر دارم

ز نشست هدر چشم ای صدرالدین و همرسش برق تحسیر

 .نفس  لبخند نزندهمه اعتمادبهو شهاب نتوانست به آن

ها تدریس به من یاد داده که وقنی سنت کمه، اداره سال-

 ؟کردن کالس دشوار میشه. درست نمیگم

. طول یمدرست یم- ز کشه دانشجوها اعتماد کنند. گیر

ز   ؟شما هم مدرس هستیر

 .صدرالدین لبخندی زد

بدیل فاریس درس بودم! توی دانشگاه، ادبیات یر -

 .دادمیم
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جالبه. حوزه کاریتون با پدرم خییل فرق داره. پدرم رو -

 !؟شناختید چطور یم

 !همرزم بودیم-

 .سها با تعجب به صدرالدین نگاه کرد

 ؟پدرت نگفته بود که جبهه رفته-

 !دونستمچرا...یم-

مرخیص، نامه من رو رسوند به پدرت اومده بود برای -

 !خونواده

شهناز حرف همرسش را ادامه داد. هنوز یاداوری 

 .کردروزها حالش را دگرگون یمآن

مژده پیش من بود. چون باردار بودم و حالم اصال خوب -

جا هاشم و مژده همدیگه رو دیدند. من نبود. همون

ویل حالم بد شد و با هم بردنم بیمارستان . بچه نموند... 

 ....شنوشت اون دو تا به هم گره خورد

ای چشم بست و پدر ومادرش را تصور کرد. سها لحظه

آن همه مهری که به یکدیگر داشتند. فکرش را هم 

ها قبل که طور همدیگر را دیده باشند. سالکرد ایننیم
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ز بار کجا دیده  از مادرش پرسیده بود، پدرش را برای اولیر

 طوالیز گفته بود در است. مادرش بعد از مکنی 

هایش را در هم گره کرد. بیمارستان! آیه کشید و دست

 .شهناز بود که دوباره سکوت را شکست

 ؟زنهمادرت هنوزم طرح قایل یم-

  !بله-

دفعه که دیدیش بهش بگو که من هنوزم خوبه. این-

 !ای رو که برام بافته دارمقالیچه

ردند. غم و درد چون لشکر دشمن به قلبش حمله ک

اش پیچید و اندوه قدر که احساس درد در میان سینهآن

اش را پر کرد. دیگر طاقت ماندن و شنیدن نداشت. سینه

ها باعث شد از آن خلسه دردناک رها شود  .صدای دخیی

 !ما اومدیم-

ین، دو طرفش نشستند. نگاهش روی  با لبخندهایی شیر

د، آنها چرخید. با اینکه لبایس متفاوت بر تن داشتن

 .توانست بگوید کدام شیده و کدام شیداستنیم

 !شنایسگید؟ از باستانبرامون از صحرا یم-
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ز -  !آره! بگیر

 .لبخندی به چهره مشتاقشان زد

شنایس ایران فقط توی صحرا های باستانسایت-

 !نیستند! شما فیلم خارچر اونم درباره مرص زیاد دیدین

 .صدای خنده جمع بلند شد

ین.  -  !؟...جایی که گفتید االنم میر

ی که حدس زد  دخیی دوم حرف اویل را تکمیل کرد. دخیی

 .شیدا باشد

 !سایت-

 !رماگر الزم بشه بله یم-

 ؟توی زمستونم کاوش دارین-

 .به شهایر که سوال را پرسیده بود، نگاه کرد

  !دارین! بلهمثل شما که توی زمستون گود بریم-

ابرویی باال صدرالدین بر شانه پرسش کوبید. شهاب 

 .ای برداشتانداخت و میوه

سهاجون، گنج هم تاحاال پیدا کردین؟! از این طال -

 !قدیمیا
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های داخل سالن شد. لحن  سها متوجه اخم بزرگیی

 .کرد که شیداستصحبت دخیی حدسش را تایید یم

کنم.اگر هم نه شیداجان، درست گفتم؟ من حفاری نیم-

ی توی حفاری ز ولت تعلق داره و ها پیدا بشه، به دچیر

ه به خزانه میل  !میر

 ؟ای دارهوجو چه فایدهچه حیف! پس این جست-

ز کاوش-  ما از همیر
ها به دست اومده! تمام پیشینه تاریخز

اینکه خوراک و پوشاک مردم قدیم چی بوده! ساختار و 

های ها و خطنظام اجتماعیشون چطوری بوده! کتاب

و حنی ادیان قدییم چطوری بودند! ساختار بدنشون 

ز کاوشها به دست  باستان چطوری بودند، همه با همیر

های اخیر هم اطالعاتمون عالوه بر اومده. حنی سده

های باستان شنایس کامل شده. مثال، ها با برریسمورخ

ها، ساختمان مساجد، های داخل خونهها و نقشنگاره

 !شهرهای اون دوران و ایل آخر
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ها با دهایز باز نگاهش کردند که باعث شد لبخند یم دخیی

بزند. نگایه به ساعتش انداخت. سه ساعت از ورودش 

 .گذشتجا یمبه آن

 !با اجازه من برم دیگه-

  .هایش مانده بودشهناز ناراضز نگاهش کرد. حرف

مخسته-  ؟ت کردیم دخیی

 .سها به صدرالدین لبخند زد

های زیادی هست که باید بشنوم نه، اصال. حرف-

ای باشه! متوجۀ منظورم رجیح میدم از منبع دیگهویل...ت

ز یم  !؟شیر

 .صدرالدین شی به تایید تکان داد

حتما! در هر صورت در این خونه همیشه به روت بازه! -

دخیی هاشم مثل دخیی خود منه و کیس نیست که ندونه 

ام هستم  !من عاشق دخیی

ینز کوچگ در دهانش گذاشت.  شهاب نیشخند زد و شیر

 .ا رویش نشست و ابرو باال انداختنگاه سه
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شما لطف دارین آقای صولت. فعال با اجازه برم! خونه -

 .م نیستخونهحسایر به هم ریخته و هم
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ایستاد و شهناز برای آوردن وسایلش از سالن خارج شد. 

شهاب با ناراحنی به سمت پدرش چرخید. صدایش را 

 آورد و به سهایی که در معیت د
ز ها از سالن خارج پاییر خیی

 .میشد نگاه کرد

ش یم- ز رو بهش نباید درگیر کردید. امیدوارم همه چیر

 .نگفته باشید

دو روز دیگه خانواده جمع میشه. پلیس خواسته همه -

، من پیچش مو! باید بفهمن  بیان! شهاب تو مو یم بینز

م  !که من حایم این دخیی

 .شهاب با اخم به دخیی ریزنقش نگاه کرد

 !خورهچی گنجه حالم به هم یماز هر -
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شهناز کنار وردی ساختمان به آنها رسید. وسایل سها را 

د. نسبت به  به دستش داد و دستش را گرم فرسر

جوان حیس عجیب داشت؛ یک جور نگرایز دخیی

  !مادرانه

 !زنمبازم بیا پیشم. بهت زنگ یم-

سها به چشمان زیبای شهناز نگاه کرد و چشم آرایم 

فهمید مادرش چرا از همه بریده است. گفت. باید یم

د شیدا باشد حواسش  ز ها که حدس میر صدای یگ از دخیی

 .را از شهناز پرت کرد

زنه و دوستش ها شب شعر داره! تار یمبابا جمعه-

 !خونه! بیا پیشمون سهاجونیم

ک را لمس کرد  .گونه دخیی

 !اگر بتونم حتما بازم میام-

ها او را عجیب به یاد   انداختند. بدش خودش یمدخیی

آمد با این دو بمب انرژی بیشیی آشنا شود، اما باید نیم

زد و باید به رفت. باید با پدرش حرف یمزودتر یم
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کرد. موقع خروج ازخانه متوجه شد هایش فکر یمشنیده

ز قصد خروج از خانه را دارد  .که مهندس نیر

م رو برسون! شب هم زود برگرد باید  شهاب، دخیی

 .ت کنیمصحب

اض کند که تاکید  خواست به درخواست صدرالدین اعیی

شهناز دهانش را بست. به ناچار کناری ایستاد تا مرد 

جوان ماشینش را بیاورد. مجددا با شهناز و همرسش که 

اش آمده بودند، خداحافظز کرد و تا دم در به بدرقه

ز شد  .سوار ماشیر

افتاد. کیم  مرد جوان با بوق کوتایه خداحافظز کرد و راه

ز را شکست  .که گذشت سکوت ماشیر

از بودن من توی خونه تون ناراضز بودین! درست -

 ؟گمیم

شهاب نیم نگایه به او کرد و فرمان را چرخاند و وارد 

 .خابان اصیل شد

 .نه! اما غافلگیر شدم-
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ا مادرتون هم انگار دلش نیم- خواست شما و دخیی

ز   !باشیر

ا حق داشت. بچه- ن و قرار نیست درگیر درباره دخیی

ا بشن، اما من...قضیه فرق داره. من مخالف  کارای بزرگیی

 !بازکردن پای شما به ماجرای پیش اومده بودم و هستم

 .سها نیشخند زد

 ؟مچرا؟ چون زنم؟ یا چون بچه-

ز خانم سها! پدر و مادرم قطعا از هیچ- کدوم! شما تنهاییر

. اینها چاون گنج نفرین ز ای خطرناکیه! شده براتون گفیی ز یر

 !کنهطمع آدما رو کور و کر یم

شهاب پشت چراغ قرمز ایستاد و به سها نگاه کرد. سها 

ه بود  .اخم درهم کشیده و به مقابلشان خیر

ها نسبت من با اون گنج مرتبط نیستم. حنی با حسینز -

فامییل نزدیک ندارم. زن دایی مادرم یک حسینز بوده! 

 !ین ماجرا نیم تونه باشهحنی مادرم هم چندان درگیر ا

مسئله مادرتون فرق داره. شاید ندونید، اما مادرتون -

 رو تو خونه کوچه سپیدار گذرونده
 

  !بیشیی زمان بچگ
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 .سها متعجب به مردجوان نگاه کرد

 ؟توی خونۀ آقایوسف-

 

 ۷۷پارت#

ز را به حرکت درآورد و حرف او را با تکان ش  شهاب ماشیر

 .تکذیب کرد

اله قدیس! اون موقع هنوز پدر سیدجالل نه! خونۀ خ-

 یم
 

ایی خاله زندیک کرد. بعد زنده بود و سید، تو خونه میر

ز بچه اث بیر هاش، از فوت پدر سید، بعد از تقسیم میر

خونه و چندتا مغازه به سید رسید و از خونه کوچه 

خانم، مادرتون، فقط یگ دو سال سپیدار رفتند. مژده

 توی خونه موسوی
 

 ! کرده  ها زندیک

  ؟یعنز پدربزرگ مادرم اون موقع زنده بوده-

 .نگایه به همسفرش کرد و ابرو در هم کشیدشهاب نیم

ز نیم-  ؟دونستیر

 !سها شی تکان داد که نه

ز زیادی از اون موقع نیم-  .دونممن چیر
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 .شهاب با نارضاینی اخم کرد

پس با این حساب اون موقع مادرم نزدیک محل حادثه -

 !بوده

  .حادثه قبل از ازدواجشون رخ داده باشه بله درستهاگر -

سها بدنش را به آغوش کشید. حق با مهندس بود، اگر 

گرفتند.با زمان وقوع حادثه را کمیی از چهل سال درنظر یم

ی از گذشته مادرش نیم ز داند و خودش فکر کرد هیچ چیر

 .هایش در این مدت کم فکر کردبه شنیده

 ترسن؟ که برای جستجوی گنج مادر و پدرتون از چی یم-

 ؟بیان شاغ من

 ؟نه! راستش رو بگم-

کنجکاو نگاهش کرد. نزدیک شهرک رسیده بودند و باید 

اف یم  عایل مهندس، متوجه طول اعیی
 

کرد با رانندیک

 .مسافت نشده است

ز -  !بگیر

 !ترسن تحریکتون کنند که وارد این بازی بشیدیم-

 .سها نیشخند زد
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خورم؟ این گنج، هرچی که هست، یم کنید گولفکر یم -

مربوط به خانواده من نیست که تحریکم کنند به پیدا 

کردنش! حنی کیس رو دوروبرم ندارم که با تهدیدش وارد 

 .بیند؟ این تنهایی چندان بد هم نیستاین بازی بشم! یم

شهاب زیر لب با خود غرزد. سها به خیابان نگاه دوخت و 

 :او را صدا کرد

 !؟مهندس-

 .شهاب نگایه به او کرد و وارد مجتمع شد

 !نگران من نباشید. نه شما و نه مادر و پدرتون-

ز مقابلشان  حیاط مجتمع، با چند درخت همیشه سیر

بود. حس عجینر به دخیی همراهش داشت، کنجکاوی و 

وی دیگری او را وایم داشت که از او بیشیی شاید هم نیر

کرد. متعجبش یم رفت سها بیشیی بداند. هر چه پیش یم

عاقبت طاقت نیاورد و قبل از پیاده شدن او، سوالش را 

 :پرسید

دونم از خانواده جدا هستید. ببخشید چرا تنهایید؟ یم-

 !کنمکه فضویل یم
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های عذرخوایه شی    ع مردجوان، لبخندی یر رمق بر لب

 .سها نشاند

مادرم مریضه و پدرم برای مراقبت ازش من رو تنها -

 !گذاشته

 .اب مقابل ساختمان ایستاد. قانع نشده بودشه

چرا پیش اونها نیستید؟ بیماری دلیل به دورشدن والدین -

 ؟نمیشه، میشه

سند رو - سواالیی که پدرو مادرتون روشون نشد که بیی

 !؟پرسید، نهیم

ب گرفت ز رصز  .شهاب عصنر روی فرمان ماشیر

ی رو بدونند یا نه، دونم اونا یمنیم- ز ز چیر ز چنیر
اما خواسیی

من از روزی که دورادور با شما آشنا شدم و آقایوسف 

 یم
 

کنید و تنها هستید، گفت که پیش عمه پدرتون زندیک

این سوال مثل خوره به شم افتاده! ببخشید که بدون 

 !مالحظه پرسیدم. حق دارید که بگید، به تو ربظ نداره
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ازمیان سیل کلمات مرد جوان، آنچه به گوش سها 

عصنر لب گزید و با «خوره! »ک کلمه بودنشسته بود، ی

 .غم دستش را مشت کرد

 !خوره-

 .شهاب با تعجب نگاهش کرد

ز -  ؟چی گفتیر

 .سها آیه کشید

گفتم خوره! مادرم...جذام داره...همون بیماری لعننی -

کنید به مغزتون افتاده و داره نابودش که شما فکر یم

 !میکنه

آشکارا شوکه های پر از غمش را به مرد جوان که چشم

 .شده بود دوخت

ترسیدن مبتال بشم و دورم کردند. البته بیشیی به این -

دلیل بود که مادرم دوست نداشت من با ظاهر 

ناخوشایند یا توی ضعف ببینمش! وگرنه جذام، مرسی 

 .کنندنیست، حداقل نه به اون صوریی که مردم فکر یم

 !متاسفم-
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 .نباشید. ممنون که من رو رسوندید-

ز پیاده شد و به سمت ساختمان راه افتاد. هنوز  از  ماشیر

 .چند قدیم دور نشده بود که شنیدن نامش متوقفش کرد

 !خانم سها-

 .به سمت مهندس که پیاده شده بود، چرخید

خواد ببیندتون. من خییل از اون و دخیی آقایوسف یم -

 .آدشوهرش خوشم نیم

 ؟خواد من رو ببینهچرا یم-

دونه! قدییم مادرتون خودش رو مقرص یمتوی ماجرای -

 !خواد پیداش کنهیم

یگ به دایی »سها لرزید. حرف مادرش در شش تکرار شد. 

خیر از شهاب یر « خیر رسوند من رفتم خونه یک مرد! 

 .حال بد سها ادامه داد

از آدمایی که توی اون بازه زمایز بودند و االن ایرانند، -

م، چه دخیی آقایوسف های خودآد. چه عمهخوشم نیم

خواد به دوسنی هستند و دلم نیمو شوهرش! آدمای پول

 !شما آسینر برسه
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تونه من رو وادار کنه به من اعتماد کنید. هیچ گنخر نیم-

 .به این آدما کمک کنم

سها خداحافظ آرایم گفت و وارد ورودی آپارتمان شد. 

د. باید  نفس عمیقی کشید و دسته کیف را در دستش فرسر

 .گرفتا پدرش تماس یمب

 

 ۷۸پارت#

 

اهنش را در دستش مشت کرده و به مرد  دامن بلند پیر

کرد. مثل همیشه موقع عصبایز مقابلش نگاه یم

د و عرق از گردنش  ز عصبانیت گوشه ابرویش دل میر

رفت. هایش قرمز بود و مدام راه یمجاری بود. چشم

ق صبورا ترسیده آب دهانش را فرو داد. نگاهش به صاد

کدام انتظار این ی اتاق بود! هیچبود که عصنر گوشه

 .حجم از عصبانیت را نداشتند

یه که بزرگ کردم! این نتیجه اعتماد من - خوبه! این دخیی

ی نیست هان!؟ من یک  به توئه آقاصادق! که هیچ خیر
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 افتاده قرار بود بفهم تو اون خونه خراب
ی
شده چه اتفاف

 ؟!هان

 .تنش نشاند فریاد بلند پدرش لرز بر 

 ..بابا...ما که کاری..نکر-

 ؟خوام یک کلمه بشنوم! فهمیدیشو صبورا! نیمخفه-

ها از زمایز که صبورا با نگرایز در خودش جمع شد. سال

توانست درد و گذشت؛ اما هنوز یمخورد یمکتک یم

وحشتش را احساس کند. صادق با ناراحنی به پدرشان 

 «!آروم باش»نگاه کرد و برای صبورا لب زد

ن در قاب در ظاهر شد. فکرش را نیم  در اتاق باز و نسیی

بت به دست وارد  کرد که اوضاع اینگونه بر هم بریزد. شر

دانست این گرفت ویل نیماتاق شد. باید میانه را یم

آتشفشان فوران کرده را چطور خاموش کند. همرسش را 

تا  آرام  روی مبل اتاق نشاند و با ابرو به صبورا اشاره کرد 

 .شود

دورت بگردم، حرص نخور برا فشارت خوب نیست. من -

که بهت گفتم خیر داشتم. قرار بود با صادق بهت بگیم. 



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

بسکه زودجویسر همون وقت بهت نگفتم دردت به 

  !خواستم اذیت نیسر جونم! یم

 .مرد دستش را پس زد و نیشخند زد

خوبه! خلیل شده برگ چغندر! همه خیر دارند غیر از -

 !من

. این بچه هم رنگ- ز آروم بیسر به رو  دور از جون. بنشیر

 !نداره

ش دوخت. به صبورایی خلیل نگاه برزچز  اش را به دخیی

شد. با حرص او را روز بیشیی به مژده شبیه یمکه روزبه

 :نشان داد و غرید

هاش و زن این بچه است؟ این بچه، االن باید مادر بچه-

 خودش باشه اگه گذاشته
 

بودید به وقتش شوهرش  زندیک

ز امروز زنگ  بدم! از اولم اشتباه کردم! اشتباه کردم. همیر

 !بزن به داداشت، بسه دیگه تحمل ندارم

صبورا آب دهانش را قورت داد. ترس در دلش افتاده بود 

اش در نگاه کالفه زدهکوبید. نگاه وحشتو قلبش تند یم
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ن لب گزید و خودش را به نفهمی دن صادق نشست. نسیی

 :زد

ه ان-  ؟شاءهللا! چرا زنگ بزنم به داداشمخیر

اش خلیل به مبل تکیه کرد و نگاهش میان افراد خانواده

 .چرخید

ه! بگو بیان برای بله برون! آدِم شناس، مراسم - خیر

 !خوادآشنایی نیم

اض کرد  .صبورا ناباور اعیی

 ..خوامآقاجون! من نیم-

گوش دادم. ساکت شو صبورا. بسه هرچی به حرفتون  -

؟ چشم! مسئولیتت رو یم ، چی
 

سپارم به اینبار فقط میگ

 !مویز و شوهرتکیس که باید! دیگه خسته شدم! تو یم

صبورا با غم فکر کرد"مسئولیتش؟"قطعا مسئولیت 

ز  پدرش فقط جنبه مادی داشت. از کودیک همه چیر

ین لباس ین مدارس و بهیی ها را برایش فراهم شده بود. بهیی

یس شخیص از مدرسه به خانه و برعکس! داشت؛ شو 

 ! ز ها بر دلش بود. مثل مسافرت رفیی ز اما حرست خییل چیر
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ار بود. خدا نکند مردی نزدیکشان  ز  بیر
ز

پدرش از شلویع

د، روزگارشان میشد یم ز شد یا کیس به رویشان لبخند میر

ز یم  کامشان را زهرآگیر
کرد. عاقبت یزید و با اوقات تلخز

ن قید هتا جایی  ها را زد و رفت و مه مسافرتکه نسیی

آمدشان محدود شد با عده کیم از اعضای فامیل، در 

های زنانه و مردانه شده! از نظر عاطقز هم که اگر جمع

ن نبود، زیر خط فقر بودند. از وقنی به یاد داشت  نسیی

پدرش از او گریزان بود. بعد از مرگ مادرش، به گفته 

دوری پدرش شده دیگران شباهت زیاد او و مژده باعث 

زند. دانست پدرش از چه مسئولینی حرف یمبود. نیم

تمام جانش را در صدایش ریخت. وحشت از ازدواج 

 .ناخواسته به لکنتش انداخته بود

 !خوام درس ... بخونماما...من ..یم-

! مثل بچه آدم یم-  همون که گفتم و شنفنی
 

شینز زندیک

، هیچ جایی رو خراب
! یه دکیی کمیی کنه! نیم میکنز

ی در بیاد! اصال زن باید هرچند بعید یم دونم از تو دکیی

  !بشینه گوشه خونه! دکیی مکیی حالیم نمیشه
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آقا خلیل، صبورا نصف درسش رو خونده، -

باهوشه...حیفه به خدا.. محمدحسینم که پاش بست 

، بعد  ز نشسته، عجله خوب نیست. بذارید آروم بشیر

ین  !تصمیم بگیر

 .باره ایستادخلیل عصبایز دو 

دش و - ز اگه َمرده، بیاد بیر همون که گفتم! محمدحسیر

ش نگهش داره و بذاره درس بخونه! نه اینکه توی خونه

منتظر بشینه تا من میوه رو آماده کنم و دو دسنی 

تاش به دل من بمونه و خوش تقدیمش کنم! ترس
َ
ولرز آف

ت آقا باشه! اگه یمخوشون بهره تونه، بسم ش مال حرصز

ی که داره ! اگرم نیمهللا ز تونه زن دانشجو تحمل کنه، چیر

ش ساسان، این ورپریده، خواستگار دست به نقد. نمونه

 !نوه دوست آقام، که منتظر فرصته بیاد جلو

ن نگران به دخیی بینوا نگاه کرد. راز دلش را هنگامه  نسیی

به او گفته بود. دوست نداشت دخیی مژده هم به درد 

و بدار از آن دوست نداشت پرس  مادرش مبتال شود 

 !عزیزکرده برادرش، مردی چون خلیل شود
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ه باشه آقا، اون که از خداشه، اما من بازم یم- گم، بهیی

و دیده! چه  ز صیر کنید. صادقم که رفته و همه چیر

 !ایه حاالعجله

 !صادق غلط کرد با هفت جد و آبادش-

کاری از او نبا غیظ به پرسش نگاه کرد. انتظار پنها 

زنند و همه دروغ کرد همه دورش یمنداشت. حس یم

کرد خیانت دیده است. از صبح که از گویند. حس یمیم

طریق یگ از دوستانش فهمیده بود در خانه استیجاری 

 افتاده است، صادق هم از چشمش 
ی
ش چه اتفاف دخیی

افتاده بود و حنی یک لحظه هم آرامش نداشت. فکر 

ش از او پنهان کرده   کارهای دیگری که ممکن است دخیی

اش جوید. انگشت اشارهباشد، مثل موریانه روحش را یم

ش گرفت که رنگش پریده بود و یم  را به سمت دخیی

 .لرزید
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فکر اینکه دوباره بذارم بری درس بخویز رو از شت -

! زن  ون کن! تا آخر هفته، دیگه دخیی این خونه نیسنی بیر

 !مردیم

ان دارم. آقاجون..تو رو خدا...غلط من..من امتح-

م و یم آم..دیگه خونه..خونه کردم..اصال میر

م...آقاجون...بذار درس بخونم...تو رو خدانیم  !گیر

؟ پس فردا پشت شم چی - همینم مونده! دیگه چی

میگن؟ الزم نکرده، همون که گفتم! حاالم برو از اتاق 

ون و برای مهمونات آماده شو  !بیر

وحشت لرزید. فکر ازدواج اجباری و  فک صبورا از 

شنوشنی مشابه مادرش تنش را لرزاند. مهدی را دوست 

، ساسان و هر کس دیگری که  ز داشت. از محمدحسیر

قرار بود مانع رسیدنش به مهدی شود، نفرت داشت. 

حارصز بود درسش را رها کند ویل حارصز نبود به ازدواچر 

دستش را اجباری تن دهد. خودش را به پدرش رساند. 

 .گرفت و بوسه زد
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دورت بگردم آقاجون...بخدا ترسیدم...ترسیدم بهت -

بگم..با سها بودم آقاجون...خودتون گفتید بهش اعتماد 

 ...دارید...بذارین برم دانشگاه! تو رو خدا

ون کشید ش بیر
 .خلیل دستش را از دست دخیی

سها دخیی خوبیه ویل برای مادر و پدر خودش! من -

دم و شوهرش یم دادم تا جاشون بودم،  ز پشت شش میر

دوره نیفته برای کار این طرف و اون طرف! به جای عمه 

دادندش دست شوهر! در هر حال، اختیار باباش، باید یم

زندگیشون رو دارن! خودتم با اون دخیی مقایسه نکن. 

رگ که باید ش از کاراش خیر دارن نه مثل من یر خانواده

ایز بارم کنند!  ها بهم بگن چی شدهغریبه چی نشده و لنیی

! شده با زور، صبورا، مثل آدم حرف گوش یم کنز

، یا تو اتاقت نشونمت ش سفره عقد! یا شوهر یمیم کنز

کنم تا موهاتم رنگ دندونات سفید بشه. حبست یم

محاله بذارم دوباره برگردی اون خراب شده که یاغیت 

  !کرده
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..بدبختم کنید آره! خواید مثل اونمثل مادرم آره!؟ یم-

خوام شوهر کنم! شده خودمو...خودمو مثل من نیم

 !کنمکشم...ویل  شوهر ..نیماون... یم

 .سییل محکم خلیل روی دهان صبورا نشست

ه کثافت!  برای من از اون زنیکه - تو غلط کردی دخیی

  !زنهفاحشه حرف یم

ش حلقه شددست   .هایش دور گلوی دخیی

، آره؟ یمیمبرا من زبون درازی - خوای مثل اون کنز

، آره؟ مگر من مرده باشم  .خدانیامرز بایسر

نفس صبورا بند آمد. صادق به سمتشان دوید. دست 

زیر دست پدرشان انداخت ویل نتوانست آنها را جدا 

ویش را  وی خشم، مرد را دچار جنون و نیر کند. نیر

  .چندبرابر کرده بود

 !بابا..تو رو خدا ولش کنید...بابا-

ن با وحشت  نفس صبورا به خس خس افتاده بود. نسیی

اهن همرسش را کشید  .پیر
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تو رو خدا ولش کن آقا! ولش کن...کشتیش...کشنی -

ت رو!ولش کن خلیل  !دخیی

به محکم صادق میان کتف ن و رصز های خلیل، حرف نسیی

باعث شد وحشت زده دخیی بینوا را رها کند. صادق 

ن وحشت زده پدرش را با تمام توان عقب کشید  و نسیی

 .به شعت دخیی بینوا را در آغوش کشید

م. نفس بکش مامانم! هنگام، مامان - نفس بکش دخیی

 !یک لیوان آب

ی که رنگش به کبودی خلیل، وحشت زده به دخیی

کرده بود، نگاه کرد. صبورا میان رفت و نفسش را گمیم

های دردناکش، نگاه به نگاه پدرش دوخت. خلیل، شفه

ش لرزید، از حرف خورده نه میان چشماز کی های دخیی

 !هایش ترسیدشده میان لب

*** 
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س شد روی کبودی گردن صبورا  هنگامه، با ناراحنی کمیی

سیده بود  .یم گذاشت در عمرش به اندازه آن روز نیی

م الیه. - م برات، درد داری؟ کبودی بدی داره! بمیر بمیر

نشد باباخلیل معلوممن که نفسم بند اومد جای تو. 

ی ها....باور کن خودشم چش شد. ازش به دل نگیر

ز از خونه باورش نمیشد این کارو کرده. از ظهر که رفیی

ون، هنوز نیومدن! باور کن پشیمونه! من اصال  بیر

نفهمیدم چرا اینطور شد...من..من تا حاال اینطوری 

 .ندیده بودمش! تا حاال دست روی کیس بلند نکرده بود

را نیشخند زد. در دلش گفت "خوش به حال تو!" صبو 

ها و در عوض او و صادق بارها شاهد فحایسر 

های پدر و مادرشان بودند. تن مادرشان کاریکتک

ن  همیشه کبود بود. اگر برادرهای گردن کلفت نسیی

دانست که پدر شکاکش همان بال را بر نبودند، بعید نیم

ز بدبینز ش زن بینوا بیاورد. هرچند، عاقبت ه ها معلم میر

ز کرده بود  .نازنینش را خانه نشیر

 !ولم کن هنگام-
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صدای صبورا هنوز خش داشت. هنگامه با ناراحنی ابرو 

 .در هم کشید

 !قربونت بشم. حرف نزن! تارهای صوتیت آسیب دیده-

 !؟به جهنم! یم تریس، پرسعموت خوشش نیاد -

 !نه..یم ترسم...آقاهه پا پس بکشه-

نمک شد بر زخم دلش! با غم چشم شوچز هنگامه، 

بست. هنگامه موهایش را نوازش کرد و با ناراحنی به 

 .صورت رنگ پریده او نگاه کرد

، با کیس باشه که - بگو بیان صبورا! اگه قراره ازدواج کنز

 !دوستش داری

 .صبورا نیشخند زد

الفسادیم رو بده و راستگ شباغچه...شم رو تا حکم ام-

ه  !بیر

اش را خودش لرزید. تا آن روز پدرخوانده هنگامه به

قدر عصبایز ندیده بود. باباخلیلش همیشه در برابر این

آمد و دنیا به مراد های مایل صبورا کوتاه یمخواسته

هایی خواست داشت، بهصبورا بود و او هر چه یم
ز جز چیر
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انگیخت و این شامل های پدرش را بر یمکه حساسیت

توانستند داشته او و صبورا یمتفریحات سالیم هم که 

ز به خانه اقوایم که  باشند. از تفری    ح با دوستانشان تا رفیی

ز به پاساژ یا  پرسی جوان داشتند. از زدن سازی تا رفیی

ز تا مدرسه و  بازاری بدون حضور یک مرد! حنی رفیی

ها  ز ز از آن بدون راننده ممنوع بود. خلیل با این چیر
برگشیی

هایش تنبیه از خواسته شوچز نداشت و همیشه تخلف

به همراه داشت. تنبییه که همیشه شامل محرومیت از 

حقوق عادیشان بود، اما خشونتش را ندیده بود. سکوت 

 .اتاق را صدای لرزان صبورا شکست

مدونم چی میشه..امتحانام...دلم یمنیم-  !خواد بمیر

  .هنگامه لب گزید

! فعال که خواستگاری با - شاهکار دور از جون دخیی

شه. شاید باباخلیل کنسل شده! چند روز دیگه آرام یم

 
 

 !حنی تونسنی از میم بهش بگ
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اشگ از گوشه چشمش چکید. دلش به حال خودش 

 .کرداش با رمز یاد یمسوخت که باید از فرد مورد عالقه

میم پول داره...اما..کار و خونه نداره...بابا...محاله -

 !...راستگ منو...کشتهبذاره...تازه...بفهمه...کیه

ز بگو یکیو دوست داری...بگو تا - پس به محمدحسیر

 !عقب بکشه

ها، تقه ز دخیی ن با بفرمایید گفیی ای به در خورد و نسیی

 .وارد اتاق شد

 ؟زدید از چی حرف یم-

ونه یم-  .زدیم مامانحرفای دخیی

اش نشست. نگاه خجالت زده صبورا روی مادرخوانده

ز بود که هنگامه  از مهدی به مادرش گفته است. مطمی 

ش را گرفت. این ن داخل شد و جای دخیی بار نوبت نسیی

س آب گرم بود تا خون  و کبودی کمرنگ شود. کمیی
 

مردیک

ن دست نوازش بر ش دخیی بینوا کشید  .نسیی

ونه چی بود یم- سم این حرف دخیی  ؟تونم بیی
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هنگامه به صبورا نگاه کرد. تائیدش را که دید با صدایی 

 .ام به حرف امدآر 

به صبورا گفتم که به محمدحسن بگه ناراضیه،  -

 !خوادبگه...یکیو یم

ش اخم کرد و با مهر به صبورا نگاه کرد ن برای دخیی  .نسیی

کنز ممکنه با درصد فکر یممن مخالفم عزیزم. اگه یک-

ز یا هر کس دیگه ازدواج کنز به جز اون آقا،  محمدحسیر

ز یمهیچ گلم! شاید فکر وقت بهشون نگو! بدبیر شن دخیی

، اما دو تا کنز طرف عقب یم کشه و راحت مییسر

که طرف ممکنه احتمال دیگه رو فراموش نکن! اول این

با وجود حرفت بازم بمونه و باهات عرویس کنه، که 

شه اول مصیبتت و حنی اگه...بدبینم نباشه، یم

شکوفتش توی زندگیته! اگرم ول کنه بره...حرف بابات 

ز که هست خواستگار، چند نفرو یادت  باشه...چیر

؟...باد به گوش بابات برسونه، طوری رد یماین کنز

 !اوضاعت بدتر میشه

ز دوختند جوان با غم نگاه به زمیر
 .دو دخیی
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فرستمت خونه صادق! با صادق حرف زدم. چند روز یم-

 !باید بابات رو آروم کنم

 !شناسمشذاره..یمنیم-

زیزم. درسته نفهمیدم قلق هاش دست منم هست ع-

امروز چطور شد، اما بذار به روش خودم آرومش کنم. 

زدی طوری حرف از مادر خدابیامرزت یمنباید اون

 .عزیزدل

ن  صبورا لب گزید و قلبش از اندوه تیر کشید. نسیی

 .مدارانه حرف را عوض کردسیاست

ه. خدا رو شکر این  _ عیل اومده و داره شاغت رو میگیر

ی نفهمه، متوجهید  بچه نبود!  ز ه چیر
 ؟بهیی

اش را گرفت و نگاهش را به صبورا دست مادرخوانده

 .هایش دل زن را سوزاندسمت خودش کشید. غم چشم
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 ؟مامان...من..کار اشتبایه کردم-



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

م! یه وقنی ما از عهده جمع کردن - چی بگم دخیی

آیم و الزم نیست عزیزانمون رو درگیر موضویع بریم

آد که خانواده ا وقنی موضویع پیش یمکنیم، ام

شن، باید حقیقت رو خییل زود نخوایه درگیر یمخوایه

دونند بهشون بگیم. اونم با وجود پدر تو که همه یم

شکاکه. کاش حداقل به صادق یا من گفته بودی. این 

چند روز وقفه باعث شده بابات فکرش منحرف بشه. 

، اونم ، هتل رفنی دویز که وقنی یم خونه اون خانم رفنی

شه شما تنها خونه بابات حساسه و حنی حارص نیم

 .فامیل برید

ترسیدم نذاره بازم درس طوری نشه! یمخواستم اینیم-

 .بخونم

 اگر به من گفته بودی، یم-
ز
اومدم دنبالت. دیگه حرف

 .موند! اما حاال واقعا نمیشه کاری کردتوش نیم

  .زانوهایش قرار دادهنگامه آیه کشید و شش را روی 

 !دونهبازم خدا رو شکر از میم نیم-

 !دونه. سالم آبخر نیممیم چیه!؟ یک-



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

نگاه صبورا روی عیل نشست و نگاه ترسیده و نگران عیل 

 !روی کبودی بزرگ گلوی صبورا

 ؟چی شده آبخر -

ن با اخم به پرسش نگاه کرد  .نسیی

ی نیست- ز  .باز تو در نزده اومدی داخل؟ چیر

 .سیده به مادرش نگاه کردعیل تر 

  ؟چی شده مامان؟ آبخر چی شده-

ن لب گزید. نیم دانست در جواب پرس نوجوانش نسیی

چه بگوید که نه خواهرش خراب شود و نه ترس از پدر و 

 .یا نفرت از او جایگزین شود

ا - چرا لباست رو عوض نکردی؟ مگه نگفتم تو اتاق دخیی

 !یسر در بزنوارد یم

کشید. به سمت صبورا رفت و روی عیل اخم در هم  

 .تخت نشست تا کبودی را بهیی ببیند

 ؟مپیچویز مامان؟! مگه من بچهچی شده که منو یم-

 ؟پیچویز یعنز چی درست حرف بزن عیل! یم-
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هنگامه دست زیر بازوی برادرش انداخت و او را از روی 

 .تخت صبورا بلند کرد

 !میده بیا بریم ببینم چرکول! اه اه جورابات بو -

ض شود  .هنگامه دماغش را گرفت و باعث شد عیل معیی

 !اصال هم بو نمیده-

 !کنمت تو حمومبیا برو عوضش کن! بدو بدو! وگرنه یم-

ز مقاومت یم ون رفیی  .کردعیل برای بیر

...تو بگو چی شده! تو رو موال-  .هنگام آبخر

اول لباس! بعد برات میگم. داداش صادقت مگه نبود -

 !وری اومدی باالطکه تو این

رفت. رو یمچرا...اونم یه جوری بود...تو حیاط قدم-

 !عصبایز هم بود. من رو اصال ندید

ون برد و صدایشان  هنگامه ، پرس نوجوان را با خود بیر

ن نگاه کرد  .قطع شد. صبورا با ناراحنی به نسیی

 !؟چکار کنم-

 .فعال باید صیر کنیم-

 ؟به..به...به داداشتون  گفتید -
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 زد. باید -
ز
نه عزیزم. زنگ نزدم. بابات عصبایز بود حرف

 !بذاریم آروم بشه. بعد ببینم حرف حسابش چیه

 ؟امتحانام؟! اگه از حرفش ...کوتاه نیاد...چی -

ن دلش به حال دخیی بینوا سوخت. لکننی که از  نسیی

 برایش مانده بود و
 

  بچگ

 .زدگایه شاغش یم آمد، دلش را آتش یم

ز پرس -  بدی نیست. مهربونه، کاریه و جنم محمدحسیر

داره. درسم خونده. مهمیی از همه تو رو دوست داره. 

. باید قبول کنیم....گایه  شاید قبول کرد درستم بخویز

ایی که دوستشون دارن نیم رسن
ز  !آدما به چیر

ز افتاد. این  اشگ از گوشه چشم صبورا شخورد و پاییر

 دوطرف را عشق را نیم خواست. نه حاال که مزه عشقی 

 .چشیده بود

 .من...دوسش ندارم-

جوان نبود. از در  ن آیه کشید. وقت مالمت دخیی نسیی

 .مسالمت درآمد
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حاال تو هم بغض نکن. برادرزاده دست گل من پشت در -

دت. فعال قبل از قبول شکست، تا توان  نیست که بیر

کنیم! مگه نه دخیی قشنگم؟ یادت نره، دارییم مبارزه یم

ون به اون ستون، فرجه! خدا هست، من و از این ست

 !داداش صادقتم هستیم

 

 ۸۲پارت#

سها خسته، آخرین کارتن را جمع کرد و روی سایر 

 کارتن
 

ها گذاشت. کارها تقریبا تمام شده بود و از خستگ

دیگر رمقی نداشت. شکمش خایل بود و دلش ضعف 

ز درسنی نخورده بود. امتحانات یم رفت. از دیروز ظهر چیر

وع شده بود و دانشگاه هم کاری نداشت تا  دانشجوها شر

ی بخرد ز  .بتواند از سلف دانشگاه چیر

قد راست کرد و با چرخش دادن به کمرش، سیع کرد 

قولنج کمرش را بشکند. دردی خفیف در کمرش پیچید و 

آه کشید. به سمت یخچال فریزر کوچکشان رفت و آن را 
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غذایی بود که به  ترینترین و آسانباز کرد. کتلت ساده

 .رسیدفکرش یم

های روز قبلش گیج بود. پدرش هنوز با او هنوز از شنیده

زد. دیگر اطمینان تماس نگرفته بود و دلش شور یم

داشت که صحبت نکردن پدرش با او، فقط به خاطر 

ی را پنهان یم ز  .کردندبیماری مادرش نیست. آن دو چیر

زمینز ببسته گوشت را داخل آب داغ گذاشت و سی

کوچگ را پوست گرفت. صدای زنگ تلفنش هوشیارش 

کرد. دستش را به شعت خشک کرد و تلفن را که روی 

اپن قرار داشت، برداشت. در عمرش به یاد نداشت که 

قدر روی زنگ تلفنش حساس شده باشد. با دیدن نام این

 .صبورا، درنگ نکرد و تماس را برقرار کرد

؟ خ-  خانم! خویر
 ؟گذرهوش یمسالم دخیی

ز  ز صبورا باعث شد با ناراحنی اخم کند. صدای فیر فیر

 .شان نشستروی تنها مبل راحنی 

 ؟چی شده صبورا -

 !بدبخت شدم...دیدی...دیدی گفتم نباید بفهمه-
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 .سها اخم کرد

 درست حرف بزن تا بفهمم چی یم-
 

 .یک

صبورا دسنی بر گردن دردناکش کشید و ماجرای فهمیدن 

د. سها با ناراحنی شاخه موی رها شده پدرش را تعریف کر 

 .در صورتش را دور انگشتش تاب داد

 زده. یکم صیر کن. حق دارن به هر -
ز
حاال بابات یک حرف

 !حال نگران شدن

گرده...حنی اگه دونم...از حرفش ...برنیمنه! من یم-

...بدونه اشتباه بوده! از دیروز تا االن نخواسته من رو 

...حنی  ..موافقت نکرد برم خونه ...ببینه! حنی

ام انگار. تنها غذا داداش....توی اتاق خودم زندویز 

 .خوردم

 کالفه کشید
ز
 .سها پوف

 دست بجنبونه-
 

 !تنها راه حلت اینه به مهدی بگ

اش تسلیم شدن در صبورا اشکش را پاک کرد. تنها چاره

دانست اهل خودکیسر هم برابر پدرش بود و بس! یم

 .استگفته  نیست و به پدرش دروغ



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 !کشهشه....بفهمه...منو راستگ یمنیم-

چرا؟ چه ایرادی داره پرس همسایه خواستگارت شده -

شه. مرتیصز دیگه! یک ماه دیگه هم شبازیش تموم یم

اث پدری خویر دارند و یمهم یم کت گفت میر تونه شر

 !بزنه

 .صبورا بغضش راقورت داد

 !مشکل...همون پرسهمسایه بودنشه-

 .کردسهااخم  

 ؟یعنز چی -

بابا...روی پرسهمسایه حساسه! بفهمه...بفهمه..فکر -

کنه..من..من اونجا..هزار کار ناجور یم

 .کردم...باهاش..دوست بودم

 .سها لب گزید

 !؟نبودی-

صبورا با ناراحنی چشم بست و گشود. این روزها را باور 

کرد. روزی که پیشنهاد آشنایی مهدی را پذیرفته بود، نیم

 .کرد پدرش متوجه شودیمفکر ن
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های بابات، از تو متعجبم صبورا! با وجود حساسیت-

سن  چطور با مهدی دوست شدی، نیم دونم! از من بیی

ز ماجرای خونه هم ربظ به این نداشت که یم گم، نگفیی

ی بابات حساس یم ز شه، ترسیدی درباره پرس همسایه چیر

 !بفهمه

 .هق صبورا باعث شد سها ساکت شودصدای هق

 ؟گریه نکن...داداش صادقت خونه است-

 !ن..نه! رفت-

بسپارش به من... باید ببینم مهدی چند مرده حالجه! -

 .شهگریه نکن ببینم چی یم

 !هفته دیگه...امتحان دارم-

کنز دیگه. گریه نکن! این ایراد نداره. فوقش حذف یم-

ه، یا اینکه کال یر 
خیال ترم رو از دست بدی و برگردی بهیی

 !؟درس خوندن بیسر 

سکوت صبورا باعث شد سها، به درسنی تصمیمش 

ز شود  .مطمی 
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ز صبورا، من با مهدی و داداشت حرف یم- زنم، اگر ببیر

، ویل  ...بشه کاری کرد که بهیی

 .صدای گریه صبورا در گویسر پیچید

  !گم بعد گریه کنگوش کن من چی یم-

و به  بود. مویش را رها کرد اش کردههق هق صبورا کالفه

 .یوسفشان نگاه کردگلدان کوچک حسن

ودو سالته! اگر یک درصد نشه و منطقی باش. بیست-

مجبور بیسر با یگ از خواستگارای پیشنهادی بابات 

، یم فهیم؟ اما  ین رو انتخاب کنز ، باید بهیی ازدواج کنز

تونم فعال امیدت رو از دست نده. بذار ببینم چکار یم

 !برات بکنم

، یمتو..تو فرشت-  !دونمه نجات منز

 .سها خندید

! وگرنه - اشتباه گرفنی بچه! شانس آوردی اینجا نیسنی

ت بالیی شت یم آورد که به خونه بابات راضز فرشته

! پوستم کنده شد تا خونه رو چیدم  !بیسر

منده-  .مشر
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ینز - انش کن. شیر ینز توپ جیر نباش! با یک شیر

 !برگشتنت و ازدواجت

 !!سها-

خوام برم شام کن مزاحم فرشته شدی! یمکوفت. قطع  -

 !بخورم

 !ساعت یازده شبه-

بله...برای شما دیره...اما من بیچاره از دیروز دستم به -

 !خونه بند بوده

 !آوردنزدی برات غذا یمزنگ یم-

ون نمیخورم، سلف دانشگاه رو به یم-  که غذای بیر
دویز

خانم! خواب کنم. برو بخواب شاهزادهزور تحمل یم

 !ت رو ببینز قورباغه

 

 ۸۳پارت#

صبورا لبخند روی لبش  اشاره سها به کارتن مورد عالقه

 .نشاند، لبخندی که عمری کوتاه داشت

 !خییل دوستت دارم سها-
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 .شمبرو بچه. مزاحم نشو. من با این حرفا خام نیم-

شم... اما..اگه...اگه دونم ناامید نیمامیدم به توئه...یم-

...بخت دوننشه هم...یم ...تقصیر م تو مقرص نیسنی

 !نداشته...خودمه

 کشید. دخیی بیچاره، زیادی ناامید بود
ز
 .سها کالفه پوف

ز امیدت که به خدا باشه، این- زمون و و طوری از زمیر

 .نایل. برو راحت بخواباقبال نیمو بخت

صبورا خداحافظز کرد و سکوت برقرار شد. کالفه میان 

قطعا این موقع شب کاری ابرویش را فشار داد. 

توانست بکند. خدا را شکر کرد که تلفن مهدی را نیم

فهمید این مرد چند مرده حالج است و دارد. اول باید یم

کرد تا مهدی به رفت و کاری یمبعد به شاغ صادق یم

 شود. واسطه 
ز
عنوان خواستگاری از سمت او معرف

اش ازدواج نشده بود که به لطف صبورا در کارنامه

 .شدداشت ثبت یم

نگاهش روی صفحه گویسر چرخید. با تعجب متوجه 

هایش را باز شد یک پیامک ناخوانده دارد. صفحه پیام
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های تبلیغایی ای ناشناس که به پیامکرد. از شماره

شباهت داشت، پیایم عجیب آمده بود. چندین نقطه و 

ب! با تعجب ابرویی باال انداخت و  در پایان عالمت رصز

کرد پیام تبلیغایی درست ارسال نشده است. گویسر را   فکر 

روی مبل گذاشت و برای درست کردن کتلت به 

خانه رفت ز  .آشیی

*** 

ها های بازجویی فیلمجایی که نشسته بود، نه شبیه اتاق

ی که یگ دو بار به بود و نه شبیه اتاق های عادی کالنیی

 سه د
ی
ر خاطر کارش پایش به آنجا باز شده بود. اتاف

ز و صندیل و مبیل مقابلش.  چهار بدون پنجره و یک میر

جز قاب عکس رهیر در آن دیده هیچ وسیله زیننی به

شد. دری    غ از گلدان گیل یا حنی تابلوی وان یکادی! نیم

 یر 
ز رنگ بود و پوسته گذاشته بود. سقفش دیوار اتاق سیر

 یم
 

یک زد و اگر تهویه خوب اتاق نبود سفیدی بود که به تیر

 یم قطعا 
 

 .کرداحساس خفگ
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در اتاق باالخره باز شد و مردی چهارشانه، با قدی 

متوسط وارد اتاق شد. درجه روی شانه لباسش نشان 

وی انتظایم و با خط یم داد شگرد است. در لباس فرم نیر

شد. عمیق اخیم که در صورت داشت جدی دیده یم

ه میانسال بود و ریش کوتایه چانه زاویه دارش را پوشاند

 .بود

 .ببخشید معطل شدید-

کنم آرایم گفت و به مرد نگاه کرد. مرد خواهش یم

ز کردنش دوباره به چشم  عینکش را برداشت و بعد از تمیر

ه تر دیده گذاشت. سیایه چشمانش از پشت عینک تیر

 .شدیم

  .من شاهمرادی هستم. بازپرس ویژه قتل-

 .ابرویی باال انداخت

گرد؟ صبح که با من چرا من اینجا هستم جناب ش -

 .تماس گرفتند، توضیخ ندادند

در جریان جسد پیدا شده داخل خونه قبلیتون هستید، -

 ؟درسته
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 !بله-

وپنج سال قبل خاک این جسد در بازه زمایز یس تا چهل-

 ؟دونید شده. اینم یم

 .بله شنیدم-

خوبه! مادر شما چه سایل ازدواج کردند و از اینجا -

 ؟رفتند 

 .کردهم کشید. نگاه مرد رویش سنگینز یم سها ابرو در 

 !سال پیشوهفت...حدود یسسال شصت -

سیدی چرا این سوال رو پرسیدم-  !نیی

 !؟کنید مادرم در جریان قتل بوده باشهشما که فکر نیم-

ای چرا که نه؟ طبق اطالعات ما، مادر شما ساکن خونه-

 !بوده که توش قتل رخ داده

 .خاطر آورد و آه کشیدهای صدرالدین را به حرف

مادرم سه سال آخری که توی این شهر بوده رو توی -

 کردهخونه دیگه
 

 !ای زندیک

جوان تاب شگرد نگاه جست وجوگرش را در صورت دخیی

 .داد
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ز خانم جوان! فقط - هنوزم توی همون بازه زمایز هسیی

شه. در هر حال ممکنه یگ دو سایل ازش حذف یم

 !به کمک ما بیاد اطالعایی داشته باشند که

ید. باید با همکاراتون توی آذربایجان-  تماس بگیر
ی
ف شر

ون نیم  تا باهاش حرف بزنید. از اونجا بیر
ز

 !آدبرید بابابایع

  .شگرد ابرو درهم کشید

- 
ز

 ؟بابابایع

 شهرک جذایم-
ز

ز بابابایع  !نشیر

 .مرد جاخورده به صندیل تکیه داد

 ؟مادرتون جذام داره-

 !بله-

 ؟و پدرتون-

 .نوبت سها بود تا اخم کند

 یم-
 

کنه ویل جوابتون نه است. با ایشون همون جا زندیک

  .ایشون جذام نداره

 ؟که اینطور. چند نفر از بیماری مادرتون خیر دارند -

 .سها با ناراحنی گوشه ناخنش را کند



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کس! این ش هست، هیچاگر منظورتون از خانواده-

 ؟ها ربظ به قتل دارهسوال

پرسم چون همه میگن مادرتون ناپدید شده. ن یمبرای ای-

 !؟این ناپدید شدن ربظ به بیماریش داره

 .پوزخند زدنش ارادی نبود

! مادرم دوازده ساله که مبتال شده. از زمان - خیر

اش فاصله گرفته. اونم به خاطر ازدواجش از خانواده

 !های قدییم و فامییلکدورت

 !؟چه کدوریی -

سید - . چون الزم ندونستند به من توضیح از خودشون بیی

 !زیادی بدند

شنایس؟ پرسم. چقدر خانواده مادرت رو یمقطعا یم-

 ؟خانواده مادری و پدریش

فهمید به دنبال چه نگاه به نگاه بازپرس دوخت. نیم

ی یم ز  .گرددچیر

 

 ۸۴پارت#
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خییل جزی  و کم. مادرم ازشون بریده بود و تنها افراد -

 .م بودیماش من و پدر خانواده

 !؟چرا -

 .سیع کرد خونرسد باشد، دست به سینه شد

سید. گفتم...من اطالع زیادی ندارم-  !ازخودشون بیی

 .اش تکیه دادبازپرس به پشنی صندیل

ز شگرد هرایی رو از کجا یم-  ؟شناسیر

سها ابرو در هم کشید و مرد به شعت حرفش را ادامه 

 .داد

 !به نظر نگرانتون بود-

 .را پنهان کند نتوانست تعجبش

نگران من؟ حتما اشتباه متوجه شدید. ایشون رصفا دو -

دونید که ایشونم تو سه سایل با ما همسایه بودند. یم

 .کوچه سپیدار ساکن هستند

ی یادش آمده باشد، لبخندی جان ز دار بعد انگار که چیر

 .زد

 !حنی شاید توی همون بازه زمایز اونجا بوده باشند-
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 .انداخت شگرد ابرویی باال 

وپنج سال قبل، بعد از شهادت پدرشون ایشون بیست-

 .به اون محله رفتند

 .با تفری    ح نگایه به دخیی جوان کرد

قدر هم دونستم شگرد اینپس همسایه بودید! نیم-

 !ای خوبیهمحله

 .سها با حرص لب گزید. طعنه کالم بازپرس آشکار بود

و بدونید خواستید آدرس مادرم ر تونم برم؟ یممن یم-

  ؟دیگه؟ درسته

پدر و مادرت چطور آشنا شدند؟ یم تونیم بگیم بعد از -

 !قتل آشنا شدند و مادرت چون شاهد بوده، فرار کرده

 .بدن سها از شنیدن حرف مرد یخ زد

ز - سیر  !از...از خودشون بیی

 !؟دویز پدر و مادرت چطور آشنا شدنیعنز نیم-

ود دور بماند شش درد گرفته بود. پدرش اخطار داده ب

ویل دیگر امکان پذیر نبود. حنی تصور درست بودن 

 .حرف شگرد باعث شد شش گیج برود
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 همدیگه رو دیدن... پدرم از هم-
ی
رزمش نامه اونا اتفاف

 !بینهرزمش یمآره. مادرم رو تو خونه همیم

 ؟رزمشهم-

 !بله! آقای صدرالدین صولت-

  .طورشناسمشون! که اینبله! یم-

 .کیم به جلو خم شدمرد  

 ؟دویز درباره گنج چی یم-

  .جا شدسها کالفه روی مبل جابه

 درباره-
 

! تازیک  .ش شنیدمهیخی

 ؟از یک-

 .نگاه به نگاه بدون حس مرد دوخت

 !از همون آقای صولت-

انگار بیشیی از بقیه اقوام مادرت با ایشون برخورد -

 !داشنی 

 .دستش را مشت کرد
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ر ایشون رو دیدم. بخواید نه چندان. من فقط یکبا-

دایی مادرم توی یک خونه حساب کنید سه روز با زن

 !بودم

ی نگفت- ز  ؟و چرا ایشون درباره گنج بهت چیر

 .اخم کرد

ز جناب شگرد به چی یم-  ؟خواید برسیر

 !جواب من رو بدید-

ز نبود من یک هستمنیم-  !دونم..شاید چون اصال مطمی 

ما گفت یک  عجب... خانم حسینز کیس بود که به-

! چرا فکر یم  !؟شناختتکنز نیمهسنی

 .چون توی اون سه روز، آشنایی نداد-

دونسنی مستاجر اقوام یعنز توی این سه سال نیم-

 ؟مادرت هسنی 

. نیم- دونستم توی شهر زادگاه دونستم! من اصال نیمخیر

ز مادرم هستم. چون مادرم به من درباره خانواده اش چیر

سید چرا، جواب همون زیادی نگفته بود. ب از هم اگر بیی

سید  !قبلیه! از خودشون بیی



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

مرد لیوان آیر ریخت و با خونرسدی آن را به سها تعارف 

 .کرد. سها عصنر پایش را تکان داد

ز - ز الدین حیدری رو که یممعیر  !؟شناسیر

 .دستش را مشت کرد

! کیس که خونه رو برای من پیدا - ز پرسعمه پدرم هسیی

 .کردند

دونسته که اون خونه متعلق به اقوام مادریت ایشون یم-

 .هست

دید حدسش درست بوده است تعحب سها از اینکه یم

 .نکرد. از خشم دندان روی هم دندان سایید

 .من اطالیع نداشتم-

خوبه! حرفتون یکیه! مادرتون از شخص خاض براتون -

 !؟حرف نزده؟ از اتفاق خاض توی گذشته

 داییش فقط از دایی و زن-
ی
و دلخوریش از اونها گفته! باف

سید  ماجرا رو از زبون پدر و مادرم بشنوید. مگر اینکه بیی

 
ز

 !برید بابابایع

جوان لبخند زر  دخیی
 

 .شگرد به کالفگ
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تونید برید خانم آذین. الزم باشه بازم باهاتون تماس یم-

م. درباره ترس ما از جذام هم الزم نیست نگران یم گیر

 .باشید

ون داد. خواست از در اتاق خارج   سها نفسش را  کالفه بیر

شود که صدای مرد متوقفش کرد. به سمتش چرخید و 

 .او را بسیار جدی دید

مراقب خودتون باشید خانم جوان! پای یک قتل و یک -

گنج در میونه. درباره اون گنج برعکس شما ما از اون 

ی نشنیدیم و هرکس به نحوی کتمانش  ز خانواده چیر

ما رو به اون سمت کشونده. وقنی با شما  کرده. شایعات

سید. در ضمن حدس ما رو هم  ازش حرف زدند، باید بیی

ید  .شوچز در نظر نگیر

 .من...کاری باهاشون ندارم-

ز - طور باشه. به این هم فکر کنید که تنها امیدوارم همیر

تونید به اهرم فشاری برای والدینتون تبدیل هستید و یم

 ؟مگبشید، متوجهید چی یم
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سها با ناراحنی چشیم گفت و از اتاق خارج شد. تریس 

زندی حرف یم زد. غریب بر دلش افتاده بود. باید با دکیی

فهمید تا چه حد امکان دارد حدس پلیس درست باید یم

فهمید پزشگ قانویز تاری    خ مرگ را چه زمایز باشد. باید یم

ای از آن خواست تکهتشخیص داده است. دلش یم

ها را داشت تا خودش زمان تقرینر مرگ را استخوان

 .زدحدس یم

از اتاق که خارج شد، با مرتیصز چشم در چشم شد. 

 .یادآوری حرف بازپرس باعث شد اخم کند
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سالم محکم مرتیصز را پاسخ داد. از حالت ایستادنش 

 دارد
ز
 .پیدا بود حرف

 ؟طوری شده جناب شگرد -

 .مرتیصز اخم کرد

 ؟اذیت که نشدید -
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وجواب بود دیگه! شما مگه بازپرس نه، یکرسی سوال-

  ؟پرونده نبودید 

وجو بودم که اونم کنارم نه، من توی تیم جست-

 یم
 

کنم. شگرد گذاشتند چون توی همون محله زندیک

شاهمرادی یکم جدیه. امیدوارم با سواالش کالفه نشده 

 .باشید

نگران کارشون رو انجام میدن، ناراحت نشدم. شما چرا -

 ؟شدید 

 .ابروی مرتیصز باال پرید

آید. خونه جدید نگران نشدم. شما از پس خودتون بریم-

؟ امنیتش خوبه ز  ؟راحتیر

بله توی یک آپارتمان ساکته و امنیتش بهیی از خونه -

 !ویالیی وسط شهره

 .مرتیصز دقیق براندازش کرد

گید، فکر کنم خونه آقایوسف رو که قطعا نیم-

باشه که من پیدا کردم. باید به جای ای منظورتون خونه

ا راحت مهدی، خودم یم ز اومدم که خیالتون رو از این چیر
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! محله کال کنم. همسایه ز هاش هر دو از همکارام هسیی

وی انتظامیه  !قرق بچه های نیر

زد که نوبت سها بود که متعجب شود. باید حدسش را یم

 .کندمرتیصز جای بدی برایشان پیدا نیم

وجو امنیتش ردش کردید؟ یکیم پرسفقط برای -

 .کردخیالتون رو راحت یم

 ؟نه. تنها این نبود، دوست دارید حقیقت رو بشنوید -

طور که سالم نظایم همکارش را پاسخ مرتیصز همان

 .داد او را به کنار سالن هدایت کردیم

 !حتما-

 !خواستم صبورا از خانواده شما دور بمونهیم-

 .ده نگاهش کردهای ریز شمرتیصز با چشم

شاید داداشتون به خودش جرات نده بیاد اونجا، اما -

نشست! صبورا خانواده خییل حسایس مادرتون بیکار نیم

 .داره

 .مرتیصز لبخند زد



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

مادرم درباره دوست شما جدیه و این نباید ناراحتتون -

 !کنه

ز -  ؟ویل انگار شما ناراحتیر

 !؟االن شما شایک هسنی یا نیسنی -

 .نی به ساعت روی دیوار نگاه کردسها با ناراح

 .های مهیم دارمزمان دارین حرف بزنیم؟ حرف-

 ؟درباره-

 !صبورا و برادرتون-

 .مرتیصز نگایه به ساعت کرد

مونید؟ فکر کنم بتونم یک لحظه توی حیاط منتظر یم-

م  .پاس ساعنی بگیر

 !حتما-

 .باشید تا بیام-

مردم کرد وآمد سها از ساختمان خارج شد. نگایه به رفت

ی رفت و بازگشت. شش از درد تیر  و نگاهش تا در کالنیی

 یم
 

اش فقط نگرایز کشید. در میان اتفاقات عجیب زندیک

دانست صحبت کردن با برای صبورا را کم داشت. نیم
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، قبل از مهدی درست است یا نه، ویل برای  مرتیصز

خواست حاال که فرصنی به صبورا نگران بود و دلش نیم

ه، آن را از دست بدهد. اگر مرتیصز مخالفت دست آمد

ماند و کرد، مهدی خوایه نخوایه از برنامه عقب یمیم

رسید که صبورا را از دست داده بود. چه چه بسا زمایز یم

زد. کیفش را از نگهبایز بهیی که اول با برادرش حرف یم

ی نگاه کرد تا مرتیصز پیدایش  گرفت و منتظر به در کالنیی

 .شد

ببخشید معطل شدین. من برم ماشینم رو بیارم، بریم -

ون  !بیر

اش به مرتیصز در لباس نظایم نگاه کرد. اخم میان پیشایز 

اش از او مردی عبوس ساخته بود و و نگاه شد و جدی

اف یم کرد که از نظر ظاهر حنی از آن باید به خودش اعیی

تر است. تر و ترسناکبازپرس روی اعصاب هم جدی

رتیصز که مقابلش نگه داشت، در را باز کرد و کنار پژوی م

او نشست. مرتیصز برای شباز دم در دسنی تکان داد و به 

  .شعت خارج شد
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، اضطراب آلود بود ز  .سکوت ماشیر

 افتاده سهاخانم؟ برادرم کار نادرسنی کرده-
ی
 ؟چه اتفاف

 ؟به برادرتون شک دارید -

ز نه! اما این روزا خییل به هم ریخته! بعد - از رفیی

 !صبوراخانم با همه دعوا داره

صبورا جواب تلفناشو نمیده. پدرش بهش شک کرده و -

ی نیست که مورد پسند  ز خب...رابطه این دو تا چیر

 !خانواده صبورا باشه

مرتیصز مقابل پاریک ایستاد، کمربندش را باز کرد و به 

 .سمت سها چرخید

 ؟ای منظورتونهچه طور رابطه-

 آشنایی -
ز وجه . پدرش سننی پسنده. به هیچشونهمیر

طوری رو قبول نداره. حنی صبورا درباره های اینارتباط

حرف زدن با جنس مخالف توی دانشگاه هم بازخواست 

  !شهیم

 ابرویی باال انداخت
 :مرتیصز

 !عجیبه! پس ارتباطش با برادر من تابو شکنز بوده-
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 !و هست-

 ؟خب...االن مشکل چیه؟ پدرش فهمیده-

وضوع رو؟ نه! اگر بفهمه که صبورا حسایر اذیت این م-

ز دیگه ایه! چطوری بگم...آقا مهدی میشه. موضوع چیر

ی دونه! االن هم هاش یمدرباره پدر صبورا و سخت گیر

چون صبورا از جسد و اتفاقای افتاده به پدرش خیر نداده 

ز  و اینجا مونده، بازخواست شده و دیگه اجازه برگشیی

 !نداره

 !شما یک دخیی عاقل و بالغه چرا؟ دوست-

ش رو از دونید پدر یمشما دیگه چرا؟ نیم- تونه دخیی

ز محروم کنه و کیس هم جرات حرف  تحصیل و همه چیر

دونید توی این مملکت اول پدر زدن نداشته باشه!؟ نیم

 ؟!و بعد شوهر مالک یک دخیی و زن هستند

مرتیصز اخم در هم کشید. طعنه کالم سها واقعینی تلخ 

 .ر برداشتد



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

خصوص در رابطه با یک پدر و نیست، بهطوری هماین-

ی که عاقل و بالغه. بگذریم، االن بحث قطعا این  دخیی

 ؟تونم بکنمنیست، من چه کمگ یم
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برادرتون تا چه حد توی تصمیمش مرصه؟! اونقدر --

 پر هست که پدر صبورا رو راضز کنه؟ یم
 

تونه یک زندیک

 توی از رفاه برای د
 

وست من درست کنه؟ نه زندیک

  !طبقه خونه خودتوننیم

 .مرتیصز با ناراحنی به مقابلش نگاه کرد

من رو ببخشید. قصد طعنه زدن ندارم. صبورا -

خواستگاری داره که پولداره. کارشنایس بازرگایز داره و 

خواد و توی کار صادرات خشکباره. شدیدا خاطرش رو یم

جوره مورد تائید پدرشه و چند ساله پاش نشسته. همه 

پدرش قصد داره بهش جواب مثبت بده! آقا مهدی 

تونه با این آدم مبارزه کنه؟ پدرش به کمیی از اون یم

 !جواب مثبت نمیده
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ز صبورا خانم رو دارن به زور شوهر یم- خواید بگیر

 ؟میدن

 !گید مگه عرص حجره، بلهاگر نیم-

 !از برادری که من دیدم بعید بود-

رو  ای نیست. اختیارش با پدرشه. جواب منش کارهبرادر -

 .ندادید

تونم ارثیه مهدی رو جدا کنم و به دستش بدم. با من یم-

کتش رو زودتر عموم حرف یم زنم تا کمکش کنه و شر

بزنه. این یعنز حداقل چهارماه بعد از تموم شدن 

شبازیش، میتونه با یک خونه معقول نه کوچیک و نه 

ز و  کت نوپا بیاد شاغ دوست شما بزرگ، ماشیر  !یه شر

 .سها آیه کشید. پنج ماه دیگر دیر بود

دیره! مگر اینکه برادرتون با قدرت زبونش بتونه پدر رو -

 !هم مثل دخیی راضز کنه

 .دلتون از برادر و خانواده من پره-

من با کیس دشمنز ندارم.بیشیی از شما از همون اول با -

ش رو خانوادهدوست خودم مشکل داشتم چون 
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 به ش شناسم. باور کنید بدم نیمیم
ی

اومد یه دولیو چایک

زدم تا عقل برگرده توی دوست خودم و برادرتون یم

 !ششون

اش را رها کرد. سها با تعجب نگاهش کرد. مرتیصز خنده

مرتیصز با چشمایز برق افتاده از خنده نگاهش کرد و 

 .پوزش خواست

حریفتون قدره وگرنه خودم تکواندوکارید! خوبه! اما -

به رو زده بودم  .زودتر رصز

ه شد. سها پشت چشیم نازک کرد و به روبه رویش خیر

اف کرد که نیم دانست مهدی و یا برادرش تکواندو اعیی

 .کنندکار یم

 ؟من پیشنهادم رو دادم، نظر شما چیه-

ها - ز گفتم، هیخی نمیدونم. این موضوع به خییل چیر

 داره. برادرتون
 

، مادرتون و حنی خود شما. باید بستگ

بابای صبورا رو راضز کنید! در غیر این صورت، صبورا رو 

 !از دست دادین
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ین فرصت زندیک اش را برای و نگفت صبورا هم بهیی

 .دهدمفیدبودن و درس خواندن از دست یم

اش برگشت و کمربندش را سفت مرتیصز به حالت عادی

 .کرد

ا هم به دوستتون بگید باید با برادرم حرف بزنم. شم-

 !جواب تماساش رو بده

تونه! باباش نباید بفهمه اینا ارتباط نزدیک داشتند. نیم-

 یم
ز
خوام از طریق برادرش و شما، اونا رو به هم معرف

 !کنم

ز یعنز -  ؟دروغ بگیر

کنه! اگر ای نیست. پدرش منطقی برخورد نیمگایه چاره-

روغ این کار دوستم رو نجات بده، میشه گفت د

 !مصلحتیه

نم. بعد با مادرم. شما - ز بسیار خب. من با مهدی حرف میر

هم از این طرف تالشتون رو بکنید. با اینکه واقعا راضز 

نیستم مهدی اینقدر زود ازدواج کنه و قبل از محکم 
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ی به زندگیش باز بشه، اما  شدن جایگاه کاریش پای دخیی

 .ای نیستانگار چاره

ون دوخت و صدایش را سها لب گزید. نگاهش را ب ه بیر

ز آورد  .پاییر

ه، - ین که اگه این ازدواج صورت بگیر اینم در نظر بگیر

مادرتون یک عروس دانشجو خواهد داشت و با عرض 

خانم وقنی درس داره، حوصله معذرت، این عروس

ز هم نداره چه برسه به دادن چای تازه دم توی غذاپخیی

 !هر موقعیت و مکایز به دست برادر شما

 !خورهدم یمدونید مهدی فقط چای تازهاز کجا یم-

سها نیشخندی زد و چشم در حدقه چرخاند که از چشم 

مرتیصز دور نماند. مرتیصز لبخندش را مهار کرد و به سها 

 .چشم دوخت تا علت رفتارش را بداند

ف خانم با زبون یر زبویز روز اسباب-
کیسر به دوست اشر

در حواسش پرت بود که من حایل کرد. هرچند صبورا اونق

دونم فهمیده باشه! هرچند اگر موضوع مهیم بعید یم
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برای برادرتون باشه، قطعا توی این مدت خودش به 

 .دوست من گفته

 ابرویی باال داد و ماشینش را روشن کرد
 .مرتیصز

پس یعنز فقط گویسر دست مامان بیاد دیگه....قطعا به -

هم کیم از  رسونم. اما بهیی نیست شما گوش مامان یم

 ؟دوستتون تعریف کنید 

 

 ۸۷پارت#

ی نیم-- کنم! متاسفانه برادر شما و جنس که قالب مشیی

دوست من االن کور و کرند، اما شما باید عاقل باشید و 

ید. باید  ه، در نظر بگیر جوانب این ازدواج رو اگر ش بگیر

فکراتون رو بکنید و بیاید جلو! صبورا قرار نیست از چاله 

بیفته، خواستگارش، خدم و حشم داره! تا جایی به چاه 

که من شنیدم، وعده داده عروس خانم دست به سیاه و 

زنه! صبورا اگر به برادر شما بله بده، به خاطر سفید نیم

دلشه! باید حداقل خیالش راحت باشه اگر از خدم و 
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ی نیست، کیس به یر  گیش و تحصیلش تجربهحشم خیر

 .کاری نداره

 .های درهم گره شده سها نگاه کردتمرتیصز به دس

. شاید....شاید راستش...شایدم من زیادی حساس شدم-

اونا بتونند با هم به خویر کنار بیان. شاید بابای صبورا 

ایظ که داره...من  راحت با برادرتون کنار بیاد.حنی با شر

. حرفامو بذارین  ز فقط خییل  نگران صبورا هستم همیر

ی پای نگرایز یک دوست.  خودتون یک طوری بزرگیی

 .کنید تا این مسئله حل بشه

  .نیم نگایه به سها انداخت و لب گزید

 .کنم. حاال بهم بگید از کدوم سمت برممن تالشم رو یم-

 .سها متعجب نگاهش کرد

خواید من رو برسونید؟ خونه از اینجا دوره! دم یم-

 .شمام کنید، ممنون یمایستگاه اتوبوس پیاده

ز از کدوم طرف برم، تا بتونم زودتر تعارف - نکنید. یگیر

 .برگردم
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زده صدای پیامک گویسر سها بلند شد. ناراضز و خجالت

آدرس را داد و گویسر را از جیب کیفش خارج کرد. مرتیصز 

بیش از حد انتظارش معقول برخورد کرده بود، تا جایی 

شده بود. نگاهش  زدهدارش خجالتکه از حرفهای نیش

 .نشست و اخم کردروی پیام 

ای ناشناس پیایم نامفهوم داشت. اینبار باز هم از شماره 

بدر فرستاده شده بود   .تصویر پا، چاقو و رصز

 افتاده-
ی
 ؟اتفاف

 .به مرتیصز نگاه کرد

فکر کنم اپراتورم دیوونه شده. از خطای تبلیغایی برام -

 .آدپیامای مسخره یم

رو ببندند تا اذیت برید دفاتر ارتبایط تا براتون تبلیغات -

  .نشید

شش را به تایید تکان داد. خواست پیام را پاک کند اما 

ویی مانع آن شد. همان موقع پیایم دیگر رسید. با  نیر

دیدن شماره ارسال کننده قلبش را موچر از هیجان پر 

ز را خواند  کرد. پیام را باز کرد و میی
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پلیس با ما تماس گرفته. مادرت حالش بد شده. یک "

نم. مراقب خودت باش ز  ".ساعت دیگه بهت زنگ میر

لب به زیر دندان کشید و به شعت عمل پلیس آفرین 

گفت. دلش به شور افتاده بود. چرا حال مادرش بد شده 

 ؟بود 

 ؟تاری    خ...تاری    خ دقیق مرگ اون جسد کیه-

 .مرتیصز به ورودی مجتمع پیچید و به سها نگاه کرد

وقنی بازه زمایز اعالم  دونید که اجازه نداریم بگیم. یم-

کنند یعنز علت مهیم داره و البته من دیگه درگیر یم

 .جزئیات پرونده نیستم

 اون استخوان...بعید -
 

با توجه به مقدار پوسیدیک

ها تقریبا نابود سال قبل برسه. استخوانیم.دونم به یس

شده بودند. انگار فقط مونده بودند تا کیس رو رسوا 

 .کنند

 !ش اومده سها خانمچه مشکیل پی-
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بازپرس گفت....ممکنه مادرم شاهد بوده باشه و بعد با -

ز این پدرم فرار کرده باشه! خواهش یم کنم...بهم بگیر

 .امکان نداره

 ؟یک ازدواج کردن-

 !وهفتسال قبل! سال شصتیس-

دونم این حدس درست باشه! در این حد بعید یم-

نید. اجازه بدید تونم کمکتون کنم. خودتون رو درگیر نکیم

 پلیس خودش مسئله رو حل کنه

نفیس از ش آرامش کشید و به خودش امید داد که 

رو نشدن با مادرش به خاطر همان ماجرای قدییم و روبه

روی ساختمان است. روبهاش بد حال شدهدایی دایی یا زن

ز پیاده شد و از مرتیصز تشکر کرد  .از ماشیر

 .زدم ببخشید من امروز خییل تند حرف-

 مرد جوان شی تکان داد 

ا نکنید. خدا رو شکر محله - ز ذهنتون رو درگیر این چیر

خوب و امنز هم اومدید، فقط یک موضوع هست که تو 

 .گفتنش مردد هستم
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 سها نگاه نگرانش را به مرتیصز دوخت

ز -  که پرونده در جریانه حواستون به همه چیر
توی مدیی

 .خصوص آدمهای جدیدباشه. به

 ؟چرا -

... فقط مادرتون به این خانواده پیوند داره. یک درصد -

یک درصد اگر حرف شگرد شاهمرادی درست باشه، 

 .جون شما در خطره

  .سها خودش را بغل کرد

شماره من رو دارین، اگر کمگ ازم براومد، هر وقت و -

ز هم همیشه  م کنید. شماره یک ادم امیر هرکجا خیر

 .نزدیکتون داشته باشید

سونیدمن رو -  .مییی

. روزتون بخیر - ز سید فقط محتاط باشیر
 .نیی

مرتیصز این را گفت و موقع خروج از حیاط مجتمع 

ز  برایش بوق زد. سها نگران و ترسیده بود. این سومیر

ه ز های متفاوت اخطار از جانب سه فرد متفاوت و با انگیر

ز بار با یگ از  بود. به سمت ساختمان چرخید و برای اولیر
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ز افتاده مرد، هایش همسایه روبه رو شد. ابروهای پاییر

داد. جلیقه و شلوار به تن کهولت سنش را نشان یم

ز و برنده اش باعث شد داشت و کراوات بسته بود. نگاه تیر

قلب سها تندتر بزند. ناگفته پیدا بود که مرد مقابلش باید 

ام تکان داد و به  همان آقای نظایم باشد. شی به احیی

ی ها راه سمت پله ز ز عجینر بود. چیر افتاد. در نگاه مرد چیر

 .که برایش بسیار آشنا بود

 

 ۸۸پارت#

داخل اتاقش نشسته بود و نگاهش روی لیست پر و 

هایش پر و خایل چرخید و چشمرویش یمپیمان روبه

هایی که یگ کرد. اسماش یمشد. بغض داشت خفهیم

پس از دیگری رویشان خط کشیده بود، خنجر شده و 

 .بودندش را نشانه گرفتهقلب

چه خوب که صبورایی نبود تا خجالت از حضورش، مانع 

اش شود. چه خوب که در این خانه تنها بود. گریه
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تر خطهایی که از حرص روی نامهای آخر لیست محکم

 .کردکشیده بود برایش دهن کخر یم

ورت هیچ کیس را نداشت! هیچ کس امینز را که وقت رصز

 به او دل خوش کند 
 

ز زندیک قدر دور اش یا آن! افراد امیر

ورت نبودند و یا به دلییل دیگر  بودند که وقت رصز

توانستند موقع نیاز پیش او باشند و این حقیقت تلخ نیم

از ساعایی قبل و بعد از حرف مرتیصز بیشیی به چشمش 

 .آمده بود

هایش شده به محض رسیدن به خانه، وارد لیست تماس

ز را ب یابد! فردی که به گفته مرتیصز بتواند بود تا فرد امیر

د! ابتدای کار دلش قرص بود.  در وقت نیاز به او پناه بیر

ز و آشنا، دوست ی که داشت امیر ز توانست هایی که یمچیر

یگ به بودنشان دل خوش کند. اما بعد از کیم فکر یگ

اش خط خورده و هر کیس را به های لیست صد نفرهاسم

 .دلییل کنار گذاشته بود

 دردآلودتر اینکه غریبه
 

اش نسبت به فامیل، های زندیک

دیرتر از لیست خط خورده بودند. با بغض کاغذ را 
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ز بود ویل به درد وقت  برداشت و پاره کرد. پدرش امیر

ورت نیم اش شب قبل و پیایم که دیر خورد. نمونهرصز

پاسخش داده و وعده تماس یک ساعته که به ده ساعت 

 .ی از آن نبودتبدیل شده بود و خیر 

توانست حساب کند. روی مادرش که هرگز نیم

خانم، پیر و بیمار بود و کیس نبود که بتواند به او عمه

د، به یط که به پناه بیر خصوص با اعتماد بدون قید و شر

 .پرسش داشت

ز و آن نگاه هرزه ز نبود! اش هیچمعیر وقت برایش امیر

 ها و عمویش هم سالعمه
 

شان را ها قبل حساب زندیک

سال موقع مناسبنی یادی از او بهجدا کرده بودند. سال

قدر کوتاه تا مبادا به ش او بزند و کردند، آن هم آنیم

 .ها برودبخواهد پیش آن

ی از  ز چندوقت قبل خیر خانواده مادری هم که تا همیر

ها نداشت! اشکش را با پشت دست پاک کرد و آن

بود که در گلویش  اش باعث شدههق خفهایستاد. هق

  .هایش تیر بکشداحساس درد کند و گوش
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 شماره
ی
ها اختصاص اش همه به غریبههای گویسر باف

کارها و داشت؛ اساتید و بعیصز از دانشجوهایش. هم

کسایز که به نحوی با کارش مرتبط بودند. دوستایز که 

 
 

 هر یک به ش زندیک
 

شان رفته بودند و او اولویت زندیک

اش، صبورا و های آشناتر میان گویسر غریبه ها نبود. آن

توانست روی اش بودند! کسایز که باز هم نیمخانواده

کمکشان،  بدون درست شدن ماجرای جدیدی، حساب 

اش! خانواده غریب ماند آشناهای تازهباز کند. یم

مادرش! پناه بردن از ترس شیر به شغال؟ نه این را هم 

ها داشت از دیدار با آنتوانست. حنی اگر حس خویر نیم

توانست اعتماد کند و از خودشان به باز هم نیم

د  .خودشان پناه بیر

به سمت شویس بهداشنی رفت تا آیر به صورت بزند و 

خند نفیس تازه کند. در همان ابتدا، دخیی داخل آینه نیش

های شخ و زد. موهای وز شده را به چنگ کشید و چشم

ی داخل ا آشناهای غریبهاش را بست! تنهکوچک شده

ز باشد، لیستش که یم ز بودنشان مطمی  توانست به امیر
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ای نداشت جز دکیی زندی و همرسش زهرا بودند. چاره

خانه شدن با تماس با دکیی و حنی در صورت لزوم هم

ین کار توجه نکردن به اخطار مرتیصز آن ها. شاید هم بهیی

 .بود

. دلش تنگ آیر به صورتش پاشید و نفیس عمیق کشید 

ی اش پایایز نداشت. صدای ملودی گویسر بود و دلگیر

باعث شد به شعت از شویس بهداشنی خارج شود. 

کوبید و انتظار به جنونش کشانده بود. قلبش تند یم

طور دلش به حال خودش سوخت که برای یک تماس آن

کوبد. حدسش درست بود و بیمارگونه به درودیوار یم

شد.  روشن و خاموش یمشمارۀ پدرش روی گویسر 

ای که حنی رغبنی برای ثبت کردنش در خودش شماره

 .ندیده بود

با دسنی لرزان تماس را برقرار کرد و گویسر را گوشش 

 .چسباند

 !الو؟ سهاجان-
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سالمش پر از غم به گوش هاشم نشست. هاشم از 

 صدایش تعجب کرد
 

 .گرفتگ

م-  ؟علیک سالم. شماخوردی دخیی

 !نه-

و فکر کرد روز و « گریه کرده»ب زمزمه کرد هاشم زیر ل

ز شده است ش از یک با گریه عجیر
 ؟شب دخیی

 ؟جدیدت، همونیه که به عمه داده بودی آدرس خونه-

سها، متعجب به گویسر نگاه کرد. فینز کرد و جواب 

کیسر آدرسش را به مثبت داد. روز قبل، بعد از اسباب

 .عمه خانم داده بود

  !خوبه-

و هر چه الو گفت، پاسخز نگرفت. هر تماس قطع شد 

چه شماره را گرفت ، تماسش رد داده شد. نگران این پا و 

آن پا کرد. بعد از چندین ساعت چشم انتظاری، تماس 

 .ترش کرده بودپدرش آشفته
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تلفن داخل دستش  لرزید و نگاهش روی شماره نشست. 

 .با نگرایز تماس را پاسخ داد

 ؟الو بابا -

ز   اویز - که اینجا رو ساخته، فکر ماها رو نکرده؟! بیا پاییر

 !سها

هایش را مدیی با تعجب ب ه گویسر زل زد. انگار شنیده

ز مجدد پدرش باعث شد  باور نداشت. صدای الو گفیی

 را یر توجه به صدای مثل برق گرفته
د. گویسر ها از جا بیی

پدرش روی اپن گذاشت و دور خودش چرخید. قلبش 

ز را از یاد برده بودکوبید تند یم  .همه چیر

ای به ش کند و عاقبت توانست روپویسر به تن و روشی

ون بزند. کاری که شاید یک دقیقه هم زمان  از خانه بیر

های ساختمان نیم برد، چند دقیقه طول کشیده بود. پله

رودخان کشدار شده بود. های قلعهبرایش مثل پله

ز رفت و ننفس گاهش در سالن زنان، چند پله را پاییر

 .کوچک ورودی ساختمان چرخید
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ز در  همان مرد همسایه را به همراه مردی ویلچر نشیر

حال صحبت دید. نگاهش شگردان این طرف و آن 

ز از ساختمان، به  ون رفیی طرف شد و عاقبت به قصد بیر

کرد که آیا کم داشت شک یمسمت در خروچر رفت. کم

 !یا نه واقعا درست متوجه منظور پدرش شده است

نگاهش در محوطه ساختمان که به خاطر نور چراغ های 

پایه بلند روشن بود چرخید. اثری از پدر و مادرش ندید. 

کرد که پدرش و مادرش آنجا هستند. نباید باور یم

ناراحت لب گزید و به داخل ساختمان چرخید. افسوس 

خورد که تلفنش را رها کرده است. قطره اشک سمج را 

 یر پس زد و وق
تایر خودش را به یادآورد، دلش از غم در نی

ها بردارد سینه مچاله شد. خواست قدیم به سمت پله

 .که صدا متوقفش کرد

م-  ؟سهاجان؟ دخیی

ناباور و به شعت به سمت صدا چرخید. چهره اخموی 

ی بود که به چشمش آمد ز ز چیر   .مرد همسایه، اولیر

 ؟سها بابا؟ حواست کجاست-
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ز زیر پایش خایل شد، شش به سمت صدا چ رخید. زمیر

دستش را به دیوار گرفت و بهت جای خودش را به تمام 

احساساتش داد. در ذهنش بارها و بارها تکرار شد نه! با 

ز رفت. سیما، قدم هایی لرزان به سمت مرد ویلچرنشیر

تر و خسته تر. برق نگاه همان سیما بود، فقط خییل پیر

 در این اما، با گذشته تفاوت بسیار داشت
 

. روح زندیک

  «بابا»نگاه مرده بود. ناباور لب زد

ی که یم لرزید نگاه کرد و  هاشم با غم و اندوه به دخیی

 .آغوش باز کرد

 !بزرگ شدی بابا...خانم شدی-

سها قدیم دیگر پیش رفت و زانوهایش خم شد. مقابل 

هایی که نم اشک داشت ویلچر نشست و ناباور به چشم

 .نگریست

جنگه دیگه....یادت رفته؟ تعجب نداره یادگاری -

بابا...باهاش رفیق شدم دیگه. شده هوا... آقای بشارت 

 !هم معطلمون شدن
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اخطارهای پزشک پدرش در شش تکرار شد."خودت 

ی هاشم ویل بیشیی از آدمای عادی حرص میدی!  دکیی

ز  ترکش نزدیک نخاعه، نباید ورزش و فعالیت سنگیر

. اگر یم ، احتیاط و فقط خوای ویلچرنبکنز ز نیسر شیر

های غرق از اشکش، ناباور در صورت احتیاط " چشم

 از 
ی
د. برف پدرش چرخید. هاشم ناراحت دستش را فرسر

 ِ
ز بدن سها عبور کرد و باعث شد باور کند مرد ویلچر نشیر

ز و از پا افتادۀ مقابلش، پدرش است  .غمگیر

 .خواستم بیارمشون باال، خودتون اومدیدیم-

تاد و به مردی که پدرش آقای بشارت به زحمت ایس

 کرده بود، نگاه کرد. همان نگاه آشنا، باز رویش 
ز
معرف

 .کردسنگینز یم

ت روی ویلچر ندیده بودت-  ؟دخیی

 .پدرش بود که جواب مرد همسایه را داد

نه! چندین ساله ارتباطمون از دور بوده! نذاشته بودم -

 ؟بفهمه! بریم بابا 
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زد پشت ویلچر ایستاد و د یمسها با قلنر که کم و زیا

ها کم بود ها هدایت کرد. تعداد پلهپدرش را به سمت پله

ویل قطعا برای باال بردن ویلچر، به کمک نیاز داشت. 

اش را خواند و به کمکش آمد. آقای بشارت حرف نگفته

مرد همسایه، عاقبت به خانه رسیدند. با قلنر که  با کمک

  .ش باز کردزد در را برای پدر ناکوک یم

آقای بشارت در برابر تعارفش تشکری کرد و تنهایشان 

 .گذاشت

 .زد که رسیدممرد نازنینیه! داشت توی حیاط قدم یم-

 ..بابا...این...این-

م. بهش عادت کردم-  .نه سال شده دیگه دخیی
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بغض سها راه باز کرد و خودش را روی پاهای پدرش 

او حریف قدری بودند.  انداخت. پاهایی که روزی برای

ز از صخره و یا حنی تمرین  !اشهای ورزیسر برای باال رفیی

 .دست هاشم روی شش نشست و آه کشید
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ی نیست که، حرف محمد درست از آب در اومد و - ز چیر

م. بلند شو  ترکش حرکت کرد و نخاع قطع شد دخیی

ببینمت...چقدر خانم شدی! وقنی که رفتم، هنوز شبیه 

یها بو محصلبچه  .دی. االن واقعا خانم دکیی

بار به پدرش نگاه کرد دست به زیر هایی اشکسها با چشم

 .هایش از بغض یم لرزیدهایش کشید. لبچشم

 !اما... شما پیر شدین-

 .هاشم تلخ خندید

 ؟!باید به روم بیاری پدرآمرزیده-

دست سها روی تار موهای سفید شده نشست و باز 

 .بغض کرد

 ؟نگفتید  چرا...چرا به من-

اومد گفتنش چه سودی داشت؟ تنها کاری که ازت بریم-

های قشنگت بود. بیماری مادرت مهار تر کردن چشم

شده بود که این درد به دردامون اضافه شد. نخواستیم 

شدیم بار روی ببینیمون...نخواستیم بفهیم....یم

 !تونسنی به جایگایه که االن داری بریسهات! نیمشونه
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ز بابا؟ شاید من دلم نیمجای من ت- خواست صمیم گرفتیر

 !خواستاینجا باشم! دلم شماها رو بیشیی یم

م، اما اگه اومده بودی پیش ما و االن این رو یم-  دخیی
 

یک

شد، حنی اگه به رومون زندگیت فدای پدرومادرت یم

شدی! ما و آوردی یک روز پشیمون یمنیم

 !خودخواهیمون رو ببخش بابا

بوسید. از گریه هق زد و باز ش به پاهای دست پدرش را 

 .ناتوان پدرش گذاشت. قلب هاشم لرزید

ز بابا! خییل - صداتونم دری    غ کردین ازم! تنهام گذاشتیر

 !تنها

شد حرف بزنیم و نخوای ببینیمون؟ اونم حاال که یم-

شه؟ مادرت امکانات ارتبایط ..یه بیشیی و بیشیی یم

..خدا من رو ببخشه جور.. جور معذور بود و من یکیک

م تنها افتاد و فکر نیمویل...اگه این اتفاقا نیم کردم دخیی

دادم....بابا بایسر و مونده، بازم خودم رو نشونت نیم

...دردداره بابا...درد  ت شکسنی ببینز پیش چشم دخیی

ز نیستم   .داره! هرچند...االن با دیدنت...دیگه مطمی 
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 .هاشم آیه کشید

 .ه توی درسنی تصمیم شک دارمدونم. واقعا دیگنیم-

سها اشکش را پس زد. کمک کرد تا پدرش وارد سالن خانه 

کوچکشان شود. نگاه هاشم با غم در خانه چرخید. خانه 

با وساییل اندک پر شده بود. کف خانه فقط یک تکه 

های سفید، خایل بودنش را بیشیی به فرش بود و شامیک

 .کشیدچشم یم

، یم چرا خونه نخریدی سها؟- تونسنی اگر پول نداشنی

ز کارا بهت  ! من برای همیر خونه خودمون رو بفرویسر

 !نامه داده بودموکالت

 .سها لب گزید

 !امیدوار بودم...برگردید-

هاشم آیه کشید و ساکش را روی مبل خانه گذاشت. 

ای کند. باید اسباب بودن خانه اشارهنتوانست به یر 

قدر از همه سها آنخودش کاری یم کرد. انتظار نداشت 

ز ابتدا خوب معنای نگاه پر  ز دل بریده باشد. در همیر چیر

 .اش را فهمیده بوداز توبیخ عمه
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یه آب به دست و صورتم بزنم، بیام مثل اون ساال با -

 !هم گپ بزنیم

سها به محل شویس بهداشنی اشاره کرد و هاشم 

بختانه اش را به آن سمت هدایت کرد. خوشصندیل

ای نداشت و برای وارد شدن به آن مشکیل هشویس پل

نبود. اگر در خانه خودشان بود، مژده حتما فرشینه 

کرد تا مبادا چرخ آلوده، جایی کوچگ دم شویس پهن یم

 .را کثیف کند

؟ شویستون - ی داری بابا اینجا پهن کنز ز دستمایل چیر

 داره
 

 ؟فرنگ

 .سها با غم چشم بست و گشود

ا کیل به خاطرش غر زد....تا شما برین داره! اتفاقا ..صبور -

ی اینجا پهن یم ز  .کنم تا چرخا خشک بشهداخل منم چیر

 .هاشم خواست وارد شود که صدای سها متوقفش کرد

ز حالش بد شده-  !مامان...مامان کجاست؟ گفتیر
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نت نداشتیم...ظهر بود - حالش بد بود...دو روز بود اینیی

موقع پلیس اومد که وصل شد و پیامت رو دیدم. همون 

 .در خونه....مادرت خییل به هم ریخت

 ؟االن..خوبه-

جا با آره! نتونستم بیارمش. نخواست بیاد. گفت همون-

ش تنهاست..من رو پلیس حرف یم زنه..ویل گفت دخیی

 !روونه کرد پیش تو، مراقب تو باشم! یه پرستار مراقبشه

وضعش خییل بده؟ درباره مامان..مثل خودتون که -

 ؟دروغ نگفتید 

  .هاشم با اندوه چشم بست

بذار تصویرش تو ذهنت خراب نشه سها. ضعیف شده. -

 داشت و 
 

روحیه نداره. قدیم هم اگه یادت باشه افرسدیک

 .ترسو بود. االن خییل بدتر شده

 !؟دلتون پیش مامانه نه-

! پیش اونم، دلم پیش توست و - شدم یک دل و دو دلیر

 !اونم و دلم باهاشه نگرانتم..پیش توئم، نگران



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

هاشم این را گفت و وراد شویس بهداشنی شد. سها 

دانست که کفه نگرایز پدرش به نفع مادرش خوب یم

ز  دانست. تر است. حق داشت یا نداشت را نیمسنگیر

مادرش همیشه زیز وابسته بود. زیز که از سایه خودش 

های پدرش قوی و ترسید. برعکس او که با آموزههم یم

اف کرد جنگج و بار آمده بود. با ناراحنی پیش خودش اعیی

که خوشحال است برای مدیی ولو کوتاه، پدرش از آن 

 !اوست نه مادرش

خانه رفت تا برای پدرش  ز اشکش را پس زد و به آشیی

د. لب گزید و اشک روی گونه اش پارچه یا مشمایی بیر

شخورد. هنوز باور نداشت پدرش را با آن همه ابهت به 

 .ضع ببینداین و 

 

 ۹۱پارت#

پارچه را پهن کرد، کیف پدرش را داخل اتاق گذاشت و به 

خانه برگشت تا وسایل پذیرایی از پدرش را فراهم  ز آشیی

داری زندهدانست پدرش هنوز عادت به شبکند. نیم
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های دور، دونفره تا خواست مثل سالدارد یا نه، دلش یم

ایی جا، از روزهای تنهصبح حرف بزنند. از همه ایی از تغییر

که ناگزیر رخ داده بود، از رویاهایی که رنگشان عوض 

شده بود، از همه جا و بیشیی از همه از گذشته مبهم 

ی که باعث شده بود طلسم دوری بشکند و  ز مادرش! چیر

 .پدرش باالخره راضز به دیدار شود

، به سمت  با خارج شدن هاشم از شویس بهداشنی

 :پدرش چرخید

 ؟شام خوردین-

ز سبک خوردم- م. توی هواپیما یه چیر
 .آره دخیی

ی یم- ز  ؟خورید درست کنمچیر

ز بابا-  .نه! بیا بشیر

ز بار از کم بودن وسایل رفایه خانه،   سها برای اولیر

 و خجالت
 

زده بود. برای خودش که به خانه دلبستگ

 نداشت، بودن لقمه
 

ای نان و سققز امن کفایت وابستگ

خواب و وسایل خانه و نه تخت کرد. نه مبلمان و شکلیم

ز ریز و  ریز و درشت رفایه، برایش اهمینی نداشتند، همیر



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

درشت اضافه شده هم از صدقه ش حضور صبورا بود. 

، قالیچه کوچک. تخت ها، حنی تلویزیون، مبل راحنی

ز بودند  ها هم به خاطر صبورا نو و تمیر ز  چیر
ی
یخچال و باف

ز جنیس دست چندم از  سمساری هم  وگرنه او به گرفیی

کشید. نگاه راضز بود. اما حاال، جلوی پدرش خجالت یم

 .ناامید پدرش را در بدو ورود دوست نداشت

ز مقابل مبل گذاشت و روی  وسایل پذیرایی را روی میر

 .مبل نشست

 .زحمت کشیدی عزیزم-

 .نگاهش به نگاه خسته پدرش افتاد

ا خواید فردا حرف بزنیم. مسافت زیادی اومدید، حتمیم-

 .ایدخسته

دوبار هواپیما عوض کردم، اما خسته نیستم. بعد از -

 .صحبتم رو پیدا کردمها هممدت

ش قرار داد. هاشم صندیل اش را کنار مبل و نزدیک دخیی

ای را که سها برایش پوست گرفت را با بغض و میوه

 .لبخند گرفت
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 !؟از دانشگاه بگو. از کارت راضز هسنی -

زد که از چشم هاشم دور  های سها برق رضایتچشم

 .نماند

م سایت! بابا، باورم نمیشه خصوص عالیه! به- وقنی میر

 که به آرزوم رسیدم. وقنی با مشقت قطعه
ی
های باف

کنیم، آریم و هویتش رو برریس یممونده اسکلنی رو در یم

دونید چقدر حس خویر دارم! گذشته خییل نیم

ی که با کاو  ز ه! دنیای سحرآمیر ز ها به روم باز شاشارآمیر

 !میشه، خود زندگیه

 .هاشم با رضایت لبخند زد

ی هسنی یا نهخوبه! بگو ببینم استاد سخت-  ؟!گیر

 .نگایه به پدرش انداختسها لبخند زد و نیم

نم. اولش سنم کمه! جدی نباشم، جدی نیم- گیر

خصوص موقع کار برن، بهدانشجوها ازم حساب یم

 !شیمعمیل، اما بعد با هم دوست یم

اف کنم بهت تدریس نیم- آد. یادته خوبه! باید اعیی

 ؟معلمات از دستت عاض بودند 
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سها شش را خم کرد و با حالنی نماییسر اخم در هم 

 :کشید

 .یک؟ من؟ یک؟ تهمت؟ من که یادم نیست-

 .هاشم صدادار خندید و ش تکان داد

ه! برم بگم بیان- ، چ و حارصز ز  ؟!شاهد طبقه پاییر

 :ابرو در هم کشید سها با تعجب

ز که مال اون آقای نظایم و خانمشه، - ؟ طبقه پاییر ز پاییر

ز فامیلش رو..یادم بیاد..آها... بشارت  .گفتیر

واقعا ازت ناامید شدم. شهنگ بشارت رو یادت -

 ؟نیست

 .سها متفکر به پدرش نگاه کرد

 !راستش قیافه آشناست..ویل... نه، یادم نیم آد-

 رو چی -
ز

 ؟خانم فرویع

ناگهان مثل مارگزیده ها لرزید و صاف نشست. انگار سها 

 .دیدشان را مقابلش یمناظم بداخم و جدی مدرسه

ستان...ای وای...نگید شهنگ  - ؟ ناظم دبیر
ز

خانم فرویع

گفتیم شوهِر....هیع...ما فقط بهش یم
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شهنگ...فامیلیش برام آشنا نبود...واای...چطور قیافه 

 ؟شون یادم رفته بود 

ش شتکان داد و با  هاشم برای قیافه هاج و واج دخیی

 .لبخند پری پرتقال میان دهان بازش جا داد

سها خندان پرتقال را جوید. مزه پرتقال به دهانش 

 .تر از همیشه بوددلچسب

گم خدایا این آقا چرا اینقدر نگاهش از دیروز یه یم-

کنند. اراک کجا؟ اینجا آشناست. اما اونا اینجا چکار یم

 !؟کجا 

سم اینجا داشتیم حرف یم- زدیم که اومدی، نشد ازش بیی

  .کنندچکار یم

کردم به قول دوستم دنیا زیادی گرد شده! فکر نیم-

 !معلمم رو بعد از سالها دوباره اینجا پیدا کنم

هاشم دست سها را لمس کرد. زبری کف دست باعث 

شد اخم کند. سها لرزید و به صورت جدی پدرش نگاه 

 .کرد
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ات داریم ویل بازم به خ- ز اطر کار مدام توی سایته! تجهیر

 !ذارهاثر خودشو یم

؟ چرا به پوستت و چرا از کرمای محافظ نیم- زیز

 ؟زیباییت اهمیت نمیدی

د. جرئت نداشت بگوید  دست پدرش را سفت فرسر

  .حوصله این کارها را ندارد

کنید؟ از خودتون بگید. از مامان...اونجا چکار یم-

 ؟فیهامکاناتش کا

ش کرد ه نگاه به دخیی  خیر
 .هاشم مدیی

خوبه! یاد گرفنی از زیر جواب در بری! اما فکر نکن -

 !خیالش شدمیر 

 !دینشمام...هر وقت نخواید جواب نیم-

ش نگاه کرد  .هاشم متفکر به صورت درهم دخیی

ین هوامون رو اونجا خوبه. مردم کمک یم- کنند، خیر

ی داره که من توی  دارند. دو قسمت آسایشگاه و بسیی

ی مشغولم و با مادرت توی قسمت  قسمت بسیی

 یم
 

نتمون وضعش خییل خوب آسایشگاه زندیک کنیم. اینیی
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نه. این کارم یگ از  ز نیست، مادرت گایه سفاریسر طرح میر

ها که متوجه شد مادرت طراحه براش جور کرد. گایه  خیر

نت باشههم وبالگش رو یم  .نویسه...اگر اینیی

 

 ۹۲پارت#

ل اش بریمک- گشتید توی شهر! مامان که بیماریش کنیی

ون نیم رفت بابا، چرا  شده! قدیمام خییل از خونه بیر

خواد برگرده؟ هربار ازش پرسیدم، گفته خطرناکه. اما نیم

تونست توی خونه بمونه، دونم بهونه است. یمیم

دوست نداشت من ببینمش، باشه! توی دو تا واحد 

 !.برای همه خوب بودموندیم! اینطوری... یم

 .رویش چشم دوخت و آه کشیدهاشم با ناراحنی به روبه

حارصز نمیشه. مشکل مادرت جذام نیست سها! روانش -

ها سیع کردم به درمان راضز بشه، اما مشکل داره. سال

شک آسایشگاه  ز نتونستم. حارصز به همکاری با روانیی

ر تونم به زو خوره. نیمهای تجویزی رو نیمنیست. قرص

یش کنم. خودش رو بیمار نیم دونه، اما ...بیماره! بسیی
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وی ز نه! میز ز تر شده. حاال دیگه، گایه من رو هم پس میر

مونه و روی ها برای خودش توی یک اتاق یممدت

ها تمام پز نداره. شبو کنه. حوصله پختطرحاش کار یم

نه! دروغ چرا، شاید نباشم حنی متوجه  ز درها رو قفل میر

من یمنشه، اما م   !ترسم براش دخیی

هاشم با ناراحنی به دوبار اقدام به خودکیسر مژده فکر 

ی اش در بخش روان آسایشگاه و مقاومتش کرد. به بسیی

ز حاال هم یم ترسید در غیابش باز به درمان. حنی همیر

  .مژده کاری کند

 ؟خسته شدین بابا -

خیر از حال پدرش ، به هاشم ش تکان داد که نه و سها یر 

موهایی که سفید شده بود، نگاه کرد. پدرش عاشق بود 

توانست این حجم از شدی مادرش را که اگر نبود، نیم

خورد که مردی مثل تحمل کند. گایه به مادرش غبطه یم

 .پدرش را دارد
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سخته! خییل سخته ویل مادرت فقط من رو داره. شاید -

به  ای بیمار شدم. شاید باید رهاش کنم تا منم طور دیگه

 .ترسمخودش بیاد و خوب بشه، اما از تنها گذاشتنش یم

سها زیر لب زمزمه کرد "من هم فقط شما رو دارم" 

ای که به گوش پدرش رسید و باعث شد از شدت زمزمه

 .ناراحنی اخم کند

افش برای یک پدر سخته، اون هم یم- م، اعیی دویز دخیی

ی که دوست داره الگو و پشت و پناهش  جلوی دخیی

شه! اما من و تو قبل از پدر و دخیی بودن دوست هم با

 !بودیم

های پدرش نگاه کرد و منتظر توضیح ماند. سها به لب

های پدرش انداخته بود. توضیخ که لرز به دست

ی رویشان نمایان بوددست  .هایی که خطوط پیر

م. تصمیمات غلط گرفتم. اولیش - من اشتباه کردم دخیی

م هم به اندازه مادرش به حضورم  این که فکر نکردم دخیی

گفتم سها کجا و نیاز داره. مغروِر تربیِت خودم بودم و یم

مژده کجا؟! سها قویه و مژده ضعیف! سها سالمه و مژده 
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بیماره! سها دخیی منه و مژده، دخیی پدری که هیچ ارزیسر 

؟ چوب غرورم رو خوردمبراش قائل نبوده! یم  .بینز

 ؟یستید از....تربیتتون...راضز ن-

ش نگاه کرد. به او افتخار یم کرد. هاشم با غم به دخیی

 .مثل همیشه

کاری کردی. ناراضیم خاطراینکه تو کمم! اما نه بهناراضز -

 که دیگه توی چشمات نیست. به خاطر به
ی
خاطر برف

هات که مثل ت که روح نداره! به خاطر دستخونه

ط یم مد بندم کمردها، یر خیال لطافتشون شدی! شر

ه پره! مثل بلوز و شلوار لباسات از رنگ های شد و تیر

ی که به تن داری و موهایی که یر خیال باالی 
خاکسیی

 !شت گوجه کردی

های هاشم بیشیی سها با ناراحنی لب گزید و فشار دست

 .شد

ز تصمیم غلطم درباره مادرته! باید وادارش - دومیر

ونه و آوردمش توی خکردم برگرده! به قول تو یمیم

دادم و خواست رو جور دیگه بهش یمتنهایی که یم
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دادم! اما فرارش من رو طوری تو رو هم از دست نیماین

افش سخته بابا! اما از اینکه رهام کنه  ترسوند. اعیی

ترسیدم...شاید هنوزم یم ترسم! دیدن تو، به من یم

ز ساعت قبل، به   رو داده که تا همیر
ز
اف جسارت اعیی

اف  .ش نکرده بودمخودمم اعیی

سها به رابطه بیمار پدر و مادرش فکر کرد و با ناراحنی 

لب گزید. نگاه پدرش گریزان بود . حال بدش را دوست 

 .نداشت

 ؟وقنی همدیگه رو دیدین، مامان اینقدر ...شد بود -

ین  هاشم چشم بست و به گذشته فکر کرد. شاید بزرگیی

 
 

او، به جای اش ازدواج با زیز بود که به اشتباه زندیک

تواند کرد، کیس که یمهمرس به چشم حایم نگاه یم

نجاتش دهد. سها با دیدن سکوت پدرش ناراحت در 

 .خود جمع شد

 آقاصدرالدین، درباره نحوه آشنایی -
تون گفت...فکر وقنی

کردم...فکر کردم عاشق و معشوق بودین! فکر 
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طور کردم...فقط تولد من باعث شده مامان این

وی بشه وسوایس بشه ز  !و از همه دل بکنه و میز

هاشم زمزمه کرد صدرالدین و آه کشید. کاش به حرف 

رزمش گوش داده بود. میان ابرویش را دوست قدیم و هم

 .فشار داد

اوایل خوب بود، نه که عایل باشه، نه! اما اینقدر هم -

شد و دور نبود. دوران خویسر داشتیم. دو نفر که مکمل 

خصوص...از وقنی ش بدتر شد. بهکم حالهم بودند. کم

 !فهمید بارداره

سها با غم در خودش جمع شد. مادرش جز به پدرش به 

 اویی که پارهکیس توجیه نشان نیم
ای از داد، حنی

وجودش بود و این حقیقت که محبوب مادرش نیست، 

نگ شده بود. سال ها بود که در پس لطف پدرش بیر

هایش وسالسنمشاید اگر مهر مادری را مثل سایر ه

کرد، کنار کشیدن پدرش به مدت یازده سال، درک یم

 .شدقدر آزاردهنده نیمبرایش این

 



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 ۹۳پارت#

افکار ناخوشایندش را کنار زد و خرمالویی داخل بشقاب 

پدرش گذاشت و تصویر درخت خرمالوی حیاط قدیس 

پیش چشمش جان گرفت. پدرش خرمالو را بویید و به 

ش لبخند زد  .دخیی

- 
 

ش داره نه؟ اونا...دایی و بابا... بیماری مادر ریشه توبچگ

کار کردند؟ راستش...به قدیس خانم ش باهاش چهدایی زن

خورد ...زن بدی باشه! جدی و بداخالق بود...اما... نیم

ز توی گذشته آدم بده بودن بهش نیم اومد. برام بگیر

هایی که ازش یم
ز  !دونید رو بگیدمادرم چی رخ داده. چیر

  .هاشم میان ابرویش را فشار داد

 ؟ساک من کجاست سهاجان-

سها کیم درنگ کرد و بعد ایستاد و به اتاقش رفت و 

ساک را آورد و به دست پدرش داد. هاشم ساک را باز 

چه ون کشید. نگایه به آن کرد و دفیی ای از داخلش بیر

ش داد. کاغذهای زرد و کایه رنگ و کرد و به دست دخیی

ر پخش شده، جلد تاخورده و رد اشک خشک اثر خودکا
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چه قدییم است. پرسوال به شده، نشان یم داد که دفیی

 .پدرش نگاه کرد

چه مادرته. گفتم بهت حرف زدن براش سخت - دفیی

شده. این رو داد به من تا به پلیس بدم. تا امروز ندیده 

ی نداشتم  .بودمش، پس از محتویاتش هم خیر

چه را ورق زد. شا ید به زحمت پنجاه برگ سها دفیی

داشت. بعیصز صفحات پاره شده بود. گایه از کنار 

چه و گایه از میان صفحه. تصویر مبهم  ازه دفیی شیر

 .شدخطوط روی صفحات پاره شده دیده یم

 هم قدیمیهبعیصز جاهاش پاره شده. پاره-
 

  !شدیک

منم دیدمشون. ازش پرسیدم، گفت بدخط نوشته و -

 .پاره کرده

به خط نازیبای صفحات دیگر نگاه کرد.  سها با تعجب

 .شک نداشت که پدرش هم باور نکرده بود

 ؟چه موقع اینا رو نوشته-
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فکر کنم توی سن دوازده تا شونزده سالگیش نوشته! -

پراکنده است ویل...حرفهایی داره که...ازشون خیر 

 .نداشتم

ز نخونده یم- خواید بدینش به پلیس؟ شما که گفتیر

 !بودین

ها خوندمش! جواب سوالت توش طیل فرودگاهتوی مع-

کشه! بخون و برگردون تا هست. خوندنش طول نیم

 !بدم به پلیس

ز دیگه-  ؟دونید ای هم یمشما، غیر از اینا چیر

تونم بهت بگم که خانواده مادرت، از پدر و من فقط یم-

مادرش و بعدها دایی و زن داییش، همه با هم روان یک 

 !بچه رو کشتند

چه را که چون شیر داغ، دستش را سها ب ا ناراحنی دفیی

 .یم سوزاند کنار گذاشت
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بابا، برام از خانواده صولت میگید؟ چرا هیچ وقت نه -

 نزدید؟ وقنی دیدمشون، 
ز
شما و نه مامان ازشون حرف

گفت که توی گذشته مادرم نقش بدی حسم یم

  .نداشتند

ش نگاه گرفت  و سها حرفش را هاشم با ناراحنی از دخیی

 .ادامه داد

شهناز خانم جوری پیگیر احوال مادرم بود که انگار -

زنه گرده. وقنی از مادر حرف یمدنبال گمشده عزیزی یم

شینه. یا حداقل من حس یک غم توی چشماش یم

کردم حنی از کنم ناراحته! راستش...راستش حس یمیم

مریض بودن مادرم تعجب نکرد. نه که از جذامش 

 !ونه، انگار انتظار داشت که مادرم بیمار بدحال باشهبد

هاشم با ناراحنی لب گزید و به یاد اخطارهای دوستانه 

 .صدر افتاد. صدای سها افکارش را پاره کرد

قدر با همرسش صمییم بودید وقنی فهمیدم شما این-

بیشیی تعجب کردم. چرا ازشون جدا شدید؟ چرا من 

ز اسم دوستاتون اهیچ  ؟سمش رو نشنیدموقت بیر
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 .هاشم به ناچار سکوت را شکست

ما دوست بودیم. خییل صمییم. خاصیت جبهه -

کردن دل آدما بود. همه خایک و رو بودند. نزدیک

صدرالدین هم اهل شعر و ادب! گل شسبد گروهان بود. 

وقنی زخیم شد و آوردنش بهداری باهاش آشنا شدم و 

استایز هم دار شد، وقنی فهمیدماین آشنایی ریشه

 .هستیم

 ؟پس چرا باهاشون قطع ارتباط کردید -

مخالف ازدواج من و مادرت بود. خییل کارشکنز کرد تا -

ی  ما به هم نرسیم. هرچند توی اون توطئه تقصیر

  .نداشت، اما ازش دلگیر بودم

ی در نگاه پدرش  ز سها با تعجب به پدرش نگاه کرد. چیر

 .شکسته بود

؟ اونم -  ؟مخالف بود شهناز خانم چی

 .هاشم لب گزید و به مقابلش نگاه کرد

یک - نه! نبود.... اما مژده باور داره که توی اون توطئه شر

 !جرمه
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 !مادرم همیشه بدبینز خاص خودش رو داره-

 .بیماره و دست خودش نیست-

چه کنار دستش انداخت. سکوت  سها نیم نگایه به دفیی

 .پیش آمده را هاشم شکست

ز  ازشون دور بمون. - ترین آدم توی حنی از صدر که مطمی 

اون خانواده است. آدمای عجینر هستند این فامیل! دو 

هتا خواهرداره که شیطون پیششون درس یم   !گیر

خویسر از به یاد آورد که مهندس هم چندان دل

 .هایش نداشتعمه

 ...ماجرای این گنج-

ش نگاه کرد  .هاشم برافروخته به دخیی

فکر نکن! این گنج یا هرکوفنی حنی توی شت هم بهش -

که هست، فقط دردشه و بوی خون میده! طبق حرفای 

صدر، آدمای زیادی توی این خانواده جونشون رو شش 

 ؟گذاشتند، یم فهیم

  ؟همونایی که ناپدید شدند -

 .هاشم با اخم نگاهش کرد. سها یر طاقت جلو کشید
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ی و ازم درباره این - لعننی بابا...من امروز رفتم کالنیی

ی که من تا قبل از حرف زدن با دوست  ز پرسیدند! چیر

شما روحمم ازش خیر نداشت و من رو عمال ترسوندند! 

ز تا  ! برام بگیر  تنهایی و باید مراقب بایسر
گفتند یه دخیی

بتونم از خودم محافظت کنم. ناآگایه آدم رو کور 

کنه! نذارید توی تاریگ بمونم و با یک قدم اشتباه ته یم

 .قوط کنمدره س

ز زیادی نیم- دونم ماجرای این گنج دونم! فقط یممنم چیر

گرده به حدود دویست سال قبل! یک دفینه قیمتیه بریم

 !که توی وصیت نامه جد بزرگشون اومده

پس به جای من بهشون نزدیک بشید. بذارید بدونیم -

 زد که 
ز
کجای این بازی هستیم. بابا...پلیس به من حرف

 .لرزهش تنم یمهنوز از یادآوری

ی که  ش نگاه کرد. دخیی هاشم کنجکاو و نگران به دخیی

دید دوری از آنها یک بالید و یمدیگر به عاقل بودنش یم

 .حسن داشته و ان توانمند کردن اوست

ز -  ؟چی گفیی



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 .هایش را تر کردسها لب

 .که مامان شاهد قتل بوده و... و با شما فرار کرده-

 .عد لبخند زدهاشم اخم در هم کشید و ب

ز ما، فرار نبود. همویز - خیالت راحت عزیزم. ماجرای رفیی

بود که داستانش رو مادرت برات گفت. یک تهمت و 

 .دسیسه و بعد دلخوری عمیق مادرت

 .سها نفیس از ش آرامش کشید

 ؟ها با هم فامیلند ها و حسینز بابا..موسوی-

ها حنی دونم حسینز نه! نیستند. تا جایی که یم-

جو فامیلشون بوده که شون حسینز نیست. گنجفامییل

بعد از پیداشدن مشکالت عدیده، عوضش کردند. من 

ها رو بهم وقنی خواستم با مادرت ازدواج کنم، صدر این

گفت. گفت خودشم از همون ریشه است و ازم خواست 

 !ازشون دوری کنم

ش موسوی ها نداشت! دایی ویل مادرم کاری به حسینز -

  !ش حسینز ن دایی بود. ز 
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ش نگاه  هاشم با ناراحنی به دست.های مشت شده دخیی

 .کرد. حرف زدن درباره آن روزها برایش سخت بود

 !اون مرد حسینز بود-

ابروهای باال رفته سها نشان از کنجکاوی و تعجبش 

ی  داشت. منتظر به پدرش نگاه کرد تا توضیح بیشیی

است. برای  بشنود. اما دید که هاشم در فکر فرو رفته

خانه رفت و به پدرش مهلت داد تا  ز ز چای به آشیی
ریخیی

  .فکرش را آزاد کند

ینز  های کوچگ که روز قبل تهیه کرده با چای داغ و شیر

 .بود، مقابل پدرش نشست

وقت مامان دلم برای روزهای اراک تنگ شده. کاش هیچ-

 !شدمریض نیم

 !منم دلم برای اون روزا تنگه-

خوام دانشگاه اینجا رو بزنم  فهمیدید یمبابا، چرا وقنی -

 ؟مانعم نشدید 

ز نبودم. تو کاری با این - چون من برخالف مادرت بدبیر

. ما که ساکن اراک بودیم و تو دانشجوی  آدما نداشنی
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! احتمال دیدن این رفنی و بریمخوابگایه! یم گشنی

ی باهاشون و شناختنت، نزدیک صفر  خانواده و درگیر

 !بود

 :ند زدسها نیشخ

 !اما انگار احتمالش خییل هم کم نبوده-

 

 ۹۵پارت#

 

ش نگاه هاشم چایش را با حبه- ای قند شکشید و به دخیی

ه که از خودش به   تیر
کرد. به موهای پریشانش و چشمایز

 .ارث برده بود

 ؟برام بگو چطور ش از این خانواده در آوردی-

 .سها چای را مزه کرد. طعم گسش را دوست داشت

کردم که از طرف دانشگاه برام اشتم تزم رو دفاع یمد-

نامه اومد و دعوت به کار شدم. قبلش هم توی کارهای 

کردم و البته اونا هم توی تزم خییل تحقیقایی کمکشون یم

کمکم کرده بودند. قبول کردم و وقنی درسم تموم شد 



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

برگشتم اینجا. خونه عمه تا اینجا چهارساعت فاصله 

س داشتم مجبور بودم شبش رو برم داره. وقنی کال 

ها رو وآمدم صدای عمه رو درآورد. اینشا! رفتمهمان

 .دونیدحتما خوب یم

. با صبورا، نوه آقای کاظیم که - درسته. بعد خونه گرفنی

نه
َ
نش  !تو کار بر

ز - وع شد که خونه رو معیر بله! اما...مشکل از جایی شر

اف یم ین سه سال، کنم من توی اپیدا کرد. البته اعیی

خونه نداشتم. گایه از شما مشکیل با خونه و صاحب

دادم پرسید و دوست داشت ازتون بدونه که ربطش یمیم

 !به کنجکاوی ذایی آدما

ز الدین از عمد تو رو به اینجا چرا فکر یم- کنز معیر

 ؟آورده

مطمئنم دیگه بابا! پلیس امروز صبح بهم گفت که خود -

ز بهشون گفته که صاحب  !شناختهخونه رو یممعیر

 .هاشم با ناراحنی اخم کرد
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وقت از خونواده تونه باشه؟ عمه هیچدلیلش چی یم-

اومد. البته با خود مژده هم خوب مژده خوشش نیم

ز موقع  ز کاری بکنه؟ معیر ز چنیر نبود. چی باعث شده معیر

ده ساله بود. بعید ازدواج ما یه نوجوون دوازده ز سیر

ت مادرت بوده باشه و قصدش دونم در جریان مشکال یم

ز بسپاره و بد باشه! شاید یم خواسته تو رو پیش آدم امیر

ز بودن  !به نظرش خانواده مادرت امیر

 .سها آیه کشید

ز -  !بابا، کاش یکیم از بدبینز مادرم رو شما داشتیر

ش نگاه کرد  .هاشم متفکر به دخیی

اون اگه قصد خیر داشت باید به من و یا حداقل شما -

! این یعنز یمگفت یم ز دونسته که شما از این اونا یک هسیی

جا فهمیدم از اونآد و اگه من یمخانواده خوشتون نیم

 !رفتم. باید بفهمید چرا من رو هل داده وسطشونیم

 .اش را لمس کردهاشم نگران پیشایز 

شاید...بوی پول به مشامش خورده...فکر کرده -

 !تونم به گنج نزدیکش کنممن...یم
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ز -  !الدین از گنج خیر نداشتهمعیر

دار شده بابا! وگرنه چه علت دیگه- تونه ای یمشاید خیر

 !داشته باشه

هاشم کالفه چرخش را کیم به عقب فرستاد. احساس 

 :کرد. سها متفکر حرفش را ادامه دادگرما یم

وقنی خونه آسیب دید، به عمه خیر دادم و گفت برگردم -

وقنی از امنیت خونه رفتم سایت، پس ویل باید یم

مطمئنمون کردند به عمه خانم گفتم نگران نباشه! وقنی 

 نزدم..فقط گفتم دیوار 
ز
جسد پیدا شد، به عمه حرف

ریخته و خونه قابل سکونت نیست و مجبورم موقت برم 

ز بهشون اعتماد  خونه صاحب خونه! عمه هم گفت معیر

ز اینا رو کامل یمداره برو! یم بازم شناخت و بینید؟ معیر

من رو فرستاد وسطشون. چندین بار بهم زنگ زده بود، 

اما جوابش رو ندادم. چون هربار سواالت مسخره 

فهمم سواالش خییل هم مسخره پرسید. و حاال یمیم

 .نبود
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ش نگاه کرد و با نگرایز  هاشم به صورت برافروخته دخیی

 .ابرو در هم کشید

ز - کنم یم الدین بینتون مشکیل هست؟ چرا حستو و معیر

 !زیز غیظ توی صداتهوقنی ازش حرف یم

 .سها عصنر شی تکان داد

آد...دیدید...آدما مشکیل نیست...ازش خوشم نیم-

 ؟آد دلیل از یگ بدشون یمیر 

ش ترسر زد  :هاشم به دخیی

 !دروغ نداشتیم سهاخانم-

سها به چرخ پدرش نگاه کرد و نیشخند زد. هاشم به 

ز او و  ناچار زبان بست. خودکرده را  تدبیر نبود. بیر

ش فاصله افتاده بود  .دخیی

 ؟دیگه امینت نیستم-

هستید بابا...ویل به قول خودتون بعیصز حرفا نزدنش -

 !مصلحته

ز بابات چطور توی دام مصلحت اندیشیش افتاده و - ببیر

! من کجا میتونم بخوابم؟ فردا کیل کار دارم ت بگیر  !عیر
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به سمت اتاقش  سها متوجه ناراحنی پدرش شد. ویلچر را 

د و  هدایت کرد. کمک کرد پدرش روی تخت قرار بگیر

ز پهن کرد که باعث شد هاشم اخم کند   .تشگ روی زمیر

 ؟خواید برای تعویض لباس...کمک نیم-

 !هامپاهام معلوله، نه دست-

سها لب گزید. پدرش را دلخور کرده بود. آیه کشید و به 

ز   .شناختتر از پدرش نیمحرف آمد. امیر

ز چشماش پاک نیست. زن خویر داره، بچه - معیر

 !داره....اما...نگاه خویر نداره

ش نگاه کرد و فکر کرد چه بالیی بر 
هاشم نگران به دخیی

ش آورده است  .ش دخیی

 نزدی-
ز
 ؟اذیتت کرده؟ چرا تا االن حرف

موندم؟ من کنید بهم جسارت کرده بود، اونجا یمفکر یم-

ت نکرده کاری کنه، ویل وقنی دخیی شمام بابا! تا االن جرئ

م خونه که  ز کم میر هست، حس امنیت ندارم. برای همیر

وقتا مثل تعطیالت این عمه رو شایک کرده! هرچند بعیصز 
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نوروز مجبورم برم خونه! تابستونم به هوای تحقیقات 

 !مونمیم

ش نگاه کرد. از خودش  ز دخیی ون رفیی هاشم ناراحت به بیر

 بدش یم
 

هایی که ده بود از شکافاش پر شآمد. زندیک

روز بازتر میشد. ماندنش با مژده و رها کردن روزبه

 هر سه نفرشان را آسیب زده بود
 

ش، زندیک  .دخیی

 

 ۹۶پارت#

ی را باال  مضطرب و نگران، گویسر به دست حیاط کالنیی

ز یم جا آورده بود تا جواب رفت. پدرش را به آنو پاییر

ون مانده بود تا ها را بدهد و خودش به ناچار بیر پلیس

 .بازپریس تمام شود

 حیل نداشت جز پرسه زدنبرای شگرم کردن خودش راه

اش. نگاهش روی صفحه در سایت مورد عالقه

چرخید. بازتاب پسنی که اول صبح و بعد اش یمشخیص

چه مادرش، بارگذاری کرده بود، خوب  از خواندن دفیی

ز خوانندهنبود. حرف ز  ها دلش را های تند و تیر غمگیر
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ز برخورد با زنان، دور از یم کرد. حق با آنها بود، چنیر

دانست که در طول انسانیت بود ویل خوب یم

ز تاری    خ،زنان کشورش بارها و بارها مورد ستم هایی اینچنیر

ز قرار گرفته اند. وارد صفحه داستانش شد و برای چندمیر

 .بار متنز را که نوشته بود مرور کرد

ی بعد از دو روز مسافرت، به خانهنزدیک ظهر بود که  »

پدِرمادرم رسیدیم. من و محمدرضا خسته بودیم و مادرم 

هایمان را نداشت. تا آن روز اقوام دیگر تحمل غرزدن

آمد نبود و مرخیص و مادری را ندیده بودم.پدرم اهل رفت

شد. اش یماندکش هم رصف دیدارهای کوتاه با خانواده

برادر و یک خواهر دارد و پدر و دانستم مادرم دو تنها یم

 یم
 

 .کنندمادری که همه در یک شهر زندیک

وکار او را پدِرمادرم، تاجر فرش بود و پرسبزرگش کسب

تر، که باعث آشنایی مادر و داد و پرسکوچکادامه یم

تر پدرم شده بود، نظایم بود و من ندیده از دایی کوچک

ها بداخم و هراس داشتم. چرا که در نظرم، تمام نظایم

 .بداخالق بودند و نامهربان
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ی ها پر از شوق بودم. خانهموقع ورود به خانه آن

تر از خانه آتا بود. حیایط بزرگ و پر در پدربزرگم، بزرگ

خت داشت و حوض پر از آیر که دلم برای بازی در آن 

های رنگارنگ های خانه پر از شیشهکشید. پنجرهپر یم

 
 

، عاشقش شده بودم. برخالف بود و من در عالم بچگ

مان در زاهدان و خانه کوچک و شد آتا، آنجا خانه ساده

 .بزرگ، نورگیر و رنگارنگ بود

ز زیادی از حرف ها نیمچیر فهمیدم. ها و رفتارهای بزرگیی

فقط آنقدر یم فهمیدم که برخالف خانه آتا، مادرم عزیز 

داد جا آزارم نیمخویسر که کیس آنبود و برای من این دل

 بود
ز
 .کاف

ها در آغوش زیز که مادرش در بدو ورود، مادرم ساعت

ینز یم داد گریست. مادرش بود و لباس تنش بوی شیر

ین داشت و برای من و  مهربان بود. لبخندی شیر

داد. پدرش اما محمدرضا آغویسر داشت که بوی مادر یم

  .تر بود و نگاهش به ما نگاه مهربایز نبوداز آتا نامهربان
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ی
آغوشش غریبه و شد بود و برایش من و محمدرضا فرف

نداشتیم. بیش از وقایع خانه آتا، وقایع خانه پدربزرگ در 

ها فاریس حرف خاطرم مانده است، شاید چون آن

جا رقم خورده ام در همانزدند و شاید چون تمام آیندهیم

  .بود

 ام به خانهها تنها خالهها و بعد از آنبا ورود دایی 

پدربزرگ، بساط اشک و گریه مادرم برچیده شد و همه 

 که بعدها فهمیدم به پنج
ی
دری معروف است، دور در اتاف

 .هم جمع شدند

جا و همان لحظه بود که فهمیدم به جای دایی همان

سم!  کوچکم سیدجالل، باید از دایی بزرگم سید جمال بیی

مردی که از همان بدو ورودش نگایه خصمانه به من و 

ز فریاد را بر شمادرم کشیده بود. ب رادرم داشت و اولیر

مردی که مادرم را برای آوردن ما از خانه آتا بازخواست 

 !بودکرده
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ها، من ترسیده خودم  برخالف محمدرضا، با ورود بزرگیی

ها هیچ وقت با را گوشه ای پنهان کرده بودم چرا که بزرگیی

 .من مهربان نبودند

ا گردوهایی بود که بانو داده محمدرضا حواسش یی بازی ب

بود و من بعد از آنکه از نبودن کیس که آزارم دهد 

  بود که از 
 

 شدم، حواسم یی بازی با نورهای رنگ
ز مطمی 

ها یر توجه به های خانه در اتاق یمپنجره
افتاد. بزرگیی

زدند و تنها کیس که گایه محبت و حضور ما حرف یم

 .مادِر مادرم بودداد، بانو، توجیه به ما نشان یم

فهمیدم که مادرم پشیمان از آمدن است با همه کودیک یم

و نه راه پس دارد و نه راه پیش. روزهای بعد از آن در 

سکوت گذشت. پدربزرگم با دیدن ما داخل حیاط رو 

کرد که داخل اتاق کرد و بانو ما را مجبور یمترش یم

ز رویای دویدن در حیا ط زیبای مادرمان بمانیم و اینچنیر

 در من نابود 
 

ز نورهای رنگ خانه و جست زدن برای گرفیی

 .شد
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کرد و خواهر یممادرم در خفا و دور از چشم همه گریه

گریست و پای او یمتر مادرم تنها کیس بود که پابهکوچک

 .کردبخت و اقبالش را نفرین یم

ها و  ز در کنج اتاق بود و دیدن بزرگیی کار من نشسیی

غم دعواهای مکرر پدربزرگ، پرهیاهو و ر محمدرضا، عیل

چرخید. بدترین ساعاتمان زمایز رام نشدیز در حیاط یم

نشستیم و حنی محمدرضای ناآرام بود که بر ش سفره یم

 .شدهم مجبور به سکوت یم

وقنی برای غذا بر سفره یم نشستیم، مادرم غذای کیم 

چگ های کو داد و اگر لقمهکشید و از آن به ما هم یمیم

نامید و  در طول روز، دور از چشم که بانو آن را قازی یم

داد، نبود، من و محمدرضا هیچ وقت مادرم به ما یم

ی نیم  .کردیماحساس سیر

های خورشت خایل نشده به های پلو و ظرفدیس

خانه باز یم ز ای گذاشت ما لقمهگشت و مادرم نیمآشیی

کلمه شبار و روزها بود که با  تر برداریم. هماناضافه
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ی مادرم بودیم و او از طفییل آشنا شدم. ما شبار خانواده

 .بردآن رنج یم

 

 ۹۷پارت#

بار ما ادامه داشت تا آنکه  عاقبت یک روز وضع رقت

دایی جمال،  وساییل به اتاق ما انتقال داد. ابزاری که 

 بعدها فهمیدم دار قایل است و برای قایل
ز
   !باف

بافت و شگریم جدید من انه روز یمبعد از آن مادرم شب

ز قایل، مادر بازی با کالف  شد. با تمام شدن اولیر
 

های رنگ

اجازه داد که من و محمدرضا سیر از ش سفره لقمه 

 .برداریم

ز بار زن دایی قدیس بود که من را پای دار قایل نشاند و اولیر

ام و فردا پس فردا عروس یم به مادرم گفت بزرگ شده

  .شوم

ار ها و خالهدایی جانب زنبهاین اجبار و از نگاه حق از  ز ام بیر

ز  بودم. مادرم با نارضاینی گره زدن را به من آموخت. دفتیر

ز بود و گرهبرای دست هایم کم جان و های کوچکم سنگیر
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هایم را دور از شد مادر با ناراحنی گرههربار باعث یم

 .چشم بقیه دوباره ببافد

دایی قدیس به کمک مادرم یم آمدند گایه خاله و گایه زن

ویل زن دایی مینو، زن دایی جمال هرگز کنارم مادرم 

 .ننشست

کم شد وکمیم ها مادرم بدخلقهمیشه موقع حضور آن

 و آنمن از قایل
ز
ار یمباف ز شدم. محمدرضا با پرسهای ها بیر

های دوقلوی خاله رفیق شده بود و شوصدایش از پنجره

 به گوش منز 
 

رسید که مجبور بودم نقش بخوانم یم رنگ

 !و گره بزنم و اسلییم ببافم

 بزرگ و عقدکرده دایی جمال برایم پشت 
فهمیه دخیی

کرد که آدم باید خرجش را خودش چشم نازک یم

فهمیدم چرا فقط دربیاورد وگرنه طفییل است و من نیم

 .من طفییل بودم

د که بهار و تابستان گذشته و باز فصل شما رسیده بو 

های درگویسر خاله و مادرم زیاد شد. رفت و آمد زمزمه

ها قدیس و مینو هم بیشیی از همیشه شده بود. مادر شب
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هایش زیاد کشید و باز گریهمثل سابق ما را به آغوش یم

 خویر در شده بود و من با عقل کوچکم یم
ز دانستم چیر

 .انتطار ما نیست

مادر و خاله های درگویسر طویل نکشید که معنای حرف 

های مادرم را فهمیدم. ها و اظهار پشیمایز و دلیل اشک

هایش را مادرم خواستگار داشت، خواستگاری که بچه

 .خواستنیم

ز  تر شده بود تا آنجا که حنی نگاه پدربزرگ روی ما سنگیر

محمدرضای کوچک هم از خوراک افتاده بود. صبح یک 

ی مادرم چادر به ش کشید و  ز ون روز شد پاییر از خانه بیر

زده از اینکه رهایمان کند تمام مدت رفت و من وحشت

داخل حیاط نشسته و به در خانه چشم دوخته بودم. 

مادر بازگشت اما با دایی جمال! دایی وسط حیاط چادر از 

ش مادر کشید و او را میان حیاط هل داد. ش مادرم به 

زده به خون قرمز گوشه حوض کوبیده شد و من وحشت

 یمر 
 

 که آب را رنگ
 

 .کردمکرد نگاه یمنگ
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کوبید و پدربزرگ کشید و بر تن مادرم یمدایی فریاد یم

روزهایی که پدرم بر کرد. مادر مثل همانفقط نگاه یم

کردم شداده بود و  بانو بر کوبید فریاد غلطتنش یم

کرد مادرم را از زیر دست و کوبید و سیع یمشخودش یم

 .پا نجات دهد

حمدرضا ترسیده و گریان به من چسبیده بود و من م

ز های دایی میان فحش ام فهمیدم که مادرم برای یافیی

ای و ترک خانه پدری، از خانه خارج شده است و خانه

 در شهر 
 

این برای دایی جمال و پدربزرگ که تاجر بزریک

 !بودند، یر آبرویی بود

اده مادر آن شب تب کرد، محمدرضا به خانه خاله فرست

کردم که با زده به بانو نگاه یمشد و من ترسیده و وحشت

ش را پرستاری یم کرد. فردای آن روز خاله و اشک دخیی

ز بار زن دایی  ها به دیدن مادرم آمدند. برای اولیر

 .شان بلند شد و به گوش من رسیدهای در گویسر حرف

گفت "شوهرش به زحمت نامه نوشته و زن دایی مینو یم

 آبرویی و فرار مادرم  آتا را وادار به پذیرش با وجود یر 
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گفت" اگر مادرم از خر کرده است" و زن دایی قدیس یم

د، هرگز  شیطان پیاده شده و بگذارد این وصلت ش بگیر

ش تکان بخورد  ".نیم گذارد آب در دل دخیی

گفت که "آن خاله هم ورد برداشته بود و به مادرم یم

فرصت را از دست بدهد، مرد، مرد خویر است و نباید 

ها را نخواهد، خودش پرس و دخیی مرد بینوا حق دارد بچه

های تو یعنز محرم و نامحرم با هم و دارد و حضور بچه

ز پنبه و اتش!" زن دایی قدیس دست کنار هم گذاشیی

گفت" بگذارد کشید و به مادرم یمنوازش بر ش من یم

لجبازی ها عاقبت بخیر شوند و دست از خودش و بچه

 "بردارد

تنها شخص ساکت جمع، مادرم و بانو بودند. هر دو زن 

های هایشان پر از غم بود. معنای حرفشکسته و چشم

فهمیدم ! تا آنکه هفته تمام شد هایشان را نیمآنها و نگاه

  !و آتا به دنبال محمدرضا آمد! فقط محمدرضا

بیشیی های اطرفیان را بهیی و آن موقع بود که معنز نگاه

های من و مادرم و با فهمیدم. محمدرضا در میان گریه
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های آتا، از پیش ما رفت و من دیگر او را ندیدم. وعده

دایی قدیس و دایی جالل، همان روز اسباب من را جمع زن

های من و مادرم، همان شب من هم کردند و میان ضجه

  .از او دور شدم

 

نا کرد دانستم، بعدها که روزگار مرا با معنای جیر آش

مادرم مثل بسیاری از زنان دیگر شزمینم به جیر دچار و 

 !مجبور بود

مادرم را  بعد از آن شب نحس، دیگر ندیدم تا روزی که 

 را نشانم دادند و گفتند مادرت است. درست دو 
 

سنگ

بات دست مردی که  ز ما، مادرم زیر رصز ماه بعد از رفیی

 «.قراربود خوشبختش کند، مرده بود

 

 ۹۸پارت#

 ؟کنید شما اینجا چکار یم-
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ون پرتاب شده باشد، به خود  انگار از وسط داستان به بیر

لرزید. به سمت صدا چرخید و با دیدن مهندس جوان 

 .اختیار آه کشیدیر 

 .ترسوندمتون، فکر کردم من رو دیدین-

 .سالم. نه! متوجه نشدم-

 ؟سالم از بنده است. مشکیل پیش اومده اینجایید -

ه شداخیم به پیشایز نشاند و به روبهسها    .رویش خیر

ون زده، بودن من اینجا - با دردشی که از زیر خاک بیر

 !عجیب نیست! پدرم رو آوردم

شهاب زمزمه کرد "پدرتون" و به قیافه درهم سها نگاه 

 .کرد

کم بهش من از بس این مدت اینجا اومدم و رفتم کم-

 افتادم! فکر آلرژی پیدا کردم. چند روزه از کار 
 

رو زندیک

 که بیخود درگیر این جسد شده منم! انگار یم
کردم اویز

ز   !شما هم شایک هستیر

نگایه به مرد جوان کرد، گویسر را داخل جیب سها نیم

 .کیفش شداد



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 .زدیدوقت به اون خونه دست نیمکاش هیچ-

این آرزوی خودم هم هست. راستش تقریبا مطمئنم -

یر نداشته وگرنه محال بود قدیس از اون جسد خخاله

 .رضایت به ساخت و ساز بده

 .سها لب گزید و خودش را بغل کرد

 ؟آقا یوسف چی -

ی نگاه کرد  .شهاب به حیاط کالنیی

ی با هم بحث دارند و وقنی - ز انقدر این دو تا ش هر چیر

ینه اون یگ الیک میگه نه ترشه که،  یگ بگه ماست شیر

های آقایوسف برای نمیتونم با قاطعیت بگم مخالفت

هاش ریشه تو همون اختالف ساخت و ساز و کارشکنز 

 .داشته یا اگاهایش از جسد

 .سها لرزید و به شهاب نگاه کرد

ز -  ؟به پلیس... گفتیر

چی رو؟ متخلف بودن آقایوسف رو؟ آره گفتم. اصال -

شش پرونده دارند اینجا. یکبار بیلم رو خراب کردن و 

 .مخاله وادارم کرد شکایت کن
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سها با نگرایز به شهاب نگاه کرد.ابروهای مرد جوان در 

 .هم گره شده بود

 ؟خب...علتش-

اث آبااجدادیشون خراب بشه...چه - نمیخواست میر

گفت خونه خودشم خراب میشه...که البته دونم..یمیم

قدیس ش لج راهم نگفت. اصال بعد از همون خالهیر 

سهم وساز رو جدی گرفت...گفت افتاد و ساخت

 .خودمه، حق خودمه

ی نگاه کرد. این خانواده سها با نگرایز به ورودی کالنیی

ترسناک بودند. با دیدن ویلچر پدرش به سمت ورودی 

رفت، صورت پدرش گرفته و شخ بود وطویل نکشید که 

علت ناراحنی پدرش و البته حضور مهندس روشن شد. 

 .خانم ایستاده بودندپشت ش پدرش آقایوسف و قدیس

قلبش پر از خشم و اندوه شد و به سمت پدرش پا تند 

 .کرد. با حرکت او، شهاب هم متوجه ورودی آگایه شد

صیر کن هاشم. باید باهات حرف بزنم. باید زنت رو -

 !ببینم
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 ندارم. دست از ش من و خانواده-
ز
ام من باهاتون حرف

 !بردارید

به پدرش و آقایوسقز که مخاطبش بود رسید. اخم در 

هم کشید و بدون سالیم پشت چرخ پدرش ایستاد و آن 

 .را به سمت رمپ هدایت کرد

حق مژده است ناراحت باشه! آسید قبل از مرگش -

خییل عذاب کشید. خییل دنبالتون گشت. صیر کن 

، بذار باهاش حرف بزنم  .دخیی

خانم برایش آزاردهنده شده بود. شنیدن دیدن قدیس

! دستحرف راف دسته چرخ هایش اطهایش بیشیی

کشید. پدرش با صدای قدر فشار آورده بود که تیر یمآن

 .آرامش تشویق به رفتنش کرد

 !بریم بابا-

ز رمپ رسیده بودند که آقایوسف مقابلشان  به پاییر

 .ایستاد

  .زنیممرد ناحسایر داریم باهات حرف یم-

 .نگاه برزچز پدرش در صورت آقایوسف نشست
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 نداریم. اینجام، چون نه من و نه مژده با شماه-
ز
ا حرف

گندی از خانواده شما رو افتاده که پای زن من رو به 

 از شماها نیم
ز

 !گرفتمماجرا باز کرده! وگرنه هرگز شایع

ت رو فرستادی ش وقت ماها- ز دخیی  !برای همیر

ش شهاب  با شنیدن حرف قدیس، باناراحنی به سمت او 

 .چرخید

 !کافیه خاله-

ز  ز شهاب سیع داشت پیر ن را دور کند. جو خصمانه بیر

ی نبود که دیده نشودآن ز  .ها چیر

ه تمومش کنید. اینجا جای - تازه مرخص شدین. بهیی

 !بحث نیست

نگاه هاشم روی مرد جوان چرخید. شباهت آنقدر زیاد 

 کند. 
ز
بود که الزم نباشد کیس پرس صدرالدین را معرف

 یوسف مسیر حرکت را بسته بود و او از اینکه پاهایش

. سها ناتوان بود و نیم توانست مرد را عقب بزند، عصنر

جا نشد. نگاه هیل به چرخ داد ویل یوسف ذره ای جابه

 .کدر سها به روی مرد نشست
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عموتون بگید من اگه توی خونه شما بودم، - به دخیی

روحم از رابطه شما و مادرم خیر نداشت. االن هم برید 

ز  ه جرم مزاحمت گردم و بجا بر یمکنار، وگرنه همیر

 !کنمشکایت یم

ه و خصمانه بود که یوسف شک نداشت  نگاه چنان تیر

جوان باز  ماجراهای گذشته بیش از قبل به روی دخیی

شده است. خواست با مالیمت آنها را وادار به همرایه 

 کشید. شگ نداشت که دخیی 
ز
کند که شهاب کالفه پوف

پشت جوان تهدیدش را عمیل خواهد کرد. با عصبانیت 

ویلچر ایستاد و به سها اشاره کرد کنار برود. سها با دهایز 

 :باز به مرد جوان نگاه کرد

 ؟کنید چکار یم-

شهاب حرف او را ناشنیده گرفت و چرخ را به جلو فشار 

 . داد

برید کنار آقایوسف. دیگه سند نداریم برای آزادکرنتون! -

 !اینجا جای بحث نیست

 .یوسف با اخم درهم نگاهش کرد
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 ۹۹پارت#

 یروشنه؟ ازت بچه فتیبرما؟!  تکل ا ی یی شاهاب! باما-

 !انتظار نداشتم نیاون بابا جز ا

 یبه او زد و فشار  یاتنه وسف،یتوجه به آقا یر  شهاب

 دنیرا وادار به کنار کش وسفیآورد و  به صندیل گر ید

راند و به  کرد. چرخ را به شعت به سمت خروچر 

نکرد. مقابل در  توجیه و قدیس وسفی یهاصداکردن

به  دنیرس ینگاه کرد که مجبورش کرده بود برا یی به سها

 .بدود با یخودشان تقر 

 کجاست؟  نتونیماش-

 .دیلب گز  سها 

 !میر آژانس بگ د یبا-

گفته ! بهتون  رسوندمتونخاله رو برسونم وگرنه یم د یبا-

 !دیدو تا دهن به دهن نکن نیبودم با ا

دست تکان  یعبور  تاکیس یرا گفت و به شعت برا نیا

 .داد
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ز ماش  ستادیا شانیرو روبه یر

 !دربست-

 تا کجا جوون!؟-

 و قدیس وسفیشهاب به پشت شش بود.  نگاه

. دوست نداشت محل شدند یم کیجروبحث کنان نزد

  د یجد
 

! سها متوجه اوضاع ند یر بگ اد یدخیی جوان را  زندیک

  .آمده بود شیپ

 !دانشگاه میر یم-

 .پدرش اشاره کرد لچر یتکان داد و به و  یراننده ش  مرد 

 ن؟یخواکمک یم-

 .دیاز ش آرامش کش نفیس شهاب

 .میچرخ رو جا بد د ینه. فقط کمک کن-

 .دیشد و شهاب به سمت هاشم چرخ ادهیپ راننده

 کمکتون کنم؟  د یداجازه یم-

 .گره شده و متفکر نگاهش کرد  یروهابا اب هاشم

م نزد-  .امیپرس صدر. از پسش برم کیی یبیر
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فکر کرد فقط دوستان زمان جنگ پدرش او را  شهاب

و در جلو را باز  د یو چرخ را جلوتر کش زدند صدر صدا یم

بودند که هاشم  دهیبه آنها رس و قدیس وسفیکرد. 

ز داخل ماش شد. شهاب اجازه نداد سها چرخ را  یر جاگ یر

و چرخ را بلند کرد و  د یرا کش انهیجمع کند. به شعت م

ز به سمت صندوق ماش  .لب غر زد ر یرفت. سها ز  یر

 !از ما طالب رفتنمونه شیی یانگار ب-

 ،شد. راننده با طناب کیسر  یر عقب را باز کرد و جاگ در 

 .شش را داخل آورد وسفیچرخ را محکم کرد.  یجا

 .میحرف بزن د یشم. بچه نباش! باها-

 .دخالت کرد کرده بود.قدیس  اشهاشم عصنر  سکوت

حق و حقوق زنت دست منه! از حق خودت و زنت -

تم یم ،یگذر یم  ؟یگذر از حق دخیی

داد. چقدر  به صندیل هیچشم بست و تک با ناراحنی  سها 

 .را بدهد خوب بود که پدرش بود تا جواب قدیس

ز اون حق و  ه،یر بم دخیی من از بدبخنی - بهیی از گرفیی

 !هییحقوق کذا
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 !میلجباز نباش مرد. بذار حرف بزن -

را نه! نگاه  وسفی ویل کرد را درک یم قدیس ییر گیپ هاشم

 .دوخته بود که راننده سوار شد وسفیبه نگاه 

 ییر گی! چرا االن پسه ساله دخیی من رو شناخنی -

دور و بر  ؟چرا همون موقع دنبال ما نگشنی  وسف؟یآقا

 !دخیی من نچرخ

 :دیسمت راننده چرخ به

 !آقا میبر -

 :گذاشت  وسفیبر شانه  دسنی  قدیس

،  نیا دویز تو..تو سه ساله یم وسف؟ی گهراست یم- دخیی

خرفت جز  یر تو پ دمیفهمیم د یمژده است؟ با یبچه

 !سنی یبلد ن یدردش و حماقت کار 

را بدهد که  تا جواب قدیس د یکش  ونیر شش را ب وسفی

ز ماش از ش  با اشاره هاشم راه افتاد. شهاب نفیس یر

هم گارد  یکه دوباره برا  زنیر و پ مرد یر و به پ د یآرامش کش

 .گرفته بودند نگاه کرد

 !تو چته؟ دونستم،زن؟ بر فرض که یم کنز چته رم یم-
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 چقدر دنبالشون گشتم و یم دویز من...من چمه؟ یم-
 

 یک

ه از بدو خلقتت جز دردش من چمه؟ خدا لعنتت کنه ک

ز چ  !نداشنی  ییر

بر  کبود شده بود. شهاب کالفه دسنی   قدیس رنگ

 .اش گذاشتشانه

! ها شهیباز م مارستانیآروم باش خاله! دوباره راهت به ب-

 !حالش رو د ینیب! نیموسفیآقا  د،یشمام بس کن

ز ماش دنید با   وسفیداماد  یر رنگ اردش اهیبزرگ و س یر

ز از ماش یر . اردشد یکشاز ش آرامش   نفیس شد. با  ادهیپ یر

 شیی یپر و درهم ب یآن قد بلند و ش بدون مو و ابروها

 .تیخالفکارها بود تا راننده ترانز  هیشب

 ! پهه! آقاجون!؟د یکنشده قال و مقال یم باز چی -

 :لب غر زد ر یز  وسفی

 !نکبته یهست از ش تو  آقاجون و درد هر چی -

 .دیرا به آغوش کش شانه لرزان قدیس شهاب

 !خاله! مامان منتظرته میبر -
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نگاه کرد و دستش را  شیخصمانه به پرسعمو  قدیس

 .تکان داد شیبرا دگونهیتهد

به حالته اگه...اگه بفهممم  ی! واوسفیبه حالت  یوا-

 !یهم مقرص بود شیچند سال پ یتو ماجرا

پات لب گوره و من  هی! زنیر پ کنز چکار یم مثال بفهیم-

نز  ادتی نکهی! مثل ا؟کنز یم د یرو تهد
ُ
بر  رفته...گر تو ک

فو، رو 
ر
  !آن د یتو بازآ یمه ت

 !آقاجون میبابا! بر  د یاالن وقت مشاعره است؟ ول کن-

ز نگاهش ب شهاب  شانیهاکه با چشم  زنیر و پ مرد یر پ یر

ز . چد یچرخیم کردند یم د یرا تهد گر یکدی ز ب ییر آن دو  یر

ز بود، چ که در تمام دوران عمرش ش از آن در   نر یعج یر

ز بود. چ اوردهین ز دو در ع نیا شد یکه باعث م  ییر  یر

 .ندیایکنار ب  گر یکدیبا هم، با  دشمنز 

زد و به همراه دامادش روان شد.  یشخندین وسفی

 .داد هیدر هم گره شده به شهاب تک یی با ابروها قدیس

ه امنه شهاب؟ یجا-  دخیی

 .نگاه کرد متعجب به قدیس شهاب
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حواست بهش هست. شک ندارم آدرسشم  فهممیم-

 یبلد
 

مدت دانشگام نره! تو هم سمت  هی . کاش بهش بگ

  !نکنه دا یآدرسش رو پ ،یر پیر  نیو سوش نرو که ا

؟   دا یآدرسش رو پ د یترسیم قدر نیچرا خاله؟ چرا ا- ز کیز

یک نیا  !با ماها داشته بنده خدا، مادرش گذشته مشیی

ک بال  همون...همون- جون مژده  یگذشته مشیی

شم بشه..بر  یبال خوامشده...نیم  می...بر میجون دخیی

 .ستیحالم خوب ن

انداخت و به سمت  قدیس یربازو یدست ز  شهاب

 .کرد  تشیهدا نشیماش

 

 ۱۰۰پارت#

که   یی پر کرده بود. شوصدا بیغر  یارا همهمه خانه

بخش بود نه قبل، نه آرامش یروزها یبرخالف شوصدا

حرف زدن بلند از داخل  یخاطرش. صدا تسیل هیما

با جمع داخل سالن، احساس  وقتچی. هآمد سالن یم

  .نکرده بود راحنی 
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خانه رفت، پرده ضدآب را  یسمت پنجره قد به ز آشیی

 .دیزده چرخخزان اطیکنار زد و نگاهش در ح

را از نظر گذراند.  السیبدون برگ آلوچه و گ یهادرخت

خوشش  دنش،یخرمالو دوست نداشت و از چ وقتچیه

از آن در خانه بکارد.  درخنی  آمد اما بدش نیم آمد،نیم

ز دلنش یهاشخ  یر  انیم یر
 

 .درخت را دوست داشت بریک

 قیعم پخش شد و با نفیس شیهالب یرو  یلبخند 

جمع شده را  یبا خرمن موها یدخیی  ر یکرد تصو   سیع

 .فراموش کند

  .شد دهیمت تلفنش کشبه س ار یاختنگاهش یر  

ترش را که فرستاده بود و جواب کوتاه  کوتایه  امیپ چندبار 

نگهبان  شیپ ار یس یهاخوانده بود. نوشته بود"رمپ

ز ن " کنهیم دا یپ از یساختمونه، قطعا پدرتون موقع باال رفیی

!" نیممنون که به فکر بود یلیو پاسخ گرفته بود"خ

منحرص به فرد  یاز فکرها گی نیلبخندش پهن شد. ا

  .بود ا یدوستش زکر 
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 یبرا یدیتمه چیدر نقشه متوجه شده بود که ه وقنی 

شزشش  افراد معلول در نظر گرفته نشده است، حسایر 

پنج طبقه آسانسور داشتند و طراح  یکرده بود. واحدها

کند.   ها رمپ طراچسه طبقه یفراموش کرده بود که برا

سه طبقه رمپ  یواحدها یخواسته بود که برا ا یزکر 

ز اول نیا ،بگذارد و حاال  ار یس بود که مورد استفاده  یبار  یر

 .قرار گرفته بودند شانواقیع

 ؟یتو چه فکر -

 قدیسبا خاله پدرش به خودش آمد. از وقنی  یصدا با 

 یبرا رو شده بود، فرصنی روبه شیهابازگشته و با عمه

 .بود افتهین یی صحبت با پدرش به تنها

 !کردمر یمبه دوستتون فک-

 !شناسمرو نیم کیس  دوستم؟ کدومشون؟ تو آگایه-

داد. متوجه بود که پدرش وقت  هیبه بخچال تک شهاب

را باز و  نتها یکاب  تا داخل سالن بازنگردد. الیک کند یم کیسر 

 .دیکشو گوشه و کنار شک یم کرد یبسته م

ز توشون چ-  !! من قبال گشتمند یکنیم دا یپ ییر
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 .خسته به سمت شهاب برگشت یبا لبخند نیصدرالد

 !یدیرو د یک  نگفنی -

 !از اصحاب جنگ! به من گفت پرس صدر گی-

 .تفکر در هم گره شد یبرا نیصدرالد یهااخم

ز صدر؟ سه نفر به من یم- ز صدر. حس گفیی که پارسال   یر

 نجا یکدوم ا  چیمحمد و ساسان که ه مونهشد. یم د یشه

  .ستندین

ز گفتیم ادمهی نا؟یفقط هم- تون بهتون جبهه یدوستا یر

ز یم  !صدر گفیی

 .شد هیر پرس خ یهابه چشم نیصدرالد

 جبهه؟ یاز دوستا-

کرد و ناگهان برافروخته شهاب را   ز یرا ر  شیهاچشم

سالن  یطور که نگاهش ورودو همان د یکش  یکنار 

ز با پا کرد،را چک یم خصوض ممکن  یصدا نیتر ییر

 .دیسوالش را پرس

 خاله تو فکره؟ نهیهم یراآره؟ ب ؟یدیهاشم رو د-

 .تکان داد د یرا به تائ شش



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 زنش هم باهاش بود؟-

.  د یبه خاطر آوردن حرف آن روز سها، ابرو در هم کش با 

 .ندیانتظار نداشت مادر او را بب

ش-  !نه! تنها بود. البته با دخیی

شهاب را رها کرد. عرض  یکالفه بازو   نیصدرالد

خانه را باال و پا ز ز آشیی  لیدلرا یر  ننی یرفت، در کاب ییر

پرسش  یرو طاقت دوباره روبه بازوبسته کرد و عاقبت یر 

 .ستادیا

 حرف زد؟ وسفیخانم و آقا چطور بود؟ با قدیس-

حرف نزدند...حالش هم...خوب بود. فقط...دوستتون -

ز لچرنشیو   !شده یر

 صندیل یبه عقب برداشت و رو  قدیم نیصدرالد

 .خودش را رها کرد

 !عاقبت-

بتش را رو  وانی" و لفکرد"پس انتظار داشنی  شهاب  یشر

ز م داد و مقابل پدرش نشست. پدرش بود که  تکایز  یر

 .سکوت را شکست
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  .کرده، دلم براش تنگ شده  ییر تغ یلیحتما خ-

 !ستیمرامتون رها کردن دوستا ن ن؟یچرا رهاش کرد-

که کر و کور   اون رهام کرد. باورم نکرد!  لعنت به عشقی -

 !کنهیم

 حرف از زبان پدرش که خودش در عاشقی  نیا دنینش

 .بود بیزد بود، عجزبان

 راست یم-
 

حرفا خزعبالته! تو چرا  نیداداش! عشق و ا یک

س ونیر ب یومدیعمه؟ ن ییر گزن نیم  یک  میمبادا ازت بیی

 م؟یخور رو یم تیدوماد نز ییر ش

ام عمه شهاب  .ستادیاش ابه احیی

! هیعمه عال د یکه نگرانم باش  ستمیخوشبختانه دخیی ن-

 
 

 !رو ندارم شیروح فعال هم آمادیک

 یبرا چشیمپشت هیپرسش اخم و عال یبرا نیصدرالد

 .پرسبرادرش نازک کرد

کم کم  گهیعمه؟ د یخواچه حرفا! زنگوله پاتابوت یم-

! از من ا؟یاعصاب بچه ندار  شه،وخوت تنگ یمخلق

ا . دخیی ز و  هیر م شیپ زمونه هم هر چی  نیا یگفیی پر شر
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ساز  د یشاون وقت یم ،افنی شور ترن، تو از شر و شور یم

 !ناکوک

زن عمه جان؟ نگران  یبه جا میر مگه قراره برم بچه بگ-

! اگه به بابام بکشم، د ینباش میدار و بچه یدار من و زن

 !سن باال بسازم یکنم، هم با بچه تو   یدار هم بلدم زن

زد.  خند شیدر کالم شهاب ن دهیبه متلک خواب نیصدرالد

و نشست. شهاب  د یکش  شیپ یگر ید صندیل هیعال

 .شودیم دا یهم پ بهیزود، شوکله حب ا ی ر ید دانستیم
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اتم خی یپرسه ه نیخودته داداش! ا یر ش تقصهمه- ! دخیی

 !گذرهداره از سن ازدواجشون یم

پدرش را پاسخ داد و ابرو باال  شخند یشخوشانه ن شهاب

نقطه حساس  یدست رو  هی! عالیر بگ لینداخت که تحو ا

 .گذاشته بود

ا س- ز دخیی  سالشونه!  مگه عهد شاه وزوزکه؟ دهیر
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ترنم من که پونزده سالش بود شوهر کرد، از  عنز یواه، -

 من مال اون زمونم!؟ ا یعهد شاهوزوزکه 

 دهیکه از راه نرس  اشبهیدرست بود. به عمه حب حدسش

اض ک یبا صدا و  د یرده بود، نگاه کرد و کنار کشبلند اعیی

د پدرش را با خواهرها  .به تماشا نشست شینیر

خانه خارج شود و بحث را از  حنی  امد ین دلش ز از آشیی

 شیبرا نیتماشا کند. صدرالد داخل سالن خصوض

 .چشم غره رفت

اتون رو داشت ار یشما اخت- ز دخیی ز  ،یر اونام دوست داشیی

خودشون عروس  ،یکالس درس و عروسک باز   یبه جا

ز یبش نیر بشن و بچه بغل بگ ا یتو  یز من  یخونه! اما دخیی

  د یفعال با
 

کنند و درس بخونند. پخته مغز که   بچگ

 !کنندشد، ازدواجم یم دا یکه پ  شدند، آدم حسایر 

 تیپخته! دبه ترش یادیمغزش ز  گهیالبد مثل پرست! د-

ات از االن بخر  .رو برا دخیی

شم غره رفت و شهاب پرسش چ یدوباره برا نیصدرالد

 .اش را به زحمت مهار کردخنده
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ز بب- ! پس کنز درست، اما اشتباه یم یی داداش، بزرگ ما یر

ت رو جمع  یک  ،یفردا که دور از جون نبود دو تا دخیی

باشه  ادتی. شهنیم شونی. فکر نکن پرستن و طور کنهیم

و شوهر  ستیشهر و منطقه، دخیی برسه به ب نیا یتو 

 !ش رو بخویز فاتحه د ینداشته باشه، با

ز ...الحمدهلل الرب العالممیبسم هللا الرحمن الرح-  !یر

 وا، شهاب عمه جون؟-

 .نگاه کرد اشهیبه عمه عال یور کی یبا لبخند شهاب

ا فاتحه کیل به،یعمه حب یداشتم به فتوا- شهر  یاز دخیی

 !گهید خوندمرو یم

آهاااا...تازه -زد:  اش بشکنز عمه یهاغرهبه چشم توجهیر 

من رو  یدار بچه یغصه د یچرا شما داشت دمیفهم

ز تخس ع هیو  میر ! قرار باشه وزه بگد یخوردیم اون دو تا  یر

به حال  یبرم فکر  د یعمه...با د یگتخ...عجوبه! راست یم

 !خودم بکنم

ز سنگ نگاه ز م یاز رو  نر یها و پدرش باعث شد سعمه یر  یر

 طور کبردارد و همان
ی
فاتحه اش را  ه با تمسخر باف
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خانه ب خواند،یم ز  نیا دنید یرفته و عطا ونیر از آشیی

خارج شد،  ببخشد. از سالن خصوض شیرا به لقا کیر س

طبقه باال  یهاو پله بهداشنی  سیرا که به شو  خی یپ

کرد. داخل   نگایه و به سالن اصیل د را رد کر  د یرسیم

ش در گوش هم کرده  قدیسمادرش و خاله ،یی رایسالن پذ

را  شانیهاحرف ی. ناگفته محتوازدند بودند و پچ یم

  .بود سیمادرش خ یهاخصوص که چشم. بهدانستیم

پا انداخته  یسالن، پا رو  یهم آن سو  شیهاعمه شوهر 

با صدا تخمه  یگر یو د کرد فوتبال تماشا یم گیو 

 .شکستیم

 !سیپ سی..پسی...پسیپ سیپ-

 .دیسمت صدا چرخ به

 سیپسیپ-

به عقب برگشت.  . قدیمآمد ها یمصدا از سمت پله 

 .دیر اش بگمنظره مقابلش باعث شد خنده رنید

از دوقلوها  گینداشت،  نایز یاطم دا،یش ا یبود  دهیش

. کرد یم سیپسیکرده و پ  زانیها آو اش را از پلهاز تنه یمین
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 نیفکر عروس کردن ا اش را به زحمت خورد. حنی خنده

 .دار بودم خندهدو ه

 !؟یخوانوشابه یم-

 !..داداشسیاا...ه-

را به  بشیو چند پله باال رفت و س د یسمت آنها چرخ به

 .هوا پراند و دوباره به دست گرفت

 !پپیس هیچ-

ک  .کرد  یسر یدوباره چ دخیی

؟- ز  رفیی

 ا؟یک-

 !هااهه..عمه-

 کجا؟-

 !اههه داداش-

س-  !خب درست بیی

آن فرستاد  ر یفرارش را ز  یو موها د یرا جلوتر کش یروش 

ز پا یاپنجه پله یو رو  اطیو با احت  .آمد تر ییر

ز از ما آزمون یمشیچ- ز ! داشیی  !گرفیی
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که جلو آمده و   گی نی. اد یرا د گر یگوشه چشم قل د  از 

 .بود دهیداشت قطعا ش یش پربادتر 

ز حاال؟  امتحان چی -  گرفیی

 :دیبا حرص لب گز  دهیش

ز آبگوشت و قورمه-  !پخیی

 .را درآورد بهیعمه حب یاز همان باال ادا دا یش

 !ییر جمع کردن تخت! گردگ-

 .اش را قورت دادخنده شهاب

 !وساطت؟ امیب ا ی نیحاال قبول شد-

 .نازک کرد شیبرا پشت چشیم دهیش

 !صدسال-

 .مادرشان شده بود لبخند زد هیلحنش که شب به

 گنیم انیراست م نیر ! چپ منیر م یک  نا یداداش...ا یوا-

اون جسده اومدن  یبرا فهممی! من نمشهیم رتونیداره د

 .و زود شدن ماها ر ید ا ی

ها ز  یاخم کرد. جلو  شهاب  نیبودند و احرف زده اد یدخیی

 .پدرش هم نبود ند یقطعا خوشا
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ز خب مگه من صدبار بهتون نگفتم زود پاش-  رتونیکه د  یر

 !ها بهتون بگنعمه د ینشه! حاال با

 صدا کیآمد و دوقلوها  هم در  دا یش یصدا بار نیا

اض کردند  .اعیی

 !اهه داداش-

را که دو پله باالترنشسته بود،  دهیبلند کرد و ش دست

ز پا هم اشاره  دا یآغوشش جا داد. به ش انیو م د یکش  ییر

ز زد که پا ها مثل گربه در آغوشش جمع د یایب ییر . دخیی

 .شدند

که همه   د یداداش دار  هی. د ینباش دنتونیررسینگران د-

 رمیخب؟ دلتون قرص! د کشه،جوره جورتون رو یم

 !شتون یفدا نیکرد

ها  اض دهان بازکردند اما با د دخیی  دنیاول به قصد اعیی

 زانیشهاب و درک کالمش از گردنش آو  یجد یهاچشم

 .دندیشدند و صورتش را بوس

 ...داداش..عشق منز  ...مریسمریس یوا-

 !دیم..اصال هم...عشق خو ...مریسمریس-
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 .خنده صورتش را پاک کرد با 

 سمیکنار خ  د ی! بر هیر گشما دو تا چندش رو یم آخه یک-

 !نیکرد
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اض کرد دا یش  .اعیی

 !دلتم بخواد شیا-

 .خواهرش را کج کرد یخنده روش  با 

 !! عمرا؟تف تقز -

 شیهازد و با اشاره به لب طنتیبرق ش دا یش نگاه

 .دیخند

 بدون تف؟-

 .دیبه شعت گوشش را کش شهاب

گوشت رو   د؟یزنسال یم یس ر یچشمم روشن! حرف ز -

 بکنم و بدم عمه آبگوش بذاره برامون؟

 .دیعقب کش انیآخ آخ گو  دا یش

 !هجده است تازه ر یِا داداش ولم کن..اون ز -
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...نکنه ساله! دوما هرچی  یس ر یاوال برا شماها ز -

 آره؟ نیساله شدهجده

ها نگرانتون را به تمسخر تکان داد : همون که عمه شش

ز شفاتحه الزم یم نیشدن. دار   !یر

ها    .به برادرشان نگاه کردند جیگ  دخیی

 ؟چی  ی! ول کن گوشمو! فاتحهگهید د یخب ببخش-

را به دندان  بشیرا رها کرد و با صدا س دا یگوش ش  شهاب

 .دیکش

ا یفاتحه برا- عمه  یبه فتوا ستیب یمجرد باال یدخیی

 !بهیحب

ا  . شهاب با لذت نگاهش را در دند یبانمک خند دخیی

 تیشان تمام شد، با جدخنده صورتشان چرخاند و وقنی 

 .نگاهشان کرد

ز چ بعیصز -  د یشماها زوده! فعال با یهم برا شیشوخ ا یر

 اد یز  طنتیش یدرس و مشق باشه. وقت برا یشتون تو 

 !نیدار 



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ها تکان داد و گاز د یرا برا انگشتش  بیبه س یگر یدخیی

 .زد

  !میندار  یمجاز! بوس موس و تف باز  یهاطنتیش-

ها   .خندان چشم گفتند دخیی

ز مخ بابا ممتحنه کم ئتیچون ه د یحاالم بر - کم از پخیی

نوبت نحوه  نبار یشاغتون! ا انیو دوباره م شنخسته یم

 .دادن به آقاتونه سیشو 

ها را که یم شین  بست یابازشود با چشم غره رفتدخیی

 .و اضافه کرد

هاشو ماساژ ! شونهنیار یکتش رو درب  یچطور -

اش و قربون صدقه د ی....پاهاش رو با گالب بشور نیبد

 !دیبر 

ها سالن را پرکرده بود ز یخنده ر  یصدا  .دخیی

ز پاش- خوششونم اومده! همون  ها دهیورپر  نمیبب د یبر  یر

 !نیخوا! شما شوهر یمفهمنها درد شما رو یمعمه
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اض هر دو بلند شد. شهاب با خنده به  یصدا اعیی

و روانه اتاقشان کرد. با خودش زمزمه  د یپشتشان کوب

 .کرد

ز جنازه من رد بش یمگر از رو " اگه  ستمی! شهاب نیر

کالمتون   شیطفل معصوما رو با ن نیو نگاه کنم ا نمیبنش

 "!دیکنیم تیاذ

ز سمت پا به تازه  تا نفیس رفتیم اطیبه ح د یرفت. با ییر

زدن و دعوا  شین یقوم آمده بودند برا نید. اکن

. تا به راه ز آن گنج  یبا برادرشان برا ا یداشت  اد یانداخیی

بودن، مادرش را  زا کهی یبرا ا ی کردند منحوس بحث یم

ها و بزرگ شدن او،  ا ی. با به دندادند آزار یم امدن دخیی

ها  گذاشتاو شد ملعبه دستشان. نیم ازدواجبحث  دخیی

 .نندیهم مثل خودش و مادرش، آزار بب

مقابل در سالن، با مادرش رخ به رخ شد. مادرش  درست

 شی. نگران صداند یرا نب شیهاچشم یسیتا خ د ینگاه دزد

 .کرد

 !مامان؟-
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پر اشک پرسش را نگاه  یهاو با چشم د یلب گز  شهناز 

 .کرد

مژده...مژده جذام  گه؟آره شهاب...خاله راست یم-

 !ه؟گرفت

ز چ یدر کالنیی  قدیسخاله نکهیا حدس باشد،  دهیفهم ییر

تکان داد. دستش را  د یبه تائ یش  سخت نبود. با ناراحنی 

 .پشت مادرش قرارداد و به سمت خارج از سالن راه افتاد

دخیی کم بود...جذام؟  نیا یایچرا؟ بدبخت ا یچرا؟ خدا-

  آخه چرا؟

 یداکرد. ص  تیهدا قیمادرش را به سمت آالچ شهاب

ز ف ز فیر  .آزردمادرش قلبش را یم یر

 !مامان بهت بگم آروم بیسر  بهم بگو چی -

خرم با دروغه...بگو..بگو مژده ..داره خوش و  نا یبگو ا-

 شوهر و بچه
 

 هیکه   یی ها! بگو دروغکنهیم هاش زندیک

 .خودم دادم راسته لیعمر تحو 
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گره کرده به مادرش نگاه کرد. دستش را   یبا ابرو  شهاب

نهفته دلش  یهاگرد شانه او حلقه کرد و اجازه داد حرف

 .زدیبر  ونیر را ب

 میتیبچه  نیبد. حق ا یلیهمه بهش بد کردن شهاب! خ-

 
 

 بهینخورد. کم از آشنا و غر  نبود. حقش نبود. کم از زندیک

صورت  یی بایز  هیخدا! به هیادیجذام ز  گهی. دد ینکش

ز اونم چ ت که حتیمداش ازش نمونده.  ییر

ش  ش..دخیی مادرشم  یی بایز  دهمکیدخیی

 !چرا ه؟! چرا مژدهیخود بدبخت نینداره...خدا...ا

مقابلش نگاه کرد. قبال  یبه فضا با ناراحنی  شهاب

شدن  اد یاز مژده گفته بودند. اما با ز  شیبرا شیوبکم

همه مهم شده است و  یچرا برا د یفهمیم د ینامش با

عنوان آن را  چیبه ه د،یشن حیتوض اد یبا ارصار ز  وقنی 

 .دوست نداشت

فقط به شما اعتماد  مامان؟ چرا وقنی  یچرا کمکش نکرد-

ز کرده بود تنهاش گذاشت  ؟یر
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"اونه" هیهاشم شب گفت. یمدمیترسچون یم-

ز هم شهی.."اون" همگفتیم بوده! داشت دوباره  شکیل یر

بشه.  تر نکبنی  شیزندگ خواستممانم! نیمما د یدتوهم یم

مژده...مژده به فکر فرار از  هاشم دوستش داشت ویل

وقتا  رفت! بعیصز  یی آبرواون خونه بود. آخرشم با یر 

دوستش  ونسی! ونسهی ستهتاوان دل شک نا یا گمیم

 !افتادشده بود تا اون اتفاقا نیم ونسیداشت! کاش زن 

 !؟باز دوباره زن من رو بغل گرفنی -

نگران پدرش را  یها. چشمد یسمت پدرش چرخ به

 .دیکاو 

ز هست خدا حاللش کرده شایک -  .یشاغ باالش  نیبر  یر

ز یاول حالل من شده، بعد کجا گفته مادر و پرس بش-  یز

ردم  کیجکیتنگ دل هم و ج  .کنند؟ مگه من مر
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به مادرش کرد که  باال انداخت. نگایه یی ابرو شهاب

را تمام کرده بود. دور از جون مادرش باعث شد  اشهیگر 

 بزند خند شین

از  د یکنیم خواهران مکرمه رو راضز  د یدار  دمینه خب. د-

اتون بگذرن و عشقم تنها  یبرا خویز فاتحه یر خ دخیی

شدن و  مونده اومدم شاغش که تنها نمونه. چطور راضز 

 ولتون کردن؟

 .به پرسش نگاه کرد چنی چپ نیصدرالد

دور از جون خواهرات، دوم هم عشق شما رو  نکهیاول ا-

 .حواله کرده، از کنار زن من بلند شو گهید یخدا جا

وع کرد-  ن؟یباز شما شر

پدرش ابرو باال  یو برا د یش مادرش را بوس شهاب

 .انداخت

به مادرت  دنیچسب یبه جا ،چرچز یم نجا یا اوقیلعزب-

 وسه. انگار نه انگار یسکنز   دا یپ ار یخودت  یبرا د یبا

به مادرت.اگه تو زودتر زن  چسنر سالته. هنوزم یم

ز رو مخ من نیم قدر نیهربار ا نا یا ،گرفنی یم   !رفیی



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ت پدر، استاد ادببه- ؟ اتیبه، حرصز ز . رو مخ راه رفیی

 .رهداره به قهقرا یم گهیجامعه د

 !! با پدرت درست حرف بزنگهیاهه شهاب...بس کن د-

باال انداخت و به مادرش که سمت پدرش  یی ابرو شهاب

 .با ابرو به سالن اشاره کرد نینگاه کرد. صدرالد رفتیم

ت  نمیمهمونا تنهان! بفرما داخل بب-  !چش شده ار یحرصز

 .را آمد دهیش یزد و ادا شخند ین شهاب

 !شیچ-

اض شهناز در صدا یصدا گم   نیخنده صدرالد یاعیی

 .شد

 یر زن بگ-
ز
ت  میزد ! اگه ما حرف ز یبه حرصز  !شما ارگفیی

  شهاب
ی
زد و  داخل دستش گاز محکیم بیمانده س به باف

 .تمامش را به عادت چندساله خورد

ز روتون! یم  منقز  یر ها تاثعمه- مامان رو با  ترسمگذاشیی

  !شما تنها بذارم
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را به سمت پرسش پرت کرد و  راحنی  یی دم پا نیصدرالد

گرد کرد. قطعا درد شهاب شخوش به سمت خانه عقب

 .شدمادرش با پدرش زودتر درمان یم

! خدا ضمیزن! نون مفت. خونه مفت. مگه مر  زن یر -

 !گیزن  گی

دوم را به  یی دم پا نیبه مادرش اشاره کرد. صدرالد و 

 آمد فرود  اششایز یپ انیم بار نیسمت پرسش پرت کرد و ا

! برو تو بزمجه! ذارهمادرت نیم فیکنم! ح  ونتیر ب د یبا-

داره به پرسش  ار یاخت اتیچشماتم چپ نکن! استاد ادب

 !بگه بزمجه

 .دیرا مال اششایز یپ شهاب

داره که تو خونه باباش  ار یهم اخت اتیپرس استاد ادب-

ه  !بمونه و از حضور مادرش لذت بیر

س صدرالد نیا که به   نیرا گفت و با لبخند از دسیی

ز سمتش خ کم طرح لبخند از برداشته بود، دور شد. کم یر

صورتش پاک شد. پدر و مادرش گفته بودند هاشم 
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چشمانش جان  شیپ اهیس یهاعاشق بود. طرح چشم

 .گرفت

 ؟ییر اساط ا یبود  یر بد؟ دست و پاگ ا یخوب بود  عشق

عشق  نه؟ عشق واقیع ا یعاقبت عشق مجنون شدن بود 

ز اول یعشق هاشم به مژده؟ برا ا یمادر و پدرش بود  بار  یر

که تمام عمر   دوست داشت عشق را احساس کند. حیس

 .بود ختهیاز آن گر 
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 .دیآرام پدرش را شن یصدا

وقتا  شهناز. بعیصز  شد یم ادهیپ طونیکاش از خر ش-

 .زونهیاز ازدواج گر  نقدر یداره که ا نکنه مشکیل گمیم

به عقب انداخت. مادرش  نگایه میرا آرام کرد و ن قدمش

. پاسخ شدند یم قیداده و داخل آالچ هیبه پدرش تک

 .دیو اخم در هم کش د یمادرش را شن

ز ب - خودمون بمونه، فکر کنم پرست بدموقع داره خر  یر

مراقب  یادیز  التیخبره. پرس یر  کنهیم رو یه طونیش
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جانبشون  امروز حسایر  تگفدخیی مژده است. خاله یم

 ؟رو گرفته. اگه مثل مادرش باشه چی 

را با اخم ادامه دهد.  شیر مادرش باعث شد مس حرف

تا جواب پدرش را بشنود.  ستاد یها را باال رفت و ناپله

نشده بود. فقط  . جذب کیسکرد مادرش اشتباه یم

دخیی هاشم به چشمش نشسته بود. دوست  یهاتفاوت

رش حساس شده بود و با داشت بشناسدش! ماد

ز اول یحق داشت. برا کیم  د یشا اشیفکر  نهیزمشیپ  یر

 بخیسر  د یبا کرد اش احساس یمساله چند و بار در عمر یس

 
 

 گشتکه بریم  را از مادرش پنهان کند. بخیسر  اشاز زندیک

 .به شناخت دخیی مژده و هاشم بشیعج لیبه م

 یگرم به استقبالش آمد. بو   یخانه را باز کرد و هوا در 

نفسش را معطر  سوزاند،که مادرش یم  یی خوش عودها

کرد. چند قدم وارد سالن نشده بود که توجهش به 

جلب شد.  آمد،یم که از سالن خصوض  پچ پخی  یصدا

را در حال  قدیسانداخت و خاله به سالن اصیل نگایه

 بهی. شوهر عمه حبد ید هیگپ زدن با شوهِر عمه عال
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ز بود و مثل همکم  شهیاکان مشغول تخمه شکسیی

 .دیکشخودش را از جمع کنار یم

ز ب کیبار  یفضا  کرد و وارد سالن   ها را یطسالن یر

خانه  شکیل مربیع یخانه شد. فضا خصوض ز  یکه آشیی

کوچک و   یی و فضا کرد ها دور یممهمان د یاپن را از د

. داخل سالن گذاشتخانم خانه یم ار یدر اخت خصوض

ز م قرار داشت که محل غذاخوردنشان  یاهشت نفره یر

 .آمدبه حساب یم د،که مهمان نداشتن  در مواقیع

دو ستون  قرار داشت که  ،سالن خصوض یورود در 

دو گلدان پتوس کنارشان گذاشته بود و  قه،یمادرش با سل

ساخته  یی بایبود و منظره ز  دهیپتوس ها را دور آنها کش

  .بود

 د ید داخیل یبه فضا ستاد،یایم ها پشت ستون کیس  اگر 

ز . به همد یداو را نیم کیس  داشت ویل علت، پشت  یر

 .دیو نگاهش در سالن چرخ ستاد یستون ا

ها در کنار عمه عال دنیبا د  اخم در هم  بهیو حب هیدخیی

در هر حال ورد خواندن در گوششان  نکهی. فکر اد یکش
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قدر آن شانی. صداختیر هستند اعصابش را به هم یم

  .بکند تالیسر  دنیشن یبرا ود ین از یلند بود که نب

 راست یم-
 

 عمه جون؟ گنج تو خانواده است؟ یک

ها روزه تمام تالش آن کیحرکت را از دست داد.  قدرت

ز نکردن دوقلوها از ب یر درگ یبرا  .رفته بود یر

ز . بابابزرگ ما شهمزمیآره عز -  تیوص یکشته شد! تو   یر

خان، جِد جِد ما، اومده، گنج وسط دردش صمصمام

مثل آدم نگفته گنج  مرد یر چرا پ دونمدفن شده. نیم

قدر بزرگه که کل خاندان رو اون گنج اون گنکجاست. یم

. یبه دوران نادر  رسهگنج یم  نهیشیپ گن! یمکنهپولدار یم

 کیل  اشنامهتیخان و باز کردن وصصمصمام گبعد از مر 

  .و نابود شده ستین لیفامآدم تو 

 .دیجلو کش یبود که با کنجکاو  دهیش

از همونا گنج رو برداشته و   گی د یاز کجا معلوم شا-

 فرارکرده؟

 .کرد  نخی  بهیحب

 !میدیفهمشده بود، یم دا یمحاله! اگر پ-
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 :دیکنجکاو پرس  دا یش

 از کجا؟-

باالخره  د یعمه، شا د ی! شما زرنگ باشگهید میدیفهمیم-

 ی. باباتون نگفت تو دست جنازه کاغذمیکرد  دا یگنج رو پ

ز چ بوده باشه؟ نگفت اون جسد چندساله بوده؟  ییر

ز چ نشویز   نداشته؟ ییر

 .ستادیهم ا دا یو ش د یابرو در هم کش دهیش

بابا اصال به ما نگفته بود گنج هست عمه، چه حرفا -

 هی میدونست! ما تا قبل از اومدن شما اصال نیمدا یزنیم

 .شده دا یجسد پ

آمد و  ونیر طاقتش تمام شد و از پشت ستون ب شهاب

به وضوح از  هیقرار گرفت. عال شیعمه ها درسیدر د

 .جاخورد دنشید

ا د یبر -  !باال دخیی

 تشیجد دنیبه برادرش انداخت و با د نگایه دهیش

 .را گرفت و به شعت باال رفت دا یدست ش

 .میزدحرف یم میداشت ؟یچته عمه؟ طلب دار -
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 .دیرا دنبال کرد و رو در هم کش هیحرف عال بهیحب

ز همچ-  !میانگار جرم کرد یاونا رو باال فرستاد یر

چرت و پرتا  نیا یر ن. بابا تا االن نذاشته درگدو تا بچه نیا-

ش پربادشون کار  د یگنیم د؟یبهشون گفت هیچ نا یبشن! ا

 دستشون بده؟

. هیگنج واقع  نیعمه جون! ا هیوپرت چچرت-

و نابود شد. تازه همه  ستیپدربزرگمون ش همون گنج ن

دوتا هم وقت  نی! ادهیرس داشته به گنج یم دونند یم

 کی. حق ماست که بعد از ستند یشوهرشونه و بچه ن

 .میو حرف خوردن، به اون گنج برس دنیعمر خفت کش

ن و کو تا شوهر دادنشون! دوما بر فرض که اوال بچه-

 داشمیپ حنی  ا ی دهیرسپدربزرگ شما داشته به گنج یم

بشه به همه  دا یپ بوده و وقنی  اثیر کرده باشه. اون گنج م

 !تعلق داره

 !کرد مال خودشه  دا یپ چه حرفا؟ هر یک-

 یرو و روبه د یرا کنار کش صندیل شخندزنانین شهاب

 .نشست شیعمه ها
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گنج رو   دهیپدربزرگتون به قول ش د یاز کجا معلوم؟ شا-

کرده باشه و فرار کرده باشه! االنم شما، عمو و   دا یپ

 !دیداشته باش گهید یجا یی هاعمه
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 .دیاخم در هم کش بهیحب

ز عمه! همه یم-  !دوننداون رو کشیی

 به؟یحب دونند از کجا یم-

درهم کنار  یهابه سمت برادرش که با اخم بهیحب ش 

بود نشست. متوجه  ستادهیدو ستون  ا انیهمرسش، م

 .آمادنشان نشده بودند

دار ! بابابزرگ داشته بچهن؟یچرا صدرالد گهیتو د-

و به  آد که خاطرخواه زنش بوده. یم  گن. همه یمشدهیم

 آرهکرده و فردا پس فردا درش یم  دا یگنج رو پ  گهزنش یم

 د یناپد کهو ی! بعد رنشده یم نیشهر نفر  نیو با هم از ا

 !تر؟واضح نیاز ا لی! دلشهیم
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نبوده که  نیا یشدنش برا د یاز کجا معلوم ناپد-

که مادربزرگ   د یدونیم فته؟یب نخواسته گنج دست کیس

 دا یگنج رو پ  گههمون شب که شوهرش بهش یم یفردا

 یی کف دست مادرش! و کار به جا  ذارهو یم هیر کرده، م

ش واهر و برادر و پدر و مادرش خونهکه شب خ  رسهیم

 د یشا د؟ینیببا گنج! یم هرشبودند و منتظر اومدن شو 

 !واقعا فرار کرده باشه

 .دیکش  کالفه نفیس  هیعال

 ینشده داداش! گواهش همون جسد تو  دا یاون گنج پ-

 جسد مال پدربزرگ ماهاست؟ گمباغچه! من که یم

 .جلوتر آمد یسر یخسته از بحث فرسا نیصدرالد

وپنج سال قبله! من که نوه مال چهل تیاون جسد نها-

 د یناپد شش سالمه. پدربزرگ وقنی و بزرگ پدربزرگم، پنجاه

 !بود ومدهین ا یشد که مادرمون هنوز به دن

ز را پا شیو صدا د یاخم در هم کش بهیحب  .آورد ییر

کرده و بعد برگشته برش داره که   شیمخف د یشا-

 !کشتنش
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د شهناز   .وحشت زده دست همرسش را فرسر

جز  ن؟یدار  یهمه سال کجا بوده؟ چه سند نیا-

شدند. اونم  د یهم ناپد ونسیشهناز و  یپدربزرگ ما، بابا

! اون جسد، اگر مال د یفراموش نکن همون بازه زمایز  یتو 

پدربزرگ ما باشه،  یبرا نکهیاز ا شیی ینباشه، ب بهیغر  کی

 !باشه تونهاون دو تا یم یبرا

 .زد شخند ین هیعال

زد.  بشیمژده و اون افتضاح، غ که بعد از عرویس  ونسی-

  !زد ابونیوقتم دنبال گنج نبود! بدبخِت عاشق به ب چیه

. صورت شهناز د یبه شهناز انداخت و لب گز  نگایهمین

 .بود دهیرنگ پر 

      !بگم واال هم...چی  اور یآقا -

 .نگاه کردپر از آب به خواهرشوهرش  یی هابا چشم شهناز 

 خانم؟ هیعال بابام چی -

 دونند ها دنبال گنج گشت اما، همه یمدرسته بابات سال-

 !از دست مادرت گذاشت و رفت

اض صدرالد یصدا  .بلند شد نیاعیی
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 دونند ! حرمت خودت رو نگه دار! همه یمهیعال هیکاف-

 دا یکه به پرسش گفت گنج رو پ  یروز  یفردا اور یآقا 

 تیم رو اذحرفا خانواده نیبا ا ذارم. نیمشد  د یکرده،ناپد

 .دیکن

هم به  بهی. حبستاد ینازک کرد و ا پشت چشیم هیعال

 .دنبالش

کارا و حرفات من و   نیبا ا کنز خان داداش، اگر فکر یم-

 ش،یبشه و باال بکش دا یتا گنج پ کنز رو دور یم بهیحب

اون جسد  فیتا تکل میمونیم نجا ی! ما اکنز اشتباه یم

 !روشن بشه

خصوص . بهستند یهم راغب ن یلیشوهراتون که انگار خ-

ب شونیکیکه  ها وجرح هم دارهو همون موقعسابقه رصز

 .بود دهید بیآس حسایر  نامعلویم لیبه دل

 .برادرش انگشت تکان داد یبا خشم برا بهیحب

محکوم  من و شوهرم رو به چی  یحواست باشه. دار -

 !نیصدرالد کنز یم

 .جلوآمد و انگشت خواهر را به دست گرفت نیصدرالد-
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  گمنکردم. فقط یم د یرو تهد من کیس-
ز
 قبل از هر حرف

 نیا یتو  د یشوهراتونم دوست دارن شک بکش د ینیبب

شوهر  یاکه نرفته، با چه بدبخنی   ادتونینه!  ا یکثافت 

اتون  یو برا د ی. خواستگار نداشتنیکرد شوهر دادن دخیی

. د ی. بس کند یکوچ کن  د یتون مجبور شددادن پرساو زن

  .فتهیدوباره حرفمون ش زبونا ب د ینذار 

حرفمون ش زبونا افتاده داداش! آبم که از ش بگذره، -

 !وجب چه صد وجب کیچه 
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. د یرسساکت به نظر یم شهیاز هم شیی یساکتشان ب خانه

 د یشنقلنج در و پنجره را یم یصدا آنقدر ساکت که حنی 

ز . به همجستاز جا یم یی ا هر صداو ب به بودن  یزود یر

 .پدرش عادت کرده بود

از باران نگاه کرد.  سیخ اطیو به ح ستاد یپنجره ا کنار 

و پنجره  د یبار یم وقفهبود که باران تند و یر  ساعنی  کی

بلند اطرافشان نگاه کرد و  یهابخار زده بود. به ساختمان
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. شد یم دهید کیتار  ه،یر ت یابرها هی. شهر در ساد یآه کش

 و داشت. در بد یادیز  یی و رو یر یز  یها هیشهر ال  نیا

 یو ظاهر  شد یم دهید لیو طو  ضیعر  یهاابانیورود خ

 یبا کوچه ها یمیقد یهاابانیمدرن اما در دل شهر، خ

 
 

توان عبور  نز یفرش بودند و ماشبود که هنوز سنگ تنگ

 
 

 .یر دست و پاگ و گایه یمیقد از آن را نداشت، با فرهنگ

و  یکار نهیبا آ یمیدرختان قد انیدر م یی هاخانه

که هزاران اشار در خود   یاوچشمهطاق یهاسقف

 !پنهان داشتند

 یمتفاوت شده بود. رو  یهاهیال  یشهر دارا نیمانند ا 

موفق، استاد دانشگاه و پژوهشگر بود،  زیز  اش،یظاهر 

 کردند،اد یمبه نفس که همه به او اعتم و متگ یقو  زیز 

 ندهیو نگران بود که از آ دهیترس یدخیی  نیر یز  هیاما در ال 

سد و قو  یی تا از تنها کشتو خودش را یم داشتمیب  ینیی

 یکه آنقدر خودش را کشته بود که برا  یبماند. دخیی 

 خودش هم ناشناس شده بود. با خودش زمزمه کرد تا یک
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و همه باطنش را  کند مقاومت یم یپوسته ظاهر 

 نند؟یبیم

 اد یراه افتاد. به  شهیو اشک ش د یکش  شهیش یرو  انگشنی 

. باز د یوسواس مادرش انگشتش را جمع کرد و عقب کش

و درست بعد از  روز ی. از دد یچرخ نگاهش در خانه خایل

 شد پدرش در خود فرو رفته بود و یم ،یبازگشت از کالنیی 

 ونیر اش خواند. امروز هم از خانه برا در چهره نگرایز 

که   یی مغشوش و تنها یرفته بود و او مانده بود و افکار 

 .دوست نداشت گر ید

 یو ترساندش. برا د یچیتلفنش در خانه ساکت پ یصدا

به مالمت تکان داد، به سمت تلفن که  یخودش ش 

خانه رهاشده بود رفت و آن را برداشت. با  یرو  ز اپن آشیی

 شماره صادق نگران شد. به خاطر آمدن پدرش، به دنید

کل صبورا و مشکالتش را فراموش کرده بود. فکر کرد در 

است که با صادق درباره  سنر نبود پدرش فرصت منا

ز حرف بزند. با هم یمهد  .فکر تلفنش را پاسخ داد یر

 !الو؟ سالم آقاصادق-
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 .دیچیپ صادق در گویسر  شانیپر  یصدا

ز سالم. خوب-  سهاخانم...صبورا با شما تماس نگرفته؟ ؟یر

مضطربش،  یصادق و صدا نز یچبدون مقدمه حرف

 .نگرانش کرد

شده؟ به  ی. چطور؟ طور میبا هم حرف زد شیدو روز پ-

 !دینظر نگران

 نا ی. تا بابا اشمیم وونهیزده! دارم د ونیر صبورا از خونه ب-

 !کنم  داشیپ د یبا دنینفهم

صبورا که بچه  ه؟یآقاصادق؟ موضوع چ چی  عنز ی-

 .گردهگم شده باشه، بریم  ستین

 !گم نشده...فرار کرده-

خط  یسو صادق در آن« فرار؟»ناباور تکرار کرد سها 

ز بار صدم بال و پا یاتاق صبورا را برا رفت و به  ییر

 یهاهنگامه و چشم و نگرایز  یپر از دلخور  یهاچشم

 .و ملتمس مادرش نگاه کرد انیگر 

. خواستگار که اد یآره! قرار بود امشب براش خواستگار ب-

 چیه د یکه فهم  روز یض کنم. بله برونش بود. دچه عر 
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تعجب کردم. بابا بهش اجازه  یلینشون داد. خ واکنیسر 

ن امروز صبح برن خر  پاساژ  ی. تو د یداد با مامان نسیی

  !زنهیم بشیغ هو یپرو و  یبرا رهیم

 .دالنه زمزمه کردمبل رها کرد. خوش یخودش را رو  سها 

 !گهیمغازه د هیرفته  د یشا-

 چارهی! فرار کرده. بنیند بیحرفا خودتون رو فر  نیبا ا-

مامان دو ساعت همه جا رو گشته. ترسون برگشته خونه 

ازش  یبرگشته باشه. اما ..بازم خیر  د یفکر که شا نیبا ا

نبوده. هنگامه خانم زنگ زد به من. همه جا رو دنبالش 

ز زم ر یگشتم. اما آب شده رفته ز   طیهم بل نالی! ترمیر

. دوست کهیکوچ  نجا یکجاست. ا  دونمیمنگرفته بود. ن

 شهیوجو کنم مپرس نیاز ا شیی یهم نداره، ب یادیز 

 !یی آبرویر 

 !کجاست  د یبفهم د یبا ه؟یچاره چ-

کم بابا و آقاجون و . کمستین داشیسه چهار ساعته پ-

 !خونه فرسته! بابا از صبح داره سفارش یمرسنعموها یم

 .دیکش  شیموها انیم کالفه دسنی   سها 
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 !نجایا آد داره یم د ینرفته؟ شا نالیکه ترم  د یمطمئن-

ز بود. منم هم نطور یکاش هم-  نالیترم فکر رو کردم ویل یر

که   یی با اون آقا ها حرف زدم. حنی نرفته بود. با آژانس

 ینایدورب حرف زدم، اونجا نرفته. حنی  برد،شما رو یم

 !و پاساژ نشونش ندادند نالیاطراف ترم

امه نگاه کرد و سها آب دهانش را کالفه به هنگ  صادق

که از روابطش   کرد صادق ثابت یم یهاقورت داد. حرف

 یکردنش خواهرش استفاده کرده است. صدا  دا یپ یبرا

 .دیصادق لرز 

داد،  یبهتون زنگ زد و خیر  ا یتو رو خدا اگه اومد اونجا -

م کن ده که ردش رو بگد یخیر . پخش میر . تلفنش رو نیر

قبل از  سوزهکه یم  و اویز  شهیم یی آبروبشه فرار کرده، یر 

 !بابا خودشه
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. چطور ستی! بچه ننیدبه زور شوهرش یم د یدار -

 !آقاصادق د یحرف رو بزن نیا د یتونیم

عجله  کرد؟یم یباز  شندهیو با آ کرد فرار یم د یبا د یگیم-

ز کرد. من با محمدحس حرف زده بودم...شگرد بهم  یر

 د یشما گذاشت. من با یحرفا انیزنگ زد و من رو در جر 

! خورهکدومشون به درد خواهرم یم  دمیفهمیم

ز محمدحس هم اندازه داداِش شگرد، دم از دوست  یر

ز یم  !زنهداشیی

ن و چشم نگاهش هنگامه  یهارا از نگاه غرق آب نسیی

ن حال بد  .داشت یدور کرد. نسیی

 جه؟ینتخب... -

د. انگار که ا نگران گوشش را به گویسر  سها   نگونهیفرسر

 .شنودزودتر جواب را یم

ز محمدحس-  یمار یاز همه مشکالتش خیر داره. از ب یر

بابا...از مرگ مادرمون و علت  یهاییر . از سختگشیبچگ

اونجا تا  انیصبورا قبول کنه موقت م گهمرگش... یم

 یبرا یی مرد جا نیدرس صبورا تموم بشه... سهاخانم ا



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

. من چطور به بابام بگم خواهرم خاطرخواه ذارهنیم راد یا

ز که داره پا  یهر نظر از خواستگار  ز شده که ا گی ! ترهییر

ز محمدحس اونم وقنی  یط منطقی  یر گذاشتم قبول   هر شر

 !کرد

 .دیکش  آیه سها 

ز گفتبهش یم د یبا-  خواهرتون عاشق شده! آدم عاقیل یر

 شیرو دوست داره تا زندگ گیکه   رهنیم باشه سمت زیز 

 !خراب بشه

کرد.   تر شانیو آنها را پر  د یکش  شیدست در موها صادق

ن نشست ینگاهش رو   .نسیی

وشور جوونستیش بهش گفته! گفته مهم نعمه-  هی. شر

 !فتهیو از شش م

 ا یمستبد!  ا یمجنون بود  ا یمرد  نی. اد یسها ناباور لب گز  

 ندهیخودخواهانه داشت با آ ا یعشق کورش کرده بود 

 .کردیم یخودش و صبورا باز 
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ب  د یکه در سوراخ چرخ  یدیکل  یصدا باعث شد شرصز

که وارد شد ثابت   قامت کیس یرو  شیها. چشمستد یبا

 .شدصادق در گوشش تکرار یم یماند. صدا

شد بهم  یالو؟ سهاخانم...حواستون بامنه؟ اگه خیر -

ز گیم  الو؟ ؟یر

چادر پو  سها  و  سیخ یهاش نگاه کرد. چشمبه دخیی

 شهی. برخالف همد یدرخش صورتش یم انیدرشتش در م

 .دیلرز یم د یبه ش داشت و مثل ب چادر سننی 

تون یم-  !کنمخب..خیر

برام  د یدانشگاهش رو دار  یممنونم. اگه شماره دوستا-

 !بکنم تونمچکار یم نمی. من برم ببد یبفرست

دخیی  سیگفت و به قامت خ  خداحافظز  توجهیر  سها 

 انیمقابلش نگاه کرد. صبورا قدم تند کرد و خودش را م

 .کرد  شیو ناباور صدا جیآغوش سها انداخت. سها گ

 ؟یصبورا...چکار کرد-

...شوهرم یم- ز  !دادنفرار کردم...داشیی
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. د یو لرزان صبورا را به آغوش کش سیبدن خ ناباور 

هاش از د، چشمامد باعث ش ونیر که از ب  االلیهی یصدا

ز گرد شود. صبورا بود ف  نگرایز  ز فیر کنان خودش را عقب   یر

 .دیکش

 .هیبپوش. مهد یروش -

 یرفت. برا ز یو به سمت رخت آو  د یکالفه کش  نفیس سها 

چادر  . د یپوش یبه تاسف تکان داد و روش  یصبورا ش 

 
 

 .و در را بازکرد د یرا پوش رنگ

بود ثابت  ستادهیکه در آستانه در ا  یمرد یرو  نگاهش

هم شخ و خسته بود و بدنش  یمهد یماند. چشمها

وارد شود. مغزش درد گرفته  یتا مهد د ی. کنار کشسیخ

 .بود

بهش زنگ  شبی...دشبی. دمن مقرصم-

 !زدم...اومد..اومد دنبالم

 .ناباور نگاهشان کرد سها 

 ؟یشد وونهید ؟یآقامهد یشد یتو هم شباز فرار -

 !بمونم تا از دستم بره تونستمگرفتم.  نیم  مرخیص-
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 !شه. باورم نیمد یشد وونهیهردوتون ..د-

ز ...من زن محمدحساد یکنار ب  شهبابا...بابا مجبور یم-  یر

  !شمنیم

. نیممکن هم هست طردت کنه صبورا. حماقت کرد-

  !هردوتون

تند  ی. صداد یچیرا دور خودش پ سشیچادر خ صبورا 

 .دیرسباران هنوز به گوش یم

ز سیکه هردوتون خ  د یاومد با چی -  ؟یر

 .جوابش را داد یمهد

 .موتور دوستم رو گرفتم-

خانه رفت تا براد یکش  آیه سها  ز دو  ی. به سمت آشیی

ز چ وانهیعاشق د . قبلش تلفنش را برداشت اورد یب گریم  یر

 یالحظه حنی  شد را باخیر کند. باورش نیم نوا یتا صادق ب

 .ندیاز تماس صادق نگذشته، صبورا را مقابلش بب

 !نگو سها به کیس-

پدرش دم  یرا که برا یی صبورا اخم کرد و چا یبرا سها 

 .ختیکرده بود داخل فنجان ر 



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 گفنی بچه نباش صبورا! کارتون اشتباه بود. امشب یم-

 !نه

خورون مهم  نز ییر اونا که اومدن ش یمن برا ینه و آره-

ز نبود! محمدحس  شد ! نیمداد به حرف من گوش نیم یر

 !منرصفش کنم

ن خانم رو دردش انداخنی  یخودت رو تو  هم-  !هم نسیی

 .. بهت زنگ زدندپس خیر داشنی -

ز هم- م کرد. ه یر  یی چه بال یفکر کرد چیاالن صادق خیر

 ؟یششون آورد

 .کرد و اشکش را پاک کرد  نز یف صبورا 

ن خانم کمکت کرده.  کنهبابات حتما فکر یم- نسیی

 یتو  یممکنه چقدر براش بد بشه؟ فکر نکرد دویز یم

ت چطور خودت و خانواده چهیبپ کیاون شهر کوچ

ز شیم آبرو یر    ؟یر

ز ناراحت پا بر زم یمهد  .دیکوب  یر

 !سهاخانم میکن. جرم نیممیکنازدواج یم-

 .رفت یغره ااو چشم یبرا سها 
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ز به هم- دخیی با  کیاگه  هیکه شهر بزرگیی   نجا یا ؟راحنی  یر

بدکاره  و حکم کنهقبولش نیم کیس  گهیفرار کنه د یپرس 

! عقلتون کجا کیبه حال اون شهر کوچ ی. واهیر گیم

پشت شتون تا کجا  د یدونیم د؟یکنبود؟! ازدواج یم

 دویز صبورا؟ یم یسر یم آبرو یر  دویز یم زنند؟حرف یم

 !ش بلند کنند؟ تونند نیم گهیت دخانواده
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 .صبورا بلند شد هقهق

تو رو  د ینکن تیاذ گهیکرده. شما د  هیش گر همه نجا یتا ا-

 .مالمتمون نکنه شما که کیس شیپ میخدا! اومد

 دیکش  آیه

 حیمن ترج دونه. صبورا یمد یومدین آدم درسنی  شیپس پ-

سکوت کنم و  نکهینه ا د یجلوتون بگم اشتباه کرد دمیم

 .بعد پشت شتون بگم

ز را به گوشش چسباند. با اول تماسش را گرفت و گویسر    یر

 .دادزنگ، مخاطبش پاسخش 
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  .سالم بابا-

م-  .سالم دخیی

 خونه؟ نیآیم یک-

 !رسونهفرهادم. بهت سالم یم شیکم. پکم-

گذاشت و فشارش داد.   شیابروها انیانگشت م سها 

 .باشد یامروز پدرش مهمان دکیی زند کرد فکرش را نیم

اومده...اگه  شیپ مشکیل نجا ی. بابا...اد یسالم برسون-

 .نیایزودتر ب شهیم

 .زمزمه کرد نگران در گویسر  هاشم

بابا؟ چی -  شده دخیی

به  ن،یایبدم...فقط زودتر ب حیتوض تونمپشت تلفن نیم-

 !دارم از یکمکتون ن

 .افتم. با فرهاد االن راه یمینگرانم کرد-

متعجب صبورا  یهاگفت و به چشم  خداحافظز  سها 

 .نگاه کرد

 .اومده! تنها شیبابا دوشب پ-

 .نگاه کرد ینگران به مهد صبورا 
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  حاال...حاال چکار کنم؟-

 .اخم کرد و به اتاق اشاره کرد شیبرا سها 

منم  ی. بابایخور پاشو لباست رو عوض کن. شما یم-

مشکل رو  میبزرگیی دار  کیبه  از ی. نستیلولوخورخوره ن

  .حل کنه

کنارش   دهیرا گفت و مجددا شماره گرفت. صبورا ترس نیا

 .ستادیا

 .زنگ نزن. تو رو خدا سهاجون-

 .تماس برقرار شد موقعهمان

 .سالم آقاصادق-

 ینگاه کرد. صبورا دست رو  نگران و شایک یصبورا به

 نگران صادق در گویسر  یدهانش گذاشت و هق زد. صدا

 .دیچیپ

 ن؟یکرد  دا یپ یسالم. خیر -

  !منه شیخواهرتون پ-

 ..مگه دستم بهشنیرو بهش بد اونجاست؟ گویسر  ؟چی -

 !نرسه
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 نه اون. زنگ زدم از نگرایز  نیدار  االن نه شما حال خویر -

 .دی. بعدا حرف بزند یایدر ب

سها  نیباخودتون فکر کرد االن؟ چی  ام؟یدر ب از نگرایز -

 !کشهیم شیخانم؟ بابام بفهمه اونجا رو به آت

صادق باعث شد صبورا از وحشت چشم  اد یفر  یصدا

 وانهیبود، پدرش قطعا د نیحال صادق ا ببندد. وقنی 

 یپدرش، رو  یهادست ی. احساس کرد جاشد یم

سها به خودش آورد.  ی. صداسوزد گردنش دوباره یم

 .بود دهیاز مکالمه را نشن بخیسر 

. منم د یو مراسم امشب رو به هم بزن د یبکن یفکر  هی-

 !چکار کنم وونهیدو تا د نیبا ا نمیبب

 وونه؟یدو تا...دوتا د-

ز خشمگ نگاه نشست که هنوز  یمهد یرو  بار نیها اس یر

 .کردحق به جانب نگاهش یم

 !نجاستیبا داداش شگرد ا-
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 د ی! مگر دستم بهش ترسه. باکشممن اون پرسه رو یم-

ه احمق پشتش گرم نباشه، غلط  نیاگر ا دمیفهمیم دخیی

 .کنهنیم یادیز 

ز  یجاآقاصادق. فعال به- فکر کردن به راه و روش کشیی

ه فکر کن که نه   د یچونیمراسم امشب رو چطور بپ د یبهیی

 .نره کیس  یبسوزه و نه کباب و آبرو  خیس

 .دیچیپ در گویسر  یازنانه فیظر  یصدا

 به من. حال صبورا خوبه؟ نیاون رو بسپار -

ن را شناخت با ناراحنی  یصدا سها   یصبورا ش  یبرا نسیی

 دنیشن یبه تاسف تکان داد. صبورا با بغض شش را برا

 .کرد  کینزد

ن- که   د یکن  یفکر  نیخانم. بله خوبن. شما بر سالم نسیی

 !خصوص مهموناتونشده. به نفهمه چی  کیس

ز باشه..هم- ناجور نرفته خدا رو  یکه سالمه و جا  قدر یر

کارشم   یکار کرده و پاچه دونهشکر. خودش حتما یم

ز بهش بگ ویل کنم. امشب رو من حل یممونهیم ن  یر نسیی

. یجواب بابات رو بد د ی. فردا باد آپشتت درنیم گهید
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مهربونیی از مادر.  هیآقاجونش بهم گفت دا شبید

رو خوب بزرگ نکرده! به  وهرشکه بچه ش  ینامادر 

ز صبورا...بگ که پشت اشتباهش   هیشب نیامشب آخر  یر

 .شمیم یو نامادر  آمیمدر 

 .دیلب گز  با ناراحنی  سها 

ن-  .گمخانم. بهش یمباشه نسیی

ن در  هیگر   یطور که صداگفت و همان  خداحافظز  نسیی

هق هق یتماس را قطع کرد. صدا د یچیپگوشش یم

 .صبورا بلند شد

کتک زدن هر دو را داشت.   یی بود که توانا عصبایز  قدر آن

 .گوشش گذاشت  یبار سوم رو  یتلفنش را برا

. از نیشهر رو خیر کرد د؟یزنگ بزن د یخوایم به یک گهید-

 .بودم نجا یه ااولم مخالف اومدن ب

حق به جانب  یداد و مهد ونیر کالفه نفسش را ب  سها 

 .حرفش را ادامه داد
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به  بار نیا د یخوانوبت منه. اگه یم بار نیهه. حتما ا-

که   یکار   یبهش ندارم. پا یاز ین د،یبزرگیی من زنگ بزن

  .تا تهشم هستم ستادم،یکردم ا

 .دیچیتماس در گوشش پ یبوق برقرار  یصدا

 یکه دوستش دار   اگه تهش بشه جدا شدن از کیس حنی -

با  که حنی   یاگه اون مرد یفکرش رو کرد ش؟ییآبرو و یر 

رو دوست داره، بازم  گیصبورا  دونهیم کهنیوجود ا

حماقتش چشم ببنده و صبورا  یرو  بارمنی، ا خوادشیم

 شه؟یم مجبور بشه باهاش ازدواج کنه، چی 

 دیپرس یبا ناباور  صبورا 

ز حمدحسآقام-  دونه؟...یمیر

رد بشن بذارم صبورا زن  د یم باجنازه ی! از رو ذارمنیم-

 .بشه گهید گی

ز . دلش به حال صبورا سوخت که بد یاز حرص غر  سها   یر

افتاده بود. هرچند خود صبورا هم دست  یر دو احمق گ

  .ها نداشتاز آن کیم
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و داداشت حق داشت نگران ازدواج  یاحقا که بچه-

  !کردنت باشه

 اونجاست سهاخانم!؟ با صبورا؟ یمهد-

. تماس د یچیپیم بود که در گویسر  نگران مرتیصز  یصدا

 .وصل شده و متوجه نشده بود

دار - . عقل من نجا یا نیایشده. ب چی  نیسالم. انگار خیر

 !دهکفاف نیم  یکار خراب نیحل ا یبرا
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قبل بهم زنگ زد. دنبال  ساعتکیبورا داداش ص -

و جواب  ی. گفت زنگ زده به مهدگشتیم یمهد

ز نداده. گفتم پادگانه. هم  مرخیص یمهد دمیاالن فهم یر

. من تا هیگرفته و من خیر ندارم، شستم خیر دار شد خیر 

 !اونجام گهید ساعتمین

ز زره آهن د یو صبورا با یفکر کرد مهد سها  بپوشند تا با  یر

ز خشمگ و ید نیا  .رو شوندروبه یر
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  .کردنگاهشان یم عصبایز  یمهد

و به اتاق برد تا لباس عوض کند.  د یصبورا را کش دست

 .برد یمهد یاز پدرش را هم برا اهنز یر پ

. یدار آقامهدقانع کردن داداشت نگه یرو برا تیانرژ -

 .شهصبورا هم یم یاگه اون قانع و آروم شد، بابا

 .دینکن دمی. تهدستمیمن بچه ن-

ز گرفت  میها تصممثل نوجوون- بچه  د یگبعد یم ،یر

ش رو  یاساله وپنجستیکدوم ب  د؟یستین دوست دخیی

داشته  کاسهمین ر یز  یامگر کاسه کنه؟به فرار یم بیترغ

 .باشه

 .دیغر  یمهد

 نجا؟یا آوردمشدست شما درد نکنه. قصدم بد بود یم-

فرصت  یتا به مهد کرد طور که اتاق را ترک یمهمان سها 

 .عوض کردن لباسش را بدهد، جواب داد

 نجا یمخالف اومدن به ا قبل گفنی  قهیخودت چند دق-

. من از صبورا انتظار ندارم درست فکر کنه چون یبود

 .یکرد  دمیتو کامال ناام تحت فشار بوده ویل
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بعد در  ساعتمیرا گفت و وارد اتاق صبورا شد. تا ن نیا

. دعادعا کرد پدرش زودتر شد ا یمخانه ولوله برپ نیا

  .برسد

 .نگاه کرد دهیزده و ترسغم یصبورا به

 بود؟ )!( کار یکرکانهینقشه ز  نیکن ا  فیخب. حاال تعر -

بود را به هم  دهیکه تازه پوش  ژاکنی  یهاو لبه د یلرز  صبورا 

 .کرد  کینزد

ز ...آقامحمدحسراسنی  راسنی - رو  گیمن...  دونه...یمیر

 بازم..من رو خواسته؟دوست دارم و... 

 !رو قبول کرده و هم درس خوندنت رو نیبله! هم ا-

 .دیاش چکگونه  یصبورا رو  اشک

و با خواستگارت  یکردصیر یم د یصبورا! با یعجله کرد-

قدر عاقل بود که کارتون با اون د ی. شایزدحرف یم

 !شدمشاوره حل یم

...مثل خواستمرو دوست دارم. نیم یمن مهد-

 .مامانم...بدبخت بشم
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  قدر نیچرا ا دمیفهمامان از دست تو. کاش یم-
 

 تزندیک

 د یبا ون،یر ب می. بلند شو بر کنز یم سهیرو با مادرت مقا

 .باهاتون حرف بزنم

 .ش سها انداخت یبه چادر رو  نگایه صبورا 

 لباست خوبه صبورا، پشت موتور فکر محرم و نامحریم-

 ؟ینکرد

 .و از خجالت شخ شد د یلب گز  صبورا 

 .ساک بود نمونیب-

و چادر  د یبه تن کش یی اش را خورد. مانتوخنده سها 

 یصبورا را پس داد و از اتاق خارج شد. نگاهش به رو 

. شد یم دهید بیپدرش غر  اهنیر نشست. در پ یمهد

 .گشاد بود  شیلباس برا

 .و به دستش داد ختیر  یچا شیبرا

 .یی تر از صبوراعاقل کردمفکر یم-

 .دنشوهرش یم نمیبب تونستمنیم-

 کار نیداره، با ا خواستگار خویر  نیعمل کرد احسایس-

رتون جابه  .دیجا کردوزنه رو به رصز
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 کدوم وزنه؟  گهیبرونش بود. دامشب بله-

کرد.   شیکار   شد اما یم ،ینامزد یدرسته اومده بودن برا-

ز چ کیمن  ش . داداشش تو جبههدونمرو خوب یم ییر

قرار  عنز یهر دو ساکت بودند،  باباش هم. وقنی بود، زن

 .فتهیب ینبوده اتفاق بد

 .اخم کرد یمهد

راستم  افتاد؟دست شما درد نکنه! اتفاق بد نیم-.

ز گیم  ....که  گی. اونم به کرد . فقط شوهر یمیر

 .دیلرز  شیحسادت صدا از 

ز همه چ- شباز که هنوز از خدمتش  هیتمومه. منم  یر

 
 

نداره و خودش رو بکشه شش ماه  مونده و خونه و زندیک

ز که همه چ  یبا عاقله مرد شه،یدستش پر م گهید داره  یر

ز گ! راستم یمکنمنیم یبرابر   .بودنش با من بده یر

اپن گذاشت و به سمت در  یفنجان را رو  ،عصنر  یمهد

 ونیر بنشست که از اتاق  یی صبورا یرفت. نگاه سها رو 

 .کردنگاه یم یآمده و پر بغض و ناباور به مهد
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ز خوبه! هم- گند رو   نیا ؟پشتش بمویز  یخوایم قدر یر

! راستش یآقامهد کارت بمویز   یپا د یصبورا تنها نزده. با

اگه اون مرد قبول نکرده بود که با وجود  ،یرو بخوا

از تو  گفتمعاشق بودن صبورا شوهرش بشه، آره! یم

ه! اما حا تحفه است که عشق  نیمجنون ا ا ی گمال یمبهیی

باشه،  یولجباز داره و اگه هم رصفا لج ر حد خط نیدر ا

 !هیکه بدتر از مورد قبل

داد.  هیتک وار یشده شش را به د د یکل  یهابا دندان یمهد

 یصدا شب قبل وقنی  اشتباه کرده است ویل دانستیم

شده بود. توان از  وانهیبود، د دهیصبورا را شن هیگر 

و در  د یدست دادنش را نداشت. به سمت صبورا چرخ

 حرفش را خطاب به سها گفت زل زد ویل شیهاچشم

م ا-  ا یرو به همه دن نیمن دوستش دارم سها خانم. حارصز

 کنمبختش کنم. تالش یمخوش کنمبگم. تمام تالشمم یم

وکرس نداشته باشه! اما چه کنم که دخیی تاجر تا کم

تا  کشهداره و طول یم اد ینه و خواستگار خوب ز بنش
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 با من، هم شزندیک
 

خونه پدرش بشه. من  سطح زندیک

 .کنم....دق یماشهدوستش دارم و نب

. به ختیآب ر  یمهد یبرا خچالیو از داخل  ستاد یا سها 

به  نگایه می. نآمد یم یاز چا شیی یکار مردجوان آب ب

ش را کرده بود که لرزان کرد. قطعا صبورا انتخاب یصبورا

آب  وانیمرد فرار کرده بود. ل نیبا ا باران تند زمستایز  ر یز 

داد  یرا به دست مهد وانیبه دست به سمت در رفت. ل

کرد.   تیدو را به سمت تنها پوشش کف سالن هدا هر و 

در بلند  زنگ ینشسته  بودند که صدا قایل یهر سه رو 

 .شد و نگاه نگرانشان در هم قفل شد
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چه  دانستنگذشته بود و نیم شیهااز تماس یادیز  زمان

 یزمان صبورا و مهدو هم ستاد یپشت در است. ا کیس

  .دیبار یم نگرایز  شانیهاهم بلند شدند. از چشم

 !رسهزود نیم نقدر یا . کیسد ینگران نباش-
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کوتاه خودش را به در رساند. شخص پشت   یهاقدم با 

به  نگایه ه صدا در آورد. از چشیمزنگ را ب گر یدر بار د

پدرش  دنیانداخت و متعجب در خانه را گشود. د ونیر ب

 .زمزمه کند ار یاخت باعث شد یر  یو دکیی زند

  «!ن؟یدیبابا. چقدر زود رس سالم»

، تا آنجا مسافت ز  از   یادیبلوار مفتح، محل کار دکیی

   .بود

 یلی. خیکه زنگ زد  میبود یر سالم. با فرهاد تو مس-

 .میفاصله نداشت

 .کرد  شوچز  فرهاد 

 م؟یدیچون زود رس د یداالن استاد راهمون نیم-

 .خجل زد و عقب رفت تا داخل شوند یلبخند

ز بفرما-  .داخل ییر

اوضاع  دانستدکیی نیم یآرزو کرد پدرش تنها بود جلو  

به داخل هل داده شد و نگاه  لچر یرا چطور جمع کند. و 

 د یخانه را د داخیل یفضا اشیمیقد قیهاشم زودتر از رف

داخل سالن نشست.  ستادهیدخیی و پرس ا یو نگاهش رو 
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هر دو به عالوه لباسش که در تن  دهیپر  یرنگ و رو 

بود.  شانیعادیر غ تیوضع دهندهنشانپرسجوان بود، 

 .قدم شد شیحال لبخند به لب نشاند و در سالم پ نیبا ا

بود، اول جوابش را داد  ستادهیکه از دخیی دورتر ا  پرس 

سالم  یفرار  یی هالرزان و چشم یی سپس دخیی با صدا

  .کرد

ز زم یبا پا رو  پرس  به یم یر مشت دخیی  انیو چادر م زد رصز

گره شده بود. شک نداشت مشکل هر چه هست، به آن 

 نیاز ا شیی یها گرفت تا بدو مربوط است. نگاه از آن

 د یو کنار کشبه پدرش زد   یمعذبشان نکند. سها لبخند

   .تا دکیی هم وارد شود

  !داخل عمو د ییبفرما-

صبورا نشست و  یرو  یسها، نگاه مهد یصدا با 

بود و دوست نداشت  درهم گره شد. ناراضز  شیهااخم

 ستادهیکه ا  یی از همان جا نگایهمیجا بمانند. دکیی نآن

 .بود به داخل خانه انداخت و عقب رفت
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. نگرانت بودم، با بابات مشمزاحمتون نیم یدار مهمون-

نباشم  نمیبنه! اما االن یم ا ی آد بریم ازم کمگ نمیاومدم بب

م راحت باش. به مهمونات برس! منم برم  ه. برو دخیی بهیی

 د یخر  یبلندباال برا ستیل کیخدمت زهرا خانم که 

  !داده

را  شیهاآرام حرف یی به دکیی نگاه کرد که با صدا متشکر 

 .بر شانه هاشم زد به گوشش رسانده بود. فرهاد دسنی 

 !قینارف نمتیببعدا یم-

زد و دوستش را بدرقه کرد و به سمت  یلبخند هاشم

نگاه کرد که صورتش از  یی . سها به صبوراد یها چرخبچه 

 .خجالت شخ بود

 !کاظیم  یخونه من. دخیی آقابابا، صبورا، دوست و هم-

طور که چرخ کرد و لبخند زد. همان  دخیی را برانداز  هاشم

 کیبه دخیی و پرس جوان نزد کرد،یم تیرا به داخل هدا

لباسش  نکهیعلت ا شد شد. شلوار پرس نم داشت و یم

 .حدس بزند ون،یر در تن او بود را با توجه با باران ب
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که دخیی من رو وادار   ! کیسیی پس صبورا خانم شما-

خودش  ونیمن رو مد ها دل بکنه،کرده از اون خوابگاه

مکرده! خوش  .وقتم دخیی

. د یچرخ لچر یو  یو نگاهش رو  د یبا خجالت لب گز  صبورا 

 .را نداشت لچر یو  یپدر سها رو  دنیانتظار د

 .منم نه سها جون ونهیکه مد  وقتم. اویز منم خوش-

 .اشاره کرد یو به مهد د یبه سمت سها چرخ هاشم

- 
ز
 ؟کنز نیم بابا، آقا رو معرف

کرد آرامشش را   آمد. سها سیع یمهد قینفس عم یصدا

 .حفظ کند. در دلش هول افتاده بود

کوچه   یما تو  یمیقد هیبابا. پرسهمسا هیآقامهد شونیا-

 .داریسپ

هر سه آنها نشست. ناگفته  یمتعجب هاشم رو  نگاه

در خانه دو دخیی جوان  یبود که علت حضور مهد دا یپ

  .مورد سوال است شیبرا

 !نیآذ یآقا میمزاحمتون شد د یببخش-
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ا مهمونم! پس مزاحم من ن- ! سنی یمن خودم خونه دخیی

 !دینیبنش ن؟یستادیحاال چرا ا

به پدرش  به سها نگاه کرد. سها قدیم با نگرایز  صبورا 

قبل از آمدن  د یبا ستاد،یا لچر یشد و پشت و  کینزد

 .زدبا پدرش حرف یم مرتیصز 

ز چ کیالزمه  اتاق؟ یتو  نیایبا من ب شهبابا، یم- رو  یی ایر

 .دیبدون

  یبرا یش  هاشم
ز
ش تکان داد و بدون حرف  شیپ دخیی

. سها به د یلغز  لچر یو  یهاچرخ یافتاد و نگاه صبورا رو 

 .صبورا اشاره کرد و کنار گوشش زمزمه کرد

ه بخور  خچالیتو  کیک  کیم  کی- معلومه  د،یهست، بهیی

کن،   اد یرو هم ز  جی. پکستیتو تنتون ن یکدوم انرژ   چیه

 .آم. من االن یمد یشمانخور 

ها رفت. وارد اتاق شد و در را را گفت و به سمت اتاق نیا

 شیپرسشگر پدرش رو  یهاپشت شش بست. چشم

 نگاهش، نفسش تند شد. نیم نز یسنگ ر ینشست و ز 
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وع کند و چه بگو  . مقابل پدرش د یدانست از کجا شر

 .ستادیا

رو بخوان،  گهیهمد ،یدخیی و پرس  هیبابا...اگه -

 بکنند؟ د یدخیی مخالف باشه، چکار با یبعد..بابا

 .دیکش  قی ینفس عم هاشم

 نه؟یمشکل اون دو تا هم-

 .آب دهانش را قورت داد سها 

در شان  داره که از نظر مایل ی. صبورا خواستگار با یتقر -

رو داره و خونه و  سالش هست. پولداره. یسخانواده

کم   ،یهدم گهیهم درسته! از طرف د شیزندگ

 همون چند سال اختالف سنز  د یتره و خب باوسالسن

 شیشباز  یرو بدوه تا برسه به خواستگار صبورا! آخرا

 .هم هست
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ش چرخاند و دستش را  لچر یو  هاشم را به سمت دخیی

 .تخت نشاند یگرفت و رو 
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خودش  د یپرسم با نیازدواج داره و ا یصبورا وقت برا -

دارن تا خودشون و  از یزمان نرو ثابت کنه! هر دو 

بدون که همه  نمیشون رو به هم ثابت کنند. اما اعالقه

ز چ باباجان! پدر صبورا اشتباه  ستیعشق و عالقه ن یر

ش نگران باشه ندهیآ ی! حق داره براکنهنیم  !دخیی

براش  تیبدون رضا د یبه زور شوهرش بده؟ با د یبا عنز ی-

 قبول کنه؟ د یو صبورا هم با هیر بله برون بگ

 .دیاخم در هم کش هاشم

قدر مسلم نه! حرف آخرت رو اول بزن. دارن صبورا رو -

  و اون به تو پناه آورده؟ با هم فرار کردند؟ دنشوهر یم

 .دیپدرش باال پر  ریکیسها از ز  یابروها

 د؟یدیاز کجا فهم-

 . به اضافه لبایسزد که دودو یم  یی و چشما دهیاز رنگ پر -

 سها؟ یبود. کمکشون کردکه تن اون پرس 

کننده! دست پدرش پرسشگر بود و بازخواست یصدا

 .شش نشست یسها رو 
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جاش...به بابا، به کردمکمکشون یم  د یبا د ینه! اما شا-

هاشون خیر به شما و خانواده دنیرس نجا یا کهنیمحض ا

صبورا هنوز  ینه! بابا ا یکارم درست بود   دونمدادم. نیم

اند! اعتماد شون به خونشون تشنهخیر نداره و برادرا

 .ها رو از دست دادمبچه

 .دیناراحت لب گز  سها 

نه؟ بهم پناه آوردن و من به  میدوست بد-

 .هاشون گفتمخانواده

کار تو رو   . هرچند کمیی کیسسنی ین یتو دوست بد-

 ویل ،یکار رو کرد  نیبدونند بهیی  د ی. عاقل باشند باکنهیم

 .ستیعاقل ن کنهیکه فرار م کیس

دوستش را آزار  خواستناراحت چشم بست. نیم سها 

  .کار است  نیبهیی  یی باور داشت راستگو شهیهم دهد ویل

 بود؟ علت فرارشون چی -

آرامش پدرش  یپدرش نگاه کرد. دلش برا یهاچشم به

در اوج  حنی  شهیکه هم  تنگ شده بود. همان آرامیسر 

را  شیخطا یتمام کارها شد داشت و باعث یم تیعصبان
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بعد از آن  دانستاگر یم کند. حنی   فیپدرش تعر  یبرا

مخصوص در انتظارش هست. آرامش پدرش  یهیتنب

 .کند  یکار پنهان شد مانع یم

ز گفتم...یم-  نا یبه زور صبورا رو شوهر بدن. ا خواسیی

چرا  دونمرو دوست دارند. اما نیم گهیچند وقته همد

 ترسمیم گفتیمش به باباش بگه. همه د یترسصبورا یم

 کاظیم  ی! کال آقاکشهفکر کنه مثل مادرمم. من رو یم

. البته خود صبورا دمیهاش رو دبابا! بارها واکنش نهیبدب

ز . مثال...همکنهیم کیو باباش رو تحر  ههم مقرص   یر

موضوع خراب شدن خونه و جسد رو از ترس باباش، 

ز بهشون نگفت و باعث دردشش شد. هم  یکار پنهان یر

که   باعث شده باباش بخواد شوهرش بده! اونم به کیس

 !خوادشصبورا، نیم

را  لی. خلد یبا احساس دلشوره اخم در هم کش هاشم

 یهاشناخت. پدرش را هم. حدس علت حرف خوب یم

و همرسش را  لیازدواج خل یصبورا سخت نبود. ماجرا

 .دانستخوب یم
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ز به هم-  ؟یاستگار فرار کرده؟ چرا پرسه نرفته خو   لیدل یر

 !داد ونیر ب صالینفسش را از ش است سها 

ه و صبورا یم- بابا به  گهگفتم که از خواستگاره کمیی

 شینیما بوده، با بدب هیبفهمه پرس همسا کهنیمحض ا

  .کنهیم اهیروزگارش رو س

 د یابرو در هم کش با ناراحنی  هاشم
 

 لیخل . داستان زندیک

 .شدچشمش تکرار یم شیانگار پ

 خب!؟-

هم  وونهیدو تا د نی. امشب بله برون بوده. اگهید خی یه-

ز  دنینقشه کش  کیو فرار کردند. بازم خدا رو شکر نرفیی

 ی...اما بابا...آقانجا یو اومدن ا گهید یجا کی! گهیشهر د

شهر  ی. تو دهنشون یم یبد یلیبفهمه واکنش خ کاظیم

اگر ازدواج هم بکنند،  فرار کردند، حنی  نا یا چهیهم بپ

مادرفوالدزره  هی ی. مهدستیمنتظرشون ن خویر  تقبعا

شک دارم بفهمه با  ویل زهیداره که خاطر صبورا براش عز 

 ششیقدر ارج و قرب پپرسش فرار کرده، بازم همون

 !داشته باشه
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 .شش را به مالمت تکان داد هاشم

 بوده؟ تونهیپرسه همسا گفنی -

  وسفیخونه آقا یرو آره. روبه-
 

! خودش و کردنیم زندیک

 !شده د یدو تا برادراش و مادرشون. باباشون شه

 .دیلب گز  با ناراحنی  هاشم

دو تا باخودشون  نیسخت. ا یلیکار صبورا سخته! خ-

از  برگرده! یک د ینشده صبورا با ر یکردن؟ تا د  یچه فکر 

 برادرش؟ نجاست؟یا دونهش یمخانواده

اون . بدتر از میکار کنرو چه کاظیم  یاما بابا.. آقا-

  !پدربزرگش رو

 ...گوش کن. من-
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د. قلبش تند  غیج یصدا صبورا باعث شد سها از جا بیی

صحنه  دنیرفت. د ونیر . زودتر از پدرش از اتاق بزد یم

صورتش  یرو  یمقابلش باعث شد آه بکشد. دست مهد

بود.  هر دو  ستادهیمقابلش ا عصبایز  نشسته و مرتیصز 
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 یدست رو  کهصبورا درحایل بودند و  ستادهیدر ا کینزد

 و یم ستادهیا یش مهد پشتدهانش گذاشته بود، 

. متعجب به آن سه نفر نگاه کرد. متوجه زنگ در و د یلرز 

 .باز شدنش نشده بود

ه؟ نجا یا-  !چه خیر

 . نگاه مرتیصز د یپدرش شها به سمتشان چرخ یصدا با 

مگ عصبایز  ز و شر بود و  دهید یبود. پدر سها را در کالنیی  یر

 ر یآنها ش به ز  دنی. با دکرد مقابلش احساس خجالت یم

و به سمت  د یکش  پقز  یانداخت و سالم کرد. مهد

ف به بالکن خانه بود راه افتاد. جا  یوار ید  یکه مرسر

 .بود دا یپ رتشصو  یرو  دست مرتیصز 

دست  یبه مالمت تکان داد و نگاهش رو  یش  سها 

ه ب سشینشست. صبورا نگاه خ مشت شده مرتیصز 

 لچرشی. هاشم و د یدزدبود و از سها نگاه یم یدنبال مهد

وارد کرد. لباس به جوان تازه کرد. نگایه  تیرا به جلو هدا

شخ بود. عرق  شیهاقهیبرتن داشت و شق سیفرم پل
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چنان مشت  شیهانشسته بود و دست اشیز شا یپ یرو 

 .شدیم دهیبرجسته د شیهابود که رگ

 ! درسته؟بایسر  یبرادر آقا مهد د یشما با-

ز شش را پا مرتیصز  انداخت. از نسبتش خجالت  ییر

 .دیکشیم

 !بله-

اتفاق  حیجوان نگاه کرد. الزم به توض یبه مردها هاشم

 .داده نبودرخ

ه بنش-  د ینیبهیی
ی
  !افتاده . سها برام گفته چه اتفاف

صبورا  سیو خ ینگاه طلبکارش را به نگاه فرار  یمهد

و از جمع فاصله گرفت و نگاه  د یدوخت. صبورا لب گز 

کفشش را داخل   شد. مرتیصز  دهیسها به دنبالش کش

افتاده به سمت فرش  ر یز  یگذاشت و با ش   جاکفیسر 

 .داخل سالن رفت

و به  د یبه سمت صبورا رفت، دستش را کش سها 

خانه اشاره کرد. یم ز  یبرادر مهد یبرا بار نیا خواستآشیی

د. مرتیصز  را حق  یلیهرچند آن س شد،آرام یم د یبا آب بیر
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لرزان به دنبالش راه  یها. صبورا با قدمدانستیم یمهد

طور که آب در . سها همانستاد یافتاد و پشت شش ا

 .دیسوالش را پرس ختیر یم وانیل

 ؟یصورت مهد یزد تو  دهینرس مرتیصز -

 .تکان داد شش را به نقز  صبورا 

 .نه-

و کند. با را بازگ مرتیصز  تیعصبان لیدل د یکشیم خجالت

ز حس نگاه سنگ  .سها هم شش را بلند نکرد یر

 یتو و اون پنج انگشت حک شده رو  غیپس علت ج-

 ه؟یچ یصورت مهد

نگاه کرد  که لباس  یاشکش را پاک کرد و به مهد صبورا 

بدو وردشان را به تن داشت. دعا دعا کرد که سها  سیخ

 .متوجه نشود

  هی-
ز
 .زد...جوابش رو داد مرتیصز  حرف

قرار داد.  کوچگ  نز یپر از آب را داخل س وانیل سها 

زانو  یبود که رو  صورت برافروخته مرتیصز  ینگاهش رو 

مقابل پدرش نشسته بود. دلش به  رافتاده،یز  یبا ش 
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سوخت. انگار  د یکشبرادر خجالت یم یجاحال او که به

  .قامتش را خم کرده بود یبار اشتباه مهد

از لحظه ورودشان  تر نگاه کرد که به نظر عصنر  یمهد به

درست بود  شک کرد که خیر کردن مرتیصز  یابود. لحظه

آب را  وانی. خواست لد ینه! ناراحت اخم در هم کش ا ی

د که ناگهان متوجه چ ز بردارد و به سالن بیر شد.  نر یغر  یر

. ناباور د یچرخ یشش با شتاب باال آمد و به سمت مهد

که   کرد یم. دعا د یبه سمت صبورا چرخ د یداز آنچه یم

 .حدسش غلط باشد

ز خودش تنشه؟ داشت سیلباس خ- ز رفتیم یر  ؟یر

؟  اونم...بدون..خیر

. ختیدهانش گذاشت و اشک ر  یدست رو  صبورا 

ز بود که سها یم  . سها دلخور نگاهش کردفهمد مطمی 

متوجه زنگ در نشدم! از خودم تعجب کردم. نگو -

 !گم؟انداخته! درست نیم یر راهرو گ یشما رو تو  مرتیصز 

 ...ی...کار رو خراب کردتو به همه گفنی -
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به او نداد.  شیی یب حیصبورا اخم کرد و اجازه توض یبرا

رفت.  دلش گرفته بود. اپن را دور زد و به سمت مرتیصز 

سها  یپاها دنیبا د آب را مقابلش گرفت. مرتیصز  وانیل

 .همه خجالت زده نبود نیش بلند کرد. تا به آن روز ا

! ترکهرگاش داره یم د ی. به دستتون رحم کند یبخور -

ز چ تیعصبان  !میحرف بزن د ی! باکنهرو حل نیم ییر

 شیگلو   بکیآب دهانش را محکم قورت داد و س مرتیصز 

ز باال و پا سها نشد. با  یمتوجه لرزش صدا رفت. حنی  ییر

 شیهادست انیرا برداشت و م وانیکوتاه ل  یتشکر 

خشم  د یترس ها یمبود و س وانیگرفت. حاال فشار دور ل

 .خورد کند شیدستها انیرا در م وانیمرد ل

فرش  یرا به دست گرفت و کنار چرخ پدرش رو  نز یس 

تا در  د یتر گوشه فرش را برگز آنطرف نشست. صبورا کیم

را پر کرده  از قایل او نباشد. هر کدام ضلیع درسید

 بودند. او و پدرش در طول نشسته بودند و مرتیصز 

 وار یبه د در موازات عرض قایل یمقابلشان بود. مهد
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را اشغال کرده  از قایل یاگوشهداده بود و صبورا   هیتک

 .بود. سکوت را پدرش شکست

 ر یبازخواست نکردن شما د ا یبازخواست کردن  یبرا-

 
ی
افتاده و هردوتون قطعا تاوانش رو  د یکه نبا  شده، اتفاف

 .دیدیم

ز زم یبا اخم پنجه رو  یمهد . هاشم به صبورا که د یکوب  یر

 .نگاه کرد کند،ناخنش را یم

م تو علت رفتار پدرت رو یم- درست  دویز صبورا، دخیی

 گم؟نیم

 بار نیگفت. هاشم ا  داد و بله آرایم شش را تکایز  صبورا 

 .نگاه کرد یبه مهد

 

 ۱۱۳پارت#

دار  نیاز مشکالت ا ؟یآقامهد تو چی -- از  ؟یخانواده خیر

 گذشته؟  یماجرا

پدرش  یو نگاه پرسشگر سها رو  د یاخم در هم کش یمهد

از  دهی. ترسد ینشست. صبورا تن لرزانش را به آغوش کش
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 خند شین یبه پدر سها و برعکس نگاه کرد. مهد یمهد

 .زد

و  کاظیم  یاگر منظورتون به اخالق آقا-

شه، بله یم هاشییر گسخت  نکهی. ادونمنسبت به دخیی

 هیدوران پدر ساالر  کنهفکر یمو هنوز  نهیبدب کاظیم  یآقا

 !دونمرو خوب یم

 !یدرست حرف بزن مهد-

و هاشم  د یدر پاسخ به برادرش اخم در هم کش یمهد

به تاسف تکان داد و به صبورا نگاه کرد. صورت  یش 

دخیی جوان شخ بود و گوشه ناخنش خون افتاده بود. 

ز همه چ یباال انداخت. مهد یی متعجب ابرو را  یر

 نسنر  یاعتماد صبورا به مهد نکهیفهم ا . دانستنیم

 
ز
 .زنداز گذشته ن است، باعث شد حرف

اجرا  د یداشتم که االن مطمئنم با یراستش... فکر -

  !بشه

  .به صبورا بود میمستق نگاهش

 !خونه یتا قبل از شب برگرد د یصبورا جان با-
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اض مهد یو صدا ستاد یوحشت زده ا صبورا  بلند  یاعیی

 .شد

دخیی تا دم مرگ رفته!  نیا د؟یگیم چی  د یامتوجه ؟چی -

 اون خونه لعننی  یتو   دهیفهم نکهیا یباباش فقط برا

ش کنه! بوده خفه کیشده و خیر نداشته نزد دا یجسد پ

 !اون جهنم؟ یبرگرده تو  د یخوااون وقت یم

 ینگاه کرد که به سمت صبورا یخونرسد به مهد هاشم

را سد  شیر مسو  ستاد یدرنگ ا یر  . مرتیصز رفتیم دهیترس

 .کرد

! من تا نجا یا میاومدیم د ی! از اولم نبابرو کنار مرتیصز -

عقد  خوانو یم میشبازداشت یم تشیتهش هستم.  نها

ز ...ما هم همگهید میکن .  برو کنار...صبورا میخوارو یم یر

 !میبر 

مرتبه دوم بر صورت  یباال آمد تا برا مرتیصز  دست

 .سها بلند شد یکه صدا  ند یبرادرش بنش

 !آقا مرتیصز -
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. از خودش خجالت د یدست بر بدن کوب عصنر  مرتیصز 

برادرش را خوب بزرگ نکرده بود  نکهی. از اد یکشیم

منده بود. از م  .دیدندان غر  انیشر

 نکهیدار، تا قبل از اخونه رو نگهحرمت خونه و صاحب-

بره، به جرم اغفال دخیی مردم  ونیر خونه ب نیپات از ا

 !ت نکردمبازداشت

ز ه یصدا  عصبایز  یزد. مهد هیگر   ر یصبورا بلند شد و ز  یر

 .دیبه سمت سها چرخ

 نی! صدبار به صبورا گفتم اکه شما پخنی   هیآش نیا-

 اون دوسنی  کنه،یم کیلعقل یدخیی که انگار َمرده و ادعا

 ...که فکر

نشست. سها با غم به  یصورت مهد انیم مرتیصز  دست

دو برادر  انیصبورا نگاه کرد و هاشم کالفه چرخش را م

 .کرد  تیهدا

ز . تو هم بنشد ی. حرمت هم رو نگه دار هیکاف- جوون.  یر

! اگر هیتمام حرف کار اشتباه دنیجوش آوردن قبل از شن

! با هیچ عاشقی  دونمبدون؛ من خوب یم دویز نیم
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عشقم موندم.  یجونم پا یهم آشنام! تا پا اشیسخت

ز اون چ شهی. اما ازدواج همستمین مونیاالن هم پش  ییر

کج   ا یغلط باشه، تا ثر  شهیپا اگر ! ستین د یکنکه فکر یم

. د یحرمت نشکن نیاز ا شیی ی! االن هم دو تا برادر برهیم

 !دینیبنش

گفت که دو برادر مجبور به اطاعت   یآنقدر جد هاشم

فکر کرد که سها قطعا به پدرش شباهت  شدند. مرتیصز 

خانه رفت. از خودش  ز دارد. سها ناراحت به سمت آشیی

در ذهن  کهنی. از اکرد دخالت یم د ینبا د یبود. شا یر دلگ

ز غمگ شد،یم دهید طور نیا گرانید  یمهد یبود. صدا یر

 .باز بلند شد

عشق  د یدونبذارم شوهرش بدن! اگر...اگر یم تونمنیم-

  !دیخوا...ازم نهیچ

 .کرد  یدار انیباز م پدرش

 تشینها فقط گفنی  ا ی آد؟یم شیپ بعد از فرار چی  دویز یم-

 و تمام؟ د یازدواج کن گنیم

 .را مشت کرد شیهاانگشت یمهد



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

بگن؟ طال که پاکه چه منتش به خاکه! ما  خوانیم چی -

  یبرا
 

 .بگه خواد یم هر چی  ! هر کیسمیکننیم مردم زندیک

که به   بود و احسایس زد. جوایز  یالبخند خسته هاشم

 .بود هیر عقل چ

  ؟وسطشون چی -
 

نه؟ اونام  ا ی کنز یم وسطشون زندیک

 ؟از خانواده طرد بیسر  تصور کنز  تویز یم د؟یپاک دونند یم

ش تصور رو بدون خانواده شیزندگ تونهیم ؟صبورا چی 

  تونهیم کنه؟ پدرش چی 
 

بازار ش بلند  یتو  با ششکستگ

ش فرار کرده؟ اونم با فاسقش؟ک  نه که دخیی

از خشم قرمز شد.  یو صورت مهد د یصبورا پر  رنگ

 .دیواضح به گوش رس دندان قروچه مرتیصز  یصدا

ز بذار چ-  یر رو من رک بهتون بگم. من پ د یشنو که یم  یی هایر

دخیی  نیاز گفتنش ندارم. خواهند گفت ا یی شدم و ابا

مرد رو اغفال کرده و باهاش فرار کرده.  کیخراب بوده! 

 چه بسا به بچه اولتون انگ حروم
 

 د یبزنن! راست بر  زادیک

ز ذره ب ر یز  د یایو چپ ب . باباش از د یو اون هست نیا یر

ز نشغصه خونه ش رف گنچون یم شهیم یر  قیدخیی
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منده یم هیدر و همسا یداشته! مادرت تو  که پرس   شهشر

ش فرار کر  د،یشه  !ده و شکمش باال اومدهبا دوست دخیی

 .ستادیا عصبایز  یمهد

 .هیکاف-

. د یشو دلزده یم مدت از هم عصبایز  کیبعد از -

دار . فردا که بچهشهها تا آخر عمرتون تمام نیمحرف

هاتون راه خودتون رو برن و بچه د یترسیم د یشد

خوب  د یرو تو با نی. اد یکنیم اد یرو ز  هاتونییر گسخت

 .صبورا جان بفهیم

 یمشت رو  عصنر  یصبورا بلند شد. مهد هیگر   یصدا

 .دیکوب  شیپا

 یشه! من برادرت رو تو تکه کیفقط  نا یا د ینیبیم -

ز نگاه به لباس تنش بنداز...بب هی. دمید آگایه پشت  چی  یر

 ...! برادر شگردگنشش یم

 .کنم! خواهش...یمهیکاف-

کدام به   چیبه تاسف تکان داد. ه یش  با ناراحنی  هاشم

 .اقبت کارشان فکر نکرده بودندع
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م. قبل از ا یبرگرد د یبا- شب بشه!  نکهیخونه دخیی

 ی. رو شناسم. من پدرت و پدربزرگت رو یم آمباهات یم

ز من رو زم فرار  بفهمن با کیس ذارم. نیمندازننیم یر

ا از ازدواج ترس یلیمثل خ گم. یمیکرد و  یدیاز دخیی

. ش فرصت یبرگرد میکرد  تیما هم راض نجا،یا یاومد

از  نکهی. اکنز   پدرت رو راضز  هاتاستهخو  یبرا تویز یم

 از یر  دستت عصبایز 
  !هییآبرو باشن، بهیی

 .هق صبورا بلند شد هق

! کشهدر هر صورت...من بدبختم! بابام...من رو یم-

  ......مث...مثلکشه...من رو یمدونمیم

 

. د یتاق دو گذاشت و به سمت ا  مهیحرفش را ن صبورا 

دست  انیخواست به دنبالش برود که دستش م یمهد

مچش را به  مرتیصز  یهاافتاد. فشار انگشت یر برادرش گ

ش نگاه کرد،  افهیدرد انداخت. هاشم به ق درهم دخیی
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دوستش را نجات داده  ویل دانستخودش نیم د یشا

و عاقل  انسالیم یاددخیی جوانش مثل افر  نکهیبود. ا

و هم ناراحت.  کرد گرفته بود، هم خوشحالش یم  میتصم

 .دیبه سمت دو برادر چرخ

ز صبورا فقط صورت مسئله رو عوض  یآقامهد- برگشیی

اگر  ؟کار کنز چه یخوامشکل پابرجاست. یم کنه،یم

 !ستیراه و روشش ن نیا ،یدوستش دار 

 .دیکش  ونیر کالفه دستش را ب  یمهد

بکوبن  وانخ! فقط یمکنهمن رو درک نیم کسچیه-

! ستی. صبورا هم بچه نستمیش من! من بچه ن یتو 

 .محاله دستم بهش برسه گهیاون خونه، د یبرگرده تو 

ش انداخت که با س نگایهمین هاشم  یچا نز یبه دخیی

 .شدیم کینزد

ز چ کیبذار - م و شک  کیرو بهت بگم. من پدر  ییر دخیی

م رو در نظر یم  ی. اگر خواستگار میر گنکن مصالح دخیی

کنه   نشیتام و هم مایل داشته باشه که هم از نظر عاطقز 

 نهیگز   زنه،باشه که فقط دم از عشق یم و در مقابل کیس
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ز باشم اون عشق  نکهی! مگر ادمیم حیاول رو ترج مطمی 

 که به مصالح مایل  هیو راه درست حهیو صح تهاونقدر پخ

! دمی! اونم فقط چون خودم طعم عشق رو چشچربهیم

 !امیعشق کنار ب نیل بود با اوگرنه محا

 

ز غمگ یلبخند سها  را مقابلش  نز یبه پدرش زد و س یر

را مقابل  نز یرا برداشت و به او که س یگرفت. هاشم چا

 .سها مشخص بود ینگاه کرد. دلخور  گذاشتدو برادر یم

نداره. شک  پدِر صبورا برعکس من، به عشق نگاه خویر -

مگر به  آد،باهاتون کنار نیم د ینکن اگر بفهمه شما عاشق

ش داشته بایسر  خوشبخنی  یاندازه عشقت پول برا  !دخیی

تمام عضالتش از شدت  کرد احساس درد یم یمهد

 .خشم فرو خورده منقبض و دردناک شده بود

ز فرماپس یم- م  ...دو دسنی گهیبشم د الشیخیر  ییر بیر

همه  ...نه آقا! نه حاال که یی گهیش بدم دخانواده لیتحو 

ز چ  !رو به تنم زدم یر
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گرفت و به   به تاسف تکان داد. سها نفیس یش  هاشم

 .پدرش نگاه کرد

 من نظرم رو بگم؟ یدبابا اجازه یم-

 .به او جلب شد تکان داد و توجه مرتیصز  یش  هاشم

ز صبورا ن-  دونم. برگرده واقعا نیمستمیمنم موافق برگشیی

منتظرشه. باباش مخالف درس خوندنش هم هست.  چی 

ه بهشون زنگ بزنا  و  د یگر اونا به شما اعتماد دارند، بهیی

 .ی...آقامهدی. منهانجاستیصبورا ا د یبگ

. ستاد یاتاق باز شد و صبورا در چهارچوب در ا در 

جمع  انیشده بود. در م ز یر  هیاز شدت گر  شیهاچشم

 .به صبورا کرد سکوت شد. سها نگایه

 ا ی ر یپدرت د ،نداشته بایسر  ا ی چه دوست داشته بایسر -

ه که یر دهزود شوهرت یم
 و کیس اد ین شیپ یی آبرو. بهیی

 .ینشه که پشت و پناه ندار  یر شت ش

 به مرتیصز  بار نیا و سها با ناراحنی  د یکالفه کش  پقز  یمهد

 .کرداز آن فرار یم نگاه کرد. متوجه نگاه پدرش بود ویل
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 د ی... پدرتون شهنکهی. اد یبا صادق زودتر حرف بزن-

ز چ نیا کاظیم  ی...کمکتون کنه...آقاتونهشده، یم براش  ا یر

 .ترعی    ش  د یکنیم یمهمه. اما هر کار 

داشت هوا  از یرا گفت و به سمت تراس رفت. ن نیا

اش کرد. به صبورا نگاه کرد و بخورد. هاشم با نگاه بدرقه

 .جوان یبعد به مردها

 ا ی د،یروش من رو بر  د یبخوا نکهیبا شماست. ا میتصم-

و با فرار  د یاز خونه بر  خیر یر  حنی  ا یسها رو،  شنهاد یپ

 .دیمشکلتون رو حل کن د یبخوا

 یبرا یبه برادرش نگاه کرد. مهد تیبا عصبان مرتیصز 

ز اول منده به نظر یم یر را  آمدهشی. سکوت پد یرسبار شر

 .زنگ تلفن سها شکست

نام  دنیبه سمت تلفنش راه افتاد. با د یلیمبا یر  سها 

 .بلندگو گذاشت ی. تماس را رو د یکشصادق ابرو در هم  

 سالم آقاصادق-

که از آن   یادیداد و فر  ی. صداد یبه سمتش چرخ ها نگاه

 .باعث شد صبورا بلرزد آمد خط یم یسو 



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 .خانمسالم سها -

؟-  چه خیر

ا-  شی. به بابا گفتم صبورا اومده پستین خویر  یخیر

رو  رو بهونه کرد و مهمویز  گرنشیشما، تنها. مامان م

چون  ستیعقب انداخت. االنم واقعا حالش خوب ن

گردنش افتاده. اگر بحث آبرو نبود و   ها یر همه تقص

ز صبورا باخیر بشه،  خواستنیم
برادرش از رفیی

ز هم  آن. بابا و آقاجون دارند یمرفتاز خونه یم حاال یر

 .از اونجا بره د یاونجا. به اون پرسه بگ

. همه منتظر د یداخل سالن چرخ تیجمع یسها رو  نگاه

صبورا لرزان بلند  ینگاه کردند. صدا یبه صبورا و مهد

 .شد

 

 .مونمیم نجا یمن ا-

کالفه به سمت در رفت و هاشم به سها اشاره کرد   یمهد

 .تا تلفن را به دستش بدهد

 الو سهاخانم؟-
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با  تونمهستم، پدر سها، یم نیسالم صادق جان، من آذ-

 پدرت حرف بزنم؟

 جایز نگاه کرد. سالم کم ت به گویسر ما یالحظه صادق

کرد و به سمت خارج از اتاق راه افتاد. با خارج شدنش از 

پدرش  کیش و صدا اضافه شد. نزد یاتاق بر بلند

به آقاجانش کرد که هنوز در حال  نگایه می. نستاد یا

طلبکار مادربزرگش،  یهاپدرش بود و از چشم  خیتوب

 .گرفتبه سمت پدرش   را . تلفن د یچشم دزد

 .پشت خطه، پدر سها خانم نیآذ یبابا، آقا-

با تعجب نگاهش  لیدر دم سکوت کرد و خل آقاجانش

 .کرد

 هاشم؟-
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نگران داخل سالن انداخت. به  یهابه چهره نگایه هاشم

ز جزم کرده بود و بعد به  یکه عزمش را برا  یمهد رفیی

 رفتهیرا پذ نز یسنگ تینگاه کرد. مسئول دهیترس یصبورا
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  توانستکه یم  نی یبود. مسئول
 

آن دو را  یندهیو آ زندیک

طور و رو کند. چرخ را به سمت اتاق هل داد و همان ر یز 

ز خل یداکه ص  د،یچیپیم در گویسر  لی"الو..هاشم" گفیی

ش شد یصدا را از رو   .بلندگو برداشت و وارد اتاق دخیی

 دوخت که عصنر  ینگاه از در اتاق گرفت و به مهد سها 

 ی"صیر کن" . مرتیصز د یکشاشنه کفشش را باال یمپ

  .خطاب به برادرش گفت و به سمتش رفت

مشکل را  نینگاه گرفت و سکوت کرد. بهیی بود که ا سها 

که در خودش   یی به صبورا . نگایهکردند خودشان حل یم

خانه رفت. ظهر  ز جمع شده بود انداخت و به سمت آشیی

. قرار بود ناهار مهمان کرد غذا یم یبرا یفکر  د یبود و با

نبود.  ر یپذامکان آمده،شیپ یپدرش باشد که با ماجراها

 دا یپ آمادهمهین یغذاها شهیهم ،یمجرد انهداخل خ

شده  ز یفر  یهانبود. ناگت و خانه آنها هم مستثنز  شد یم

گذاشت. دور   ونیر ب زر ینان از فر  یارا خارج کرد و بسته

 .تا تابه برداردرفت  یاخودش گشت و به شاغ قفسه

 .میر گغذا یم ونیر از ب د،یغذا درست نکن-
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بود. نگاه . متوجه آمدنش نشدهد یچرخ سمت مرتیصز  به

ز داده بود، ب هیطور که اپن تکهمان مرتیصز   لیاو و وسا یر

ز م یرو  ز دارند، اما  کرد . فکر یمد یچرخیم یر قصد رفیی

ز چ حرف مرتیصز   .دادنشان یم یگر ید یر

 .گذاشتموگرنه مرغ یم روقتهی. دد یامروز رو بد بگذرون-

 نیاز ا شیی یب خواماما نیم ست،یشکم من سخت پسند ن-

هوا  کمی. آمو یم رمیم یبه شما زحمت بدم. با مهد

 هی د ی. شامیبکن د یچه با مینیبب میبخوره. فکرامون رو بکن

 .زنگم به آقاصادق زدم

 کینزد یصبورا نشست که نگران به مهد یسها رو  نگاه

 .شدیم

 !کنهدق یم د یو برگرد د یتا بر  از نگرایز -

 .به تاسف تکان داد یش  مرتیصز 

ز و انصاف ن  هیآش نیا- که فقط   ستیکه هر دو پخیی

کار و   یپا د یبا یطعمش رو بچشه! مهد شونیکی

 !میگردراحت بریم التونیبمونه. خ مشیتصم
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اف کرد که به مرتیصز  سها  و حرفش اعتماد  در دلش اعیی

درهم برادرش رفت  افهیتا در خانه و ق دارد. نگاه مرتیصز 

. زدند بود و حرف یم ستادهیو بازگشت. صبورا کنارش ا

 .بود یصبورا باز هم جار  یهااشک

دو تا تا آخر عمر  نیبشه، ا یر ماجرا ختم به خ نیاگر ا -

 ینشد ازتون تشکر کنم. بابت حرفا شن،شما یم ونیمد

ام من رو خوامعذر یمهم  یمهد . به خاطر امروز، احیی

 !نیدار  شهیهم یهم برا

ز غمگ یلبخند سها   تیزد و به مرد جوان نگاه کرد. جد یر

 .درهمش باعث شد آه بکشد یهانگاهش و اخم

لم؟ کیشما هم  د یچرا؟ چون از د-
ُ
 مرد عاقل و عقل ک

 شیهالب یرو  بیغر  یو لبخند د یباال پر  مرتیصز  یابرو 

و  د یرس شیهاکه به شعت به چشم  ینشست. لبخند

 منتظرهیر آن را برق انداخت. سها متعجب از آن لبخند غ

 .نگاهش کرد

 دار بود؟خنده-
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از  یارگه شیاپن برداشت. صدا یاش را از رو تنه مرتیصز 

 گفت  خنده داشت وقنی 

عمل  با عاقل بودن و احسایس . زن بودن منافایی اد یز  -

 !نکردن نداره

ز م یرو  لیاخم کرد و او به وسا سها   .اشاره کرد یر

و تا پدرتون حرفاش تموم بشه  میر . یمد یجمعشون کن-

رد کنم. فعال با  امروز مرخیص یبرا د ی. من بامیبرگشت

 .اجازه

  .ظهر بود میو ن کیساعت نشست.  یسها رو  نگاه

 !نیزود برگرد-

 .تکان داد یشش گذاشت و ش  یکالهش را رو   مرتیصز 

 !فعال-

اشاره کرد و او حرفش را تمام کرد. نگاه  یبه مهد مرتیصز 

شخ  یی هاشد که با چشم دهیکش  یی سها به سمت صبورا

ز دو برادر نگاه یم  .کرداز اشک به رفیی

 صبورا؟-

 .جدا شد صبورا از در به سخنی  نگاه
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 .بهشون مهلت بده فکر کنند-

  چیبدون ه صبورا 
ز
مبل نشست.  یداخل آمد و رو  حرف

هم به  در اتاق او بود و هر از چندگایه ینگاهش رو 

گرفت صبورا   می. سها تصمکرد نگاه یم وار ید یساعت رو 

خانه چرخ ز  دانست. نیمد یرا رها کند. کالفه داخل آشیی

فرار از  یبرا ویل گردند بریم یی و برادرش با چه غذا مرتیصز 

 .ل ساالد را خارج کردیافکارش وسا

خانواده مادرش، گاه  یرو  . گایهد یچرخفکرش هزار جا یم

رفتار صبورا. پرش  یرو  و گایه یمهد یهاحرف یرو 

. با ورود شد متمرکز نیم جا کیداشت و فکرش  یفکر 

خانه آه کش ز  جا کی. انگار او هم از د یصبورا به آشیی

ز و انتظار خسته شده بود. ساعت رو  اپن  ینشسیی

خانه، نشان یم ز است که پدرش  ساعنی  میکه ن  داد آشیی

 .داخل اتاق رفته است

 صبورا؟-
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او نشست.  یصبورا از ناخنش جدا شد و رو  نگاه

ز از ب دشیوحشت نشسته در نگاه صبورا باعث شد ترد  یر

 .برود

 ویل گفنی یم از مادرت برام بگو. چند وقت قبل داشنی -

. میما سه ساله که با هم ادته؟یخانم بد شد.  حال قدیس

چرا پدرم تا  ا یو  تریسیم قدر نیا تو اچر  فهمممن ..من نیم

 .زود قانع شد قدر نیا د یماجرا رو شن

 .او نشست ینگران صبورا رو  نگاه

 دونه؟بابات...یم-

 د یرو با نی. ادونهیم کنمرو؟ گذشته رو؟ فکر یم چی -

 .بایسر  دهیخودت هم فهم

و دوباره به جان ناخنش افتاد. دست  د یلب گز  صبورا 

ز از م دستش نشست. نگاهش به سخنی  یسها رو  کنده   یر

 .شد و باال آمد

 !؟یبه من...اعتماد ندار -

حرف او تکان داد و  نقز  شش را محکم به معنز  صبورا 

 .احساس آرامش کند یباعث شد سها قدر 
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 خب؟-

 .گفتنش سخته-
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. منم گذرهزمان بهیی یم یطور نیکن... ا  فیپس تعر -

 .بهیی درکت کنم تونمیم

 !هیبه بق یزدزنگ یم د ینبا-

ز ت نیمکار بود صبورا. خانواده  نیبهیی -  نیبا ا تونسیی

رو هم  نیا اد،یب ادتیپدرم رو  ی. حرفاانیماجرا کنار ب

اضافه کن که پدرت قلبش مشکل داره و ممکن بود 

  یی خدا
ی
 تونسنی . اون وقت یمفتهیب نکرده براش اتفاف

 ؟خودت رو ببخیسر 

ز م یرا رو  لیسکوت کرد و سها وسا را صبو  گذاشت و   یر

 .نشست

ز دلخورم اما، برگردم عقب بازم هم نکهیبا ا- رو  کار یر

 .کنمیم

ز لبه روم صبورا   گرفت  یرا به باز  ییر
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 .دونم. یمآد بابام...بازم کنار نیم-

 ؟حرف بزیز  یخوانیم-

 نیاز ا شیی یگرفت ب  میسکوت کرد و سها تصم صبورا 

بود که صبورا به  ارها یبرش زدن خارصار نکند. مشغول 

 .حرف آمد

شهر بود... بابام...با برادر و پدرش  نیمادرم... ساکن ا-

 .وآمد داشترفت نجا،یو به ا کرد معامله یم

 
ی
 دونسته. یمآد و ازش خوشش یم نهیبمادرم رو یم اتفاف

ه و یم ... بودند...اما  . همه راضز شیخواستگار  رهتک دخیی

 !رو دوست داشته گهید گیمادرم... 

 .. چاقو در دستش ثابت مانده بودد یسها باال پر  یابرو 

 یلی...خگفت. مامان مژده..یمشونهیپرس همسا-

 ستیدوستش داشته... چهارده سالش بوده و اون...ب

 .سالش

به گوش  بودند؟" ویل هیبا تعجب زمزمه کرد "همسا سها 

ثابت مانده  شیهادست ی. نگاه صبورا رو د یصبورا نرس

 .بود
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اون مرد، اختالف داشتند.  یمامان مژده، با بابا یبابا-

ز هم یبرا مامان مژده، اما  یخواستگار  آد اون تنها یم ،یر

باهاش...فرار  هیر گیم می. مامان...تصمکنند قبولش نیم

 .افتهیم یر کنه...اما گ

ز زم یسها جاماند. چاقو را رو  نهیدر س نفس گذاشت و   یر

نگاه کرد که رج به رج کار مادر را تکرار  یی ناباور به صبورا

افتاده و به خون  شیهاکرده بود. صبورا به جان لب

 .بود گر ید انداخته بودشان و انگار در عالیم

. مامان...مامان رو به زور به شهیم د یاون...اون پرس ناپد-

 .. مامان... بابا رو دوست نداشتدنبابا شوهر یم

 !صبورا-

 ر یبا تکان سها به خود آمد و دستش را محکم ز  صبورا 

 .دیچشمش کش

 کرده؟  فیرو تعر  نا یبرات ا ...یکیک-

م! هر مامان...مامان مژده-

عاشق  د یبا گفت...یمگفت...یمشهیروز...هم

...عشق قشنگه...جز با عشقم با گفتبشم...یم
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 اونم عاشقی  یجا گفتازدواج نکنم...یم کسچیه

 .کنم...مادرم بدبخت بود

 کرد بردارد. حس یم چیصبورا باعث شد دلش پ هقهق

که   وقنی  هی. درست شبشود گره یم  شیهاهیر  انیهوا م

به شفه افتاد؛ تند و  افتاد،و به شفه یم د یبلعرا بد یم آیر 

 . به سخنی د یچرخصبورا یم یوقفه. نگاه ناباورش رو  یر 

. نفسش د یشکش بارهکیآب برداشت و  وایز یو ل ستاد یا

خس که خس  یانهیکرد. با س  دا یراه خودش را پ خرهباال 

 .به حرف آمد سخنی به کرد،یم

مادرت شما رو داشت. شما رو دوست داشته! -

 !صبورا یخوشبخت بوده، تو بچه بود

صبورا باال آمد و باالخره با سها چشم در چشم شد.  ش 

. د یدرخشیم شیهادر چشم بیعج نفرت و خشیم

 .که سها احساس ترس کرد  یطور 

به بابا  شهی...همگفتنداشت. دوستمون نداشت. یم-

 ا یبه دن ی...تو مجبورم کردگفتیم

خصوص از ...بهاومد ...ازمون...ازمون بدش یمارمشونیب
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 بعد از سه سال بابا راضز  صادق...چون...چون وقنی 

 شهو اون مجبور یم آد یم ا یطالقش بده...به دن شهیم

 !مونهب

 ها را به گوش کودیکحرف نیا نکهیاز وحشت ا سها 

  دانست. یمد یخوانده باشند، لرز 
 
 صبورا در هفت سالیک

ها حرف نیا نکهیمادرش را از دست داده است. فکر ا

شود، باعث  آنقدر تکرار شده است تا ملکه ذهن کودیک

 .وحشتش شد

 !صبورا-

ل اگه...اگه من رو بخوان به زور شوهر بدن...مث-

مونم...خودم  ...اما...اما نیمشممامان...بدبخت یم

 !کشمرو...خودمو یم

به سمت صبورا رفت و تن لرزانش را به آغوش  سها 

 .دیکش

خونه  هی...شبهیخانم...شب خونه قدیس-

  !...مادرمه...خونه...همون..همون مردهیهمسا

 .یلرز  یم یآروم...ولش کن...ولش کن صبورا..دار -
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...مثل کشهبابا...بابا بفهمه...من رو یم-

مامانم رو  دونم...یمدونممامانم...من...من یم

 خواست...چون مامان...یمکشهکشت...منم...منم یم

...چون..چون عاشق کشهبره کشتش...منم یم

مامان شدم.  هیشدم...چون..چون شب هیپرسهمسا

 ش...ازم بدرم....من راه مادرم رو یمگهخانجون یم

 .دونم...یمآد یم

لرزان نگاه کرد.  یبه صبورا د یتپکه تند یم  با قلنر  سها 

صبورا ترسانده بودش. نگاهش اطراف را  یی گو  شانیپر 

 د،یدکه صبورا کابوس یم  یی هاشب ی. در خانه براد یکاو 

صبورا را  یها بخش داشتند. حاال بهیی علت ناآرایمآرام

 .دیفهمیم

بخش و به دنبال آرامبه شعت به سمت کشو رفت  

و از  د یکش  ونیر ها بقرص انیگشت. قرص کوچک را از م

 آیر  وانیکرد، ل  چهارمکیپوسته خارج کرد. قرص را 

 کیبرداشت و آن را به خورد صبورا داد. شک نداشت تا 

 .صبورا خواِب خواب است گر یساعت د
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ز از پدرش   ینشاند و برا صندیل یرا رو  صبورا  کمک گرفیی

خانه خارج شد. با اول ز ز از آشیی قدم متوجه پدرش پشت  یر

خانه مانع د ز پن آشیی
ُ
 یپدرش رو  دنیاپن شد. ارتفاع ا

 یشده بود. صورت پدرش برافروخته و عرق رو  لچر یو 

 .گردنش نشسته بود

ز بابا....بابا خوب-  ؟یر

 .دیصورت سها چرخ یهاشم رو  نگاه
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ز ببابا....بابا خو -  ؟یر

  .دیصورت سها چرخ یهاشم رو  نگاه

 .خوبم-

از  . نایسر ستیاز چ حال بد نایسر  نیا د یفهمنیم سها 

  !پدر او؟ یهاحرف ا یصبورا است   یهاحرف دنیشن

 .نیرنگتون قرمز شده. عرق کرد د؟یمطمئن-

 .دیبه صورت و سپس گردنش کش دسنی  هاشم
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 .شممال فشارمه. قرص بخورم بهیی یم-

 .دیلب گز  سها 

 قرصاتون کجاست؟-

 ده؟یبابا، تو چرا رنگت پر من خوبم-

 به پدرش کرد نگایه سها 

ش بهش  ز یطبق تجو  ست،یحال صبورا خوب ن- دکیی

 ....نگرانشمآرامبخش دادم ویل

بان قلبش تند شده د ینگران ابرو در هم کش هاشم . رصز

 .بود

 .ششیپ میبر  ،پس چرا معطیل-

خانه هدا پدرش ز صبورا و  دنیکرد. د  تیرا به داخل آشیی

ش  تیحال بدش باعث شد هاشم چرخ را از هدا دخیی

 .خارج کرده و خودش به سمت دخیی جوان برود

م؟-  صبورا؟ دخیی

 .هاشم نشست یو خسته صبورا رو  جیگ  نگاه

 عموجان؟ صبورا؟ خویر -
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شانه  یو شش رو  د یاز چشم صبورا چرخ اشگ قطره

 .خم شد

 .خوبم-

ز از قرص خواب سنگ زبانش شده بود. هاشم نبض  یر

 .دخیی جوان را گرفت. تن شد دخیی جوان نگرانش کرد

 ؟یغذا خورد یک-

 .چشمش را بست صبورا 

 .شبید-

که از   رفت. سویی  خچالیو به سمت  د یکش  آیه سها 

 .گاز گذاشت تا گرم شود  یشب قبل مانده بود را رو 

 .اتاق، دراز بکشه یتو  مشیکمکش کن بیر -

 صبورا انداخت و به سخنی  یبازو  ر یدست ز  حرفیر  سها 

تر و قدش بلندتر بلندش کرد. جثه صبورا از او درشت

و  کرد یم یبود که صبورا خودش همکار  ارشیبود. شانس 

گرفت و او   به اتاق، نفیس دنینبود. با رس حسبدنش یر 

 .را بست شیهاتخت خواباند. صبورا چشم یرا رو 

 حالش بد نشه؟-
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شده. احتماال اثر همون  یلینه. نبضش منظمه فقط خ-

داره،  یعیهاش حالت طبشده. مردمک حالقرصه که یر 

ده،  ارمیهوش ز چ کیهست. تا خوابش نیر  .بده بخوره ییر

 شیچادر را از دور صبورا باز کرد و پتو را رو  با نگرایز  سها 

 و کنار گوش صبورا زمزمه کرد د یکش

 .دیببخش-

ر داد و دوباره زد و دست او را فشا نز یلبخند غمگ صبورا 

و به دنبال  د یرا بست. سها ناراحت لب گز  شیهاچشم

 .پدرش از اتاق خارج شد

 نقدر یگفتنش ا  کردم. فکر نیمدمیپرسازش یم د ینبا-

 .کنه  تشیاذ

 .افتاد شیو پ د یکش  آیه هاشم

 دونه؟باباش یم ه؟ینطور یچند وقته ا-

روانشناسا  گه! مخالف دکیی رفتنشه! یمدونهیم-

چون  نمیبا هم کنند،یم وونهیو مردم رو د اند وونهید

استادش بود موافقت کرد. آقاجانش اگه بفهمه شوصدا 

 !دیذار دخیی یم یرو  بیع گه. یماندازهراه یم
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تکان داد و به سها که سوپ گرم  یش  با ناراحنی  هاشم

 .نگاه کرد ختیر شده را داخل کاسه یم

  د؟یدونبابا...شما از گذشته یم-
ز
زد  صبورا...صبورا حرف

 !ترسونهکه منو یم

 .دیکش  آیه هاشم

جنوب، بعد از  میرفت م،یرفت نجا یمن و مادرت از ا وقنی -

  کیو دو سال نزد میچند سال برگشت
 

 خونه عمه زندیک

از اون  کیم  د یاراک، با میبعد از اون هم که رفت م،یکرد

اون دو سال  ی! تو یبچه بود یلیباشه چون خ ادتیروزا 

. دست و دمیمادر صبورا رو د م،یعمه بود کیکه نزد

سه ماهه باردار بود،  کهحایل. در ود شش شکسته ب

ز خودش رو پرت کرده بود پا بعد از اون  سالکی! ییر

 !ماجرا هم...رگش رو زده بود

 .دیلرز  شیهادهیسها از وحشت شن بدن

بازم  دمیاما شن میموقع مرگ مادر صبورا ما اراک بود-

ز خودش رو به پا اصال متعجبم  نیکرده و ا  ییر

اش تنها ش مادر مرده ینکرد.صبورا... سه ساعت باال
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. اگر االن زدهبوده. تا چند وقت بعد از حادثه حرف نیم

  .خود معجزه است ده،یرس نجا یبه ا

دهانش نشست. فقط فکر تنها  یسها ناباور رو  دست

مادرش،  انجهفت ساله با جسد یر  یاماندن بچه

و  د یآور باشد. چشمه اشکش جوشجنون توانستیم

 .شد سیصورتش خ

 نیاست. به پدرش هم گفتم. ا دهید بیصبورا آس-

...با ا ز چ نیدخیی  یاگر با مهد حنی  دم،یکه االن شن  یی ایر

به  ی. مجبور شدم از مهدشهازدواج کنه، خوشبخت نیم

شد دست از ش صبورا برداره. البته  پدرش بگم تا راضز 

ز شبسته بهش گفتم چون بدب یلیخ و شکاک شده. از  یر

خودش رو بکشه، کنار اومد اما  اقعا صبورا و  نکهیترس ا

 یبه خود مهد گردهنه، بریم ا یرو قبول کنند  یمهد نکهیا

 نیاز مشکالت ا اش. قبل از اون الزمه کیسو خانواده

 !حرف بزنه یدخیی با مهد

 .را گفت و نگاهش را در سالن چرخاند نیا اشمه

 رفتند؟ یک-
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لرزانش را گاز گرفت و طرف سوپ را  یهالب سها 

موقع حرف زدن  شیبرداشت. تمام تالشش کرد تا صدا

 .نلرزد

...غذا بگ- ز  .گردن...بر یمنیر رفیی

زنگ بلند شد. نگاه هر  یتمام نشده بود که صدا حرفش

را پاک  شیچشم.هاهم نشست. سها به شعت  یدو رو 

ها و کرد. سه سال با صبورا هم خانه بود. ضعف

را، اخالق  شیهابود. وسواس دهیرا د شیهاترس

بود  دهیاز پدرش را د اشرا و ترس تمام نشدیز  بشیعج

ز چن ورا که صب  کرد فکر نیم وقتچیه ویل را از  یروزگار  یر

 .ش گذرانده باشد

را زد . روز  د یدوبرادر کل دنیرفت و با د فونیسمت آ به

 .تمام شدن نداشت الیسختشان خ
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پتو، به شهر  انیدر م دهیچیداده و پ هیتراس تک وار ید به

. در نور کمرنگ چراغ داخل کرد غرق در خواب نگاه یم

. باران تند شد یم دهیرقصان برف د یهادانه ابان،یخ

 لیار تبدو آبد ز یآخر شب به برف ر  یدر شما ،زمستایز 

ز هم د ی. شاخواستیم یرو ادهیشده بود. دلش پ حاال و  یر

نه،  ا ی! ز یبارش برف ر  ر یخلوت مجتمع و ز  اطیح انیم

و  خواسترا یم ر یداغ کو  یهاخاک انیدلش گشت زدن م

ز ی ز چ افیی آشوب  خواستکهن. دلش یم  یهااز زمان ییر

ز درونش را با چ ز آرام کند، چ ییر که او را از زمان و   ییر

ز و چه چ کیبه خودش نزد یمکان دور کند و قدر  بهیی  یر

 .شیاز خاک و عطر آشنا

 ش،یر اخ یصبورا به عالوه مشکالت روزها مشکالت

داده  یفرار  شیهافکرش را مشغول و خواب را از چشم

ز بود. ساعت روم که   داد صبح را نشان یم یاتاقش دو  ییر

صدا به  نیو با کمیی  خواب بلند شدهباالخره از رخت

تخت اتاق غرق خواب بود و  یتراس آمده بود. پدرش رو 

 .صبورا در اتاق خودش
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 به تراس خایل و نگایه د یکش  شیهاهیهوا را به ر  یشما

ز یم یبرا انداخت. دلش خلویی   د یتا شا خواستنوشیی

قهر  شیهاکه با چشم  سبک شود و خوایر  نشیش سنگ

 .خانه شهناز قیآالچ هیشب یی . جاآمد بود به شاغش یم

و به بخار دهانش نگاه کرد. روز سخت  د یکش  آیه

نکرده  یرا سیی  مخصوص صبورا نبود. او هم روز آرایم

ساعت  نیصبورا چند شدن ناگهایز  دا یبود. از پ

بعد از خوردن غذا و صحبت  و مرتیصز  ی. مهدگذشتیم

 با پدرش، خانه را ترک کرده بودند. صبورا هم بعد  طوالیز 

نچندان آرام، چرا  بود. خوایر  دهیاز خوردن سوپ خواب

 .شدیم دهیاش در خواب شنناله یصدا که گایه

هوا با  یانداخت. شما نگایه یآسمان شخ و ابر  به

 گر یماندن در تنش رسوخ کرده و پتو هم د حرکتیر 

 .گرفت به داخل خانه بازگردد  میگو نبود. تصمپاسخ

یس  و  سد یبنو  خواستاشت، یمبه خاک ند حاال که دسیی

 د یشا کرد،یم ا یمه شیرا برا تیموقع نیسکوت شب بهیی 

هم بخوابد. ابتدا  افکارش را مرتب کند و کیم توانستیم
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ز  یبه اتاق صبورا ش  زد و از خوب بودن حالش مطمی 

صدا  تاپش را یر شد، بعد به اتاق خودش رفت و لپ

خانه رفت و کیی مد آ ونیر برداشت و ب ز  یرا رو  ی. به آشیی

خانه نشست. لپ صندیل یگاز گذاشت و رو  ز تاپش آشیی

نت،یرا باز کرد و با وصل کردن ا  .اش را گشودصفحه نیی

"" 

سال هم مادر و هم پدرم را از دست داده  کیاز  درکمیی 

را با گوشت و خونم احساس کردم. بعد  یمیتیبودم و درد 

ل همه د یمیتیاز مرگ مادرم به خانه بابابزرگ بازگشتم. 

آغوش مهرباِن  انیرا مهربان کرده بود و اجازه داشتم م

 و  کرد نیم نز یسنگ میرو  بانو به خواب بروم. روزها نگایه

 یادیمدت ز  خویسر  نیبود، اما ا امیی بانو الال یشبها صدا

  .دیطول نکش

  یی هم دا باز 
 

مرا آشفته سازد.  جمال بود که عزم کرد زندیک

  خواستیم
ز
 مرا هم مثل محمدرضا به آتا بسپارد. از طرف

  روممحمدرضا یم شیخوشحال بودم که پ
ز
از  و از طرف

 .دمیترسآن قوم بدون مادرم یم
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حرف  بار نیحجت بود، اما ا شیحرف پرسش برا بابابزرگ

  .شد وز یر جالل پ یی ننشست و دا جمال به کریس یی دا

ه بزرگ با و من از آن خان خواستند هنوز من را یم آنها 

اح انتها . در دمیترسیم بشیعج یو صداها اطیح یمسیی

اح هم یخانه بابابزرگ برا ز به مسیی بانو بود و  شهیرفیی

بودم، اما در  اطیدلخوش به نور کمرنگ المپ وسط ح

 .کردنیم امهمرایه آنجا کیس

وقت  ا یعادت داشت موقع خواب و  قدیس یی دا زن

ان  نر یعج یحمام قصه ها کند و من از   فیتعر از مابهیی

اح   یدار سم یپاها ز به مسیی که آماده بودند تا موقع رفیی

ان  از قصه خیر یر  یی . دادمیترسیم ندازند یب یر مرا گ از مابهیی

ز ب یکه راز   یخانه بود، مرا به هوا یهازن ر یمن و سا یر

اح یم یی شدن، به تنها رگبز  و من از ترس  فرستاد به مسیی

اح شبها خودم را خ و روزها، کتک  کردمیم سیمسیی

 .خوردمیم

ان ز  گفتیم یی زن دا  ان تمام دخیی حرف  ویل با یازمابهیی

ز تا به کن دزدند گوش نکن را یم ند و من  ییر پرسانشان بیر
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شوم چون از نگاه  دهیمن هم دزد یکه روز   دمیترس یم

ارت در ذاتم بود طایز یمن دخیی ش یی دازن  .بودم و شر

بانو  یهامن جواب داد و نه التماس یهاهینه گر  عاقبت

بود؛  شیبابابزرگ، حرف حرف پرسها یبه بابابزرگ. برا

 شیپ ا ی رفتمجالل یم یی به خانه دا د یبا ا یآن!  ا یو  نیا ا ی

و من  د یآتا! بانو عاقبت به نفع پرس کوچکش کنار کش

با من  مشیداد که خانه پرس عق حیتنها ماندم او هم ترج

  !بفرستد ها بهیغر  انیشود تا مرا به دوردست و م روشن

 .من به خانه وحشت بازگشتم نگونهیا و 

دراز  یاکوچه  انهیبود. در م نر یخانه عج جالل،یی دا خانه

 یانام داشتند. خانه دار یکه سپ  یبلند یهابا درخت

  ار یبس
 

. کرد یم بزرگ که سه خانواده در آن زندیک

و  یی داکوچِک زن  یعمو  ِن ز  ،قدیس یی داو زن جاللیی دا

 .وسفی شیپرسعمو 

که بر مِن هفت ساله مشخص نبود، هر سه   علنی  به

و داخل  کردند را به زحمت تحمل یم گر یکدیخانواده 

  اطیح
 

در  بزرگ خانه، حد و مرز داشتند. حوض بزریک
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ی
ف تمام ساختمان  ر یبود. ز  اطیح ایز یو م قسمت شر

ز رزمیز    کیتار  یر
 

 یم نر یعج یبود که از آن صداها و بزریک

ان است گفتیم قدیس یی داآمد و زن  !خانه ازمابهیی

 

 ۱۱۹پارت#

  انبار آب
 

را پر کرده بود. دو  اطیح جنویر  مهین بزریک

ق و غرب حوض بودند که با آب  باغچه بزرگ در شر

 شدند یم یار یحوض آب
ی
ف خانه،  و شمایل . در ضلع شر

  .خانه قرار داشت یبنا

ز ساکن تر بودند. و ترسناک تر بیانه از خود خانه عجخ یر

 گفتند . یمدمیرا ند یی کوچِک زن دا  یوقت عمو  چیه

حرف "او" را گوش  دمیشده و من بعدها فهم د یناپد

در  یی نداده و "او" او را برده است. همرِسعمو، به تنها

  یبنا
ی
ف   شر

 
صدا  ال یعمول. همه او را زنکرد یم زندیک

بددهن و  ار یفرزندش را شوهر داده و بس . تنها زدند یم

  یر انج یهابدخلق بود. مرز او، درخت
ی
ف و  باغچه شر

ساختمانش  کیبود. نزد اطیح انیاز حوض م یمین
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اچ اجابت مزاج مثل  ینداشت که برا از یداشت و ن مسیی

 .آب انبار برود کیما تا نزد

ز هم ب شمایل قسمت ک   یی دازن یما و پرسعمو  یر مشیی

اخم به چهره داشت و نگاهش به  شهیکه هم  یبود. مرد

 لیهرگز نه عمو شد و نه فام میمن دوستانه نبود. او برا

  .کینزد

در خانه بود نه من جرئت شوصدا  که وقنی   یمرد

 شیهاداشتم و نه بچه
ی
ز رزمیاز ز  یمیحوض، ن مانده. باف  یر

 مهیاز آب انبار و ن یمیما بود. ن یو درخت توت برا

 یداشت هم برا ننی یز  یهاکه گل  تر باغچه غریر کوچک

مورد توجه زن او بود و  دا یکه شد  یی هاپرسعمو بود. گل

 
ز
 .مفصل نوش جان کنم شوم تا کتگ کشیزدبود تا ن کاف

  گر یجز من، دو کودک دخانه به در 
 

. کردند یم هم زندیک

 یهاساله، بچههشت ونسیساله و دوازده یفتانه

. کردمیم یمن از هر دو دور  یمیقد یس. طبق تر وسفی

 لیهم ما یی دابا من خوب نبودند. زن وقتچیها هبچه

 .شوم کشانینبود نزد
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در خانه بود، اوقات خوش من  جاللیی که دا  یی هاوقت 

 گذاشتو کتاب مقابلم یم نشاند یم شیپاها یبود. مرا رو 

  .خواندیم میو برا

که   و گایه داد من وعده مدرسه در سال بعد یم به

و من  خواند خوشش آواز یم یحوصله داشت، با صدا

برخالف ذات  یی . داکردمنگاهش یم شیمست صدا

 نینداشت و ا یابچه چیه یی مهربان بود. دا اشنظایم

ز دوم خاطر آن، چندان مورد توجه بود که به علنی  یر

 .بابابزرگ نبود

 میبابابزرگ به خاطر عق دمیتا فهم د یطول کش ها سال

کت در عمل یط یی شدن دا ناراحت بود. از  ،نظایم ایی یشر

  یی جدا شدن دا
 

کردنش در   از خودش و کارش و زندیک

 ب یی دازن خانه مورویی 
ز که   علنی  نیشیی یبود و ب ار یر

 یی حضور زن دا راند بابابزرگ پرسدومش را از خودش یم

 زن کودیک نیتر و ترسناک نیتر بیکه عج  بود. زیز  قدیس

 .من، تا قبل از آمدن "او"بود
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جز با آرامش آغاز شد. به یی من در خانه دا زندیک

 بیعج یهاقصه یی دانبود و زن یی که دا  یی هاشب

اح یم گفتیم   فرستاد،و مرا تنها به مسیی
ی
روزها آرام  باف

به غذا خوردنم کار داشت و نه وادارم  بود. نه کیس

و  نشستت دار یمپش یی دازن ببافم. گایه قایل کرد یم

 ا ی. با نقش زنان کوزه به دست بافتیم شیمیابر  چهیقال

 .بایز  یهابلبل و درخچه

ز آنچنان سحرآم ها نقش بودند که  فیآنقدر لط افیو ال یر

ز شدم. زن بار نیا برخالف مادرم  یی داخودم مشتاق بافیی

بود و من مجبور شدم که سفت گره زدن و نقشه  یجد

 .میر گب اد ی را اصویل خوایز 

ز قال حمیتفر  ز و نگاه کردن به  جا کی چه،یجز بافیی نشسیی

ز زود قوان یلیآن خانه بود. خ یبایز  اطیح خانه را  یر

خانه  امن، خشم اهایل یآموخته بودم و با ماندن در جا

 .کردمرا از خودم دور یم
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ان  یهاو کتک ها یادرار شب اگر  بعدش نبود، اگر ازمابهیی

  یروزها نیتر و خوش نیتر نبودند، آن روزها، آرام
 

 امزندیک

 .بود

بود.  وسفیو شخ  د یحضور پرسک سف م،یروزها تنوع

 هیر و به حرکت آرام آب خ نشستمکه لبه حوض یم  گایه

  .شدیم کمینزد واشگی ونسی شدم،یم

ز چ دشیتپل و سف یهادر مشت میبرا هربار  داشت.  ییر

 بار کیلواشک.  یاتکه بار کیزردآلو بود و  یسیق بار کی

 واشگی ال یکه از سمت زن عمول  ییر انج گر یو بار د بیس

  .بود دهیچ

صورت تپل و  د یخندیم از او خوشم آمد. وقنی  کمکم

رنگش  یسر یم یهاو چشم شد شخ یم دشیسف

 شهی. مهربان بود و همخورد و غبغش تکان یم د یدرخشیم

پر. با وجود تپل بودنش، مثل  یا هیاز هد شیهاتدس

 .و استاد پنهان شدن بود د یدو باد یم

ز رزمیاز ز  مچش را وقنی  نکهیرا دوست داشتم تا ا او   یر

زده بودم و او ادعا گرفتم. من وحشت  آمد یم ونیر ب
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ز داشت مخزن تمام چ خوشمزه جهان همان  یهایر

ز رزمیز   یآلبالو  ،یسیشور، ق ،است. لواشک، تریسر  یر

ز خشک، کشک و همه چ  .گریمزه دخوش یهایر

از او فرار کردم. او  د،یکوبکه تند یم  با قلنر  ده،یترس

ان  ال،یزن عمو ل یر عالوه بر درخت انج از خانه ازمابهیی

ز چ  ز یعز  میبرا ونسینه  گر ی! بعد از آن روز دد یدزدیم یر

ا دمیترس. یمخوردمیم شیهابود و نه از خورایک ن از مابهیی

قول  مناو که پرس است مرا به مجازات بدزدند.  یبه جا

وارد  اجازهنکنم. قول داده بودم یر  طنتیداده بودم ش

 نهینشوم، قول داده بودم مقابل آ یی دازن اتاق خصوض

قول داده بودم ظرف غذا را نشکنم تا  ستم،ینا یوار ید

ان شاغ من ن از  اشیداشت با دزد ونسی ند،یایازمابهیی

 .انداختخانه آنها مرا در دردش یم
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ز از آن روز، همه چ بعد  آرام بود تا آن صبح نحس  یر

رفته بود و من دلتنگش بودم.  تیبه مامور  یی . داتابستایز 
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بلند  شانیبا پرسعمو باال گرفته و صدا یی دازن یدعوا

بود. از ترس داخل خانه مانده و از پنجره نگاهشان 

شخشان را فراموش  یهاچشم وقتچی. هکردمیم

و  اثیر دزد است و م یگر یداشتند د ا . هر دو ادعکنمنیم

  .است دهیگنج را باال کش

بعد از  یی داناخن به دندان گرفته بودم. زن زدهوحشت

آنها نگاه  ر ی. به تصو ترساند و من را یم شد دعوا بدخلق یم

" "یه صورتم تکان خورد و کیس یجلو  که دسنی   کردمیم

 .گفت

با  ونسی. دمیو عقب پر  دهیکش  یعز یوحشت ج از 

چند  شیها. در دستکرد براق نگاهم یم یی هاچشم

 .کردیم شیی یو وحشتم را ب خورد شاخه گل تاب یم

« ! آشنی »گلها را مقابلم گرفت و گفتجلو آمد و  قدیم

و  کردمحرفش فکر یم یو به معنا کردمهنوز او را نگاه یم

 یکه نبودم که در اتاق به شعت باز شد و صدا  یبه قهر 

 .خانه را برداشت اد یداد و فر 
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و به  د یرا کش میبه سمتم حمله کرد و موها ونسیمادر  

. من میوسط اتاق پرتابم کرد. آن روز  هر دو کتک خورد

را پرسک اغفال شده.  ونسیو  دند یو هرزه نام تهیرا عفر 

دم تا بعدها از  سم. هرچند  یی دا کلمات را به ذهنم سیی بیی

 و یر  فیهم دخیی کث یی شک داشتم دا
ز
ف مثل من را  شر

دودو  میهاداشته باشد. از وحشت چشم دوست گر ید

ز رزمیمرا به ز  هیتنب یبرا یی داکه زن  زد یم فرستاد. به  یر

ان  !خانه از ما بهیی

که مرا به آنجا نفرستد. اما   کردمو التماس یم زدمیم غیج

 یدلش به حالم نسوخت. در را که قفل کردند بو  کیس

 .کرده بودم  سی. خودم را خد یتند ادرار در مشامم پچ

ز رزمیبه عقب برداشتم. ز  قدیم بود. از ترس  هیپر از سا یر

. غیج یامد و صدا فیسر  یزبانم بند امده بود. صدا

 . کیسمیشندسم پاها را یم یشدند. صدا کمینزد ها هیسا

 زدم ویل غیج شهکیانم باز شد و . دهد یخندبلند یم

 ونیر ب میدهانم را بسته بود که صدا نامری   انگار دسنی 

ز زم ر یبزرگ وارد ز  ی. نور آمد نیم قد  ها هیشد و سا یر
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. دمی. "او" را ددمی. به سمت نور چرخدند یکش

. شد یم دهیکش  وار یتا د اشهیبزرگ داشت. سا یی هادست

آمد تا مرا با  شیجرئت نداشتم نگاهش کنم. دستش پ

د که از هوش رفتم  .خود بیر

 

. شب بود و دمیکش  غیزده جبه هوش که آمدم، وحشت 

انم. دسنی  فکر کرم خانه دهانم نشست و  یرو  از مابهیی

شم بود. در خانه  یباال یی دا. زند یچیدر گوشم پ یسر یه

 !بودم یی دا

امروز به  یاگر از ماجرا»کرد و گفت.   کمیشش را نزد 

اجازه  بار نیو ا فرستد دوباره مرا به انبار یم م،یبگو  یی دا

ند.  دهد یم  شهیهم یمن برا نگونهیو ا« مرا با خودشان بیر

 .الل شدم

""" 

بند شد و نگاه سها از صفحه لپتاپ  گویسر   امکیپ یصدا

جدا شد. دست لرزانش باال آمد و اشکش را پاک کرد. 

 ی. نگاهش رو داد چهارصبح  را نشان یم ساعت گویسر 
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ز خط چ کینشست و آن را باز کرد.  امکیعالمت پ  یر

را بست. اپراتورها شورش  امیپ بود. عصنر  امکیداخل پ

 .را درآورده بودند
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ز کتاب یم یانگشت رو  با  تا شخط از دستش  د یکشمیی

 شیرا از حرکت تند پاها نیبود و ا خارج نشود. عصنر 

ه کنارش ک  . کتاب قطور مقابلش و جزوایی د یفهم شد یم

 .متمرکزش کند توانستبود هم نیم

داد و  هیتک و به صندیل د یبه شش کش کالفه دسنی  

کلمه از   کیچشم بست. شک نداشت که صبورا هم 

 .است دهیرا نفهم شیهادرس

نه  نیتمرکز کنند و ا توانستند مشغول بود و نیم ذهنشان

صبورا را درک  او خوب بود و نه صبورا. نگرایز  یبرا

داد آشفته باشد. قرار بود پدرش به  و به او حق یم د کر یم

 نیبا صبورا و پدر او حرف بزند و ا یو حضور  د یایآنجا ب

 
ز
 .بود تا او را آشفته کند کاف
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با  توانستکتابش را بست و جزواتش را جمع کرد. نیم 

 یگرفت ش   می.  تصمسد یمشغول گزارشش را بنو  یفکر 

را باز کرد و وارد  اش. گویسر به صفحه داستانش بزند 

ز اش شد. چصفحه از دو شب قبل و درست بعد از  ییر

ز داستان آزارش یم   .دادنوشیی

ز  در هم  شیهامرور کرد و ناگهان اخم گر یبار د کیرا  میی

که   را باز کرد. شنر  اشگویسر   یگره شد. به شعت گالر 

مادرش را به دستش داده بود،  یهاپدرش دست نوشته

کرده   هیر ذخ اشگویسر   یو در گالر  ها عکس گرفتهاز آن

 .بود

. آن روزها اشیی به دوران دانشجو گشتیمعادت بر  نیا

ز با خود داشت و از همه چ نز یدورب شهیهم عکس  یر

دردش  شیبرا کار نیاوقات ا یلی. هرچند خگرفتیم

که   آمد یم شیهم پ یادیز  یهازمان ویل کرد درست یم

 .ها کارگشا بودندعکس

ز ها را باال و پا عکس . افتیکرد و عکس مورد نظرش را   ییر

اش در با نوشته دار یکوچه سپ  یمادرش از خانه فیتوص
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 کیداشت اما با آنچه خودش از نزد خوایز هم تیسا

 .داشت ار یبود فرق بس دهید

که در آن ساکن بودند، قطعا همان   وسفی یخانه

  قسمت غریر 
ی
 یاچهباغ انیمانده از خانه بود. از م باف

و باغچه را پر کرده  دهیکش  وار یکه مادرش گفته بود د

که مادرش از آن نام برده بود   درخت تویی  یایبودند. بقا

 میدر قد پرده از قتیل شیهاشهیهم همان بود که ر 

 .برداشته بود

ز چ اما   یمورد سوال بود، ساختمان خانه شیکه برا  ییر

ها آن تر از انبار و حوض بزرگ و مهمبود. آب یکنار 

 
ی
ف که   ی. هر چه فکر کرد، از همان روز ساختمان ضلع شر

از ساختمان ضلع  یشده بودند، خیر  دار یوارد کوچه سپ

 
ی
ف خانه خودشان  یخانه هم به ورود ینبود و ورود شر

 .شباهت داشت

ز مالک   د یفهمیم د یبودند. با وسفیو  خانه هم قدیس یر

اش آمده است. و خانه ال یل عمو بر ش زن یی که چه بال
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پدر  ن،یمادربزرگ صدرالد د یبا ال یعمو لحدس زد، زن

 .مهندس باشد

 یو فکر کرد اگر ماجرا د یو لب گز  د یبرگردنش کش دسنی 

و  وسفیو  گنج و خاطرات مادرش درست باشد، قدیس

  .اندعمو به خاطر گنج خانه را ترک نکردهزن

بعدها  چرا خانه نکهیذهنش را مشغول کرد. ا سوایل

 ا یشده بودند؟ آ یی به جدا شده بود و وراث راضز  بیتخر 

همان قتل باعث شده بود که آنها  ا یشده بود  دا یگنج پ

 دهند؟ تیخانه رضا کیبه تفک

 زمایز  یرا پاک کرد. در بازه اششایز ینشسته بر پ عرق

 
 

. باتوجه به حرف کردند یم قتل، سه خانواده با هم زندیک

ز مادرش تفک ،مرتیصز  شده  کیخانه درست بعد از رفیی

 ا ینداشت؛ قاتل، هر شخص  شیی یمعنا ب کی نیبود و ا

خانه ارتباط داشت  یبا اعضا میکه بود، مستق  اشخاض

ز قطعا چ نیو ا بود ها و از همان هم به  سیبود که پل ییر

 .بود دهیآن رس
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ز حبس شد. چ از ترس و نگرایز  نفسش او را از  یموذ ییر

 .ترساندخاطرات مادرش یم یپاره شده یهاقسمت

حارصز نبود با خانواده مادرش حرف بزند، خودش  پدرش

 کردن از کسایز   یهم عاقالنه دور  د ی. شاکرد یم یکار   د یبا

 .بود که احتمال قاتل بودن هرکدامشان وجود داشت

ز انگ اما    هیر
 

 ا ی ؟قتل چه بود؟ گنج، اختالفات خانوادیک

ز بود؟ چ انیدر م یگر یبحث د مادرش.  ی«او»مثل  ییر

و شش را محکم تکان داد. امکان  د یاز ترس به خود لرز 

ماجرا باشد. در واقع دعا  نیا یر نداشت مادرش درگ

 .با آن نداشته باشد ارتبایط چیکه مادرش ه  کرد یم

 و آرزو کرد که یم د یکش  شیموها انیم دسنی  کالفه

و مبهم به ا . حیسند یرا بب قانویز توانست اسناد پزشگ

ز چ گفتیم مانده به دست  یهااز استخوان جالنر  یهایر

. نه داد نشانش نیم یسند یآمده است.  قطعا دکیی زند

 .ماجرا خانواده دوستش بودند نیا یپا کیکه   وقنی 

را بست. وسوسه زنگ زدن به مهندس و  اشگویسر   یگالر 

مبارزه با  یصحبت با او به جانش افتاده بود. کالفه، برا
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ز م یرا رو  گویسر   ،یحس کنجکاو  . ستاد یگذاشت و ا  یر

  .توانست آرامش کند دم نوش یم کیخوردن  د یشا

 کانیی گذاشت و داخلشان کیم  یدم نوش رو  واِن یل سه

. آب جوش را اضافه کرد و ختیاسطوخودوس و بابونه ر 

را گذاشت تا دمنوش دم بکشد. حتم داشت  ها وانیدر ل

 .کنندکه پدرش و صبورا هم از آن استقبال یم

. مشخص بود که د یفکر کردن به پدرش ابرو در هم کش با 

و سها با  کند نیم افتیاز سمت مادرش در  اخبار خویر 

بود،  امدهین شیصبورا پ یفکر کرد که اگر ماجرا ناراحنی 

 .رفت پدرش زودتر از آنجا یم د یشا
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هیو  یبلند شدن صدا با  به سمتش رفت و آن را  ،گویسر   یر

شماره شهناز را نداشت. تلفن را  دنیتظار دبرداشت. ان

خانه نشست صندیل یگوشش گذاشت و رو   یرو  ز  .آشیی

 .سالم شهناز خانم-

م، صدرالد-  .هستم نیسالم دخیی
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 دهیو نگاهش به سمت اتاق کش د یلب به دندان گز  سها 

 .شد

 .صولت یسالم آقا-

 با پدرت صحبت کنم؟ تونمیم-

 به شاغ حرف اصیل نز یچبدون مقدمه نیصدرالد نکهیا

جا جابه رفته بود، هم خوب بود و هم بد. معذب کیم

 شد

 .با اقوام مادرم حرف بزنه ستین لیپدرم ما-

 .افتیدوام ن اد یخط ز  یآن سو  سکوت

 .مهم یلیبه پدرت بگو موضوع مهمه. خ-

 صولت؟ یشده آقا چی -

 .کرد  مکنی  نیصدرالد

 وسفیوارد خونه آقا که شخیص  میدیما... امروز فهم-

ز رزمیشده... و ز  با  یکار   گهید سیپل ا ی...گو ا یرو کنده. گو  یر

 .اونجا نداشته

آب دهانش را قورت داد. شک نداشت که موضوع  سها 

 موضوع اصیل م،یتجاوز به حر  نیاست و ا انیدر م مهیم
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و به سمت اتاقش رفت.  ستاد ی. نگران استیصحبت ن

 نیهنوز در اتاق را باز نکرده بود که حرف صدرالد

 .اش کردشوکه

ز رزمیز  یجسد...تو  کی- رو بازداشت  وسفیشده.  دا یپ یر

باهاش حرف بزنم... بگو  د یکردند... به پدرت بگو با

ز رزمیز   .موضوع چقدر مهمه شهخودش متوجه یم یر

 یهاادداشتیلرزان در اتاق را بازکرد.  با دسنی  سها 

. به صورت پدرش گرفتچشمانش جان یم شیمادرش پ

ز رزمینگاه کرد و زمزمه کرد ز   .یر

ش هدا لچرشینگران و  هاشم  .کرد  تیرا به سمت دخیی

 ؟زیز حرف یم شده سها؟  با یک چی -

خونه  یخونه..تو  ی...قتل شده، تو چرا..چرا هرچی -

دنش؟ونیر خاکش کردند؟ چرا ب  ...نیر

ز . سها دستش را پاد یاز آن سمت آه کش نیصدرالد  ییر

 .را به سمت پدرش گرفت آورد و گویسر 

ز رزمیز  ی..تو ی..تو  گهیم نی... آقا صدرالدآقا -  یر

 .کردند  دا یجسد...پ
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 حیهاشم از وحشت گشاد شد. معطل توض یهاچشم

زانو  یرا گرفت. سها کنار پدرش رو  سها نماند و گویسر 

 .نشست و نگران به دهان پدرش چشم دوخت

 گه؟یم شده صدر؟ سها چی  چی -

یس دو  برده بودند و هر دو  اد یرا از  دوست سالم و احوالیی

ز چ کینگران به  ک فکر یم یر  .کردندمشیی

ون اونجا آدم  گفتیم ادته؟یمژده  یحرفا- از مابهیی

ز رزمیز  کشند؟یم و رو کرده.  ر یگنج ز   یبه هوا گی..رو یر

 ویل کنهو اون آدم فرار یم شنمتوجه یم ها هیهمسا

ده...هاشم...جون زنت ش دا یجسد پ کی یایبقا

 .درخطره

. د ینکن یباز  نی. اون رو وارد استیاون حالش خوب ن-

 کدومتونچیرفته، ه ادتونیبود...  ضیمر  ضه،یمر 

 بود؟ ضیچون مر  د یحرفاش رو باور نکرد

رو گرفتند، اونم از  وسفیوضع فرق کرده، هاشم. -

 وسفیممکنه بازداشتش کنه.  سیمژده گفته. پل یحرفا

  .ادعا کرده قتل ممکنه کار مژده باشه
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ز دهانش گذاشت و ه یناباور دست رو  سها  . د یکش  یر

ها را اجازه داده بود، سها حرف نکهیاز ا مانیهاشم پش

 .را دور کرد بشنود، گویسر 

. مارهیبچه بوده. االنم ب هیامکان نداره. مژده اون وقتا -

م که زمان مرگ رو حدس بزنه، از کجا معلو  تونهیم سیپل

 .مژده اونجا بوده، خاک شده باشه جسد، وقنی 

سالش بود. اصال جثه رفت هجده نجا یاز ا مژده وقنی -

بهش  تونند که داشت، یم  یانداشت و با سابقه یز یر 

. میباهات حرف بزنم. ما همه نگران د یتهمت بزنند. با

 .قدیسمن، شهناز و خاله

 .دیاز خشم لرز  هاشم

 .رهید یلیشما خ نگرایز  یبرا-

باشه.  ونسیهاشم... احتمال داره اون جسد، جسد -

 .مرد ا یکوتاه ب

. سها ماند  هیر رو خگشاد شده به روبه  یهابا چشم هاشم

 .پدرش، دستش را فشار داد یهادهیاز شن خیر یر 

ز بابا، خوب-  ؟یر
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 .نگاه نگرانش را به تنها فرزندش دوخت هاشم

 نمت؟یکجا بب-

 

 ۱۲۳پارت#

دارند. انگار زبان دارند و  ها قدرت خاضمکان بعیصز 

بناها آنقدر عظمت دارند که در  . بعیصز زنند حرف یم

 .یشو مقابل سلطان الل یم نی یمقابلشان مثل رع

شآمد  د یکم نبودند، اما شا  هیدست ابن نیشهر، ا نیا در 

بود که انتخابش کرده بودند.  یاتمامشان، عمارت و خانه

 
ی
به  چویر  یهاشده و مقرنس یکار گچ  در بدو ورود، طاف

و  با یز  یهااستقبالشان آمد و بعد از آن تاالرها و رواق

زنده  ا یکه گو   ینواز چشم یهاها و نقش. رنگدیز ید

. شک نداشت اگر به دنبال زدند یم و حرف دند بو 

قسمت مورد  خز یتار  هیابن رفتنیم شنایسانسان

 یبارها و بارها از بناها کهنی. با وجود اشد اش یمعالقه

و شکوه  ها یکار نهیکرده بود، هنوز هم آ  دنیشهر د یبایز 

 .کردمبهوتش یم اسالیمرایز یا یبنا و معمار 
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طعنه  یامروز  یهاها و سازهکه به کاخ  یمیقد یی هاخانه

 یعظمت علوم معمار  ،یی بایو عالوه بر شکوه و ز  زدند یم

  .دندیکشرا به رخ یم انیرانیا

از مجموعه  که در آن حضور داشتند، بخیسر   یر تاال

  هیبود که از زمان زند عماریی 
ی
و  میمانده و بعد از ترم باف

  اثیر توسط م یبازساز 
 

به هتل پنج  لیتبد ،فرهنگ

شهر  انیبلندش در م یهایر شده و با بادگ یاستاره

 دکنندگانشیو اصالتش را به رخ بازد د یدرخشیم

 .دیکشیم

تاالر را دو چندان کرده  یی بایز  ها،یکار و منبت ها یبر گچ

 یدولته و چندلته، شاهکار  ا یو  دار اریس یهابود. پنجره

بازانه از ودل. نور دستدیز یخلق کرده بودند د

شفاف  یهاشهیو ش د یتابدولته به داخل یم یهاپنجره

و  داد عمارت را یم ا یهتل  یبایز  اطیح دنیاجازه د

  یهاشهیار با شکست نور در شد اریس یاهپنجره
 

و  رنگ

ز دلنش ار یبس یی فضا شان،یبایز   .کرده بودند  جاد یا یر
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 نیبه جز ا یگر ید یخودش فکر کرد که کاش پدرش جا با 

 نیا فیمالقات انتخاب کرده بود. ح یرا برا با یز  یبنا

ناخوش همراه شود. پدرش  یاکه با خاطره  نهیتاالر پر آ

 ن،یداشت. او قرار بود عالوه بر صدرالد یگر ید لیاما دل

 کیجا مالقات کند. حضور در پدر صبورا را هم همان

ز احتمایل یکه جلو   شد باعث یم ،یممکان عمو   باالگرفیی

ش گرفته شود لیبرخورد نامطلوب خل ا یبحث و   .با دخیی

 لشیدل نیتر داشت و مهم د یام لیخل یبه آبرودار  پدرش

ز انتخاب عمارت هم یبرا ود. عالوه برآن، عمارت دور ب یر

بود و با توجه به آنکه طبق گفته  نیاز خانه صدرالد

کت در  یبرا رانیا اتیادب د یچند تن از اسات نیصدرالد شر

ها در در آن هتل اقامت داشتند، حضور آن یاکنگره

ز شک برانگ گرانید یآنجا برا چرا  د یفهمنبود. هنوز نیم یر

پدرش با خانواده واهمه دارد.  ا یاز مواجهه او  نیصدرالد

 .دیفهمگره خورده پدرش را نیم  یهاعلت اخم حنی 

پدرش  رخمیکرد و به ن  کینزد شیهارا به لب شیچا

ز که دو م  ستینگر  تر نشسته و منتظر مهمانش طرفآن یر
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نگاه کرد که  یی بود. نگاهش را از پدرش گرفت و به صبورا

 .بود دهیگش پر و رن دهیرا باز به دندان کش شیهاناخن

 ؟یچقدر درس خوند-

را به سها دوخت. کامال مشخص بود  جشینگاه گ صبورا 

که   جوایر  الیخکه متوجه حرف سها نشده است. سها یر 

 .دیشد و پرس دانستیم

 ؟یحرف نزد یبا مهد-

 .دیلب گز  صبورا 

 !. ازم دلخورهدهینه! جواب نم-

 «!پرسه احمق»لب غر زد؛  ر یز  سها 

زدند  از خونه و هزار حرف پشتت یم رفنی باهاش یم-

 خوب بود؟

 .دیاش چکگونه  یصبورا رو  اشک

. فعال که به هیر وصلت شنگ نیا د یخواستشما یم-

 !و پدرم موفق شده پدر تو رو آروم کنه د یدیهدفتون رس

 .چادرش را مشت کرد با ناراحنی  صبورا 
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... من اد یزود کنار ب نقدر یبابا ا دونمیم د یمن بع-

 !شناسمشیم

طرح  کیو استکان کمربار  د یولرم شده را نوش یچا سها 

 .گذاشت  نز یرا داخل س ینارص 

و  ستمیتو ن یجا شناسم،بگم! بابات رو نیم چی -

قضاوتت کنم و  تونم. پس نیمستیتو ن هیشب تمیشخص

  .ختم بشه یر مالقات به خ نیا دوارمیبگم چکار کن. ام

 !داداشم از صبح جوابم رو نداده-

. دانسترا یم گی نیبه تاسف تکان داد. علت ا یش  سها 

هنگامه رو  شیبه خاطر شاهکار صبورا، دست صادق پ

شده بود. هنگامه هم از مادرش دلخور بود و هم از 

 یی   دهیمادرش و صادق را شن یصادق! ناخواسته گفتگو 

ز چ نیصادق برده بود. ا شغل مخقز  انیبه جر  بود که  ییر

گفته بود. صادق به خاطر   شیاقبل صادق بر  ساعتمین

 در واقع خودش عصبایز  ا یلو رفتنش از دست صبورا و 

که صبورا شانس آورده است که   کرد بود و سها فکر یم

 !دیآهمراه پدرش، صادق به آنجا نیم
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ز هم هینگران نباش. داداشت از دستت عصبان-  !یر

و نگاه سها ناخواسته  د یصورتش چک یصبورا رو  اشک

 .دییاطرافش را پا

ه بر -  نی. با اآب به دست و صورتت بزیز  هی یبهیی

 .میکنرو جلب یم گرانیها توجه دچشم

ز تکان داد و نگاهش تا م یش  صبورا  پدر سها رفت و  یر

 .برگشت
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 دونستم...نیمدونستممزاحم شما شدم. نیم د یببخش-

چرا  . اما از صبح که برام گفنی نیمشکالت دار  قدر نیکه ا

...خدا رو شکر هیبدجنس نکهی... با انجاستیبابات ا

 گشت،دنبالش یم خانمکه قدیس  یاکه مژده  کنمیم

اون ..اون جسد به مامان مژده  نکهیمامان توئه! فکر ا

 .کردیم موونهید هربط داشته باش

راه افتاد.  بهداشنی  سیرا گفت و به سمت شو  نیا صبورا 

نگاه کرد.  و به دور شدن صبورا  د یسها ابرو درهم کش
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ز روم یانداخت و رو  ر یشش را ز   ایلیخ خظ د،یسف ییر

شهر  نیها، در او با خودش فکر کرد در آن سال د یکش

پدربزرگ  ونس،یاند؟ زمزمه کرد؛ چند نفر مفقود شده

و پدر شهناز. به عالوه جوانک عاشق مادر  نیصدرالد

جسد دوم فکر  تیو به جنس د یصبورا. ابرو در هم کش

 ا یجسد دوم هم استخوان است  دانستکرد. نیم

مرد؟! چقدر از زمان  ا یکامل است. زن است   کرشیپ

ز در ب ا یمرگش گذشته است؟ آ  نیا یهاگمشده  یر

با چند  یجوار هم وجود دارد. فکر هم خانواده، زیز 

 .جسد تنش را لرزاند

 !سالم-

 .به ناگهان باال آمد و به سالم کننده نگاه کرد شش

 !شدم پورتیمنم د نجا؟یا نمیبنش تونمیم-

ز سها به سمت م نگاه که حاال مهمان   د یپدرش چرخ یر

 !صولت نیداشت؛ صدرالد

 .دییبفرما-

 .و نشست د یرا کنار کش صندیل شهاب
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- 
 

ز انداختند. ع من رو از زندیک گل، حاالم   یخر موندم تو  یر

 !تماشا نجا یاومدم ا

کرد و   زد یمبه مرد جوان که با خودش غر  نگایهمین سها 

 ر ینگاه کرد. صبورا د بهداشنی  سیسپس به سمت شو 

 .کرده بود

 !کنند  یر ما رو درگ خوانالبد نیم-

 .خودش را هم قانع نکرد چه رسد مرد جوان را حرفش

نشه  یر ماجرا ختم بخ نیبشم؟ اگه ا یر درگ نیاز ا شیی یب-

ز ! تا همکنمیم دا یپ هزار تا مشکل با نظام مهندیس االنم  یر

 .از اعتبارم کم شده کیل

 !پره یلیدلتون خ-

 .و اخم کرد د یکش  آیه شهاب

دو هفته روزگار برام نمونده! بدتر از همه  گی نیا یتو -

 .روزها، امروز بود

و نگاهش  د یاز ش آرامش کش صبورا، نفیس دنیبا د سها 

ت مشگ به  را به مهندس جوان دوخت. کت تک اسیی

بود و  دهیو شلوار کتان کرم پوش رسیم اهنیر همراه پ
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 یرا به باال شانه زده بود. برخالف چهره شیموها

 .اش، ظاهرش مرتب بودگرفته

ز چ-  ستیکه از گذشته رو افتاده، مطلوب هچ کس ن  ییر

 
 

ز ستی. شما تنها نکنههمه رو داره خراب یم و زندیک  .یر

 سوال رفته؟ ر یشما هم ز  یاعتبار و آبرو -

متوجه خشم مهندس جوان بود و علتش را  سها 

 .باشد د یجد ی. حدس زد مربوط به ماجرادانستنیم

ز شما چ-  نیا کهنیفکر ا د؟یدونیم د یاز جسد جد ییر

 !کنهیم موونهید م،یمدت با چند تا جسد هم خونه بود

 .جا شدهجسد جابه دم،یکه من فهم  یی تا اونجا-

 ؟چی  عنز ی-

ز صبورا بر ش مسها همزمان شد با نشس سوال ز یی . نگاه یر

 .دیسها و شهاب چرخ یخجالت زده صبورا، رو 

 .سالم-

با متانت جواب صبورا را داد و سکوت کرد.  شهاب

 .سکوت شهاب دربرابر سوال سها، صبورا را معذب کرد

 مزاحمتون شدم؟-
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 ۱۲۵پارت#

 .تکان داد یش  سها 

ز گفتنه! یم-  عنز یجا شده؟ مهندس! جسد جابه یآقا یر

  ؟چی 

 .صبورا احساس کرد و ادامه داد ینگران شهاب را رو  نگاه

 .ماجراها هست انی. در جر د ینگران صبورا نباش-

 !نیکردیم یر رو درگ گهید یآدما د ی. نباد یاشتباه کرد-

دست سها  انیدستش م ویل ستاد یا با ناراحنی  صبورا 

. به ناچار در مقابل نگاه ند یشد. سها اشاره کرد بنش یر اس

 .سها کم آورد و نشست یجد

مسائل هم  نی. اد یشما نگران روابط و ارتباطات ما نباش-

خودمون رو  ستی. ما هم قرار نستیاشار محرمانه ن

 .میکن  یر درگ

بلند شد. اخم کرد چرا که  اشگویسر   امکیپ یصدا

کردن شهاب شده بود. شهاب به سها نگاه   پیمتوجه تا

 .کرد و گفت
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موضوعات خطرناکه.  نیا من قصد دخالت ندارم ویل-

ز هست لیشما جزو فام و  خود ممکنه یر  شونیا ویل یر

 !نهیبب بیآس جهتیر 

دوخت که نگاهش  یی را به سها اشدهینگاه ترس صبورا 

 .شهاب بود امکیپ خیم

گنج جز   نی! اد یحرف نزده باش دوارمیگنج ام  درباره»

ز چ بتیدردش و مص  «.نداره ییر

ز م یرا رو  داد و گویسر  ونیر نفسش را کالفه ب سها   یر

 .گذاشت

مادر من با  دونه. صبورا یمد یدرباره جسد بهمون بگ-

ک داشته  !خانواده شما گذشته مشیی

صبورا  متوجه شد که سها با ظرافت از ناآگایه شهاب

و  د یحرف زده است. با آرامش خودش را جلو کش

ز م یساعدش را رو   .گذاشت  یر

 !شده دا یپ کیتپالس کیها داخل استخون گهیم سیپل-

ز ه یصدا صبورا باعث شد که نگاه مالمتگر شهاب  یر

 .ندیبنش دهیرنگ پر  یسها یرو 
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جا شده و خاک بوده؟ اما چرا جابه گهید یجا عنز ی-

 !اونجا گذاشتنش؟

 .شانه باال انداخت شهاب

 !بوده اطیح یجسد تو  نیکه ا  زنممن حدس یم-

وار حرف شهاب را و چشم بست و زمزمه د یلب گز  سها 

 .ادامه داد

اون رو خارج کرده  یکه خیر داشته، قبل از گودبردار   گی-

ز رزمیز  یو گذاشته تو   .میما اونجا...بود ! وقنی یر

 دست سها نشست و گفت یصبورا رو  کردهخی دست

ز رزمیبه ز  وقتچیما ه-  !! درش قفل بودمیرفت نیم یر

! هرچند ومدهیشوقت ماها ن که  دونهرو یم نیا سمیپل-

 !ستین ر یهنوزم د

د و به شهاب نگاه  نیا سها  را گفت، دست صبورا را فرسر

 .کرد

ز رزمیز  وار یخراب شدن د د یداحتمال یم-  یهم برا یر

ز هم  بیوساز تخر واقعا در اثر ساخت ا یبوده باشه  یر

 شده؟
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 .دیمتفکر ابرو درهم کش شهاب

چرا خودم بهش فکر نکرده بودم؟ به نظرم ممکنه! آخه -

سوراخ شده و  وار یهمون موقع هم من تعجب کردم که د

ز چن کردم! اما فکرشم نیمختهیر  ینطور یا  یی ماجرا یر

 !من یداشته باشه...خدا

ها شیموها انیشهاب م دست جوان  یفرو رفت و دخیی

 .از وحشت آب دهانشان را قورت دادند

ساعت و  کیکار   بیتخر  نی! اد یب داشتشما نگهبان ش-

ها استخوان یی جاجابه تونسته باشه! حنی  دو ساعت نیم

 !هم

ز سها را تحس در دل حواس جمیع شهاب  نیکرد. ا  یر

بود که صبح بازپرس پرونده هم از او کرده بود.  سوایل

ز از مظنون گی پرونده او بود و صبح سه ساعت  یر

 .شده بود یی بازجو

. میروز توقف کار داشت ستیب با یما ماه قبل تقر -

و خاله دوباره بحثشون شده بود و خاله  وسفیآقا

. اون مدت مصالح میخواسته بود کار رو متوقف کن
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. فقط میکارگاه نبود، پس نگهبانم نداشت  یتو  خاض

خاکش تازه است  یبود. محل گودبردار  منز یا یهاحفاظ

م کنه. هر چند اگر و رو شدنش توجه جلب نیم ر یو ز 

 تعجنر  عاتیاتفاق افتاده، به خاطر شا نیا دمیدیم

 .ونهیقتل و جسد در م یپا دونستم. چه یمکردمنیم

 .کامال متوجه اشاره شهاب به گنج بود  سها 

ز رزمیز  وار ید کینزد-  شده بود؟ ی... گودبردار یر

 .تکان داد د ییبه تا یش  شهاب

ف به  یورود یهافقط قسمت- مونده بود که مرسر

وع یم یما از مرکز گودبردار  بود.  اطیح  ی. برامیکنرو شر

ز هم  .میرسها یم وارهیبه د رتر ید یر

 !؟نیشد شما هم بازپریس-

 .دیاخم در هم کش شهاب

اون  تونستمیم تر از هرکیسمتاسفانه بله! من راحت-

 !جا کنمو جابه دا یها رو پاستخون

 هیتک عمال در خودش جمع شد و سها به صندیل صبورا 

 .دستش را مشت کرد داد. شهاب عصنر 
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ز بوده در ز  اون آدم هر کیس- ز رزمیبوده، مطمی  باز  یر

 یرو برا بتیمص نیکه ا  اون لعننی  خواد . دلم یمشهینم

 !ارمیب یر ما درست کرده گ

ز بگ د یهم با د یشا- ! چون از قرار معلوم خیر از ها لعننی  یر

ز جسد دوم نداشته، وگرنه اون رو هم از زم خارج  یر

 .کردهیم

 کردهفکر نیم د یخاک شده، شا قیعم یلیخ گیاون -

 ن؟یبشه! شما به من شک ندار  دا یپ

به  یکرد و با آرامش ش   دهیترس یبه صبورا نگایه سها 

 .تکان داد نقز 

 د یدیفهمیم کار شما باشه، وگرنه وقنی   کنمنه! فکر نیم-

ز رزمیداخل ز  نشایز آتش نبود ده  از یو ن د یدیترسشده یم یر

و  نشیبست...زودتر یمد یتا سوراخ رو ببند میبار بهتون بگ

 !دیکردها رو خارج یماستخون

 .دیکش  شیابروها انیم دسنی  شهاب

بود امروز به اون افرس  دهیکاش به فکر خودم رس-

کم خودمم باهام کرد که کم ی. کار گفتمیم مزخرف آگایه
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شد که  چی  هو کی دمیباورم شد کار من بوده! فقط نفهم

رهام  خیتلفن داشت و بعد بدون توض هیآزادم کردند. 

 !هنوز بازداشته وسفیکردند. اما آقا 

 

 دهیصورت رنگ پر  یو نگاهش رو  د یابرو در هم کش سها 

 .پدرش نشست

شکاف و مار بود، پس  یماجرا انیدر جر  وسفمیآقا-

بوده، اون موقع  باشه. هر کیس یر درگ دهیبع شونمیا

 .مطلع نشده

چرا رهام کردند. چون به قول  فهمم... بازم نیمدونمنیم-

 .باشه گناهیر  تونهیم وسفمیشما آقا

ز م یمتفکر رو  سها  به زد. صدا یر صبورا نگاهش را  یرصز

 .جلب کرد

و...به  دند یچون زمان قتل رو فهم د ی...شاد یشا-

 !خوردهوسال...شما..نیمسن

علت به هم  د یفهمتکان داد. حاال یم ینگران ش  شهاب

ز یر  قدر تحت فشار بود که . از صبح آنستیچ لیفام خیی
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نتوانسته بود خوب فکر کند و حاال دو دخیی جوان، 

 
ز
بزند که  ذهنش را روشن کرده بودند. خواست حرف

متوجه حال خراب صبورا شد. به سها اشاره کرد و سها 

 را دنبال کرد. مرد جوایز  ا نگاه صبور  یر نگران، مس

برازنده، در کنار پدر صبورا،  ار یبس یظاهر  بلندقامت، با 

 .وارد رستوران هتل شد

 

 ۱۲۶پارت#

که به همراه جوان همراهش، بدون ان کاظیم  یآقا

مهماندار رستوران، پشت  یی متوجه آنها شود، با راهنما

ز از م گی گرفت. قرار بود دو   یجا یورود کینزد یهایر

آنها را  دنیبود که انتظار د یعیبرسند و طب گر یساعت د

نداشته باشند و به دنبالشان در تاالر نگردند. علت 

قطعا  حدس زد؛ مسافت طوالیز  شد حضورشان را یم

رصف غذا به رستوران آمده  یشان کرده بود و براگرسنه

 .بودند
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صبورا را فشار داد و به پدرش نگاه کرد. جهت نگاه  دست

 کاظیم  یکه متوجه آمدن آقا  داد پدرش هم نشان یم

 .است شده

 !اومده؟ نیچرا با ا-

 نه؟یمحمدحس-

تکان داد و گوشه ناخنش را کند.  د ییبه تا یش  صبورا 

 جاد یا یبرا یی پدرش به تنها دنی. دد یکوبقلبش تند یم

 
ز
ز که محمدحس  به احوال وقنی  یبود، وا ترس در او کاف  یر

د و براد یدرا هم با او یم ز اول ی. دست صبورا را فرسر  بار یر

ز دل سوزاند. قطعا محمدحس یمهد یبرا  یمهد یبرا یر

  .بود یر قد فیحر 

بود و در  یتر از مهدظاهر مرد جوان برازنده حنی 

. سها نگاهش را از آنها گرفت شد یم دهیحرکاتش آرامش د

و دوباره به پدرش نگاه کرد، با تعجب متوجه حرکت 

ز مپنج گر یکدیشان از پدرش به سمتشان شد. فاصله بود  یر

عبور پدرش با آرامش راه باز  یبودند و براکه همه پر 

  .کردندیم
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. کرد یم تیپدرش را به سمت آنها هدا صندیل نیصدرالد

 .ستادیا کشیدار پدرش نزدچرخ که صندیل  د ینکش طویل

ش و صبورا  نگایهمیهاشم ن  به چهره نگران دخیی

زود برسد و با آمدن  لیانداخت. انتظار نداشت که خل

 کیناقص مانده بود. از  نیبا صدرالد شیهاآنها حرف

نگران  گر یبود و از سمت د لیطرف نگران برخورد خل

نبود  از یاز صدر! کالفه به صبورا نگاه کرد. ن شیهادهیشن

به  شانشی. ظاهر پر د یاز حال بد دخیی بگو  که کیس

 .دادخیر از باطنش یم خویر 

ز شاغ پدرت و ش م رممن یم- . تو آرمشخودمون یم یر

ه ب هم  !ما صبوراجان شیپ یایبهیی

که پدرش نشسته بود،   یانقطه یلرزان صبورا رو  نگاه

ثابت ماند. آب دهانش را قورت داد و نگران به سها نگاه 

 دانستتکان داد. یم یحرف پدرش ش  د یکرد. سها به تائ

دارد و حس کرد علت حرف  یلیکارش دل  یپدرش برا

 کاظیم  یآقاپدر صبوراست. قطعا اگر  نز یپدرش بدب

ش را کنار شهاب یم  یندیاتفاق خوشا د،یددخیی
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او  یبرا یو پدرش از مهد شناخترا نیم ی. مهدافتاد نیم

وجود  کاظیم  یگفته بود، احتمال به اشتباه افتادن آقا

  .اندشان نشدهداشت. خدا را شکر کرد که آنها متوجه

با  خوامتا حرفاتون تموم بشه. یم نجا یا نمینشمن هم یم-

ت حرف بزنم  .دخیی

به صدر کرد. دوست داشت  قدردان نگایه هاشم

شانه صدر گذاشت و  یرو  بحثشان تمام شود. دسنی 

کرد و از آنها فاصله   تیرا به عقب هدا اشصندیل

را عقب  به پرسش کرد و صندیل نگایه نیگرفت. صدرالد

  .و نشست د یکش

 . منیشد تی. از صبح  اذیبر  تویز یم یااگر خسته-

 .فعال در خدمت سهاجان هستم

  شهاب
ز
 نینشست. صدرالد صندیل یرو  بدون حرف

باال انداخت و نگاه پرسشگرش را به او دوخت.  یی ابرو

 یهابود. حرف بیجالب و عج شیماندن شهاب برا

. مهر د یشهناز در گوشش زنگ زد. به سمت سها چرخ

دخیی  نیدخیی به دلش بود. به قول مادربزرگش گل ا نیا
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مالقات اول، به دلش  انو با هم لیدلبود و مهرش یر  ا یر گ

ها خودش دوستش  یافتاده بود. درست مثل دخیی

ها باعث شده بود ها کار کردن با جوانداشت. سال

تر و واضح شیسها برا نی یشخص یهاتفاوت

 .باشد داشتنز دوست

م؟ قرار بود باز هم به ما شبزیز  یچطور -  .دخیی

ز محمدحس ستادنیا سها  را مقابل پدرش  کاظیم  یو آقا یر

  .و نگاه از آنها گرفت د ید

 ممنون، خوبم. امکانش نبود. شهنازخانم چطورن؟-

 .هیر با خودش درگ روزا کیم نیخوبه. ا-

ز م یرا رو  انگشتانش درهم گره کرد، تمام تالشش را کرد  یر

سد  .تا سوالش را محکم بیی

 مساله جسد؟ ا یبه خاطر مادر من؟ -

ز چ یلیبه خاطر خ-   .مادر توست شیکی. ا یر

 دونه؟چرا؟ شهناز خانم خودش رو مقرص یم-

 .متوجه نگاه خصمانه دخیی جوان بود نیصدرالد
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من و شهناز هر دو مخالف ازدواجش با پدرت  عنز یما؛ -

 چی. اما همیخودمون رو داشت لی. هر کدوم هم دلمیبود

! مادرت از مینبود لیاومده دخ شیپ یماجرا یکدوم تو 

  !و پدرت از من د یشهناز رنج

 ونس؟یبه خاطر  ن؟یچرا مخالف بود-

 !دویز پس یم-

 .نی! جوابم رو نداددونمیم-

! هم مشکل داشتم نشیو عشق آتش ونسینه، من با -

مژده و مشکالتش بشه.  یر دوستم درگ خواستمفقط نیم

که بدون   رو ببخیسر  مرد یر من پ دوارمیدروغ چرا، ام

. اما دونستممادرت رو براش مناسب نیم گم؛مالحظه یم

ش و به خواسته د یعشق چشم پدرت رو کور کرد. جنگ

باشه...اما...چشماش  تخوشبخ کردم. دعا یمد یرس

 .ستیعاشق خوشبخت ن کی یخسته است. چشما

را دور تنش حلقه کرد. در  شیهاو دست د یلرز  سها 

نداشت اما در خوشبخت  عاشق بودن پدرش شگ
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ز غمگ یهاش، شک بود. چشمبودن پدرش او را هم  یر

 .ترسانده بود

 شونیپر  نقدر یپدرم رو ا چی  ه؟یصولت، ماجرا چ یآقا-

که به مادرم گذشته   یی از ماجراها یکرده؟ من تا حدود

م. از    ونسیباخیر
ی
دور کرد،  نجا یکه مادرم رو از ا  و اتفاف

باعث شد با وجود تموم  بدونم چی  خوامخیر دارم. یم

 !نهیاون ماجراها، پدرم شما رو بب

 

 ۱۲۸پارت#

کرد،   شیرو به دخیی نگران روبه نگایه نیصدرالد

ز م یساعدش را رو  گذاشت و انگشتانش را در هم گره   یر

 .کرد

 ؟پریسچرا از پدرت نیم-

. پدر و مادرم شما رو کال از میر گنیم جواب درسنی -

البته که من بهشون حق حذف کرده بودند.  شونیزندگ

از شما بشنوه!  نخواد اسیم گهیدادم. مادرم حق داره د

 یکه افتاده و متاسفانه داره پا  اما...االن...با اتفاقایی 
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 هیمعن حرف یر  نیا گهید کنه،مادرم رو به ماجرا باز یم

 .نیبه هم گره خورد وبارهچون د

 !بیسر  یر درگ خواد پدرت نیم د یشا-

نداخت و لبخند زد. پدرش حرف باال ا یی ابرو شهاب

از  داده بود. سها با آگایه لیقبل سها را به او تحو  ساعنی 

او، به او چشم غره رفت که فقط باعث  یعلت خنده

  .شود تر قیشد که لبخند او عم

- 
ز
 .شدم یر درگ من به قدر کاف

ز  ویز یر ب یبه فضا نیصدرالد تاالر نگاه کرد. نحوه نشسیی

ز آنها ش م بود که هر سه نفر به  یشکل طور  رهیدا یر

را  ایلیمثلث خ کیداشتند. سه راس  د یعمارت د اطیح

راس مثلث بود و شهاب و  گاهیپر کرده بودند و او در جا

در حال بارش بود. نگاه از  یز یاش. باران ر سها در قاعده

 .و به سها دوخت رفتباران گ

ز سهاجان پدر و مادرت یم-  رو کال  یلیارتباط فام خواسیی

ز چ منکر بشن، اما بعیصز  با  ویل انیم ا یبا آدما به دن ها یر

ز مرگ اونا از ب ز ! مثل همنیر نم یر   یهانسبت یر
 

! خانوادیک
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 مادرت چی  دونم. نیمدویز چقدر از گذشته یم دونمنیم

 د یبا از گذشته بدویز  یخوابهت گفته، اما به نظرم اگر یم

 !صحبت کنز  با خاله قدیس

  .را مشت کرد شیهاانگشت عصنر  سها 

 یهااتفاق نیحرف بزنم. بدتر  شونیبا ا خواد دلم نیم-

 
 

  !بوده شونیمادرم به خاطر ا زندیک

  .دیناراحت ابرو در هم کش نیصدرالد

. من یرو بشنو  ا یهم قضا گهینفر د کی د یخوبه از د-

ها باخیر باشم. شهناز از اون اتفاق یلینبودم که خ آدیم

با  برادراش چندسایل  بعد از مرگ مادرش و مهاجرت

 
 

 .جوابت رو بده تونهکرده، اون بهیی از من یم  خاله زندیک

ز زم یپنجه رو  قرار یر  سها  ز و نگاهش را به م د یکوب  یر  یر

پدرش دوخت. معذب بودن صبورا از همان فاصله هم 

به مرد مقابلش دوخت.  نبار یمشخص بود. نگاهش را ا

او بود. انگار داشت  هیر خ اشیجد مهربان ویل یهاچشم

 .خواندرا یم اشمکنونات ذهنز 
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  دار،یسپ یخانم...خونه قدیس یخونه-
ی
ف  ضلع شر

 داشته؟

 نیدستش را مشت کرد و ابرو باال انداخت. ا نیصدرالد

باال  یی داد و با ابرو ییر نشستنش را تغ هیبار شهاب زاو 

 .دیکالفه کش  پقز  نیشد. صدرالد هیر رفته به پدرش خ

  دونمیم د یبع-
ی
ف   پدرت از ضلع شر

ز
 زده باشه. وقنی  حرف

  د یس خونه مورویی  یخاطرخواه مژده شد، اونا تو 
 

 زندیک

 .کردندیم

- 
ی
 اد،یم ادمی ! از وقنی نیداره؟ جواب من رو نداد چه فرف

 
ی
ف  نبوده. مادربزرگتون اونجا ساکن بود، نه؟ ضلع شر

د.  شیابروها انیم نیصدرالد که   از کسایز  گیرا فرسر

ارصار داشت که آن خانه نابود شود، خودش بود.  دا یشد

ز از آن خانه و تمام خاطراتش ب بود. سها متوجه  ار یر

 .دیرا پرس یاو شد و سوال بعد شایز یپر 

 اتن؟یح د یمادربزرگتون کجان؟...در ق-

به پدرش کرد و  نگایهمی. ند یکالفه کش  نفیس شهاب

 .جواب دادن را برعهده گرفت
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 وار یها دخونه ونیو م بیلع تخر با مرگ خانجون اون ض-

 !دو سال بعد از مهاجرت مادرو پدر شما گیشد.  دهیکش

. د یحدسش درست بوده است لب گز  د یدیم نکهیاز ا سها 

زده شده بود. خدا و خجالت دهیسوال پرس مالحظهیر 

گفت و متفکر به شهاب نگاه کرد.   رحمت کنه آرایم

د جوان از مر  یتمام دانسته ها خواستچقدر دلش یم

 .دیفهمگذشته را یم

 شد؟ بیچرا اون قسمت تخر -

گنج اون قسمت مدفون شده. اونقدر   کردند فکر یم-

گوشه اون   کی دمیو د میو صبح پا شد میدیشب خواب

گرفت خونه رو   میخونه کلنگ خورده که مادرم تصم

رو راحت. بعدم سهمش رو  کنه و خلقی   بیتخر 

 .دیمادرت خر  یی د،دایآس

باعث شد اخم کند و نتوانست  نیآرام صدرالد یصدا

سد مادرش زنده است   نه! فکر کرد باز آن گنج لعننی  ا یبیی

 .اخم کرد شیی یو ب

  تا یک وسفیآقا-
 

 کرد؟  اونجا زندیک
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ش  مدیی  کیده دوازده سال بعد از اون ماجرا. - هم دخیی

 
 

وع کردند به اجاره دادنش به   اونجا زندیک کرد و بعد شر

. وگرنه شک نداشت دونستند ه از گنج نیمک  یی هابهیغر 

 .کردندکه شبونه خونه رو خراب یم

. به شهاب نگاه دادند جواب را یم انیدر م گیو پرس  پدر 

 .دیسوالش را از او پرس میکرد و مستق

ز از ب عاتیتا شا د ینکرد بیچرا زودتر اونجا رو تخر -  یر

 بره؟

ز تا هم- خاله  دونم. نیمشدند نیم چندماه قبل راضز  یر

تا  وسفیداد. اما آقا بیبه تخر  تیشد رضا چی  کهو ی

کرد. دارم فکر   نبود و تا تونست کارشکنز  آخر راضز 

. شد نیم اگر خاله از جسدا خیر داشت، راضز  کنم،یم

 ...وسفیآقا د یشا

 .حرف پرسش رفت انیبه م نیصدرالد

 !تهمت نزن شهاب-

 .دیکش  قیعم نفیس سها 
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ها کامل از با گذر زمان استخوان کنند یممردم فکر  شیی یب-

ز ب که   یی . بسته به جاستی. البته اشتباِه اشتباه نرنیم یر

. معموال کنهبدن فرق یم هیشعت تجز  شه،یمرده دفن م

از  یادیدرخت، اثر ز  کیهمه سال و کنار  نیبعد از ا

 
ی
 کر اون افراد هم ف د ی...شا د ی. شامونهنیم استخوان باف

  کردند که استخوایز 
ی
که   نمونده! البته به جز کیس باف

جا کرده. من فکر جسد دوم رو جابه یهااستخوان

 هیکه فکر کردند تجز   هیجسد دوم مال زمان جلوتر  کنمیم

 .نشده

زودتر به  د یو به فکر فرورفت. با د یابرو در هم کش سها 

شده  دا یپ یها. تعداد استخوانکرد موضوع فکر یم نیا

ز دستش را مشت کرد. چ بود. با ناراحنی  اد یز  مثل  ییر

 گفت. احساسش یمد یکوبدارکوب در شش یم

فرد  کیمتعلق به  اط،یشده در ح دا یپ یهااستخوان

  بازه زمایز  ادآوردنی هو با ب د ینبوده است. لب گز 
 

که   بزریک

 !. دو قتل در دو زماند یلرز  کرد،در آن تجسس یم سیپل
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 سها جان؟ خویر -

ز اش را به مدهانش را قورت داد و نگاه وحشت زده آب  یر

. زدند حرف یم د ی. باخواستپدرش دوخت. دلش او را یم

 د ینباشد. شا یر ها درگدر قتل نیاز کجا معلوم صدرالد

جا کرده تا پدر را از مظان اتهام ها را جابهپرسش استخوان

ز دور کند. با بلند شدن صبورا و محمدحس باال  شیابرو  ،یر

 .رفتندمسقف یم وانی. هر دو به سمت اد یپر 

 .دوستت برام آشناست افهیق-

 .باعث شد افکارش پاره شود نیصدرالد حرف

ز چ- ز گفت  ییر  ؟یر

چرا حس  دونمدوستت برام آشناست. نیم افهیگفتم ق-

 .آشنا هستند کی هیشب کنمیم

. هنوز وحشت صبورا را از ارتباطش با د یلب گز  سها 

 .داشت اد یبه  خانواده قدیس

 .ستندیشهر ن نیش هل او خانواده کاظیم  یآقا-

و  د یو دوباره به عقب چرخ زمزمه کرد کاظیم نیصدرالد

 .مهمان هاشم را تماشا کرد یشیی یبا دقت ب
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 ی. هرچند حافظه برص کنم. احتماال اشتباه یمدونمنیم-

  .دارم خویر 

خانم  خونه قدیس هیشب یاخونه یمادر صبورا، تو -

 
 

 !کردهیم زندیک

 .متفکر به سها نگاه کرد نیصدرالد

. ستین اد یز  شکیل نیا یهاشهر خونه یتو  د؟یخونه س-

شونیب یرو   یهادست گذاشته. خونه اثیر هم م شیی

هم اگر ظاهرش به هم  دار یمثل خونه کوچه سپ تر یمیقد

. کجا ر یمهمان پذ ا یشده  باشه، قهوه خونه سننی  ختهینر 

 
 

 کرده؟یم زندیک

. هنوز بود و هم ناراضز  بحث هم راضز  ییر از تغ سها 

 .داشتبر یم چیدلش از دلهره پ

 یکه مادرش تو   دهیعکس د کی ی. فقط تو دونمنیم-

ز همچ   .بوده یاخونه یر

 .دوباره به پدر صبورا کرد متعحب نگایه نیصدرالد

 ؟کاظیم  یآقا گفنی   ه؟یشغل پدر دوستت چ-

 .کار بنشن هستند. صادرات دارند  یتو  شونیبله. ا-
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ز چ  .گذشت  نیمثل برق و باد از ذهن صدرالد ییر

و  ار ینکنه مادر دوستت دخیی جواهر خانمه؟ خواهر ماز -

 مهران؟

را در هم  شیهاآب دهانش را قورت داد. انگشت سها 

 .گره کرد تا نلرزد

 !هیچ هاشیی اسم دا دونمنیم-

! ازدواج کشهیکوچ  یی دا هیشب یلیخودش باشه. خ د یبا-

خاطر  دونستند محل یم کیکرد. مادرش بدجور صدا  

. پرس خواستهم خاطرش رو یم . عیلخواد رو یم عیل

و دخیی رو شوهر دادن به  یرو فرستادند شباز  چارهیب

که برگشت و   . عیلهیتاجر گردن کلفت از شهر همسا کی

 یخیر  چکسیه گهیشد. د د یپدنا د،یاز دخیی ند یاثر 

 .م از محل رفتندنکرد. اون خانواده دا یازش پ

 د؟یبود شونیاشما هم محله-

  یتو  مونیچند سال اول زندگ-
 

. میکردیم اون محل زندیک

همون خونه هم بابات با  یبود. تو  د یخونه آس کینزد

 .مادرت مالقات کرد
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ز خاطره اول سها  مالقاتشان با شهناز در شش مرور شد.  یر

صبورا  دنیته باشد. دحدس زد شهناز هم صبورا را شناخ

ز باعث شوکه شدن شهناز شده بود. اول که   یامژده یر

 گفته بود، احتماال به مادر صبورا اشاره داشت. پقز 

. ستیو فکر کرد چقدر خوب است که صبورا ن د یکش

قتل در  یهانهیاز گز  گیبود.  ههرچند دلش آرام گرفت

شش خط خورده بود. معشوق مادر صبورا مفقود شده 

 !بود نه مقتول

ز نش لچر یپدرت و  از یک-  صندیل نیا یرو  دنشیشده؟ د یر

که   کننده بود. تو ذهن من و هر کیسشوکه یلیخ لعننی 

و  هیشو استوار و قو  کیهاشم مثل  شناسه،پدرت رو یم

 .ناراحت کننده است یلیخ دنشید شکیل نیا

باز  نیو آب دهانش را قورت داد. صدرالد د یکش  آیه سها 

بحث را عوض کرده بود. فکر کرد که چه خوب که آنها 

پدرش  دنیخودش موقع د شانیاز حال پر  یخیر 

  .نداشتند
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...هست. ترکشش حرکت کرده و نخاع پاره دوسایل-

 .شده

 .دیبه سمت شهاب و سها چرخ نیصدرالد

وضعشون  نیمثل هاشم که جنگ به ا یی آدما فیح-

. افراد داخل شد فرمانده یم د یکشوند. پدرت با

فرمانده گروهانم ازش حساب  حنی  چ،یکه ه  مارستانیب

ازش کمک  مارستانیب سیرئ بحرایز  یهاتیبرد. موقع یم

بابات  یی صحرا مارستانیب یی جاوقت جابه . حنی گرفتیم

به جا  د یشه کیل  رنهوگ د یبود که به داد همه رس

. قصد داشت یاکارش حرفه  یبود و تو  قی. دقمیذاشتیم

 .تخصص امتحان بده یبرا

 

 ۱۳۰پارت#

 اومدم و...حال روچ ا یبابا تخصص نگرفت. من به دن--

 شیی یتنها بذاره. من ب یلیمن رو خ داد مامان...اجازه نیم

 .مطب بابا گذروندم یرو تو  میبچگ
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 یهارگ ی. نگاه شهاب رو د یاخم در هم کش نیصدرالد

جوان نشست. آنقدر دستش را زد ونیر ب ه دست دخیی

و  دهیمحکم مشت کرده بود که پوست دست رنگ پر 

 .ها برجسته شده بودندرگ

 یو  نیکه ا  شناسمرو یم یچه جالب. من دخیی -
 

رو  ژیک

 !داره بابا

شهاب نشست و  یرو  نیسها و کنجکاو صدرالد جیگ  نگاه

سها. دست از حالت فشار خارج شده  ینگاه شهاب رو 

 .بود

 .روتون نشستهروبه-

 شیمهربان رو  نیخجول زد و نگاه صدرالد یلبخند سها 

 .نشست

درخت دست و پام رو گم کرده بودم و  یمن باال وقنی -

که اوضاع رو جمع   د یبود، شما بود هوشیب قدیسخاله

  .دیکرد

. نگاه شهاب معذبش د یکش  اشیبه روش  دسنی  سها 

 .کرده بود



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 .نکردم یمن کار -

ز چنیپدرت شد هیپس کال شب- ز . از هاشم داشیی  یر

 .ستین د یبع یدخیی 

به پدرش نگاه کرد و برق اشک در چشمانش  سها 

 .نشست

ز بابا، به ا کنمافتخار یم-  .باشم هشیشب نکهیبه داشیی

 .لبخند زد نیصدرالد

 هی. مادرخشهچشماش یم زنهاز تو حرف یم بابات وقنی -

 .افتخاریسر 

نگاه پدر و پرس  ر یز  کرد گرفت. دعا یم  قیعم نفیس سها 

 .شخ نشده باشد

ا بابا- ز و باباها لوسشون  یی بازم قصه دخیی هسیی

 کننده؟یم

ز شهاب کرد. صورتش را چ افهیبه ق نگایه داده و از  یر

خندان  نی. صدرالدکرد گوشه چشم به پدرش نگاه یم

 .باال انداخت یی ابرو

 !ذاتت حسوده شهاب-
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 کنهیم یحسود فیو لط فیجنس ظر  نیبه ا عمرا! یک-

 !آخه

باال انداخت. شهاب به شعت دستش را به  یی ابرو سها 

 .باال گرفت کیم  مینشانه تسل

 !دور از جون شما-

ز نگاهش را ت سها  . شهاب د یخند نیکرد و صدرالد  تر یر

 .دیبه گردنش کش دسنی 

  .از شما بود فی. منظور من تعر د یبابا، ببخش یا-

 وانیشش را تکان داد و نگاهش ناخواسته به ا سها 

در خود جمع شده، با  یکه صبورا  یی شد. جا دهیکش

ز محمدحس . نگاه گرفت و به سمت کرد صحبت یم یر

برافروخته بود و  کاظیم  یپدرش نگاه کرد. چهره آقا

 .پدرش اخم به چهره داشت

، سخت-  دا یپدره. پ کی یکار برا  نیتر شوهر دادن دخیی

ز امکردن آدم   .سخته یلیخ یر

نگاهش شده  یر متوجه مس نی. صدرالدد یکش  آیه سها 

ز محمدحس دنید زد بود. حدس یم شبهه  نیبا صبورا، ا یر
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کرده باشد که او خواستگار است هرچند فکر   جاد یرا ا

  غلظ
 

 نبود اما، تمام ماجرا نبود. قصد نداشت از زندیک

 
ز
ه بزند. نگاهش را از پدرش گرفت و دوباره ب صبورا حرف

ز روم و عزمش را جزم کرد  د یکش  ایلیخ . طرچد نگاه کر  ییر

سد ونسیکه درباره   .بیی

 گم شد؟  یک  ونسی-

. تمام د یابرو در هم کش سوال ناگهایز  نیاز ا نیصدرالد

ش را از  تالشش را کرده بود تا به خواسته هاشم دخیی

 جوایر  نیاز صدرالد دور کند. سها وقنی  ونسی یماجرا

ز  نگرفت به شهاب نگاه کرد. شهاب به عالمت ندانسیی

 .ش تکان داد

 صولت؟ یآقا هیماجرا چ-

 .دیکش  شیموها انیم دسنی  نیصدرالد

ه وارد ا-  !ماجرا نیسر  نیبهیی

 یترسناکه؟ علت دعواها نقدر یا ه؟یچرا؟ ماجرا چ-

 یهم
 

اونم...به  ونسه؟یخانم،  و قدیس وسفیآقا شگ

 گرده؟همون گنج بریم
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 .دیاخم در هم کش نیصدرالد

 وسفی! آقا هیمیقد یلیخ اششهیدوتا ر  نیا یدعواها-

و  ستهیاجلوش یم قدیسخاله خواسته،مادر شهناز رو یم

. اون موقع پدراشون فوت هیر وصلت ش بگ نیا ذارهنیم

به  وسفیآقا کنههنوزم فکر یم قدیسکرده بودند. خاله

 شده بوده و خاطرخوایه کیپول به خواهرش نزد یهوا

 یبهیی  وضع مایل قدیس. پدِر خالهبودهاش دروغ همه

بوده که  یا گهید لیهم دل داشته و اون...گنج لعننی 

  !قدیسخواهر خاله یدست بذاره رو  وسفیآقا

 ندارند؟ یخواهر و برادر  وسف،یو آقا خانمقدیس-

 ییر درگ کی یمادر شهناز دو ساله بوده که پدرش تو -

ز هم ی. براشهکشته یم نمونده.  شیی یازش دوتا دخیی ب یر

  .چهارتا برادر داره وسفیاما آقا 

؟ آخه شن- ز  یمیقد یهابازمانده دمیاونا...االن هسیی

 !خانمند و قدیس وسفیفقط آقا

ز ینه زنده ن-   ی. دوتاشون تو سیی
 

 یتو  گیمردند.  بچگ

 گهید ی. دوتاهیر گیم ییر فتید گیو اون  شهیآب غرق م
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! ازشون شنگنج بودند که کشته یم  یجستجو  هم یی 

 .کنندنمونده، چون اصال ازدواج نیم یابچه

ز م یبا انگشت رو  سها  ب گرفت یر  .رصز

ز هم یبرا- .خواست نیم وسفیشد؟ آقا تیمادر من اذ یر

خانم  باهاش ازدواج کنه چون ...چون قدیس ونسی

 کنه؟  نذاشته بود با خواهرش عرویس

 شهینم»باال انداخت و لب زد.  یی پدرش ابرو یبرا شهاب

ز نگران به م نیصدرالد« دورش زد  .هاشم نگاه کرد یر

مخالف مژده نبود. زنش از مژده خوشش  وسفیآقا-

هم  د یمشکل داشت. س در واقع با قدیس اومد نیم

  کامال منطقی   د یمخالف بود. مخالفت س
 

 بود. زندیک

 .نداشت نز یحس کیبا  خویر 

 مرد؟ یچطور  ونسی-

 !شش اومده یی چه بال میدوننیم-

باشه؟ چرا  ونسیجسد ممکنه مال  د یچرا به پدرم گفت-

ز رزمیز  د یگفت  وقنی  با هم  چه ارتبایط نا ی. اد یپدرم لرز  یر

 دارند؟
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 ۱۳۱پارت#

د. نیم شیابروها انیم  نیصدرالد  حنی  خواسترا فرسر

مقابلش.  نیشهاب وارد ا ماجرا شود، چه رسد به دخیی

. ترساند او را یم اشیجد یسها و صدا ینگاه جد

 .شود یباز  نیوارد ا تیجد نیکه ناخواسته با ا  ترساند یم

ه حرف بزن-  .دیبابا...بهیی

 .به عهده ماها د ی. بذار د ینکن یر شماها خودتون رو درگ-

 شیدر صدا تیکرد آنقدر جد  سها نگاه کرد و سیع به

 .که دخیی جوان را قانع کند  زد یبر 

م.  تو اصال وجود نداشنی افتاده که  اتفاق زمایز  نیا- دخیی

ه بذار  شهاب هم سن کیم  یماجرا تو  نیا د یداشت. بهیی

 د یکمیی بدون  . هرچی د یگذشته بمونه و ازش دور بمون

ه  .بهیی

 شیر که درگ  یکالفه نگاهشان کرد و ناخواسته فکر   سها 

 .کرده بود را به زبان آورد
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ممکنه پرستون متهم بشه که به خاطر  نیفکر کرد-

جا کرده و ها رو جابهشما...اون استخوناز  تیحما

 بازداشت بشه؟

ز غمگ یلبخند نیخورد و صدرالد یاکهی شهاب  .زد یر

حرف جونت به خطر  نیمن قاتل باشم و با ا تریسنیم-

 !؟فتهیب

به آب  گدار یر  دانستبود و یم دهیترس د،یلب گز  سها 

گرفت ترسش را پنهان کند و   میزده است. تصم

 .افتیبهیی از پدرش ن یز یآو دست

 !کنهاعتماد نیم لیدل بابام...یر -

 .عمق گرفت نیصدرالد لبخند 

 پس بدون منم از اتهایم ،یاگر به بابات اعتماد دار -

 !ترسمنیم پوشایل

ش سها تکرار شد اگر با پدرش همدست باشد چه؟  در 

پدرش نشست. اگر پدرش به خاطر  ینگاه نگرانش رو 

زده از فکرش را کشته باشد چه؟ وحشت عشق کیس
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در بدنش  درشت شد. حس کرد خویز  شیهاچشم

 .دینمانده و لرز 

 !؟زنهیم اد یفکرت تا کجا رفته که صورتت وحشت رو فر -

ز نگاه سها را تا م یر مس   .هاشم دنبال کرد یر

 !مینبود لیاون ماجرا دخ ینه پدرت و نه من تو -

 یهابود که با اخمآب دهانش را قورت داد و شهاب  سها 

 .دیدرهم سوالش را پرس

حق با خانم  م؟یما ماجرا رو بدون د یخواپس چرا نیم-

و  اد یما هم وسط ب یسهاست. به خاطر شما ممکنه پا

 .مینیبیم بیثابت بشه، آس مونیگناهقطعا تا یر 

 !سها-

را نجات داد. سها به  نیلرزان دخیی جوان صدرالد یصدا

صبورا به  بود چه زمایز  دهی. نفهمد یسمت صبورا چرخ

ز همراه محمدحس امشان  کشانینزد یر شده است. به احیی

 .ستادیا

دوستم...سها..دخیی دکیی -

ز ....آقامحمدحسنیآذ  ....برادرزاده مامانیر
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موقر  یدخیی کرد. لبخند نانیبه همنش جوان نگایه مرد 

 .سها ش تکان داد یزد و برا

کرده.   فیتعر  اد یخوشبختم. صبورا خانم از شما ز -

ز همچن   !عمه یر

 .همه به من لطف دارند-

 .صبورا نگاه کرد فروغیر  یهارا گفت و به چشم نیا سها 

تا به ما اضافه  ارنیب گهید صندیل کیبگم  نیاجازه بد-

ز بش  .یر

با شما آشنا بشم.  خواستم. فقط یمد یزحمت نکش-

ه من و صبوراخانم بر گهیوقت د کیباشه  اون  می. بهیی

 .هم تموم شده لیآقاخل یهاطرف. فکر کنم صحبت

ز سها تا م نگاه صبورا  دهیپدرش رفت و بازگشت. رنگ پر  یر

ز رفتنش با محمدحس ونیر و ب . کرد نگرانش یم یر

 .شده است وز یر پدرش چقدر در کارش پ دانستنیم

 .شممزاحمتون نیم-

ز محمدحس سها تکان داد و به صبورا اشاره  یبرا یش  یر

 فتد یراه بکرد تا 
ز
 افتاد و نگرایز  شیپ . صبورا بدون حرف
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نگران ابرو در هم  کاظیم  یآقا ستادنیشد. با ا شیی یسها ب

نبود که واقعا و به  د یبع بردند،. اگر صبورا را یمد یکش

 یمهد ی. دلش باز براند یاجبار بر ش سفره عقد بنش

 .ختسو 

از ش  پدرش، نفیس لچر یصبورا پشت و  ستادنیا با 

 ی. دو مرد با پدرش دست دادند. نگاه آقاد یآرامش کش

ش طوالیز  یرو  کاظیم شد و عاقبت هر دو مرد به  دخیی

 .راه افتادند سمت خروچر 

 .شتیهاشم! دوستت رو بفرستم پ شیمن برم پ-

 عی    و با دور شدن ش  د یناراحت ابرو درهم کش سها 

 زمزمه کرد نیصدرالد

 .فرار کرد-

ز به تاسف تکان داد. او ن یو ش  د یحرفش را شن شهاب  یر

شدن صبورا  کیکنجکاو شده بود و البته نگران. با نزد

 .ندانست بحث را ادامه دهد حیصح

ز در اول د یما با-  .میفرصت مفصل با هم حرف بزن یر

 .بود بیغر  شیهاچشم تینشست. جد شیسها رو  نگاه
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 دا یپ شده، خودمون رایه بگن چی  خواننیم نا یاگر ا-

 .میکنیم

 .خطرناکه-

کشته،   گیکه همه رو   مییر اگر فرض نگ ستم،یمنکرش ن-

است. دنبال دردش از قاتال زنده گیاز قرارمعلوم حداقل 

و رکب  دنیدنبالم افتاده، ادم کنار کش وقنی  ویل گردمنیم

و منتظر  تریسخانم سها؟ یم . تو چی ستمیخوردن ن

ز همه چ شیی یب مویز یم  کمک کنز   یحارصز  ا ی زهیبه هم بر  یر

 .میکن  دا یرو پ اصیل لعام

بحث  ست،یبحث ترس ن نجا ینه ما. ا سهیکار پل  نیا-

 .حماقته

 .باالانداخت یی ابرو شهاب

 قتلها مادرت باشه؟ یپا کیاگه واقعا  حنی -

از چشم شهاب دور نماند. صبورا  نیو ا د یلرز  سها 

از افکار در هم و  یی ایو سها ماند و دن ستاد یا کشانینزد

 .شانیپر 

 ۱۳۱پارت#
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درختان شوصدا راه انداخته  یها رو شد بود و کالغ هوا 

 یهاباغ به درخت برگمثمر و یر  یهابودند. درخت

ششهیو هم گسیی هیسا ز  .کردندیم کخر دهن سیر

 خیهوا و  یوجود شد با 
 

برگ درختان، آب داخل  زدیک

. د یجوشداشت و داخل چشمه یم انیجر  ها یجو 

بود؛ در زمستان گرم و  هیمانیسل یهآب چشم تیخاص

برداشت و  اطیرا با احت شیهادر تابستان خنک! قدم

 . شاهکار مهندیسد یجوش چرخحوِض  ینگاهش رو 

 .کاشایز   د یجمشنیالداثیغ از مهندیس یادگار ی! رایز یا

 که چگونه در چند سده قبل، شخیص  د یشیخودش اند با 

ز نچنیا  ستمیاز قانون اختالف سطح بهره جسته و س یر

سال  ستیکرده است. آن هم دو   باغ را طراچ یار یآب

 یهارایز یا یآرزو کرد همه ؟یقبل از پاسکال فرانسو 

نه در  ندازند یبه کار ب ینابغه هوش خود را در جهت آباد

 .مویمجهت خالف منافع ع

و به کوشک مقابلش نگاه کرد. شهاب  د یکش  آیه 

. دو نند یرا بب گر یکدیاز او خواسته بود آنجا صولت 
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از  باغ شده بود تا کیم زودتر از قرارشان رایه ساعنی 

وگذار گشت  یخانه دور شود. هوا هوا یخفه یفضا

فصل از سال را دوست  نینبود، اما سکوت باغ در ا

ز سحرانگ و درختانش عظمنی  هیداشت. باغ و ابن داشتند  یر

  .دادندتفکر یم یو به او اجازه

گذشتگان دانشمند و   یشهیبه ر  اششهیکه ر   انگار 

 یاهو یه انیدر م توانستو یم خورد گره یم  شمندشیاند

نفس تازه  یدر آن گم شده بود، قدر  تیکه انسان  یروزگار 

 .کند

رفت.   یحوض دور شد و به سمت کوشک صفو  از 

مغزش آرامش نداشت و  درد گرفته بود ویل شیپاها

 گر یسمت به سمت د کیو از  زد ل یمدور تسلس بند کی

از مادرش و  خورد؛چرخ یم د یبه جد می. از قدد یچرخیم

. پدرش از روز قبل در آمد و یم رفتروزگارش تا صبورا یم

 
ز
از گذشته بزند. به  خود فرو رفته بود و حارصز نبود حرف

را دارد و صبورا هم  ز یقصد بازگشت به تیر  د یرسنظر یم

تاکام از حبس کرده بود و الم داخل اتاق خودش را 
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ز که ب  یی هاحرف ز خودش و محمدحس یر ردوبدل شده  یر

را  یبار او بود که جواب مهد نیو ا زد بود حرف نیم

  .دادنیم

ز هم ز چ یر هوا از  یباعث شده بود تا با وجود شما ها یر

. نفسش را کالفه اورد یشود و به باغ پناه ب یخانه فرار 

 شیکوشک نشست و پاها  یپله یداد و عاقبت رو  ونیر ب

ز در باغ آرامش نکرده بودرا مالش داد. دو ساعت راه  .رفیی

 !سالم، خانم دکیی -

ام به او کرد و  نگهبان باغ را داد. مرد نگایه جواب پراحیی

و دوستانش به باغ آمده بود که  د یدور شد. آنقدر با اسات

 یعضله شانجام. خسته از فکر یر شناختند همه او را یم

کم شدن   الیکرده در قلبش خ. ترس النهد یرا کش شیپا

 یهاامیخصوص که صبح زود باز از آن پنداشت، به

شک نداشت که اشتباه  گر یکرده بود. د  افتیدر  رهمسخ

 .ستیدر کار ن یاپراتور 

 یرا برا ها امیاز پ گیزده بود و  ا یصبح دلش را به در  همان

 یر اخ فوروارد کرده و نوشته بود که شخیص مرتیصز 
 
 ا
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 معنز ظاهر یر به یهاامی. پفرستد یم ها امیپ نیاز ا شیبرا

 ا یدر جوابش نوشته بود که شماره  . مرتیصز بیعج ویل

 برریسبفرستد تا  شیبرا ها امیها را به همراه تمام پشماره

شده بود و  ینه تمسخر  شوند. دلش آرام گرفته بود وقنی 

نسبت . بعد از سه سال که فقط احساس بد یی نه بازجو

امش به او پررنگ شده  به مرد جوان داشت حس احیی

 .بود

 یهابود با اخم ان حس بد هم خود مرتیصز  منشأ 

آشکارش از  نی یو نارضا د یدها را یمآن درهمش وقنی 

 .یارتباط صبورا با مهد

ز زم یرو - ز ! شما از زمد یخور شما یم د،ینینش یر وارد  یر

فردا  یالاالن باعث ب یدهی. کار نسنجشهبدنتون یم

 !شهیم

دوخته شد.  سالانیباال آمد و نگاهش به مرد م شش

پر و  یبدون مو؛ ابروها یداشت و ش  درشنی  کلیه

ز ت و نگایه دار هیزاو  یاچانه ز و هم شناختنش. نیمیر  یر

. عادت د یایکه از دخالتش خوشش ن  شد باعث یم
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ز
را بدهد. هرچند مرد حق  نداشت جواب هر حرف

نشسته بود.  شداشت و شما در همان زمان کم به تن

. نگاه مرد باالخره از او کنده شد و ستاد یبدون حرف ا

 .دیداخل باغ چرخ

 شناخنی  دوسنی -
ً
 خز یاز آثار تار  رو به باغ آوردم. اصال

و  د یلطف کن شه...یمد یندارم. نگهبان گفت شما استاد

 د؟یدبه ما آثار رو نشون ب

 .دیدر هم کش اخم

هست.  شونیورود یبه چند زبان ابتدا هیابن یخچهیتار -

باغ هم اوِل باغ اطالعات زده شده. عذر  یدرباره

 .کنم  کمگ  تونمهستم و نیم منتظر کیس خوام،یم

ز نگاه سنگ ر یرا گفت و ز  نیا مرد به سمت کوشک  یر

صولت آنجا بود.  اش با شهابراه افتاد. وعده یقجر 

برخورد  کیتکان داد و با خودش زمزمه کرد  یکالفه ش 

 د نقدر یا د ینبا یعاد
 
شده بود. با  وانهیآزارش بدهد. قطعا

 .را بلندتر برداشت شیهاشهاب قدم دنید
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 ۱۳۳پارت#

اگر به اونا  نکهیا رسه،پرسش به کجا یم نیته ا دونمیم-

 !م؟یکنچکار یم میبرس

 خب؟-

خودش هم شدرگم  دخیی جوان نداشت وقنی  یبرا جوایر 

ز بود. ماش شد.  هیر را راه انداخت و به پشت شش خ یر

. نگاه از د یرا در هم کش شیهاآشنا، اخم بلند شایس دنید

ز ماش ز ماش نیا دنیزد که د بیودش نهگرفت و به خ  یر   ،یر

  نجا یا
ی
کرد و از باغ دور شد   شیی یاست. شعتش را ب اتفاف

 .منتظر سها پاسخ داد اهو به نگ

 کی. از فهممخوب یم یلیبرزخ رو خ روزا معنز  نیا-

بودنشون  یر و باور درگ شناسمطرف پدر ومادرم رو یم

که باور کنم   نهیوحشتناک مثل ا یماجراها نیا یتو 

 من رو یم شونیپنهان کار  گهیشب، روزه. از طرف د

 !وسط برزخ قا یترسونه! افتادم دق
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ز . حس او نکرد ی. شهاب را درک مد یکالفه کش  نفیس سها   یر

ز هم قا یدق بود.  شهاب دور برگردان را دور زد و وارد  یر

 .شد اصیل ابانیخ

 گمیباشم م منطقی  کنم؟چکار یم نیر بفهمم درگ پریسیم-

رو خیر  سیپل کردند،ها قبل یمسال د یکه اونا با  یکار 

 شیی یب نجا یحرف ا نیاما اونا خانواده منند. ا کنم،یم

 ؟یخور یگرم م  دیز یشعاره. نوش

ز شود جد د یمتعجب به سمتش چرخ سها   یتا مطمی 

 حیبود توص هیر رو خطور که به روبهاست. شهاب همان

 .داد

فقط فکر  شبی. از دفتهیمغزم گرم بشه تا کار ب د یبا-

ز چ هی. دمینرس یاجهیها و به نتحرف نیکردم. به همه ا  یر

ز چ د یهم، شا یرو  میفکرامون رو بذارم م،یگرم بخور   ییر

 .از توش در اومد

تا  د یکش  قی یتکان داد. نفس عم یش  یلیمبا یر  سها 

بان قلبش آرام شود. دلهره شده  اد یز   شیهاها و نگرایز رصز

 .بود
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   عادت
 

در  که فقط گایه  کنواخنی ی کرده بود به زندیک

 یهم تمیاز ر  شیهاتفحص
 

و حاال بهد از  شد خارج یم شگ

  ازدهی
 

. د یلرز گسل افتاده و یم  یرو  شسال دوباره زندیک

یک یهاذغذغه یی شهاب را که گو یهاحرف د یبا با  مشیی

و جانش را  گفتنه یم کی تیو نها د یشناو داشت یم

  .کردرها یم

داد و به سمت مرکز  ایمیتلفنش را خارج کرد، پ ابشه

 .شهر حرکت کرد

  !م؟یبرس . قراره به چی هیهدفتون چ دونمهنوزم نیم-

ز دردشا! به چ نیبه منشا همه ا- از صدساله  شیی یکه ب  ییر

 !خانواده شده نیآفت ا

 .و شهاب کنار جدول پارک کرد د یاخم در هم کش سها 

 ه؟یمنظورتون چ-

 .دمیم حی...توضامیبرم و ب-

ز به او که شتابان خارج شد نگاه کرد. شهاب ماش سها  را  یر

   یتابلو  دنی. دد یدور زد و نگاه او را با خود کش
ز
 شاپکاف

ز باعث تعجبش شد. قرار بود چ بخورند؟  ا یبخورد  گریم  یر
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دو  یکه حاو   یانز یبعد شهاب با س قهیدقکمیی از پنج

بود، سوار  شده یبندتازه و بسته کیماگ بزرگ و ک

ز ماش ها بود و نگاه شهاب به شد. نگاه سها به ماگ یر

 .صورت متفکر او

   نجا یا-
ز
دادم و سفارشم رو  امیدوستمه. بهش پ شاپکاف

س د یآماده کرد. ببخش  . هر کیسیدوست دار  چی  دمینیی

رو خورده دوست داشته. اگر  نجا یا یهاداغشکالت

ز چ عی    و ش  رمیم اد یخوشت نم  .میر گیم یاگهید یر

 .تکان داد یش  سها 

 .نه. خوبه-

 یر تر جاگرا از شهاب گرفت تا راحت نز یرا گفت و س نیا

  .شود

ما ممکن بود توجه جلب کنه،  یکافه شلوغ بود و حرفا-

ز هم یبرا ز ماش یسفارش رو آوردم تو  یر امروزم  ادیر . یر یر

 .کردیم خمیرو ببخش. قطعا مادرم بود، توب

ز چ نیا د یق زد. در  بند مین یلبخند سها   نبود، ویل ها یر

مرد جوان مهم است توجهش را جلب  یبرا د یدیم نکهیا
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ز کرد. از پرس آن مادر چن نبود. دستمال  د یبع یرفتار  یر

ز را تم شیهاخارج کرد، دست فشیاز ک مرطویر  و ظرف  یر

و عطر شکالت  کیخوش ک یرا باز کرد. بو  کیک

 .بود هکرد  کیرا تحر  شیاشتها

 کنه؟که توجه جلب یم  د یحرف بزن د یخوایم درمورد چی -

 .فکرم غلط باشه دوارمیام

مرصف  کبار یکه سها داخل ظرف   گیبرش ک شهاب

 .دیگذاشته بود را گرفت و عطرش را نفس کش  شیبرا

 !همونه یدرباره-

باال انداخت و همانطور که ماگ داغ را به  یی ابرو سها 

 .دیپرس کرد،یم کینزد شیهالب

 ...امبه خاطر رشته ند یکی! اگر فکر مستمیمن ن-

گنج   نیفکرشم نکردم. من اصال به راست و دروغ ا-

 .شک دارم کوفنی 

  .ماگ را مزه کرد یمحتوا سها 

 ه؟یمنظورتون چ-
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داشبورد گذاشت و به سمت عقب  یرا رو  کیک  شهاب

گذاشت.   شیپا یو رو  د یرا جلو کش فشی. کد یچرخ

 .برگرداند شیرا ش جا فیآورد و ک ونیر تبلتش را ب

و  د یطعم نوشاز شکالت خوش گر ید یاجرعه سها 

کوتاه   یی حرکات او را دنبال کرد. شهاب بعد از جستجو

را  کیتبلت را به سمت او گرفت. دهانش را پاک کرد ، ک

مقابل  کنسول گذاشت و تبلت را گرفت. عکیس  یرو 

ورو رفته بود که رنگ یچشمانش بود. عکس از کاغذ

  .داشت کوچگ  ابعاد 

 .را فرو داد و به عکس اشاره کرد کشیک  شهاب

خاله  شی. اصلش پهییکذا  نامهتیعکس اون وص-

و ازش عکس گرفتم،  دمشیمن د شی. چند سال پهیقدس

ز هم یبدا  نیکس از ا  چیداره. ه کیم  تیفیعکسش ک یر

خاله  شیاصلش پ دونند عکس خیر نداره و البته نیم

وقت به دنبال .هچدمشید خونه یر است. منم موقع تعم

نامه  نیبار ا نیچند ا هسال نیاما ا ستم؛یگنج نبودم و ن
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خانواده ش  هیو  ستیدر کار ن رو خوندم. به نظرم گنخر 

 .جونشون رو گذاشتند خی یه

 

 ۱۳۴پارت#

 .با اخم به شهاب نگاه کرد سها 

 .ها دارهبا موضوع قتل چه ارتبایط نیا-

شد. شب  هیر رو خو به روبه د یکش  قی ینفس عم  شهاب

را گرفته  مشیمانده بود تا باالخره تصم دار یقبل تا صبح ب

 .بود که با سها حرف بزند

ز بابا چ کنممن فکر یم- که   نهی! ترسم از ادونهیم مهیم یر

ز و حرف نیم ها یکقاتل ا یقاتل  دونند یم نا یا  زنند هسیی

ز ترسوندنشون. احتماال چ دمی...شاترسنچون یم که   ییر

 !پدر تو رو هم ترسونده

. طعم د یکامل به سمت مرد جوان چرخ  دهیترس سها 

 .شکالت داغ به کامش تلخ شده بود نییر ش

 ه؟یعلت حرفتون چ-
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 چی  عیتطم ا ی د یجز تهد ادته؟یرو  یر کبیر قصه ام-

ببنده؟  قتیحق یافشا یزبون اون آدما رو برا تونستیم

 !عیوسطه نه تطم د یتهد یپا نجا یبه نظرم ا

. کرد . حس گزگز در انگشتانش یمد یلب گز  دهیترس سها 

باعث شد بلرزد. فکر  اشمسخره گویسر  یهاامیپ یادآور ی

باشند؟ شش را  دگونهیتهد توانستند ها هم یمآن ا یکرد آ

. حدس  د یتا تهد داد آزار یم یبو  شیی یتکان داد که نه....ب

 .دانشجوست کی طنتیش زد یم

 !د؟یاز کجا مطمئن-

ز ن-  کینزد ذارنزدم. پدر و مادرم نیم. حدسستمیمطمی 

 قاتل هستند ویل نمونیوالد گمموضوع بشم. من نیم

پرونده حل  نی. اگر استین بیبودنشون عج یر درگ

گنج   نیکه دارم ا  . تنها شنخز کنند یم دا یبشه...نجات پ

از زبونشون  ختهیکه جسته و گر   یی هاو حرف هیلعنت

رو،  هاموندهیو د ها دهیشن د یبا . دمیدرباره گذشته شن

از اون،  یر . غمیواحد برس جهینت کیتا به  میهم بذار  یرو 

معلوم بشه. اگر حدس من  فشیتکل د ینامه هم با نیا



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

خطرناک  یباشه...باز  ونیدر م غلط باشه و واقعا گنخر 

گنج هم بوده!   ندهی. تا برسر بوده، جو شهیتر هم م

  و  متخصص نگاهش کنز  کیمثل  خوامیم
 

واقعا  بگ

نه. اگر  ا یحرفا باشه  نیپشت ا تونهیم یمنظور 

 .شهیتر مباشه...که خدا نکنه باشه....کارمون سخت

 .ستمیبلد ن یی اما من رمزگشا-

ز رو بخون...نظرت رو بگو....نیم- قفلش  خواممیی

دم مرگ  یهاونیهذ نا یشکسته بشه...فقط بهم بگو ا

 .هیر شباز پ کی
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کاغذ را   د یشد. با هیر درهم به عکس خ یهابا اخم سها 

تا قدمتش را بفهمد اما پخش جوهر از  گرفتدست یم

ز با چ داد یبود و نشان م دا یعکس هم پ یتو   هیشب ییر

خط هم  ر یکاغذ نوشته شده است. نوع تحر   یرو  یز قلم

  .است شیصدسال پ یکم براکه دست  داد نشان یم
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 ا یداره  نامه مفهویم نیبفهمم ا د یمن با د یکنچرا فکر یم-

 نه؟

اشاره داره  یمیقد یماجراها یکرس یجمالت داخلش به -

 .که من ازشون اطالع ندارم

 .هیشناسنخوندم. رشته من باستان خی    من تار -

 .از من بلد هسنی  شیی یقطعا ب_

نداشت. عکس را بزرگ کرد.  رشیجز پذ یاچاره سها 

عبارت آغاز شده  نینبودند. نامه با امفهوم یلیکلمات خ

 بود

 "موریمن صمصام پرس ت"

باشه.  نیفقط ا کنمداره. فکر نیم یبد تیفیعکس ک-

 چند تا کاغذه درسته؟

ز شون بتا. اندازهده قا یدق-  .هست ۵و آ ۴آ یر

 ه؟ی. محتواشون چنیرو به من نشون داد شیکیو فقط -

 .درباره خانواده گفته و از رازش پرده برداشته-

 راز؟-

  ؟دویز چقدر یم نز یحس ا یجو باره خاندان گنجآره. در -
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ماگش را برداشت و همانطور هنوز عکس را نگاه  سها 

 !خی یه با یزمزمه کرد؛ تقر  کرد یم

. کنند ها قبل، از اصفهان مهاجرت یمخانواده سال نیا-

ز و هم دمیکه شن  یی هاطبق حرف نامه، در واقع فرار  یر

 .کردند

 فرار؟-

 !یسر متوجه یم آره. نامه رو بخویز -

 .به عکس نگاه کرد و ناراضز  د یباز ابرو در هم کش سها 

ه شما زحمت تعر - ز رو بکش فشیفکر کنم بهیی  !یر

 .دیماگش را نوش اتیکرد و محتو   خنده آرایم شهاب

خان که اون روزا قطعا اسم و رسم صمصام نیا ا یگو -

دار سپاه حاکم اصفهان بوده، داشته و منصب یاگهید

السلطان، اصفهان توسط ظل یهاکاخ  بیموقع تخر 

همون موقع مسئول  گهی! از طرف دکنهیم دا یپ گنخر 

. شهیم از یر به ش زا یر ممسعود  یکایاز نزد گیبردن دخیی 

ز طال و جواهر به عنوان جه و سکه  کیل  خانمسیان  هییر

دل نه صد دل عاشق  کیما هم  باهاش بوده. جد گرایم
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 دزدهرو از کاروان یم خانمسیان از،یر ش یر مس یو تو  شهیم

  نیو ا
ز
به  نش،یو تمام کاب خانمسی! البته با انآد یم طرف

ز عالوه چ با ثروت بادآورده  نجا یکرده بوده! ا  دا یکه پ  یی ایر

! بعد ذارهیم هیجو رو پاخان و خاندان گنجصمصام شهیم

ز هم یهشتاد سالش بوده! تو  هم موقع مرگ، وقنی   یر

که   طور نی. اگهگنج رو یم  یراش ماجنامه به تنها بچه

خودش نتونسته بوده از گنج استفاده کنه.  دمیشن

ز یم نا یکه ا  شهیم یطور نیا فیی
ُ
 !به جون هم ا

  شه؟یم یک  قا یصمصام خان دق نیا گفنی  -

 .درهمش یانگاهش را به سها داد و اخمه شهاب

! جِد جِد وسفیو آقا پدِر پدربزرِگ خاله قدیس شهیم-

 .پدرم

 ش دروغه!؟همه کنز خب؟ چرا فکر یم-

حاکم اصفهان  کانیاز نزد گیکاخ و فرار با دخیی   بیتخر -

. عالوه بر اون، با اون همه ثروت، چرا جز بهیغر  بیعج

ز چ دار،یخونه کوچه سپ  ازش نمونده؟ ییر
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هاش قصد نداشته جلب توجه کنه. اما حرف د یخب شا-

ها از کاخ یلیخ زا یر درباره حاکم اصفهان درسته. مسعودم

  یهاو باغ
ی
 یرو نابود کرد تا اثر  هیاز زمان صفو  موندهباف

 یلیخ نهیکردن دف  دا یاز جالل و شکوهشون نمونه و پ

چون  بهیرهاش کردند عج نکهی. اما...استین بیعج

بوده و اون خانم هم  یبا نفوذ یلیخ آدمالسلطان ظل

 .گشتنددنبالش یم د یپس با کانش،یاز نزد گیدخیی 

  نا یمن، دو تا بچه اول ا یهادهیطبق شن-
 

 ا یبه دن تو آواریک

خان گنج رو ! صمصمامند یر مکه هر دو بعدا یم  آد یم

کوه و دشت آواره بوده تا آبا   یها تو و سال کنهیم مخقز 

دار  دنبالش نگرده. وقنی  و کیس فتهیب ابیاز آس خیر

السلطانم شگرم شکوب قوم پدرزنش مرده و ظل شهیم

  نجا یا آد یم شه،یم یار یبخت
 

وع یم و زندیک !  طبق کنهشر

به  ا ینامه فقط از اموال زنش استفاده کرده و اون گنج 

 .مونده مخقز  نهیقول تو دف

 .شهاب لبخند زد یدر صدا دهیبه حرص خواب سها 

 !گهیداستانه د هینه؟!  ا یبفهمم راسته  یحاال من چطور -



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کرد و چندبار مشتش را   سیرا با زبان خ شیهالب شهاب

  .باز و بسته نمود

 می. اگر بتونستیاز نامه قابل خوندن ن یی هاخب بخش-

اصل  د یفکر کنم بشه فهم م،یار یاصلش رو به دست ب

 .فکر کنم تو تخصص شماست نیو ا هیماجرا چ

را  فشیبه چهره سها نشست و شهاب دوباره ک اخم

همراهش کرد و با  ناراضز  افهیبه ق نگایهمیبرداشت. ن

 .دیکش  ونیر ب پاکنی  د یترد

 .هست نمی...استیراستش...موضوع فقط نامه ن-

شهاب نگاه کرد.  یهاداخل دست متعجب به یسر  سها 

 .ناباور دستش را جلو برد و آن را گرفت

 ! سکه نقره است؟نی..انیا-

لب زمزمه کرد:  ر یباال انداخت و ز  یی را چرخاند و ابرو آن

 باباخان!؟سلطان

 ؟گفنی   چی -

  انگار 
ز

دستش گرفته باشد، آن را به  انیم جسم دایع

 .شعت به شهاب پس داد
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سال  ستیاز دو  شیی یداره؟ مال ب چه قدمنی  نیا دویز یم-

وب فتحعیل  !باباخانقاجار! سلطان شاهقبله! سکه مرصز

جسم بدشکل و  انیر و شهاب ح د یبه صورتش کش دسنی 

 .جا کردبهرا جا  وارهقیر 

 اصله!؟ عنز ی-

 داشت. حیس بیعج آلود نگاهش کرد. حیساخم سها 

ز ب  !جانیترس و ه یر

 کنه؟شما چکار یم شیپ نیا-
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رو  نشونیزتر یبا نامه بود...چند تا سکه بودند. من ر -

 یکرس ی ! آخه خاله قدیسهیبرداشتم! فکر کردم الک

 شونشیی ی! بهیلباس داره که سکه...دوز 

ز ...طرحاشون...هماهند یس  ...قدریر

 یوا یو صدا د یصورتش کش انیم کالفه دسنی   شهاب

ز گفتنش در ماش ! سها هم مثل او نگران شده د یچیپ یر
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لباس  قهیعت یهازن با سکه دانستیم د یبود. هرچند بع

 .دوخته باشد

ز نگفت-  خانمه؟دست قدیس تیچرا وص یر

از همه پولدارتر بود! نکنه..نکنه همه  قدیسخاله یبابا-

 رکب خوردند؟ هیها بقسال نیا

 !صولت یآقا د یجواب من رو بد-

ب گرفت یکالفه رو   شهاب  :فرمان رصز

 !بابامه! من شهابم-

اش نشد. در به مرد جوان کرد که متوجه ینگاه تند سها 

 .ادا آمد شیدلش برا

 ... شیچرا پ تیها و وصسکه نیا ن؟یآورد یر وقت گ-

 تیوص دمیاز بابا و مامانم پرس کبار ی! دونمنیم-

 !مادربزرگم بوده شیبار پ نیکجاست؟ بابام گفت آخر 

 ال؟یعمو لزن-

 .دیبا تعجب نگاهش کرد و سها لرز  شهاب

 شد؟ مادرم گفته بود. بعد چی  گه؟یبود د ال یاسمشون ل-
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 . منم چند سال بعد وقنی دشیند بعد از مرگش کیس-

ز رزمیز  یتو  و به خاله گفتم! خاله گفت  دمشیخاله د یر

 د یاون رو به آس ز ینگم. گفت عز  به کیس

حرف گنج  خواستهمادرت داده. یم یی ...داامرز یخداب

 .برداشته بشه

ز گفتیم ال یعمو لبه زن ز؟یعز -  ز؟یعز  یر

 .. من بچه بودم فوت کردنگفتبابام یم-

نگاه کرد و شهاب افکارش را به زبان  ابانیمتفکر به خ سها 

 آورد

 د یکرده، ناپد  دا یکه گفته طالها رو پ  پدربزرگ بابا وقنی -

 تیبا وص هیقدسسکه خونه خاله ی. حاال تعدادشهیم

 !بوده ز یبار دست عز  نیکه آخر   یانامه

 کرد . حس یمد یدستش را به گردنش کش شهاب

 .عضالتش سفت شده است

ز نامه هیگنج الک  نیها فکر کردم اسال نیتموم ا- ! میی

ش هم . همههیمیقد اتشی! ادبیلیمسخره است. خ یلیخ

 ارصار داره که گنج رو وسط دردش خاک کرده! نه نشویز 
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خوند. آسمون و  شه. نصفشم نیمیاداره و نه نقشه

 وقتچی! چرا هشهانگار! باورم نیم دهیبه هم تن سمونیر 

 !شک نکردم

داشته باشه! بذار...بذار به  گهی..سکه منشا د. نیا د یشا-

از  ا یلیروزا خ نیبدل! ا ا یاصله  نمیاستادم نشون بدم. بب

 نی. هرچند ازنند رو یم یمیقد ی. طرحاکنند کارا یم  نیا

باشه! اما خب....پدربزرگ   بدیل دونمیم د یسکه...بع

 شینبوده! از خونه و زندگ یمادر من هم آدم ندار 

قدمت داره و  دار یاز خونه سپ شیی ی. اون خونه بداستیپ

ساخت  اومد اون موقع برنیم حنی  و از هر کیس ارزهیم

ز چن  اثیر م د یزاده  و معتیر باشه! شامگر بزرگ یاخونه یر

 !هییدا

 .دیتکان داد و لب گز  یش  شهاب

ز رزمیجعبه خاتم....گوشه نمور ز  یتو -  ر یخونه...ز  یر

 یمیعالمه پارچه قد هیوسط  گهیپرت دو هزارتا خرت

ها بود سکه نیپنهونش کرده بودند! توش...فقط و فقط ا
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ز و نامه! اصال هم بهش باعث شد من شک  توجیهیر  یر

 .کنم به مهم بودنش

خشک شده است. حرست  شیگلو   کرد احساس یم سها 

 .نگاه کرد اشزده به ماگ خایل

 نمی!..ادهی..پدربزرگ پدرت واقعا به گنج رسد یشا-

ز هم یبوده که همراهش بوده...برا یانشونه مفقود  یر

 !شده

و حرف پدرش را به خاطر آورد  د یابرو در هم کش شهاب

ز   نیکه گفته بود دنبال ا  .بدبخنی  عنز یگنج رفیی

 !ممکنه-

 .ادامه داد لرزان و ناراحت بود وقنی  شیصدا

 !زدمدست یم ا یلعنت نیبه ا د یلعنت به من! نبا-
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کرده بود هم دوست   یر متضاد گدو حس  انیم سها 

شده بود و هم  کیتحر  اشیداشت بداند و حس کنجکاو 

به ماجرا را  شیی یب گیو عقلش اجازه نزد اتیاخالق
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که واقعا حس   داد درهم شهاب نشان یم افهی. قداد نیم

ها و گردنش و زده دست ونیر ب یهاندارد. رگ خویر 

 
ی
نشسته بود،  اشقهیقشد گوشه ش یکه در هوا  عرف

 کردهو واقعا فکر نیم کننیم یکه  نقش باز   داد نشان یم

 .درکار باشد که گنخر 

باشه و تمام وجود داشته ممکنه گنخر  نیدیحاال که فهم-

چکار  د یخواماجراها...به خاطرش رخ داده باشه، یم نیا

هیبه قول خودتون خطرش ب د؟یکن  .شیی

ز دار در ماشکش  سکویی  دو به فکر فرو برقرار شد. هر  یر

 رو شیپ یو روزها ندهیمشوش به آ رفته بودند و با ذهنز 

داد و سکه  . عاقبت شهاب به خودش تکایز کردند فکر یم

 یآن را رو  ند یناخوشا گذاشت و با حیس  فشیرا داخل ک

کرده   مخقز  یادهیقرار داد. انگار که شبر  پشنی  صندیل

 .نگاه کرد ها را برداشت و به سها بود. ماگ دهیرسباشد، ت

 شهباشه، باعث یم دهیگنج خواب  نیها ااگر پشت قتل-

 !گرفتش  شهیم ینطور یتوجه قاتل به ما جلب بشه. ا

 !عقالیز یر شهاب هم عاقالنه بود و هم غ جواب
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وسط  نیا ا ی ؟بود چی  یر از...آشناهامون درگ گیو اگه.... -

 جونش به خطر افتاد و مرد؟ کیس

را فشار داد. به خانه اول بازگشته  شیهاقهیشق شهاب

  .بودند

 .دونمنیم-

 !جلو بره سیپل میبذار -

 اصیل یبخواد به ماجرا سیتا پل ترسم...یمترسمیم-

عمرم  یتو  شونهی. مامان پر نهیبب بیآس برسه کیس

از اتاقشون  اشهیگر   یازم دور نبوده. شبا صدا نقدر یا

ز اول ی. بابا برااد یم زدن با دوقلوها رو حوصله شوکله بار یر

ش رو کنسل کرد! بدتر از شنبهشعر پنج ِشب نداره. حنی 

از دستشون فرار  هامه. خاله قدیسعمه ور همه حض

مجبور شدم برم  شبیخودش و از د یکرده و رفته خونه

. امروز دوباره دهیاز هم پاش میتا تنها نباشه! زندگ ششیپ

که دارم   کمهیو شر  قیرو دوش رف می. بار کار رفتم آگایه

همه  الیخیر  تونمو نگرانه. قبول کن نیم دهیترس نمیبیم

ز چ  ترسمو من یم گننیم سیرو به پل تینا واقعیبشم. ا یر
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ز بشه. اگر به چ ر ید . من میگیم سیبه پل میدیرس ییر

 مطمئنم اگر من جابزنم و نگم...تو یم
 

 !یک

پاره  یفکر کرد و به کاغذها اشختهیبه پدر به هم ر  سها 

را به او  قتیشده خاطرات مادرش. پدرش چقدر از حق

 گفته بود؟ مادرش که حسابش جدا بود. به نگرایز 

 .دادشهاب حق یم

ز گاز کجا یم- ز به چ د ی.شاگمیم سیبه پل یر و  میدیرس ییر

 .که االن هستم نباشم  اون وسوسه باعث شد ادیم

ز چ هی... حرف حسابه ویل-  نهیتو ذات آدما نهاد یی ایر

. قبل از سنی یشده. خانم سها، شما آدم دور زدن قانون ن

 هیر گیم میاحساست، عقلت تصم

از  شیی یمدت کم، ب نیفکر کرد شهاب در ا با ناراحنی  سها 

خانه و دوستش در مدت سه سال او را شناخته هم

 .است

. کار من ستمین هستم ویل یی آدم ترسو د یفکر کن د یشا-

 یداره، اما همونم از رو  یی باال سکیر  پر از خطره و گایه

 کنمیم یاقدام به کار  شاغش و وقنی  میر عقل و منطق م
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 منز یجوانب ا ادش،یخطر ز  ا ی سکیکه بدونم با وجود ر 

 دهیشما جوانب کار توش سنج شنهاد یشده. پ تیهم رعا

 !هابنشده آقاش

 یم-
 

بشم؟  یر غافلگ نیاز ا شیی یتا ب نمیچکار کنم؟ بش یک

! ممنون که کنمیم شیکار   کیاگر برات سخته...خودم 

 .یاومد

ز به او از ماش را گفت و بدون نگایه نیا خارج شد. با  یر

سش را با ب ونیر ب فرستادن محکم  ونیر رفتنش سها، اسیی

 .بازدمش نشان داد

 .ترهوونهیاز منم د نیا موونهیفقط خودم د کردمفکر یم-

ز م ها سال به  جانیه خز یتار  یهاندهبازما انیبا گشیی

 
 

کرده بود و حاال انگار قرار بود   قیراکدش تزر  زندیک

 
 

ز به دنبال گنج از  کبارهی اشزندیک  کیدگرگون شود. گشیی

از طرف  شناختکه نیم  یی هاطرف و اعتماد کردن به آدم

 .دیر بگ میراحت تصم گذاشتنیم گر ید

. گشتمحکم بازیم یهامرد جوان که با قدم دنید با 

  .را مشت کرد فشیکالفه بند ک
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به  سوار شد، کمربندش را بست و بدون نگایه شهاب

 .جانبش به حرف آمد

 خونه؟ یگردبریم-

 داد حیبه خاطر آوردن اوضاع درهم خانه اخم کرد. ترج با 

ز د  .فکر کند رتر یبه برگشیی

 !با مادرتون حرف بزنم خوامیم-

 شهیهماز گوشه چشم نگاهش کرد. ابروها مثل  شهاب

ز  یداشت برا نر یعج لیگره داشت و م انگشت انداخیی

 یآن و باز کردن خط اخم هم انیم
 

 !شگ

 ؟کمکم کنز   یخوایم-

 یبفهمم تو  د یمنار، چاه بکنم! با دنیقبل از دزد خوامیم-

 د یخاطرات مادرم نقطه کور کجاست! به قول پدرتون، با

گذشته   یکه تو   از مادرم حرف بزنم. کیس یر غ با کیس

ندارم!  یشما اعتماد قدیس! به خالهطرفهبوده و یر 

ازش دور باشم. اما...مادرتون فرق داره! اول  دمیم حیترج

به اون نامه هم  د یپازل گذشته کامل بشه...بعد شا د یبا

 .فکر کردم
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 .دیچیاز دور برگردان پ فرمانش را چرخاند و راضز  شهاب

 

 ۱۳۸پارت#

 وسفی! خونه دخیی آقاونیر د بها رفتناتفاقا امروز عمه-

ها هم مدرسه اند. بابا هم خوشحال دعوت بودند. دخیی

 .نتتیبب شهیم

دوست داشت با شهناز تنها حرف  د یکالفه کش  نفیس

 .بزند

 !حرف بزنم خواممن که نگفتم امروز. گفتم یم-

ز خنده شهاب ماش یصدا  را پر کرد. انگار مرد عصنر  یر

 !قبل اصال نبود ساعنی 

 یر مامان رو تنها گ تویز روزه! یم نیتفاقا امروز بهیی نه...ا-

 هیها هستند و واقعا توصعمه یبر  گهی. روز دیار یب

 !شونینیبب کنمنیم

 .دیفکر کرد و سوالش را پرس نیخانه بودن صدرالد به

 کرده؟  دا یپدرتون هم با کارش مشکل پ-

 .باال انداخت یی زد و ابرو یشخندین شهاب
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با زن نشسته است!  داره شاهنامه  ۀنه. بابا، بازنشست-

! مامان کنهو وقتش رو با اون پر یم کنهیم حیرو تصح

خونه با هم  ی! تو دهکتاب رو انجام یم  یهم نگارگر 

ها هم اخوش وسط از حضور  نیاند. البته دخیی

و شب شعر و  فورند یخونه ک یتو  شیشگیهم

استاد هم پابرجاست. هرچند  گاهیگاه و ب  یهادورهیم

 بیاسم آس شهیم دونمکاراش رو گذاشته کنار. نیم  ا یر اخ

 .نه ا یگذاشت روش 

ز هم یفکر کرد برا سها   یاست که به هم ر  یر
 

 ختگ

 .به چشم شهاب نشسته است نیصدرالد

- 
 

 !و خویر  د یمف چه بازنشستگ

 ... اما د یشا هیبق یبرا-

 شما نه! چرا؟ یبرا-

 .شانه باال انداخت شهاب

بازنشسته شده، آرامش من رفته. نه  چون از وقنی -

 د ی. بادارند جدا بشم، نه دست از شم بریم ذارنیم

! با دهآزارم یم گایه  نیبرم! ا شیهاشون پبرنامه یپاپابه
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رو بکنه تو چشم من! منم  نیا خواد مامان خوشه و یم

 !نمی.دم نبیم حیترج

 نگاه کرد . "چرا" را در ذهنش خورد و غیم ابانیبه خ سها 

دواند. پدر خودش هم با مادرش  شهیمبهم در دلش ر 

 طرفه کیخوش بود؟ عشق 
ز
را  اش به مادرش لذت کاف

ز  یالبد خوش بودند که هنوز هم برا داد؟به او یم برگشیی

ز غمگ یهاهمرسش مشتاق بود. چشم شیپ پدرش و  یر

چشمانش جان گرفت و در  شیپاش، شده د یسف یموها

فرار از افکارش به  یا! بر ستیشش تکرار شد مشتاق ن

 .حرف آمد

ام- ها هم مشخصه خهیپدرتون آدم قابل احیی  یلی. دخیی

 .دوستش دارند

ز  اد یرا ز  یدرجه حرارت بخار  کیم  شهاب که با   یو به بیز

اش سبقت گرفته بود، نگاه کرد. زمزمه مجاز یر شعت غ

 .به گوش سها نشست

 !داشته باشه؟ اونا دوستش نداشته باشند یک-

ها حسود کنمچرا فکر یم-  د؟یکنیم یبه دخیی
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را شهناز بارها به گوشش  نیکرد ا  خنده کم جایز  شهاب

خوانده بود اما خودش باورش نداشت. حسادت نبود، 

 !بود از داشته آنها و نداشته خودش قی یبلکه حرست عم

 ؟قی یبا پدرت رف-

قاطع  دند یپرسرا یم نیباال انداخت. قبال اگر ا یی ابرو سها 

 .بله. اما حاال شک به جانش نشسته بود داد؛جواب یم

...باعث شده یدور  نیها ازشون دور بودم. امن سال-

به سن دوقلوها بودم،  وقنی  ...ویلمیاز هم دور بش کمی

 . حنی میرفت! با هم گردش یممیدوست بود یلیخ

 ادمی ی. موتورسوار میدادخطرناک انجام یم حاتیتفر 

کرد   قمیثبت نامم کرد و تشو  یگروه کوهنورد  یداد...تو 

محتاط شده...  یلیفتح دماوند. اما...االن...االن خ یبرا

 !میاز هم دور 

 .و توجه او را جلب کرد د یکش  آیه شهاب

 ما؟ یخونه میبر -

 میتصم د یکه در آن بودند کرد. با  ابایز یبه خ نگایه

که جدا   ییر به شهرک و مس میمستق یر . مسگرفتیم
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صولت  نیبه سمت مرکز شهر و خانه صدرالد د شیم

به ظهر مانده  ساعنی می. ساعتش را چک کرد. نرفتیم

باز هم  یدر خانه نداشت. پدرش با دکیی زند یبود. کار 

هم مشغول درسش بود و  ا قرار داشت و صبور  یی تنها

 .تنها باشد خواهد نشان داده بود یم

 !ظهره. بدوقته کینزد-

ن! امروز مهمون من و بابان نگران به ماما زنمزنگ یم-

 .نباش

را گفت و تلفنش را خارج و تماس را برقرار کرد و  نیا

مادرش در  یکه صدا  د ینکش منتظر پاسخ ماند. طویل

 .دیچیپ گویسر 

 ؟یخوا! مهمون نیما یمامان دن نیتر سالم بر عشق-

که من   بسوزویز  یخوایم یسر یسالم پرسم، چه آت-

 عشقت شدم؟

 .مهمون دارم-

شهاب  تیموقع نیا یخداست. اما تو  بیمهمون حب -

 ؟
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 !چسبهاالن یم تیموقع یمهمون تو  نیاتفاقا ا-

خط رو  یآن سو  یهاخیر از حرف و یر  د یلب گز  سها 

 .چرخاند

ها خونه ن ؟یآر رو با خودت یم یک-  ستند،یدرسته دخیی

 یار یکه دوستت رو ب  آد بابات خوشش نیم دویز اما یم

 !شهاب جان خونه

از دخیی کنار  حواسمادرش لبخند به لبش نشاند. یر  لحن

 .دستش، هوس کرد ش به ش مادرش بگذارد

م یم- ! بابا دخیی دوسته. نگران نباش! آمبا دوست دخیی

 !دینش یر فقط اطالع دادم غافلگ

 

 ۱۳۹پارت#

که   د یسها چنان با تعجب به سمت شهاب چرخ ش 

ز خون چ یگردنش صدا داد. جا  یهامهره در عروقش  ییر

 زد شیاخطار گونه صدا وقنی  د یجوشیم

 !صولت یآقا-
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منده اششایز یشهاب به پ دست اش نشست و نگاه شر

  یرو 
ز
جوان نشست. تازه متوجه شد چه حرف زده  دخیی

 .است. خراب کرده بود

 .دیچیپ مادرش در گویسر  یپرخنده یصدا

ت آقا-  کنه؟صولت صدات یم یدوست دخیی

ز ب ز یبه لحن مادرش و گر  دنیخند یر در برابر نگاه  سیی

دل  کیبود  یعاد تیسها مانده بود. اگر موقع طوفایز 

 داد نگاه سها اجازه نیم ویل د یخندبا مادرش یم یر س

. لب دنیچه رسد به خند د یایبه لبخند کش ب شیهالب

اش را مهار کند. زمزمه کرد گاوم تا خنده د یبه دندان گز 

 .گفت  و بلند در گویسر  د یزائ

. قطع کن تا آمسها دارم یمکردم مامان. با خانم  شوچز -

حرفم رو رفع و رجوع کنم وگرنه پرست سالم به خونه 

 !رسهنیم

. میت کنه! منتظرتوناز دست تو. حقته خفه-

 !خداحافظ
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را به  شیهارا قطع و فرمان را رها کرد و دست تماس

 .باال برد میحالت تسل

دارم... حواسم بخدا به شما  ...با مامان شوچز د یببخش-

 .نبود

بان قلبش  ونیر را محکم ب اشنفس عصنر  سها  داد. رصز

باال رفته بود. شزنشگر شش را تکان داد. هنوز  یعادیر غ

ش که شهاب به مادرش گفته با دوست  کرد باور نیم دخیی

بودن شهاب آتش درونش را  لکسیهمراه است. ر 

 .کردور یمشعله

 خانم سها؟ یدیبخش-

دو کلمه نهفته  نیا یی جادر جابه یخود فکر کرد چه ش  با 

 دار یرا در او ب یلجباز  گیخانم سها؟  ا یاست؟ سهاخانم 

 .نداشت در یی  واکنیسر  چیه یگر یو د کرد یم

نبود.  کار درسنی   کنه؟یم یمادرتون االن چه فکر -

؟ بعد انتظار دار دوست  شما؟ یخونه امیمن ب د یدخیی

وچلش رو ! پرس خلکنهنیم یفکر  چیه د یباور کن-

باز اهل دوست دونه! یمشناسهیم . بردنش ستین یدخیی
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ت استاد که د . شمام خواد یم یر دل ش گهیبه خونه حرصز

ت کج فکر کنه! جرئت داره درباره که ماشاال ...یک

 .نگاهت رو قالف کن میخواهشا تا تصادف نکرد

نشاند، که  شیهالب یرنگ رو  یر  یشهاب لبخند لحن

ز کرد. چ  اشد مخقز زو  بود که باعث  شیهاحرف انیم ییر

 یشد باور کند. در دلش به رابطه او با مادرش حسود

بود. نگاه  یحسادت واژه بهیی  یحرست به جا د یکرد. شا

داد بحث را ادامه ندهد. فکر  حیگرفت و ترج

را داغ کرده  شیهابودن پشت گوش دخیی کیسدوست

 .داد تا خشمش بخوابد ونیر بود. نفسش را آرام ب

ز هست تر یمیبا مادر صم-  !گم؟. درست نیمیر

راحت که از خطر جسته از بحث  الیبا خ شهاب

 .دیراحت کش استقبال کرد و نفیس

ز هم د ی.  شامیدار  کیم  من و مامان اختالف سنز - باعث  یر

ها . به خصوص که تا سالمیبش کینزد یلیشده خ

  .هم نداشته یاگهید یبچه
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ز غمگ سها   یادیز  فکر کرد او ومادرش هم اختالف سنز  یر

شش و شبه کرد نیم ندارند اما هرگز با مادرش شوچز 

 .گذاشت  نیم

  ؟با پدرتون چی -

ت پدر. دور و  شهیمن هم یبابا...برا- استاد بوده. حرصز

 .افتنز یدست ن

باال انداخت و متوجه شد شهاب وارد  یی ناباور ابرو سها 

 .شان شده استبه خانه منتیه ابانیخ

 !خورهصولت نیم یبه آقا-

 .زد یشخندین شهاب

 !بوده، سخته باورش قیکه با پدرش رف  کیس  یبرا-

  سها 
ز
بزند، مخاطبش شهاب  یدلدار  یبرا خواست حرف

  ا یبود 
ی
 .کردنیم خودش فرف

ا هوو  گنکه یم  هیهمون باور قدم د یشا- مادر و  یدخیی

مادرتون سهم شماست  عشق پدران و مادرا پرس دوستند. 

ا  !و پدرتون سهم دخیی

 .دیچیشعتش را کم کرد و داخل کوچه پ شهاب
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ها هم بابا با من که تک د یشا- ! اما تا قبل از تولد دخیی

 کردمفکر یم کهیی نبود؛ تا جا یمیصم یلیبچه بودم خ

. انتظار دارند سفت و محکم ند یر پدرها سختگ شهیهم

ا به دن . اما...وقنی بخشند ! خطا رو سخت یمبایسر   ا یدخیی

 نطور یبا من ا دمیاومدند و رفتار بابا عوض شد، فهم

اومدند. نوزده  ا یدوقلوها به دن بوده! من بچه نبودم وقنی 

ز سالم بود و همه چ دار شدن ! بچهدمیفهمرو خوب یم یر

بابا از  یو رفتارها کطرفیوسال من اون سن یمامان تو 

 د یدور بشم. ق شیی یباعث شد از بابا ب گهیسمت د

ارشدم رو گرفتم رفتم  رو زدم و تا وقنی  کیدانشگاه نزد

 مجبور شدم برگردم. حاال گایه عدشمشهد. اما خب...ب

من  یباعث حسادت تو  د یم. رفتار بابا نباواقعا کالفه

درد بکشم. با خودت  شهیواقعا ... باعث م گایه  بشه ویل

 یم
 

اف   د یاما...با یی چه مرد غرغرو یک ز کنم اولاعیی  کیس  یر

 !بردم تیاز مامان براش از بابا شکا یر که غ  هسنی 
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ز غمگ یلبخند سها  آشنا چشم  یهازد و به خانه یر

ناآشنا باعث شد او هم دلش بخواهد  دوخت. حیس

ز اول یبرا مرد جوان از  د یشا د،یبگو  شیهااز ناگفته بار یر

 .ردیرا بپذ اشیحالت معذب خارج شود و همدرد نیا

نبودم. برخالف شما،  یمیصم وقتچیمنم با مادرم ه-

و حرست  نهیرفتار همه مادرا هم کردممن فکر نیم

 حیبود و بابا ترج مار یگوشه دلم موند. مادرم ب  شهیهم

ت میبا هم تنها نباش یلیما خ داد یم ! بابا برام هم حرصز

صولت  یآقا یهاییر ...هم...سختگ قیپدر بود و هم رف

. هم ازش حساب کرد .محبت خرجم یمرو داشت و هم.. 

ز و هم اونقدر بهم محبت داشت که ازش چ بردمیم  ییر

 .پنهان نکنم. من ..بدون مادر بزرگ شدم

سها دلش را لرزاند، سها اما غافل از حال او،  یصدا غم

 .شانه باال انداخت الیخیر 

ز هم د یشا- حس مشابه من با مادرم باعث شده  یر

 هیکه به بق  میبزن یی هاو حرف میرو درک کن گهیهمد

پدرش  یگر یمحبت مادرش رو کم داره و د گی... مینگفت
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 تیترب یصولت تو  یرو! هرچند....بازم به نظرم آقا

 !پرسش اشتباه نکرده

  یهاچشم
ی
 یزد. نوبت او بود تا بحث را برا شهاب برف

 .بهیی شدن حال همراهش عوض کند

 ؟یکرد  یاالن از بابام طرفدار -

شهاب شده  لبخندش را پنهان نکرد متوجه شوچز  سها 

را زد و  موتی. ر د یبود. شانه باال انداخت و شهاب خند

شان شد. حرست سها را موقع خانه یبایز  اطیوارد ح

. درک کردن حال و د یفهمحرف زدن درباره مادرش یم

 .روزش سخت نبود

ما هم به  ی. هم به خونهیبفرما خانم. خوش اومد-

ت پدر دانیجمع مر   .حرصز

ز در ماش سها   شد یم ادهیطور که پرا باز کرد و همان یر

  .گفت

  .آدبهتون نیم یحسود-

باال انداخت. متوجه بود که سها از حرفش  یی ابرو شهاب

شد.  بیحال دلش غر  نداشته است ویل یمنظور 
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. شد یم دشیبه پدرش اگر سها هم مر  کرد یم یحسود

ز . به دنبالش پاگذاشتنیم بار نیا آمد و به پدر و  ییر

بودند نگاه  ستادهیمادرش که هر دو به استقبال سها ا

 همایز یاستقبال م یدو برا هر  آمدکهیم شیکرد. کمیی پ

. داد خاص دخیی جوان را نشان یم گاهیجا نیو ا ند یایب

غره متوجه شخ شدن سها در برابر مادرش شد و چشم

 .دیمادرش را به جان خر 

 .برد شیش را پجلو آمد و سها دست شهناز 

 .سالم. مزاحمتون شدم-

 .ی. خوشحالمون کردزمیسالم عز -

مبهم به  شهناز مهربان بود و باز پر از غیم یهاچشم

ز لبخند م شیرو  بود که  از هر حیس نگاهش خایل ویل د یر

 یشد و بو  دهیاش کند. نرم در آغوش کشزدهخجالت

با لبخند  نی. صدرالدد یچیخوش عود در مشامش پ

شهناز  یهاطور که دستپاسخ داد و همان سالمش را 

گرم و   یشد. هوا تیگردش حلقه بود به داخل خانه هدا
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 یمطبوع خانه باعث شد انقباض بدنش کم شود. صدا

 .دینگاهش به سمت او کش ن،یصدرالد

 پدرت خوبه؟-

ز نسبت به اول نیصدرالد که مالقاتش کرده بود،   یبار یر

 دوستش حق داشت وقنی  د ی. شاشد یم دهید تر یر پ

جوان نشان دادنشان  ا ی یر ها در پکه احساس آدم  گفتیم

 .نقش دارد

. کاش ختهی. به هم ر مینزد یادیبا هم حرف ز  روز یاز د-

 !هیچ انیجر  گفتبه من یم کیس

 به همرسش کرد و شهناز با ناراحنی  نگایه نیصدرالد

جوان را نوازش کرد  .شانه دخیی

 .عشق نز یهاشه. به سنگنهشو  یرو  یادیپدرت بار ز -

شش را تکان  شد،یم یر مبل جاگ یهمانطور که رو  سها 

 .داد

 .یبه نظرم الغرتر شد ؟یخودت چطور -

 .شهناز زد یناآشنا به نگرایز  یلبخند

 .خوبم. ممنون-
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 .ستیاما نگاهت مثل دفعه قبل ن-

 .صاف نشست سها 

...بابا داره گهینگرانم کرده. از طرف د ها دهیناشن -

  گردهبریم
 

داره.  طیفردا بل ی. فکر کنم براهیعیطب و دلتنگ

 .کردداشت رزرو یم شبید

ز دخیی جوان را تحس نیصدرالد پر  شیهاکرد. نه چشم  یر

 .بود دهیلرز  شیآب شده و نه صدا

م! ا نجا یا گردهبریم-  گفتیم روز یکه د  نطور یدخیی

 !بخره خوادخونهیم

  .خفه کرد نهیرا در س آهش

 د؟یحرف بزن د یخواشما هم نیم-

م. وقتش برسه قطعا بهت یم میتصم- . گهبا پدرته دخیی

 .بهش اعتماد کن و وقت بده کیم

ز غمگ یهاتکان داد و به چشم یبه ناچار ش  سها   یر

ز یم حرف شهاب  د یبا شد شهناز نگاه کرد. داشت مطمی 

 .را گوش دهد و خودشان دست به کار شوند

 .مهمون بد موقع شدم د یببخش-
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ها که مدرسهزمینه عز - اند و امروز هم من مهمون . دخیی

 !سنی یپدر و پرسم! در هر صورت مزاحم ن

 .کرد  نیبه صورت گرفته صدرالد نگایه سها 

 .شما شدم یپس زحمت اضافه برا-

خانه یم شهاب ز  شیصدا رفتهمانطور که به سمت آشیی

 .بلند شد

. دهیرو کش د یزحمتش برا منه! پدر جان فقط زحمت خر -

 !؟یها رو تکه کردمامان مرغ

نشست، جواب پرسش را  همانطور که کنار سها یم شهناز 

 .داد

 !زنمکه من دست به مرغ نیم  دویز یم-

جوان را شکار کرد شهاب  .به عقب نگاه و نگاه دخیی

 گفتم! منم خودم دعوتت کردم پس مزاحمنی   یدید-

 !ستین

اش کرد و خنده مادر و پدر شهاب خجالت زده یصدا

 .غره بروداعث شد به او چشمب

 د؟یبا هم بود-
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از سوال شهناز در وجودش رشد کرد.  بیعج حیس

ناخواه جهت فکر شده بود که خواه دهیسوال پرس یطور 

! با آن برد دخیی و پرس یم دوسنی را به سمت مراوده و 

 .لب بگزد باعث شد حرض نهیزمشیپ

با شما حرف  خوام! گفتم یمارنیب یقرار بود برام سند-

ز هم یبزنم...برا ز االن بهیی یر وقته و مزاحم  نی...گفیی

 .شدم
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- 
ز
 .زهیما عز  یبرا شهی. مهمون همهسنی  چقدر تعارف

نگاه کرد.  نیبه صدرالد نبار یدهانش را قورت داد و ا آب

 .ناخوانا بود یهانگاه مرد پر از حرف

ز گفت- ه با  آگایه یبرا یر ذشته از گ گیاز گذشته...بهیی

 .از مادرم یر حرف بزنم...غ

با ش  نیشهناز در هم فرو رفت و صدرالد یهااخم

 .کرد  د یحرفش را تائ
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پز کار  نقدر یپرس که ا نی! من برم کمک ایکرد  کار خویر -

 !رو نده شیکردن سال و ماه

شش مرتب کرد . معذب شده بود. نگاه  یرا رو  مقنعه

بازنگشته بود.  یهنوز به حالت عاد نیشهناز و صدرالد

مقابل او  یاوهیشهناز ظرف م نیبا دور شدن صدرالد

 .گذاشت

ز - تموم هفته مهمون داشتم. امروز پدر و پرس خواسیی

خونه رو یم ز  !ترکونند کارم کم بشه...اما شک ندارم آشیی

ز عوض کردن بحث به م یقدرشناس برا یلبخند  بانشیر

  .زد

 !د؟یکنواقعا مرغ تکه نیم-

باال  شیزد که باعث شد ابروها شیبه رو  چشمگ شهناز 

د  .بیی

وقتا  . بعیصز ستمیبهیی از اونا! اما بذار فکر کنند بلد ن-

 یلیبغل مردا گذاشت که فکر کنند خ ر یهندونه ز  د یبا

 !بلندند

 .طرز فکر شهناز لبخند زد به
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و مادرتونه! اون روزم تو  خانمقدیس تیترب نیفکر کنم ا-

حرف  میکردجا یمها رو جابهچمدون میداشت خونه وقنی 

کارها رو   یلیزد...مادرم هم....خ خانمقدیس مشابیه

 .دونهمردونه یم

و پرتقال پر شده را مقابل او گذاشت و  د یکش  آیه شهناز 

جوان  شینگاهش را در صورت بدون آرا و ساده دخیی

 .چرخاند

 .گم!؟درست نیم اما تو خالفیسر -

 یبخوام برام کار  وابسته باشم و از کیس آد خوشم نیم-

 .بکنه

 .در دلش ادامه داد مثل مادرم و 

  نا یا-
 

  شهیم ....وقنی ستین وابستگ
 

 یکه اگر مرد  وابستگ

که اگر   دونهیم نیصدرالد لنگ بمونه ویل تینباشه زندگ

 
ی
نکرده نباشه، زنش لنگ اون  یی خدا به حسب اتفاف

به خودش مغرور  یلیخ شهیباعث م نیا مونه،نیم

کارها مردونه   یلیهست، خ تا وقنی  دونهنباشه! اما یم

رو  شیحس قدرت طلب نیکنار و ا  کشمو من یم شهیم
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ِ . شکنهارضا یم نره  یر ش نیا ویل دهشکار انجام یم مادهیر

 !؟گمیم چی  یاکه محافظ گله است! متوجه

جنبه  نیوقت به ا چیمتفکر پر پرتقال را برداشت. ه سها 

  از 
 

مرد و زن توجه نکرده بود. مادرش همان  زندیک

  یاوابسته
 

و  زد لنگ یم اشبود که اگر پدرش نبود، زندیک

  نیاو چقدر از ا
 

 .بود یفرار  وابستگ

 !از مادرم د؟یگبرام...از اون روزا یم-

 هیر خط نسخ مقابلش خ یو به تابلو  د یعقب کش شهناز 

  .شد

- 
 

که دوازده   کردم. از وقنی   من چند سال باهاش زندیک

 نیکه با صدرالد  ساله بودم و مادرت نه ساله. تا وقنی 

اومده بود.  شییازدواج کردم. مادرت تازه به خونه دا

. از نهیگوشه بش  کی داد یم حینبود. ترج دخیی خونگریم

 شییبود. تا اونجا که دا یها و هم سن و ساالش فرار بچه

نه،  خو  یرفتنش به مدرسه رو بزنه و تو  د یق د مجبور ش

رفت مدرسه  خودش بهش درس بده و مژده فقط یم

 .دادامتحان یم
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پرتقال را در ظرف گذاشت و نگاهش را به شهناز  سها 

آفتاب  یاش، انگار ابر گرفته  یدوخت. مثل صدا

 .کرده بود  هیر صورتش را پوشانده و ت
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 خانم...با مادرم بد بود؟ قدیس-

دور  ی. روزها د یرا بست و آه کش شیچشم.ها شهناز 

 .چشمش جان گرفت. دستش را مشت کرد شیپ

با  ترسونه،. اونا رو یمستیها خوب نخاله کال با بچه-

ها که زمان خودش رسم بوده ترس به بچه  یی هاداستان

 حنی  م،یدیترستا ساکت بشن. ما همه ازش یم دهیم

 هیخاله در امان نموند و  یهاشهاب هم از داستان

ز به خونه آس موقیع شبش  یوالهایبه خاطر ه د یاز رفیی

 .وحشت داشت

 یو نذاشت ترس تو  د یباباش زود به دادش رس هرچند 

ا هم خودم نذاشتم به خاله نزد  کیتنش بمونه. دخیی

 .بشن
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  ها بد بود؟چرا؟ چرا با بچه -

بود و اون به خاطر  میچون شوهرش عق د یشا دونم،نیم-

ز چ یلیخ ش مشکالت خانوادهبخصوص حرف مردم و  ا یر

مواقع جذب بچه  نطور یا ا یمجبور بود تحمل کنه. بعض

که به   هم مثل خاله، به خاطر نقیص و بعیصز  شنیها م

 !شده بود، از اون ها زده لیتحم شیزندگ

ش؟ چرا با به خونه اد یپس...پس چرا قبول کرد مادرم ب-

 !پدربزرگش نفرستادنش بره

ثبت شده.  رت چی مثل ماد یاذهن بچه یتو  دونمنیم-

ز بزرگ نبودم. اما چ یلیمن خودم هم اون روزا خ که از   ییر

بود  نیا دمیشن امرز یخداب د یمادرم و بعدها از خاله و آس

ه!  که پدربزرگ مادرت راغب نبود اون رو با خودش بیر

 یهابچه یبا مادرش اونجا بوده، چندبار  وقنی  نکهیمثل ا

کرده بوده.   تیاذ اونا رو گاز گرفته بوده و حسایر 

  !آدو از پسش برنیم هیبچه جن نیا گفتهپدربزرگش یم

سها در هم گره شد و محکم آب دهانش را  یهااخم

 د یها زده بود و بعقورت داد. مادرش حرف از آزار بچه
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ها را آزار داده باشد! نبود که موقع دفاع از خودش آن

 .هرچند عکس آن هم صادق بود

 ؟چی  عنز ی-

 یبد یهاغینبود سها! ج مادرت اصال بچه آرویم-

رو به  هاشمدرسه چندبار همکالیس ی. تو د یکشیم

با  خوب بود ویل ونسیشدت آزار داده بود. با 

و  ها زادهیی با دا دمیشن خواهرش...نه...حنی 

باورت نشه اما، اگر  د یهاش هم خوب نبود. شازادهخاله

ز  میتصم برد،اون رو نیم شییدا شوهرش بدن تا  داشیی

 .آروم بشه

  .ناباور به بشقاب نگاه دوخت سها 

موفق  کرد اون رو آروم کنه ویل  سیع یلیخ د یآس-

اومدم  تیبار که از مامور  کی گفت؛یم د یس ادمهینشد... 

بچه ترسو مونده!  کیاون مژده رفته و جاش  دمید

خودشم  هیداشت و از سا یکه شب ادرار   یابچه

شد و از  اد یخاص توش ز  ی..رفتارهاکم. . بعد کمد یترسیم

 .همه کنار گرفت
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 موند چرا مادرم رو از مادرش جدا کردند؟ اگر باهاش یم-

 .شدنیم نطور یا

! خواستهاش رو نیمکه خواهانش بود بچه  یمرد-

  یتو  پرسش بزرگ بود و مادرت حنی 
 

! با یز  یلیخ بچگ

 غامیپدربزرگت پ ،یبرادر مادرت هم....قبل از خواستگار 

 .دنبالش آد ستاده بود یمفر 

 .بزرگ شد و راه نفسش را بندآورد بغض

  نیا-
 

رو  شونهمه آدم شوهر نکردند و خودشون زندیک

ازدواج هم مادرم بدبخت شد و هم  نیچرخوندند! با ا

 !مادرش

دستش را گرفت و نوازش کرد. حال بد او را درک  شهناز 

 .کردیم

مثل مادر من از  د یگفتم چرا آس  به خاله قدیس بار کی-

 نکرد؟ تیخواهرش حما

  .کنجکاو نگاهش کرد  سها 

 ...مادر شما هم-
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تفاوت که اون  نیمنم پدرم رو زود از دست دادم. با ا-

رفت! چون  رانینمرد. دست پرسهاش رو گرفت و از ا

  تونهمادرم اعتقاد داشت نیم
 

کنه! نذاشت   اونجا زندیک

ه چون دخیی بودم  !من رو هم بیر

 .دیکش  آیه سها 

جسدها با برادراتون  یکه آقاشهاب گفت برا  ادمهیاما -

ز   .تماس گرفیی

ز ا درست گفته...چون مدیی - . اون موقع رانیبرگشیی

 .زود برگشتند مادرت تازه ازدواج کرده بود..ویل

  .شد هیر خ وهیمشغول به بشقاب م یبا فکر  سها 

جالل از خواهرش  یی جوابتون داد؟ چرا دا تون چی خاله-

 نکرد؟ تیحما

شوهر  گفت مادرت شوهرش نبود، اما زنده بود ویل-

رو دستش  ارشیمرده بود و برادر بزرگش اخت خانمدهیس

 !دجاللیس کنه! حنی   تشیحما گرفت و نذاشت کیس

 ...چرا مادرم آروم شده؟د یوقت فهم چیجالل...ه یی دا-
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سها متوجه  کرد به سها نگاه کرد. فکر یم دهیترس شهناز 

 .آن قسمت نشده است

ز تو چ-  ؟دویز از گذشته یم ییر

 .شش را محکم تکان داد سها 

 هیشب شیی ی...بستیمادرم خاطراتش رو نوشته! خاطره ن-

دکیی بهش گفته  شیپ رفتهیم ! فکر کنم وقنی هینگار  عیوقا

سال آخر رو هم خودش  یاز اون...ماجرا یر ! غسهیبنو 

قبولم  میو خانواده پدر جذام گرفت  برام گفت. وقنی 

 یت...اونم بهم ماجراخانواده شیپ مینکردند...گفتم بر 

 .گفت  و ازدواجش ر 

مادرش  یلیس یصورتش نشست. هنوز جا یرو  دستش

 یرو  دندان مادرش که در کودیک یو مثل جا سوختیم

را زخم کرده و  شیکه پهلو   دندایز  یتنش مانده بود. جا

 .ماندگار شده بود

 چرچز  ستاد،یهدف ا گفت و یر   االاللیهالهکالفه ال  شهناز 

زد و نشست. دامن لباسش را صاف کرد. ظرف را 

 .برداشت و دوباره گذاشت
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 !شهناز خانم؟-

حال مادرت بد شد و مجبور  تا وقنی  د ی. سدونستنیم-

دش دکیی نیم . اون دونستم. منم نیمدونستشد بیر

موقع خاله به حرف اومد و گفت...اگه نگفته بود دکیی 

 !کنه  به مادرت کمگ تونستنیم

ز چ ز سنگ ییر که نفسش را   کرد احساس یم اشنهیس یرو  یر

 .تنگ کرده بود

 

 ۱۴۳پارت#

ز هم یبرا-  کنه؟  عرویس د یخواستنیم یر

 هی کردند فکر یم گهید یهایلیو خاله مثل خ د یس-

مخالف بودند  ونسینجاتش بده. با  تونهازدواج خوب یم

 ومدهین شیاما پدرت رو قبول داشتند و اگر اون ماجرا پ

و زجر  شد تنها نیم نقدر یاخر عمرش ا د یبود، آس

 .دیکشنیم
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مژده  یمار یب دانستنیم د،یسها چرخ یرو  نگاهش

سها چقدر از توهم  دانستنه. نیم ا یخوب شده است 

 .خیر دارد مادرش در جوایز 

ش گفته بود - مادرت هنوز کامل خوب نشده بود. دکیی

به پدرت  یلیخ نیازدواج نکنه. صدرالد

نداشت. پدرت عاشق شده بود و  دهیگفت...اما...فا

کمکش کنه،   تونهیم کرد چون پزشک بود، فکر یم

با پدرت که بره..."او" هم  کرد اما....اما مادرت فکر یم

 !درتمندترهق گفت! یمهشهیپدرت شب گفترفته! یم

. آنقدر واضح که به چشم شهناز نشست. د یسها لرز  تن

شهناز از "او" خیر داشته باشد. دلش به  شد باورش نیم

چرا پدرش  د یفهمحال پدر و مادرش سوخت. حاال یم

عذاب وجدان  د ی. شاستیحارصز به ترک مادرش ن

مادرش نگذاشته بود ترکش کند. پدرش  یمار یبازگشت ب

خودخواه! از عشق بدش آمد. عاشق بود و عاشق 

 در صورتش چه نقش زده است که دانستنیم
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بد  یی هاحس انی. سها مد یدرآغوش کش ناگهایز  شهناز 

ز خواستزدن یم اد یجامانده بود. دلش فر  . چنگ انداخیی

که مادرش را در شاب رها کرده بود. از   هرکیس قهیبه 

هم  ونسی و حنی  ونسینفرت داشت. از مادر  قدیس

. د یکش  ونیر . خودش را به زحمت از آغوش بآمد بدش یم

خیر از  ناباور به او نگاه کرد، یر  ناز آرام بود و نبود. شه

 .دیحال متالطم سها، سوالش را پرس

 زم؟یعز  خویر -

مادرم کنار اومدم. بابا  یمار یهاست با بخوبم. من سال-

 .دیزحمت کش یلیمن خ دنیند بیآس یبرا

 .تکدرش را به شهناز دوخ  نگاه

از خاطراتش رو پاره کرده...اون موقع  مادرم... قسمنی -

داشته؟  ی...چه خاطره بدد یفکر کنم شما هم اونجا بود

ز تا س ازدهی وقنی   !ساله بوده دهیر

 .فراخ شد شیهاو چشم د یلرز  شهناز 
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...اون موقع من نامزد بودم...از مادرت دور دونمنیم-

چه  نمیشده بودم. بذار برم شاغ مردا بب

 .گردم...بریمکنند یم

مقنعه برد و عضالت  ر یبا دور شدن شهناز دست ز  سها 

ز سنگ اشنهیسفت شده گردنش را فشار داد. س بود.  یر

چشمانش زنده  شیمادرش پ وحیسر  فروغ و گایه نگاه یر 

 .شد و قلبش را لرزاند

وقت ازت بدم  چیباتو چکار کردن مامان؟ چرا ه-

 چی...هدمیترسازت یم گایه  نکهی! چرا با وجود اومد؟ین

که بابا به خاطر تو   یچرا با وجود ومد؟یوقت ازت بدم ن

من رو رها کرد بازم از بابا دلخور شدم نه تو! انگار 

 تونمنیم یجور  چیکه ه  دمیتو منم درد کش یپاپابه

رو  کنارت ناامنز   د یبا نکهیباوجود ا محکومت کنم. حنی 

 یمن کار اما جز معدود دفعات با  کردم،تجربه یم

 ؟نداشنی 

ز از زم نگاهش  .نسخ نشست یتابلو  یکنده شد و رو   یر
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کجا   آن منز  / یجفا رو  یگاه سو   ،یوفا رو  یسو  گاه

 شودبه ش نیم تو یر  ،یرو 

 

شک ندارم که  گهی. دکنهیم یکار شهناز خانم داره پنهان-

. شنبهت وصل یم یی جاکی شدهنینفر  یجسدا نیا

 د ی. حق با شهابه...باترسمیم یلی...خترسممامان...یم

ز رزمیگذشته بوده! اون ز   یتو  بفهمم چی   یی به تنها لعننی  یر

ز تو رو تا حد ش تونهنیم ز پا وفریز یر  .بکشونه ییر

 

 ۱۴۴پارت#

خلوت و پهن از مقابل نگاهش با شعت  یهاابانیخ

از مکان و زمان نداشت. در شش  . دریککردند عبور یم

ز آرام ضبط ماش ز یو  ز یو  یغوغا بود و حالش بد. صدا  یر

 شانیقدر در افکارشان غرق بودند که صدا برا. آنآمد یم

 .نداشت مفهویم

تمام مدت از او  مهیوننصفه یهابعد از حرف شهناز 

 ا ی گردد بود. انگار نه انگار که گفته بود بازیم یفرار 
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حرف زدن با او به آنجا رفته است.  یبرا دانستیم

ها قرار بود و حنی  صدرالدن هم کامال یر   یآمدن دخیی

پرشوصدا هم نتوانسته بود جو را آرامش ببخشد. همه 

ز داشتند م سیع بر  شانحایلشانیپر  باشند ویل خویر  بانیر

ز همه چ که شهاب از چه   د یفهمبود. حاال خوب یم هیر چ یر

ز چ  .است شایک ییر

ز خو شهاب و جست یهاشوچز  حنی  ها و خوردن  یر دخیی

ز حاکم را از ب یآن شدهم،  ر یدلپذ یی غذا ده بود.  یر نیر

ز کرده و شهاب از خدا  عاقبت بعد از رصِف غذا، عزم رفیی

 یر بردنش داوطلب شده بود. در طول مس یخواسته برا

بازگشت به خانه هم برخالف تصورش شهاب سکوت 

درهمش بماند. نگاهش به  افکار کرده و گذاشته بود، در 

به مغزش  ش،یرو  شیپ ر یمفهوم تصاو  پنجره بود ویل

و  د یچیمتفاوت در گوشش پ یی . صداشد مخابره نیم

 .باعث باالخره طلسم شکسته شود

 ست؟ین داداش مرتیصز  نیا-

 :دیسمت شهاب چرخ به
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ز چ- ز گفت  ییر  ؟یر

 .با دست مقابلش را نشان داد شهاب

 است؟ داداش مرتیصز -

انگشتان او را دنبال کرد. تازه متوجه کوچه آشنا و  جهت

 .دیمجتمع شده بود. ناباور آه کش

  !میدیرس-

 .زد شخند ین شهاب

 ؟یدی. اصال سوال من رو شنیاز من تو فکر بود شیی یب -

ز شدن ماش تر کینزد با  که مقابل مجتمع   مرد جوایز  ،یر

ها و صورتش را به سمت آن د یبود عقب چرخ ستادهیا

 .و سها ناباور ابرو باال انداخت چرخاند 

 شده؟ یاافهیق نی! چرا اهیمهد نکهیا...ا-

باال  یی که متوجه شد حدسش درست است، ابرو  شهاب

ها را نیم انداخت. ارتباط برادر مرتیصز  . د یفهمبا دخیی

ز سها به محض ترمز کردِن شهاب، از ماش . د یپر  ونیر ب یر

 یمهد یهامتعجب قامت مرد جوان را برانداز کرد. شانه

. رنگش شد یم دهید مار یب یافتاده بود و در لباس شباز 
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 اد یبود که به  تر از هر زمایز نامرتب شیاو موه دهیپر 

 شیهاچشم جلو آمد و شچز  دنش،یبا د یداشت. مهد

 .به چشم سها نشست

- 
ی
 ؟یآقامهد کنز چکار یم نجا یافتاده؟ ا سالم. اتفاف

ز پرساز من یم-   ده؟چرا جوابم رو نیم ؟یر
ی
افتاده؟  اتفاف

 یباز  نیا کنه؟خونه است. چرا درو باز نیم دونمیم

 !ترکهبخدا شم داره یم ده؟یجد

ز از ماش شهاب  .نشود کیداد نزد حیترج شد ویل ادهیپ یر

که   روز ی. دیجوابش رو نداد رفنی  نجا یکه از ا  یاز روز  -

! االن طلب بود تنهاش گذاشنی  شیروز زندگ نیبدتر 

 ؟یکار 

و  یباال انداخت و در ذهنش تکراز کرد مهد یی ابرو شهاب

 .بلند شد یمهد یدوست سها؟ صدا

ز نیبآره طلبکارم! یم- س دارم  افهیق یر من رو؟از اسیی

تا تماس ۱۱۰بعد از سه روز رفتم خونه.  شبی. دمیر میم

موقع . همون امیپ تا تماس با کیل ۱۱۰ازش داشتم! 

بهش زنگ  هرچی  شبیافتاده. از د یاتفاق بد دمیفهم
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جلوم رو نگرفته  زدم جواب نداده. اگه داداش مصطقز 

بودم. صبح مجبور شدم برم  هاومد شبیبود همون د

بهش  . بازم هرچی نجامیا شونیپادگان....االنم خسته و پر 

 وونهیخانم؟ دارم دشده سها  زنگ زدم جواب نداده!چی 

 .ستین نی! حق من بعد از سه روز بازداشت اشمیم

 چرا؟ ؟ی. بازداشت بودنمیصیر کن بب-

 .دیکش  شیموها انیم کالفه دسنی   یمهد

 میکه اومد  یروز  یبا مافوقم بحثم شد. درست فردا-

 یبازداشت بودم. تو  شبی! بعدم بازداشتم کرد. تا دنجا یا

 !یانفراد

ب و به سمت شها د یبه صورتش کش کالفه دسنی   سها 

 :. شهاب لب زدد یچرخ

 ست؟ین مشکیل-

 یتکان داد. شهاب دستش را برا را به عالمت نقز  شش

ز بلند کرد، سوار ماش خداحافظز  شد و به شعت از  یر

ز آنجا دور شد. با دور شدن ماش  یبه سمت مهد یر
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ز ماش ی. نگاه مهدد یچرخ کوچه دنبال   چیشهاب را تا پ یر

 .شد اطیانداخت و وارد ح د یکرد. سها کل

. صبورا چه یتو. حتما بابام نبوده که پشت در موند ا یب-

به هم  . حسایر یشخودت آورد یی چه بال دونستیم

تا بفهمه  کنز   تشیداشت حما از یچند روز ن نی. اختهیر 

و نه تلفنت رو!  یجواب داد امی. اما تو نه پستیتنها ن

داداشت چرا ما رو خیر نکرد؟ اونکه از ماجرا خیر 

. دروغ چرا، منم فکر ستین یخیر  شداشت؟ خودشم از 

 !کنار  د یدیکردم کش

تکان داد. شک نداشت اگر پدرش  ینگهبان ش  یبرا سها 

 د یجوان با یوآمد مردهارفت یداخل مجتمع نبود، برا

شد و مقابل  یورورد ی. وارد راهرو دادند جواب پس یم

حرف  دست نگه داشت تا متوقفش کند ویل یمهد

 .اش کردشوکه یمهد

 .تلفن بزنه تونستنیم مارستانه،یش بدادا-

 .نگاه کرد یو نگران به مهد ستاد یا سها 

 چرا؟ گهیاون د مارستان؟یب-
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 کیبه  شیخورده. چند روز پ یر ت ییر مامان گفت تو درگ-

د زدند. سارق طالفرویسر  ز دستیر  یمسلح بودند، تو  یر

 .خورده یر ت ز یو گر  بیتعق

 دا یپ شیدر صدا . نگرایز د یناراحت ابرو در هم کش سها 

 .دیپرس بود وقنی 

ن؟-  االن بهیی
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 .خوبه. امروز صبح مرخص شده-

که گرفته بود فکر کرد و آه   که داده و جوایر   ایمیبه پ سها 

 .دیکش

من صبح باهاشون تماس داشتم، نه از حال خودشون -

ز و نه از حال شما  .گفیی

که جواب ندادن من باعث قهر   کرد فکر نیم کیس-

نکنه پدرش با  میصبورا شده باشه. ما همه نگران بود

یس گهیخودش اونو برده و د به تلفن نداره.  دسیی

  .بودم تا االن چه حایل شبید د یدوننیم
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و پله ها را باال رفت. مقابل در  د یناراحت لب گز  سها 

  .دیچرخ یو به سمت مهد ستاد یا

خواهش  ویل ناراحت بایسر  یداخل. حق دار  میر من م-

 یآروم باش و به صبورا هم حق بده. نه تو مقرص  کنمیم

خیر  گیکدوم از وضع اون   چیخدا. ه ینه اون بنده

تا  نجا یباباش اومد ا روز ی. دختهیبه هم ر  یلی. خد ینداشت

با  که حنی   دهیشن چی  روز ید دونمبا پدرم حرف بزنه. نیم

 .هم نکرده هیگر   . حنی دهمنم حرف نز 

 .نگاه کرد ینگران مهد یهابه چشم سها 

ز باباش با محمدحس -  .اومده بود یر

 .دیمشت شد و رنگش پر  به آیز  یمهد یهادست

 .ش کنمباش تا آماده نجا یا-

 کیبه سالن تار  نگایهمیوارد خانه شد. ن با ناراحنی  سها 

 
ز
ز پدرش، صبورا  ونیر بود تا بفهمد بعد از ب کاف رفیی

ز صدا همچنان  یدر اتاقش مانده است. با جلوتر رفیی

ز پرتاب چ دلخراش و  یعز یج یاش کرد. بعد صداشوکه ییر

 .گرید ن  یمجدد پرتاب ش
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که نگران وارد خانه شده بود شتکان تا   یمهد یبرا

 وارها یجلوتر نرود و به سمت اتاق صبورا پاتند کرد. د

صدا بودند و در باز خانه، قطعا شوصدا را به  قیعا

آمد.  اد یپرتاب و باز هم فر  ی. صداکرد منتقل یم ونیر ب

به  باز کردن در اتاق صبورا همزمان شد با پرتاب کتایر 

 انیسها نبود قطعا کتاب م یار یهوش اگر سمت در و 

 .آمدصورتش فرود یم

باعث شد  ختهیآشفته صبورا و اتاق در هم ر  تیوضع

نفسش حبس شود. کاغذها وسط اتاق پخش بود. 

ز زم یکتاب رو   یهاقفسه  یهارها شده و مجمسه یر

بود و به جان صبورا بسته،  یمهد یهیکه هد  کوچگ

هر طرف به چشم  شیهااتاق پرتاب شده و تکه انیم

 .خوردیم

 ه؟یچه وضع نیصبورا؟ ا کنز چکار یم-

 !ونیر ! برو بونیر برو ب-



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

سوت بکشد.  شیهاصبورا باعث شد گوش اد یفر  یصدا

کتاب و جزوات پرتاب شده و خرده   انیدر را بست و از م

 .و بشقاب به زحمت جلو رفت وانیل

 !ونیر گفتم برو ب-

خش دار شده بود.  ادها یصبورا به خاطر فر  یصدا

خشم و غم زبانه  شیهاصورتش شخ بود و از چشم

 .دیکشیم

 روزمونیحرف نزدن د جهیباهات حرف بزنم. نت د یبا-

 شده؟ ! چته صبورا؟ چی نهیا

تختش را به سمت سها  یرمق بالشت رو  نیر با آخ صبورا 

 .دیافتاد و نال شیپا یپرتاب کرد که جلو 

 !هیبرو...تنهام بذار...مثل بق-

بلند خودش را به او رساند.  و با قدیم د یکش  آیه سها 

نبود. دستش را گرد او  اد یشان ز اتاق کوچک بود و فاصله

که   تخنی  یحلقه کرد و با فشار دستانش وادارش کرد رو 

 .ندیاتاق بود، بنش انیم مشیشک و ضمات

ز بش-  .ارمیآب ب وانیل هی. بذار برات یر
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از دو روز اشک از چشم صبورا شخورد و صورتش را  بعد 

 .کرد  سیخ

 !میر بم خوام...یمخوامنیم-

 .داد ونیر اش را بنفس کالفه سها 

ز هم یبازداشت بوده. برا یمهد- و  اماتینتونسته پ یر

 !؟کنهآرومت یم نیتماسات رو جواب بده. ا

ناباور به سمتش برگشت. اشک از چشمانش  صبورا 

ز غمگ یو سها لبخند د یجوش را بلند کرد تا  شیزد. صدا یر

 .مرد جوان نگران را از حال صبورا مطلع  کند

آب  وانیل کی تویز صبورا خوبه. اوضاع آرومه. یم-

 ؟یار یب

 .دستش را گرفت و محکم فشار داد صبورا 

 ؟زیز حرف یم با یک ؟یک-

از اتاق پرتاب شده  یارا که گوشه یبا لبخند چادر  سها 

 .ش صبورا انداخت یبود برداشت و رو 

 !وونهیکه هم دردته هم درمونت د  با همویز -



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

...باز..بازداشت بوده؟ راست نجاستیا یمه..مهد-

 یم
 

 ؟یک

  .به در خورد یاتقه

 سها خانم؟-

صبورا را هم شامل  یهااتاق را که لباس یرو  لیوسا سها 

کرد   جا داد. سیع یوار یبه زحمت داخل کمد د شد یم

بگذارد. از وضع  وار یبزرگیی را کنار د یهاشهیخورده ش

ز شد، به مهد  .اجازه ورود داد یاتاق که مطمی 

 !یتو آقا مهد ا یب-

وارد اتاق شد.  زد،یم اد یرا فر  که نگرایز   با صوریی  یمهد

 ید کرد و نگاه صبورا رو صبورا را رص ینگاهش با ناباور 

نشست.  یمهد شانیپر  یگود افتاده و موها  یهاچشم

 شیرها شد. صبورا ناباور لبها وانیو ل د یلرز  یدست مهد

به  یرا تکان داد و اشک صورتش را پر کرد. سها ش 

رفت. هر دو  ونیر شان تکان داد و از اتاق بیتاسف برا

خانه رفت و با خودش  از یآب ن وایز یل ز داشتند. به آشیی

 .دارد سامایز فکر کرد عجب اوضاع نابه
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رو خوب  نتیآست ا ی! خدانهیهم گنسه پلشت که یم-

ز بازم چ نمیتکون بده بب  ؟یبرام دار  ییر
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کوچکشان   نز یآب داخل س وانیو دو ل د یکالفه کش  پقز 

 .گذاشت و به سمت اتاق رفت

 دنیلن نشست و با دساعت داخل سا یرو  نگاهش

ساعت سه عرص، متعجب فکر کرد پدرش چه موقع 

 .رفته که هنوز بازنگشته است ونیر ب

ز زم یکنار در رو   یبه در زد و وارد اتاق شد. مهد یاتقه  یر

خودش را رها کرده بود و صبورا با صورت پر از اشک 

. ستیگر تخت در خودش جمع شده و هنوز یم یرو 

با  یداد و لب زد بخور! مهد یاول را به دست مهد وانیل

آب  نفسکی نگاهش را از صبورا گرفت و با آیه یلیمیر 

رد شد و  ها شهیخورده ش انیاز م اطیاحت. باد یرا شکش

 کینزد شیهارا به لب وانیخودش را به صبورا رساند و ل

 .کرد
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ز نگاهش از مهد صبورا  آب  یاجرعه ،یبدون گرفیی

که   دانست. یمد ی. نگاه سها در اتاق چرخد ینوش

آن دو ممکن است کار دستشان بدهد و  حایلشانیپر 

 کیشام یهاو خورده ها شهیخورده ش یرو  شانیپا

ز برود. ب ز مردد بود. پس به سمت صبورا  یر ماندن و رفیی

 .دیچرخ

ه تا بابا ن ،یحاال که بهیی - اتاق من و  د یبر  ستیبهیی

 .رو مرتب کنم نجا یتا منم ا د یحرفاتون رو بزن

 .نگاه کرد یپر بغض به مهد ا صبور 

 ؟یچرا بازداشت بود-

 .پر از خش و گرفته صبورا اخم کرد یصدا یبرا یمهد

 ه؟ینطور یصدات چرا ا-

 .صبورا پاسخ داد یو به جا د یکالفه لب گز   سها 

اتاق بغل  د ی! بر میدیاش رو بدو ورود شنداد زده! نمونه-

 .تا اتاق و مرتب کنم

  یمهد
 

و باز صبورا بود که با  د یکش  شیموها انیم چنگ

 .حرف سها رفت انیچانه لرزان م
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 !سنی ین گهی....فکر کردم دیفکر کردم...ولم کرد-

س- از  یزد. زنگ یمیمحکومم کرد دهیخوبه که نیی

 !کجام  یدیپرسمامانم یم

. به داداش مرتضات زنگ زدم. جوابم رو شد روم نیم-

 .نداد

 .بود. عمل شده ی. بسیی تونستنیم-

 .دهانش گذاشت یو دست رو  د یکش  نز یه صبورا 

ز چ- . گلوله خورده. االن ستی. بار اولشم نسنی یمهم ن یر

 .خوبه

 .ها کردبه آن نگایه سها 

. فقط د یتا شما حرف بزن ونیر ب میر پس من م خبیلیخ-

 .دیمواظب باش

 .سها نشست یهر دو رو  پرسیسر  نگاه

ز خطرناکه. مراقب باش ها شهیخورده ش نیبا ا-  .یر

 .میجمعشون کن د یبذار -

نگاه کرد. صبورا خواست حرکت  یمهد ستادنیبه ا سها 

 .را تکرار کند که مانعش شد یمهد
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 شهیهردوتون پر از خورده ش ی. جلو د یتکون نخور -

  .است

. اخم به صورتش د یاتاق چرخ یتازه رو  یمهد نگاه

 کخر دهن شیبرا از مجسمه سفایل یانشست. تکه

. دلخور بود و د یرخ. نگاهش به سمت صبورا چکرد یم

 .دو دخیی پنهان نماند د یاز د نیا

جا  ینطور یاومد ا شیبرامون پ قراره هر وقت مشکیل-

من  ؟یببند هامونداشتنز دوست یو چشم رو  بزیز 

 !روت حساب کردم صبورا

 .انداخت ر یش به ز  با ناراحنی  صبورا 

 .دی. تکون نخور ارمیجارو ب رممن یم-

با  با ناراحنی  یرفت و مهد ونیر آوردن جارو ب یبرا سها 

 .آب شد وانیل یهاشهیمشغول جمع کردن ش یکاغذ

 میتون... نیم...فرارکنز جابزیز  منی یبا هرنامال  یاگر بخوا-

 
 

 .میکن  زندیک

 االن مقرص فرار هم من شدم؟-

 .صبورا نگاه کرد صورت شایک به
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فرصت رو بهم داد که  نیبازداشتگاه ا یسه روز تو -

. با می. هر دو حماقت کردخوب فکر کنم صبورا 

 هی تیکه عرضه هدا  یگفتم خاک توشت مهدخودم

احمقانه و  گهیراست م . مرتیصز یرابطه رو هم ندار 

 یلیبچگانه رفتار کردم. اون روز از دست سهاخانم خ

... از دست نجا یبودم. از دست خودم که اومدم ا عصبایز 

...اونقدر حالم بد بود که با  یآقا حنی  ،مرتیصز  دکیی

بحث کردم و افتادم  موضوع الیک هیمافوقم ش 

زندان برام خوب بود... گوشه زندان....با  ....ویلیانفراد

...اگه با دخیی مردم ؟یخودم گفتم بدبخت چکار کرد

رو  دتیشه یاسم بابا ؟چی  رفتو آبروت یم گرفتنتیم

اگه با همون فرار دخیی مردم  ؟چی  یکردیم دار لکه

خاک  ؟چی  ومد یشش م یی اگه بال ؟چی  شد بدبخت یم

 .شت ی. خاک تو یتوشت مهد

 ؟مویز یپش-
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صبورا و چانه لرزانش نگاه کرد. ترس دخیی جوان را  به

از رها شدن  قی ی. صبورا ترس عمشناختخوب یم

 .داشت

که چرا عقل سهاخانم رو   مونمی. پشمونمیآره پش-

م مشورت کنم. مطمئنم  نداشتم تا همون شبونه با بزرگیی

در  صادق و مرتیصز  کمکمون کنه. وقنی   تونستاداش یمد

 میحماقت کرد یلی...خمیکردفرار یم د یبودن ما نبا انیجر 

اما از  مونمی....از فرارمون پشمیگرفت  میتصم احسایس

ز تو نه. تو رو دوست دارم  .خواسیی
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نشست که هنوز  یمهد یبرق افتاده صبورا رو  نگاه

بود. هر دو  شهیش یهامشغول جمع کردن خورده

 یر متوجه بودند که سها به عمد بازگشتش را به تاخ

 اطیشده بود، بااحت که آرام  انداخته است. صبورا با قلنر 

به  کرد کمگ  و سیع د ینشست و چادرش را به خود پچ

 .انداخته بود کند راهکه   یجمع کردن آشفته بازار 
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ز .با محمدحسمن..با.. -  .حرف زدم یر

 شهیگفت و به انگشتش نگاه کرد. خورده ش  آچز  یمهد

 کشیخواست نزد بود. صبورا با نگرایز داخل دستش رفته

 .شود که مانع شد

 جه؟یخب؟ نت-

 .باعث شد بغض کند یپر از حرص مهد سوال

با زبونش من رو  تونهیم کرد . بابا فکر یمخوامشمن نیم-

بابابزرگمه  ینرم کنه....البته نقشه، نقشه

دار تر و ...اون..اون اگه هزاربار بهیی و پولی...مهددونمیم

 !خوامشاز تو هم باشه...من نیم تر پیخوشت

 یهاو به چشم د یلبش را محکم به دندان کش یمهد

 .شخ صبورا نگاه کرد

 ؟یلرز چرا یم-

 .کنم...من..من ناز یمکنهبابا...فکر یم-

 .دیاز چشمش چک اشگ قطره

 .کنم...خواهش یمها گفت...گفت...ناراحت نیسر -

 !بگو-
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 .دیلب گز  صبورا 

ز گفت به محمدحس- ...باهام نجا ی...ااد ی..اجازه داده بیر

من  تونه...یماد ی....اون بره و بکنهحرف بزنه...فکر یم

 ...رو

 !عاشقت کنه-

شد که صبورا بلرزد. باعث  یپر از حرص مهد یصدا

 .دیکش  شیابروها انیم کالفه دسنی   یمهد

رو  گیسها هم بهش گفت من  ی! باباخواممن نیم-

به  د یبا گه! یمدهگوش نیم  رو نکنه...ویل کار نیا خوام،یم

 .اون مرد فرصت بدم

 ه؟یچ دنمیند که حنی   مشکلشون با منز -

 !اون پولداره. مهمیی از همه...مثل خودشونه-

پا  ر یصبورا. مشکلشون پوله؟ باشه. عهدم رو ز  ذارمنیم-

 !ادیتا زودتر پول دستم ب میر گپروژه یم هیو  ذارمیم

هک  هی! اگه یدی. تو کاله سفیمهد یتو قول داد-

! دویز ! خودتم یمیایدرب تویز نیم گهید بکنز  قانویز یر غ

 د یبرنامه جد اگه بتویز  . خودت گفنی ستمین من راضز 
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وارد  تویز یم ،کنز   دا یهاش رو پو گپ گوگل رو هک کنز 

! بریس چی و به همه و براشون کار کنز  شون بیسر مجموعه

تا از راه درست به پول  کنم.خوام...من صیر یممن نیم

 !...نه ...نه کار غلطبریس

راحت  نطور یپولدار بودم، ا یلیدردشون پوله! اگر منم خ-

س  !گذاشتندمن رو کنار نیم دهینیی

 ینگاه کرد. به موها یپرغصه به صورت مهد صبورا 

 انیکه م  . به اخیمد یکوبکه یم  یاقهیبراقش. به شق

داخل تنش و  یاش نشسته بود. به لباس شباز چهره

 .داشت سانسشیکه به خاطر فوق ل  درجه کوچگ

! دونمش آقاجونمه من یم ر یز  نا ی! استیدرد اونا پول ن-

ه  خواد یمازش دور بشم.  خواد . نیمدونمیم من رو بسیی

 !که مثل خودشه  گیبه 

صبورا آنقدر لرزان و آرام بود که باعث شد ش  یصدا

 هیر براق از اشکش خ یهاو به چشم د یایباال ب یمهد

 .شود

 بهشون داره؟ اون مردک...چه شباهنی -
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ز محمدحس یو بغضش را قورت داد. صدا د یلرز  صبورا   یر

چند  . وقنی خورد انگار در گوشش بارها و بارها زنگ یم

که حرف   اش گفته بود، زیز سال قبل با خنده به عمه

. د یشش رو گذاشت ش باغچه و بر  د یگوش نده رو با

درگاه  انیاش کرده بود که آن روز مآنقدر آن حرف شوکه

خانه ب ز ز بود. نه چ دهش هوشیآشیی  یهااز حرف ییر

 اد یرا به  اشیو نه پاسخ نامادر  آورد یم اد یقبلشان را به 

که تا آخر عمر از   دانستیم را نیداشت. فقط ا

ز محمدحس . درست مثل د یترسنفرت داشت و یم یر

  !پدرش! مثل آقاجانش

 یمهد زد،که دو دو یم  یی هاصبورا و چشم یعیطبیر غ رنگ

 .را ترساند

  میاز قد ستیصبورا..وقتش ن-
 

از مادرت؟ از  ؟برام بگ

 
ی
  یکه تو   اتفاف

 
 گفتیم نیذبرات افتاده و دکیی آ بچگ

از بابات و  نقدر یبدونم چرا ا ستیبدونم! وقتش ن د یبا

  ؟تریساز اون از آقاجونت یم شیی یب
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بلند شد.  غشیج یخورد و صدا تکان سخنی  صبورا 

بزرگ کف دستش انداخته بود. سها  بریسر  شهیخورده ش

 دهیکه ترس  یمهد یوارد اتاق شد و نگاهش رو  مهیشا

 .خودش را به صبورا رسانده بود نشست

تا  داد یبا چادر صبورا محکم دستش را فشار م یمهد

 .دیایخونش بند ب

 د؟یشد؟ مگه نگفتم دست نزن چی -

 یهاکمک  یرفت و با شعت با جعبه ونیر حرص ب با 

 .بازگشت هیاول

 کهیطور  ی. مهدد یچک یدست مهد یصبورا رو  اشک

 .فقط او بشنود زمزمه کرد

ز در اول-   د یفرصت با یر
 

 .برام بگ

 !کشه...یمکشهمن رو یم-

و  دهیپر صورت رنگ یرو  یمهد دهینگران و ترس نگاه

صبورا نشست. لبش را تر  یاز ترس فراخ شده یهاچشم

 .به زخم وارد کرد یشیی یفشار ب ارادهکرد و یر 

 !گفتم تا تهش هستم. من مراقبتم-
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را کنار بزند و کنار  یصبورا باعث شد، سها مهد آخ

 بود . عصنر  دهیرا شن ی. حرف آخر مهدند یصبورا بنش

دستش رو آش و  ی! زدغرزد: الزم نکرده مراقبش بایسر 

؟ میالزمه بر  نمی. بردار دستت رو. بذار ببیالش کرد  دکیی

خط کف دست بود و  یدرست رو  نبود ویل قیعم زخم

زخم گذاشت و محکم  یرا رو  یداشت. باند یز یخونر 

 خواست. صبورا با درد چشم بست. نیمد یچیورش پد

 ،یبا مهد خواست. یمفتاد یب ینگاهش به نگاه نگران مهد

را دوست داشتند،  گر یگدیکه عاشقش بود و   یبا مرد

ها و دورتر شود. فرسنگ ور اش دازدواج کند و از خانواده

آرام. در  انوسیاق یهاآب یسو آن حنی  د یدور. شا

 !که سازنده گوگل بود  یکشور 
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ز رزمیز  یاز ماجرا بعد  کن شده ترسو و حرف گوش ،یر

 چهیدار قال یو تمام وقت پا رفتمنیم ونیر بودم. از اتاق ب

از  طانیروح ش گفتبود و یم راضز  یی . زن دانشستمیم
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و  دمیدها کابوس یمباز هم شب وجودم رفته است، ویل

ز . تنها چکردمیم سیخودم را خ به  د یتهد که حنی   ییر

ز رزمیز   .گذاشتاثر نیم برآنهم  یر

اح نیم ها شب به  دادمیم حی. ترجرفتماز ترس به مسیی

ترکه بخورم تا تنها از کنار آن  م،یکردن جا  سیخاطر خ

ز زم ر یز  ز چگذشته بود و همه  رد شوم. مدیی  یر به ظاهر  یر

و من کنار  رفتیم تیجالل به مامور  یی خوب بود. دا

به مدرسه  د یبا داشتدهیعق یی . دابافتمفرش یم یی دازن

وقت  چیه کردمو دعا یم دمیترساز مدرسه یم منبروم و 

ز فصل پا   .از راه نرسد ییر

و  میرفتبانو یم دار یبه د کنار آمده بودم. گایه  یی دازن با 

را  یی داخوشش آمده بود، زن د یبانو که از مژده جد

 جمالیی دا من. حنی بودند جز  . همه راضز کرد یم قیتشو 

که از آرام شدنم   لبخند زده بود. تنها کیس میهم به رو 

ک  گفتیم شهیجالل بود. هم یی نگران بود دا دخیی

 یی دازن کردمزده فکر یمرفته و من وحشت کجا   طانشیش
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هستم و ممکن است  طایز یبه او گفته است من بچه ش

 .مرا دوست نداشته باشد گر یاو هم د

من را آزار  اگر کیس گر یهمه خوب بود. د یوضع برا نیا

ز . چدمیکشنیم غیج داد یم و در  کردمپرتاب نیم ییر

بودند تا  . همه راضدوختمنگاه نیم کسچیچشم ه

 شهی. مثل هممیدعوت شد جمالیی که به خانه دا  یروز 

را به دست  امها نشستم و بافتنز دور از بچه یاگوشه

داده بود. چرا  ادمی ال یلعمو که زن  یدیجد گرفتم. شگریم

انجام دادن  یبرا یکار   گر یتمام شده بود و د که قایل

هم برخالف تصورم موافقت کرده بود و  یی دانداشتم. زن

ز رو   آوردم. آن شب کالف بنفش یمن به بافیی
 

در  رنگ

خودم کاله ببافم.  یبرا خواستمدست داشتم و یم

ز بودم که  نخ  یخاله، گلوله یهااز پرس  گیمشغول بافیی

و  د یچرخ. او دورم یمدمی. به ناچار به دنبالش دو د یرا کش

. نخ کرد روشنم را مسخره یم یهاو چشم د یکشهو یم

ز و زم د یچیپ میکالف دور دست و پا ز خوردم، اما زم یر  یر

ز گلدان ق  .همراه شد نو یعمو مزن منی یخوردنم با شکسیی
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من بودم  نیخاله را مجازات نکرد، بلکه ا یپرسها کیس

محکوم شدم. چرا که گلدان قرار  ،یکه به جرم حسود

ز جه انیبود در م  اشکه چند هفته بعد عرویس  هیفهم هییر

پدرش در  . اشک در چشمم حلقه زد وقنی د یر بود قرار بگ

و هر  کرد یم هیگر   هیزد. فهم یلیو من را س د یآغوشش کش

ز چ  کیس که به فکر   تنها کیس انیم نیو ا گفتیم ییر

جالل بود. اما تمام حواس من  یی بود دا میهازخم دست

ها او را نشانه از حرف یمیبود که ن قدیس یی دابه زن

که قلبم را   یمیتیغلطش را. جز غم  تیبود و تربگرفته

ز سنگ به خانه بازگردم، به  خواستکرده بود، دلم نیم  یر

ز رزمیز  یدارد، به او ماجرا گهمبانو التماس کردم که ن را  یر

کند. بابابزرگ   یکار   مینتوانست  برا شد ویلگفتم. نگران

 و ناپایک طانیش یمن بچه گفتمخالف ماندنم بود. یم

 امیادرار . از شبکشماش را به کثافت یمهستم و خانه

ز ب   .بود ار یر

را  یی بازگردم، هم دا خواستمنیم نکهیبانو و ا شیپ امگله

ز دوم یه برادلخور کرد و هم  باعث شد ک بار برق  یر
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 شیی یمعنا ب کی نیو ا نمیبب یی دازن یهاخشم را در چشم

 .کردیم همینداشت. تنب

ز رزمیز  یخیر از ماجرا یی دا نداشت و ناراحت شد که  یر

نگاه مهربانش  گر یو د کرد میبازگردم. پس رها خواهمنیم

 .دمیترس شیی یرا به من ندوخت و من ب

مهمان داشت.  ال یزن عمو ل م،یبه خانه بازگشت وقنی  

ش به همراه همرس و بچه مهمانش بودند.  شیهادخیی

بزرگش  یبود که نوه وقنی  د یخندعمو یمکه زن  تنها وقنی 

و  رفتفرهنگ و ادب یم ستانیر . دبنشستکنارش یم

ها که مثل دخیی  لیفام زکردهیعز  بود. برعکس دخیی

ن م با همه، حنی  نیبدخلق بودند، صدرالد وسفیآقا

 .مهربان بود

همه بدون  ال،یعمو لزن یهاشب به خاطر مهمان آن

  چیه
ز
 یی که روز بعد، زن دا  دانستم.  یممیدیخواب حرف

 
ز
ز خواهد کرد. به هم تالف د و  لیدل یر تمام شب خوابم نیر

 .کردم  سیو از ترس خودم را خ یدار یبار در ب نیا
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 دنیبدون بوس یی دا شهیصبح روز بعد، برخالف هم 

گفت ممکن   یی دارفت و به زن ونیر صورتم از خانه ب

که بدبخت   دمیاست شب هم بازنگردد. همان موقع فهم

را  اماز خانه، با ترس بافتنز  یی ام. به محض خروج داشده

داشتم که به  د یرفتم. ام ال یعمو لبرداشتم  و به شاغ زن

  .فتادیام کارگر ننجاتم دهد. اما حقه بهانه بافتنز 

 د،یرا د امدهیتن آب نکش و وسواس داشت و وقنی عم زن

زد  شخند ین دنمیبا د یی داخودش مرا به خانه بازگردند. زن

مرا  میهاالتماس انیکشان مو با دور شدن زن عمو، کشان

ز رزمیبه سمت ز   .دیکش  یر

و التماس  دمیکشقفل دستانش یم یدستم را رو  

ز تا سنگ کردمو تنم را رها یم دمیکوب. پا یمکردمیم شوم  یر

بود. شک نداشتم که در آن  شیی یو جا بمانم، اما زور او ب

. همه رسد من نیم یصداها اد یبه فر  کسچیخانه ه

در  کرد و کیس  هیتنب د یمعتقد بودند که بچه بد را با

که   موقیع یی دا. نه زنکرد نیم دخالت یگر ید تیترب
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 وسفیآقاو نه زن رفتجلو یم خورد شلنگ یم ونسی

 .کردمن یم هیتنب یر را درگ خودش
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داخل  یو صداها ها هیسا والها،یه انیروز باز هم م آن

ز رزمیز  به هوش آمدم، نه در خانه  از هوش رفتم و وقنی  یر

ز رزمیکه هنوز در ز  شم نشسته بود و  یبودم. "او" باال یر

 .زدبه من لبخند یم

قدر بزرگ که انگار صورتش را بزرگ بود. آن دهانش

و  د یدرخشبود و یم د یسف شیهانصف کرده بود. دندان

 .و بلند بودند مشگ شیموها

و "او" قهقهه زد. در خودم جمع  دمیکش  غیاز ترس ج 

 یفش مانندش برا یآمد. صدا تر کیشدم و "او" نزد

ز اول  .دیچیبار در گوشم پ یر

 !بدم با من دوست بشو تا نجاتت-

ز . زمد یلرز یم دنشیاز وحشت د بدنم  سیبدنم خ ر یز  ،یر

و نه  د ینه عقب کش هیشد و او باز قهقهه زد. برخالف بق
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آمد. بزرگ و بلند قامت بود.  تر کیاخم کرد. نزد

نگاه  شیپنجه داشت. از ترس به پاها شیهادست

 .. باز هم فش فش کردکردمنیم

 هی! مثل بقخورمتبا من دوست بشو..وگرنه یم -

 !هابچه

 غیقفل دهانم شکسته شد و پشت ش هم ج باالخره

. در د یرس ادمیبه فر  ونیر از ب که کیس  اد ی. انقدر ز دمیکش

باز شد و نور که داخل آمد" او" محو شد و من فکر 

ناآشنا فرو رفتم و  آغویسر  انیترسد!  م کردم که از نور یم

 .خفه شد اشنهیس انیم ادمیفر 

شخ که برق خشم و  یی هااما "او"  نرفته بود. با چشم 

ارت داشت، به سمتم خ ز شر برداشت و در گوشم فش  یر

 دیکش

! اون وقت مجبور یایب نجا یتا باز هم به ا کنمیم یکار  -

 .خورمتیم ا ی با من دوست بیسر  یسر یم

چه  دمیقهرمان آن روزم را نشناختم! نفهم وقتچیه

دارم در  اد ی. فقط به د یشک  ونیر مرا از آنجا ب کیس
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ز به هوش آمدم، تم آغوشش از هوش رفتم. وقنی  و  یر

 ینگران باال یی بودم و دا دهیرختخواب خواب انیمرتب م

شم نشسته بود! دو روز و دو شب در تب سوخته بودم 

 .نگفته بود شیاز زندانم برا و باز هم کیس

  توانستمهم نیم خواستمیاگر م نبار یا
ز
بزنم نه از  حرف

که با من از   یی بلکه از وحشت "او" ،یی داترس نگاه زن

ز رزمیز   .کرددرگاه در نگاهم یم انیآمده بود و م ونیر ب یر

وع شد. ش فتانه خواهر  بعد   ونسیاز آن اتفاقات بد شر

او سنگ را  کهشکست در حایل زد،با من حرف یم وقنی 

زن  یهاپرتاب کرده بود اما من محکوم شدم. گل

همه خواب بودند و  کنده شد، وقنی   شهیاز ر  وسفیآقا

 .بود من گیل یهاباز من مقرص شدم چون کفش

"او"  کهپر از کثافت شد در حایل ال،یعمو لزن یخانه 

 نگونهی! اکرد مرا پر از کثافت یم یهاو دست زد قهقهه یم

ز رزمیها به ز ساعت یی دا ابیشد که بارها و بارها در غ  یر

و خسته و  عصبایز  یی دانگران بود و زن یی شدم. دا د یتبع

 ستینکارها، کار من   نیکه ا  زدمیم اد یزده فر من وحشت
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 میهاحرف کسچیه ویل دهد کارها را انجام یم  نیو "او" ا

 .کردرا باور نیم

پاره،  پارچه  شیهاکبود شد. لباس  ونسیچشم  یپا

ز رزمیخورد و من باز به ز  خی یفتانه ق سوغایی  افتادم!  یر

شدم که "او" با من به خانه بابابزرگ  میتسل عاقبت وقنی 

  !آمد

 غیاز ترس ج ستاد،یش بانو ا یباال سفایل با گلدایز  وقنی 

را قبول کردم. بانو  اشگلدان را گرفتم و دوسنی   دم،یکش

 میهاو گلدان را داخل دست د یزده از خواب پر وحشت

  .حرفم را باور نکرد و تنهاتر شدم کسچی. هد ید

باشد. قبول  تواند دوست خویر  باور کردم که او یم کمکم

 هیشب اشافهیکرده بود که کوچک شود. هم قد من. ق

 .ها و دهانششد، بجز چشم گر ید یپرسها

کتک   داد،را که آزارم یم و هر کیس کرد از من مراقبت یم 

به من نداشت.  یکار   ر گید یی را! زن دا یی زن دا . حنی زد یم

 و نه بافتنز  بافتمیم نه قایل
ز
آزارم دهد تا او  بود کیس ! کاف

شش ظاهر شود و نجاتم دهد. در عوض من هم  یباال
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 خواستهاز من  بار کی! مثال کردمحرفش را گوش یم د یبا

و هر دو به  نمیاز درخت توت ، توت بچ شیبود برا

 .میبود دهید خندله شده بو  مانیپا ر یکه ز   یی هاخاطر گل

کرده   فیکه مادرم تعر   یی . از داستانهاگفتمقصه یم شیبرا

به خواب  میپاها یبود و "او" مثل محمدرضا  رو 

حرف  شیتا گرسنه نماند. برا داشتمبریم کی. کرفتیم

ز م  شیی یما ب . هر چه دوسنی دمیخندو با "او" یم دمیر

  .دندیترسیم شیی یب هیبق شد،یم

آب دعا آوردند. از همان ها که طلسم ر ا نابود  میبرا

ز انداختند. تخمکند یم مرغ شکاندند. . به گردنم پارچه سیر

شم را شستند تا بخارات خارج شود، اما "او" از من دور 

 .نشد
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ها باز شد. مرا به زور به وضع ادامه داشت تا مدرسه نیا

ها از بچه هشیمدرسه فرستادند، مگر آرام شوم. من هم

کردم، زن   سی. روز اول که از ترس خودم را خدمیترسیم
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که معلمم بود، بدون دعوا من را کنار خودش   مهربایز 

 .نشاند

ها قول ام را شست و از بچهرا بافت. فرم مرسه میموها

 .گرفت دوستم باشند و من عاشقش شدم

ز من به مدرسه بدش یم او" عصبایز " و  آمد بود. از رفیی

کم "او" . کمرفتمعشق خانم معلمم به مدرسه یم من به

ز باعث شده بود دوباره همه  از من دور شد. مدرسه رفیی

 "من را دوست داشته باشند. همه جز"او

خیر  ،روز شد زمستایز  کیدر  ،یلیسال تحص اواسط

شکسته است.  شیآوردند خانم معلم تصادف کرده و پا

 سیها خودم را خکردم، بعد از مدت  هیگر   ز یکر یآن روز 

 دمیترسمدرسه به خانه فرستادند. یم یکردم. مرا با بابا

 .از "او" نبود یخیر  کار "او" باشد ویل

به مدرسه بروم مبادا "او" دوباره  خواستدلم نیم گر ید

  .به مدرسه برگشتم یی کند. اما با ارصار دا  تیرا اذ کیس

ها گی، که معلم مهربانم نبود   اویل روز  کالس   یاز دخیی

را لگد کرد و کالس  فمیک  یگر یو د د یرا کش میبافت موها
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بعد باز هم ماجرا  ی"شاشو شاشو"  روزها د یهو کش

ز رزمیبه ز  انیتکرار شد. عاقبت گر  پناه بردم. "او"  یر

داشتم  نانیاطم گر ی. دد یخندبازگشته بود و به من یم

  .دوست دارد ا فقط "او" مر 

 کیس  گر یآن روز، با "او" به مدرسه رفتم. د یفردا از 

. کار کرد یم هشیجرئت آزارم را نداشت چرا که "او" تنب

که خانم معلم به مدرسه بازنگشته، از   د یکش  یی به جا

اما نبودم. من  بودمناراحت یم د یمدرسه اخراج شدم. با

 . هنوز "او" را داشتم

ز رزمی"او" از ز  با   وسفیزن آقاو  یی . از زن دادمیترس نیم یر

قدر ! ترس از "او" آندمیترس نیم یگر ید کسچیو از ه

سم. بعد از ماجرا از کیس گر یبزرگ بود که د  ینیی

 کرد مجبورم یم دادم،مدرسه، اگر به حرفش گوش نیم

 یوادارم کرد از رو  بار کی . حنی ندازمیبدنم را خش ب

م که پا اطیدرخت توت به وسط ح   .شکست میبیی

ها و   حال گایه نیا با  که "او" نبود، تنها بودم. از بزرگیی

 جنز  گفتو یم کرد یم هی. بانو گر دمیترسیم شانیهاحرف
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 یی با مادرم مرده بودم. هر وقت دا کرد ام و آرزو یمشده

د، شخیص خواستیم  بیر
و رفتار  شد مانعش یم مرا دکیی

 .شد"او" هم بدتر یم

ز "او"  را نیم گر ید . "او" که نبود خواستمخودم هم رفیی

ز نچنیداشتم. ا از ی. من به "او" نشدمیم فیضع شد که  یر

 .من در کنار "او" بزرگ شدم

 

به خانه ما اضافه شد.  یگر یساله بودم که دخیی د نه

بود و  با ی! ز اهیفر و س شیقدش از من بلندتر بود و موها

بد اخم   ال یزن عمو ل یهانوه هیو عال بهیآرام. مثل حب

! از فتانه کوچکیی بود و از من ادبتانه یر نبود و مثل ف

. نامش شهناز بود. زن را خاله صدا  قدیس یی دابزرگیی

مادرش مرده  گفتند . یمدمیوقت مادرش را ند چیزد. هیم

  یلیخ شیو پدر و برادرها
 

 .کنندیم دور زندیک

. کردمو از دور نگاهش یم واشگیکه آمده بود،   یلیاوا

همه  یبه رد شهیبا او هم مهربان نبود، اما او هم یی دازن

 .زدلبخند یم
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بود و با وجود آنکه همه از من دورش  میتیمن  مثل

 .راندمرا از خودش نیم کردند،یم

و مهربان است و  با یوارد ز به "او" گفتم دخیی تازه کبار ی

کرده بود!   خی یرا موقع خواب ق شی"او" روز بعد موها

سد! اما او قسمم را باور کرد. باور انتظار داشتم از  من بیی

گفته بود   قدیسیی داکرد که کار من نبوده است. به زن

چون از آنها خسته شده است.  دهیرا چ شیخودش موها

و دوستشان  انداختمادرش یم اد یاو را  شیگفت موهایم

گرفتم شهناز را دوست داشته   میندارد. همان لحظه تصم

 .باشم

**** 

م؟-  سها؟ دخیی

 .دیسها به سمت پدرش چرخ نگاه

ها کم مدت متوجه شدم شب نی. اتنها نشسنی  ؟خویر -

 .خوایر یم

ز تنها راز زد و لپ یاخسته لبخند   یتاپش را بست. نوشیی

 .کرده بود  بود که از پدرش مخقز 
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 د؟یدیمن خوبم. عادت دارم. شما چرا نخواب-

 .ذارهنیم تیفکر تو و زندگ-

 .دیلب گز  سها 

 ن؟یگردبریم نیدار -

ش  یپا یکرد و دستش را رو   کیچرخ را نزد هاشم دخیی

 .گذاشت

. مادرت حالش بد شده. پرستارش نگرانم گردمزود بریم-

 .کرده

لرزان پدر را گرفت. نگاهش خطوط چهره  یدستها نگران

 .دیشده را کاو  د یسپ یو موها

 چرا؟-

 .را فشارداد شیابروها انیگرفت و م  نفیس هاشم

 یلیکه اگه بود، ما خ  ستیشکل مادرت فقط جذام نم-

حاال که دور  کردم. فکر یممیکردحلش یم نیزودتر از ا

. بهیی بود . تحت شهخوب یم مییشده، حاال که تنها

ل کامل. خیر 
 نیا اومدنشیاز توهم نبود. اما با پ یکنیی
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....اوضاع ختهیبرادرش، به هم ر  دنیو قبلش با د عیوقا

 .ستیخوب ن

 محمدرضا؟-

 .تکان داد یش  هاشم

کنم   دا یکه باعث شد مادرت رو پ  بهت نگفتم....کیس-

مبتال شد و فرار کرد، رفته بود  بود. مادرت وقنی  تییدا

 تیی...شاغ داز یتیر 

 بوده؟ ادشیاما ...اون بچه بوده که اونجا رفته...چطور -

 

 داکردنشیمعروفه. پ یلیخانواده پدربزرگش اونجا خ-

  لیفام کیه. سخت نبود
ز
نش دم  و اسم کاف بوده تا بیر

 .حجره برادرش

 خب؟-

 یماجرا وقنی  ...ویلدارهیچندوقت نگهش م تییدا-

نشیو م ترسن...یمشهیجذام رو م   یر
ز

 بابابایع

 ...وجدان گرفتهعذاب-
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اما لو  نه،یمژده رو بب ذاشتمنیم اومد،نه. مرتب یم-

 .میرفت

 

 ۱۵۱پارت#

 د؟یدرو یم یی دا د ینبا چرا 

 دیترساز زنش یم-

ز هم   کی یر
ز
 .زدیعالم بر دلش بر  یهابود تا غم جمله کاف

 شد؟! چی  ینطور یشد که مامان ا چی  کنمفکر یم گایه-

  هیاگه ما هم...  شد یم
 

 یلی! خمیداشت معمویل زندیک

 د یترس...مامان نیممعمویل
 

 مون. توهم نداشت. زندیک

 .آروم بود

ش را فشار داد. برق اشک در چشمان  هاشم دست دخیی

 .دیدرخشسها یم

 !اگه نشون نده مامانت دوستت داره. حنی -

ها حرف نیا کهها از زمایز زد. سال نز یلبخند غمگ سها 

 .گذشته بود  کرد،آرامش یم

 .! بابادونمیم-
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فکر  شیهاتاپش نشست و به نوشتهلپ یرو  نگاهش

بود،  دهیاز آن را از مادرش شن کوچگ  ار یکرد. بخش بس

مانده بود و به  که انگار هنوز در دوران نوجوایز   یمادر 

از آن را هم از  . بخیسر د یترسهمان شدت از خاطراتش یم

 مبهم و کم مادرش  گرفته بود و بخیسر  یهاادداشتی

خودش از حمالت  اتیتجرب هب گشتبریم گر ید

نکرده بود. که هنوز مادرش را رها   یی مادرش...از "او"

 شد یم نایسر  شیهادهیهم از شن بخش اندیک
ی
 گر ید . باف

 امونیر که پ  قایی یهیز ذهن خالقش بود و تصورات و تحق

 ،قبیل میمادرش انجام داده بود. بدون تصم یمار یب

 .دیسوالش را پرس

 اون دفیی راسته؟ یبابا حرفا-

 یهابه اون خاطرات و حرف شهتا چه حد یم دونمنیم-

نامفهوم هم هست، اعتماد کرد.  که گایه  ختهیوگر جسته

ز ها قطعا درسته. چون...چاز اون اما بخیسر  هست  یی هایر

به خاطر  نیکرده. صدرالد  دشییکه صدر هم تا

وآمد، داشت. ظاهر مادربزرگش به اون خونه رفت
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و بدون  بش. نگاه خایلیعج یمادرت..رفتارها شونیپر 

ز ...چبشیر و غ بیاحساسش....غذاخوردن عج بود  ییر

 یاکرد. بچه  فیبه نام مژده تعر  یاکه صدر برام از بچه

بعد، بدتر  از اول هم ناآروم بوده ویل گفتکه یم

 شهیرستوران گفت مژده هم ی...صدر  اون روز تو شهیم

ها خصوص بچههمه، به کردهو فکر یم دهیترسیم

 د یبا و گایه شد یم و مخقز  د یترسخوان آزارش بدن. یمیم

ز دنبالش یم هم...از الکش  کنند. گایه  داشیتا پ گشیی

 وحشتنایک یو کارها شد و پرخاشگر یم اومد یم ونیر ب

 .کردیم

 د؟یدیرو شن ها نیبابا...شما تازه ا-

 .تکان داد. سها حق داشت ناباور باشد یش  هاشم

بشنوم، وگرنه همون روز هم  خواستممن اون روزا نیم-

. االن هم مثل تو مارهیصدر و زنش به من گفتند مژده ب

بدونم...مادرت...تا چه حد حرفاش  خواستدلم یم

 .بوده حیصح
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و شهناز خانم رو باور  نیشما حرف آقاصدرالد-

 ...درسته؟د ینکرد

دخیی آروم  هی... دمیکه من د  ینه...باور نکردم...دخیی -

بود و  اهش به قول صدر، خایلبود. درسته که نگ

 اشی...اما..من به حجب و حکرد نگاهم نیم وقتچیه

 .دادمربط یم

به من  وقتچیه ن؟یشد عاشقش شد شد...چی  چی -

  !دینگفت

ش رو به ...رفته بودم تا نامهدمیمادرت رو خونه صدر د-

شون زنش برسونم....زنش حالش بد شده بود و بچه

 یبود. تو  دهیترس یلیبود. خ دهیبود...مادرت ترس قرار یر 

...توجهم بهش کرد یم هیاون بچه گر  یپاپابه مارستانیب

بعد  یجلب شد. کمکش کردم. بچه رو آروم کردم. روزها

به  مار یشون. مادرت... بدر خونه رفتمیم گمک  یهم برا

و  دهیترس یسالهدخیی هجده هی شیی ی...باومد نظر نیم

به چشمم  شییتنها بود. ظررافتش...متانتش...تنها

قدر خوب بود. اون نر ینشست. مادرت با من جور عج



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ز باور نکردم تحت درمان بوده و اگر آرومه به هم . لهیدل یر

ش...گفت...درباره منم ...دچار  یهرچند...بعدها دکیی

 .توهم بوده

ز غمگ یهابه چشم سها  . درد نشسته در پدرش نگاه کرد  یر

لب زد:توهم کالمش، عمق جانش را سوزاند و با غم

 عاشقی 

 .عالقه داره گهید جور هیمامان هنوزم به شما -

و شش را به  د یکش  شیموها انیم دسنی  هاشم

 .داد هیتک شیهادست

 یاما مادرت طور  دمیفهمیم د یمن پزشک بودم. با-

 ۲۶. نداشتم جذبم کرده بود که کور شدم. منم سنز 

 یلیالتحصدکیی جوون که به محض فارغ هیسالم بود. 

 .رفته بودم جبهه

 !بابا-

..اگه ونسهیزِن صدر طرفداِر  کردماگه اون روزا، فکر نیم-

حرفاش رو باور کرده بودم.... اگه مغرور نشده بودم و 

هم باشه، من به  مار یاگه ب که مادرت حنی   کردمفکر نیم
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 هی یاکمکش کنم، االن تو بر   تونمپزشک یم کیعنوان 

 
 

  !یدیکشساده که حقت بوده آه نیم زندیک

اض کند ویل سها  هاشم مانع شد و  ناراحت خواست اعیی

 .حرفش را ادامه داد گونهانیهذ

همون ماه اول باردار  یمن باعث شد تو  ایطیاحت یر -

  نیکه تو رو به ا  بخشمبشه. خودم رو نیم
 

دعوت  زندیک

 .کردم

دست  انیرا م لرزان پدرش یهادست با ناراحنی  سها 

د. دست تنه عذاب  کیها شد شد بودند. پدرش فرسر

  نیا
 

 .دیکشرا به دوش یم زندیک

 .بابا...من شما رو دارم ستمین من...من ناراضز -

 .دیرا از سها دزد نشیو غمگ مانینگاه پش هاشم

طول  یلیداشته باشم. خ دوست داشتم خانواده خویر -

 . به کیسمارهیمادرت واقعا ب دمیکه فهم  د ینکش

 .رو گفته بود قتی. صدر بهم حقمیر بگ راد یا تونستمنیم

ز بابا...آروم باش-  !یر
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و باعث شد سها از وحشت  د یاز چشم هاشم چک اشگ

حالش را بد  نگونهیقطره اشک ا کی کرد بلرزد. فکر نیم

ز احساس کرد زم د،یهاشم لرز  یهاشانه کند. وقنی   یر

 .لرزدیم
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باردار  دونستممادرت حواسش به خودش نبود...نیم -

 شیشده... توهمش دوباره برگشته بود و بردمش پ

 د یخودش مز  ایلیخنامنطم بود و یر  کلشیمتخصص...س

 ر یسقط د یبارداره که برا میبفهم برعلت شد که وقنی 

 .حالش رو بدتر کنه تونستبود. هرچند خود سقط یم

ز بابا...ناراحت-  اومدم؟ ا ی...من به دنیر

 تند و بدون مکث جواب داد هاشم

  نه، تو تنها دلخویسر  -
 

چطور  نمیبیم ...ویلما هسنی  زندیک

 .و سوخنی  یآب شد

 باشه، چی  مار یبچه هم ممکنه ب دمیفهم وقنی  دویز نیم-

ها قطع شده بود. روزگار قرص تیسالمت ی. برادمیکش
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 تونیمتسال  یکه برا  یی . چه شب و روزهامیداشت سخنی 

تر...مادرت نه کردم... سخت بود...از جنگ سخت  هیگر 

باردار  کرد باور نیم مراقب تو بود و نه خودش...حنی 

. می...ما زن و شوهر  کرد که باور نیم  یی باشه...مثل وقتا

بود  دهینفهم بود که حنی مادرت...اونقدر حالش بد شده

آوردم.  با  اتیداره! من خودم به دن مانیدرد زا

 .خودم یهادست

اما فکر  دانستماجرا دا یم نی.  اد یآه کش یبا ناباور  سها 

داده است. آن روزها در به خاطر نبود امکانات رخ کرد یم

هردوشان و حاال  یجنوب بودند. دور از خانواده

 یمار یکه اگر پدرش پزشک نبود، ممکن بود ب  د یفهمیم

داده شود. اگر پدرش نبود،  صیتشخ رتر ید مادرش حنی 

 یکه مادر   یگر یاز کودکان د یلیمثل خ ماو ه د یشا

ز مشابه داشتند، از ب  .رفته بود یر

ز بابا...آروم باش-  .....تو رو خدایر

من رو ببخش سها! عشق من باعث شد تو و مادرت -

 !. من رو ببخشیایب ا ی. تو به دند ینیآزار بب
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 کرد ه. فکر یمدوست دار  یلیمن رو خ کرد فکر یم مادرت

اما من واقعا عاشقش  دم،هستم که نجاتش یم من کیس

قلبم رو به درد  شیی...تنهاسوختبودم. دلم براش یم

 دوستش داشتم. خودخوایه آورده بود ویل

 .من...هردوتون رو آزار داد

حرفها از  نیا دنیبود. شن سیسها از اشک خ صورت

وقت نخواسته بود او  چیبود. پدرش ه د یزبان پدرش جد

وسط  قی یقا یرو  کرد از مشکالتش باخیر شود. حس یم

 .رها شده است طوفایز  یایدر 

تمام تالشم رو کردم که  دم،یرو به دوش کش یبار مادر -

. تو خوب بزرگ نز ینب بیمادرت، تو آس یصز یبا وجود مر 

 که ازت چی   نمیب... یمیی تو تنها نمیب... اما...یمبیسر 

م...ببخشساختم...من رو   !ببخش دخیی

مرد  نیا ی. روز د یبدن لرزان پدر را به آغوش کش سها 

ز گاه و همه چ  هیتک بود و حاال احساس  ا یدن نیدر ا شیر

بود.  دهیدارد. پدرش بر  تیبه حما از ی.کرد خود او نیم

 کودیک  یهابر ظاهرش اثر گذاشته بود. سال رنج و سخنی 
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 یمار یدر پناه پدرش، بزرگ شده بود. ب اش،و نوجوایز 

لمادرش تحت   که ممکن است   دانستیم بود ویل کنیی

  .عود کند یمار یب

را فراهم کرده بود.  ششانیرفاه و آسا لیتمام وسا پدرش

فرش کرده  به طراچ قیبا کمک پزشک مادرش او را تشو 

کارها،   ر یبرخالف سا ،یکه در کمال ناباور   یبود. کار 

 .آمدهده انجامش بر یممادرش از ع

 شیگونه مادرش را براوسواس یهاتیحساس پدرش،

 ار یبس یهاها و مراقبتقابل تحمل کرده بود و با کالس

شود. اما  مار یاو هم ب فینگذاشته بود روح خام و ضع

 .شده بود مار یانگار خودش ب

 ا یبابا...من عاشقتونم...من ممونم که به دن-

. من...من به د ییپدرم شمااومدم...من...من خوشحالم 

 نمی...غمگد ی. دلخورم که تنهام گذاشتکنمشما افتخار یم

 یرو تنها سیی  تهامیعمرم، تموم موفق یسالها نیکه بهیی 

 یی کردم...اما...پشتم به شما گرم بود...من...من از صبورا
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ترم. چون شما رو هست خوشبخت شانوادهکه کنار خ

 .دارم

ش را پاک کرد هاشم  .اشک صورت دخیی

 چه غیم فهمم..یمفهمم...یمخواد دلت خانواده آروم یم-

 !دلته یرو 

 .دیلب گز  مانیپش سها 

. اما...از میداشت یادرسته دوست دارم خانواده ساده -

ز شما ناراحت ن بابا که  د ی. من رو ببخشستمیداشیی

. االن دمتونینفهم وقتچیتنهاتون گذاشتم...که ه

هستم...با هم از   گهی. من هم دنین رو آزار ندخودتو 

خونه  نیگفت دار   نی. آقاصدرالدمیآپسش بریم

هم...با هم به مامان کمک  ر و کنا د یگرد..بریمد یخر یم

 .میکنیم

 کیمن...گنج کوچ یمن...سها...سها زکردهیتو...تو عز -

ز رو بب ا یمن...دن ک نازک و ضع یر به  لیتبد فم،یخدا، دخیی

 .کنه  تیاز پدرش حما خواد که یمشده   درخنی 
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درخشان  یهابا غم به صورت مهربان  و چشم سها 

به شعت  غم و ناداحنی  هیپدرش لبخند زد. اما سا

 .کرد  هیر صورت هاشم را دوباره ت

 یر ماجرا ختم به خ نیبذاره...اگه ا شیمار یاگه ب-

  یبشه...باباجان...مادرت...مادرت تو 
 

ب و جرح  بچگ رصز

 .ترسم...یمترسمداشته...من یم

با وحشت آب دهانش را قورت داد. خاطره گلدان  سها 

 .در شش تکرار شد سفایل

 !بابا ستیمادرم...قاتل ن-

 لب زمزمه کرد ر یشش را تکان داد و ز   با ناراحنی  هاشم

 .مارهیاگر هم باشه..ب-

 

 ۱۵۳پارت#

به پدرش نگاه کرد. زمزمه او را نامفهوم  با ناراحنی  سها 

  .به جانش نشسته بود قیعم و تریس دهیشن

.تونه مادرم رو گرفتار کنه؟ ...اون دفیی یمد یکنفکر یم-

ز هم یبرا نیشما و آقاصدرالد  د؟یاهمه گرفته نیا یر
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ش نشست یهاشم رو  پرسیسر  نگاه  .دخیی

 شونیپر  یلیخ روز ی. نسبت به ددنشونیامروز رفتم د-

 !بودند، هم خودش و هم زنش

 یهاتر چشمدور کرد، تا راحت را کیم لچرشیو  هاشم

ش را نگاه کند  .دخیی

مشکوک  اشخاض ا ی صدر به کیس کنممن فکر یم-

  یممکنه رو  شونیی هست که شناسا
 

اثر بذاره.  شزندیک

ز هم یبرا اون اجساد  گه،ی. از طرف دختهیر همبه یر

ز پدرزنش باشه! هم ا یممکنه مربوط به پدربزرگش  اونا  یر

افراد،  نیفکر که ا نیبا ا عمر  کی. ختهیرو به هم ر 

  شوندهخانوا ا یشدن  ستینشبه
 

 رو ترک کردند، زندیک

 .کردند و رو شدن اصل ماجرا ترس به دلشون انداخته

 د؟یمشکوک ؟شما چی -

 .شون شک دارممن به همه-

 مامان...مامان ممکنه شاهد قتل باشه؟-

 یشوکه نگاهش کرد. سها متوجه پر  هاشم
 

رنگ  دیک

 .صورت پدرش شد
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ز شما از ا سیپل- ز هم یبرا نجا،یبه من گفت ممکنه رفیی  یر

  .بوده باشه

هاشم زنگ خطر بود. دوباره جلو  یسها برا یصدا لرزش

ش را گرفت د یکش  .و هر دو دست دخیی

 !دویز . خودت هم خوب یممینرفت لیدل نیما به ا-

ز چچی. به واقع هد یبه صورتش کش دسنی  سها   یر

 .و نگرانش کرده بود کالفه  نیو ا دانستنیم

ز رفت د یشما  فقط به من گفت- مادرم و  یخواستگار  یر

 . کیسشهیاز اقوام مادرش، خواستگارش م گیهمزمان 

بود و با توجه به خاطرات  نز یحس د یکه اون شب گفت

از مادرم بدش  ونس،یبوده. مادر  ونسیمادرم، مطمئنم 

مادرم  د گفتن. خواهرش هم ازش نفرت داشت. یماومد یم

ز رو چ ونسی و با اجنه دادوستد داره.  هیکرده! جن  خور یر

ز هست د؛یگفت تا مادرم رو  دند یاونا نقشه کش د یمطمی 

 .کنند  آبرو یر 

و  زنند و تهمت یم کنند همه به مادرم شک یم وقنی 

و بازم باهاش  د یکنیم تشیشما حما برند،آبروش رو یم
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اون  کنهباور یم نکهیمادرم به خاطر ا یی . داد یکنازدواج یم

 یو شما بعد از ازدواج برا کنهکرده طردش یم  یی آبرویر 

باورش  شیی. مامان گفت...داد یر از اونجا یم شه،یهم

درخت   ر یبار ز  نیبوده که چند دهیچون اون رو د دهنکر 

شدن  دا یکه به محض پ  ! کیسزدهحرف یم گیتوت، با 

 !شدهوگور یمگم  شییدا

را  شیهاچشم و هاشم با ناراحنی  د یکوبسها تند یم قلب

چشمانش  شیآن روزها به شعت از پ ر یبسته بود. تصو 

 تر شانی. سکوت هاشم باعث شد سها پر کرد عبور یم

 .شود

ز تمام چ نیا- ز ن . حنی دونمکه من یم  هییر اون  ستمیمطمی 

ز بوده! کدوم درخت؟ هم درخت یک ر یشخص ز   تویی  یر

! گه؟یخت ددر  ا یکه دوتا جسد با خودش رو کرده؟ 

..." او" ا ی... ا ی... ونسی ا ی... د یاون فرد شما بود دونمنیم

 !بوده

 .برافروخته چشم باز کرد هاشم

 !مادرت پاک بود-
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 د؟یشدیم د ی...چرا ناپدد یاگه اون شخص..شما بود-

درخت توت  خانمقدیس کدوم درخت؟ خونه مورویی 

 ونسیهم...اون موقع اونجا نبودند!  دار ینداره. خونه سپ

 گفت ممکنه ربظ  نیشد؟ چرا اون روز آقاصدرالد چی 

 !داشته باشه؟ ونسیبه 

 شیموها انیو دستش را م د یعقب کش شانیپر  هاشم

 .فرو کرد

بود.  د یس یبوده! ادعا اون شخص یک دونممن نیم-

 وقنی  نبوده! حنی  با کیس خورد مادرت هم قسم یم

 بیبار، بدون لباس و آسبا وضع رقت ...وقنی 

کردند...گفت...با   داشیپ دار ی...وسط خونه سپدهید

بودم که  نبوده! من حرفش رو باور کردم! تنها کیس کیس

 وار یاز د بهیغر  هی دهید خورد باور کردم. فتانه قسم یم

بوده!  ونسی دهید گفت! زن صدر یمونیر ب دهیکوچه پر 

بوده  مادرت خویز  یشده بود...دستا دهیاما ناپد ونسی

 ادشی خی یه بود...ویل کردند خویز   داشیپ سها...وقنی 

از ترس  شیی! فقط وحشت زده بود. داخی ینبود! ه
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 بگه نکهیا یبرا وسفیخیر بشه.  سینذاشت پل یی آبرویر 

 وقنی  داد نامه آورد که نشون یم کی گه،شهناز دروغ یم

مژده به من جواب مثبت داده، پرسش اونا رو ول کرده و 

انتظار نداشت من ش  سکچیشده بود! ه د یرفته! ناپد

مادرت به من دروغ  یبمونم، اما چشما میخواستگار 

 ا یاگر پدر و مادرم زنده بودند  د ی...شادونم! نیمگفتنیم

اتفاق  نیو خواهرم اون موقع اطرافم بودند، ا در برا

اما من فقط عمه رو داشتم. عمه هم خالف  افتاد،نیم

واجمون به همه با انتخابم کنار اومد. بعد از ازد لشیتما

 مینتونست گهیثابت شد مادرت پاک بوده! اما ما د

 کردند چون فکر یم م،یو رفت می. ولشون کردمیبمون

زده است. زن و با من بوده! جن ستیمادرت پاک ن

بود که پرسش رو هم  دهیباور رس نیکم به اکم  وسفی

 !کشته

دهانش گذاشت. قلبش تند  یناباور دست رو  سها 

 نکهی. حرف شهاب در شش تکرار شد. اد یکوبیم

 یشیی یب هینگشته است، توج ونسیبه دنبال  کسچیه
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حرف شهناز راست باشد و نامه دروغ  نکهی...اکرد یم دا یپ

 کجا بود؟  ونسی نبود، ویل بیعج

ز هم ی...برایبرا- دنبالش بود؟  وسفیآقا...  یر

 ...از پرسش خیر داره؟کرد نکنه...نکنه فکر یم

 !رو درست نشناختم مرد یر وقت اون پ چی! هدونمنیم-

 تشیبار"او" اذ نیچند گفتیبابا...مامان...مامان م-

ز رزمیز  یکرده...تو  ...بابا...نکنه....نکنه مامان...واقعا یر

 شده؟یم تیاذ
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ش نگاه کرد. تعداد دفعایی وحشت هاشم که   زده به دخیی

بود اندک  زدهبیمژده بعد از ازدواجشان به خودش آس

ها قبل از ازدواج بارها طبق نوشته کم. ویل  یلیبود. خ

به سها  دهیکرده بود. ترس  تنش را به خواسته او زخیم

 .نگاه کرد

ز هم یبرا- ز چ یر ...ممکنه دور بمویز  د یبا گمکه یم  استیر

ز چ ا ی! فتهیرو ب یمیقد یهانهیک . میکه ماخیر ندار   یی هایر
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 اد یکه بخواد بوسط باشه...  نیواقعا ا ممکنه قاتیل

دلم  گرفتم. حنی   طیهردومون بل یبرا شبیطرفت! من د

 !تنهات بذارم هیثان کی خواد نیم

مراقب صبورا  د ی...باد ی...باامیب تونممن..من نیم-

هفته است...هفته  نیباشم...امتحان دانشجوهام...ا

 !تیبرم سا د ی...باگهید

  !سها؟-

آورد و خودش را به  ونیر دستش را از دستان پدرش ب سها 

 یآدم خوار برا یی والی. گذشته چون هد یآغوش کش

 .دهان باز کرده بود دنشیبلع

درخت خاک  ر ی...هر دو تا جسد، ز کنممن فکر یم-

 نمیهم یکرده...برا  یی دوتا جسد شناسا سیشدند... پل

بزرگه...قاتلشون..احتماال  نقدر یجستجوشون ا یبازه

 !ج شدهخار  گیمتفاوته...چون...فقط 

 قرار را نگاه کرد. سها یر  اشدهینگران دخیی ترس هاشم

 .ستادیا
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قاتل  تونهمامان...مامان نیم-

که جسد رو خارج   ...چون...کیستونهباشه...نیم

 !نجاستیکرده...ا

را باز کرد و  خچالیقلبش گذاشت. در  یرو  دسنی 

. د یو شکش ختیآب ر  وایز یخودش ل یبرا حواسیر 

. رنگ د یاعصابش کش آمده بود. به سمت پدرش چرخ

 .هاشم را نگران کرد اش،دهیپر 

 نجا یا ذارم! نیمیایبا من ب د ی! باستیحالت خوب ن-

 .بمویز 

 !...صبورا تنهاستتونمنیم-

 .کرد  تر کیرا نزد لچر یکالفه و   هاشم

 ...اون دخیی خانواده خودش رو داره. پدرش-

کنه! بابا...من   شیواج راضبه زور به ازد خواد پدرش یم-

ز مراقب خودم هستم..هم همه سال بودم!  نیکه ا  طور یر

 !خارج نمینوزده سالم بود فرستاد نره وقنی  ادتونی

 .کالم سها قلب هاشم را به درد آورد  طعنه

 !االن فرق داره-
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- 
ی
 کرده؟  چرا؟ خارج فرف

وسط  تونمسها؟! حرف گوش بده. به عنوان پدرت نیم-

 .برم خطر ولت کنم و 

ز م یدست رو  عصبایز  سها   .گذاشت  یر

 د یخطر بوده. شا شهیهاست مستقلم بابا! هممن سال-

 د یگرفتم با  اد یها سال نیا یاز حاال. تو  شیی یب حنی 

 خواست. عمه یمستمیپاهام با یگرفتم رو   اد یبجنگم... 

 نامه چی  یبرام تو  ادتونه؟یها شوهرم بده، همون سال

ز بب د ینوشت د؟ینوشت  کیشر  تیادامه زندگ یبرا یر

خودت  هرچی  هستند ویل خویر  ینه، آدما ا ی یخوایم

انتخاب  ی! هر وقت پایچون بزرگ و عاقل شد یبخوا

م عاقله..هر چی  د یوسط اومد گفت خودش  دخیی

. دوست دارم امیباهاتون ب تونمنیم گم؛خواست. االنم یم

داره. پس  از یمادرم االن بهتون ن دونمیم ...ویلد یبگم بمون

 نی...منم مثل همه اد یبرگرد د یو اگه تونست نیبر 

 !آمها...از پس خودم بریمسال
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کالم سها، بر جان هاشم نشست. حق را به سها   تلخز 

خانه  یداد. از او فاصله گرفت و به سمت ورود ز آشیی

 .حرکت کرد

ها، اما به سال نیا یاز همه شیی یمن نگرانتم. ب-

ام یم متیتصم . حواست به میر من فردا م. ذارماحیی

 
ی
م کن. سیع خودت و دوستت باشه. هر اتفاف  افتاد خیر

دم خونه پ کنمیم کنه. به   دا یزود برگردم. به فرهاد سیی

. به عمه هم سنی یبدونند تنها ن خوامصدر هم گفتم. یم

بهت باشه...فقط...درباره مادرت اگر  شحواس سپارمیم

  ییر ارتباط بگباهاش  اومد...ممکنه...نتویز  باهام
 

 ،. زندیک

. کنهچنته داره، رو یم یتو  یبد آدما هر چی  بعیصز  یبرا

شده  نیلنکه...ا یسنگه، مال پا گفتند هرچی   میاز قد

  تیحکا
 

ز مادرت. ازش چ زندیک  دمیم حینمونده...ترج ییر

به انتخاب خودت.  ذارمیم بار نی....اا ...امشینیهرگز نب

قانعت  نمیبیم دور شدنمون رو بهت گفتم ویل لیدال 

 
 

. مونمیکه برات ساختم پش  نکرده. بهت گفتم از زندیک

ز برگردم عقب بازم هم دونمنیم نه!  ا ی کنمکار رو یم  یر
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  دونمنیم
 

بهیی  و روچ جسیم مار یمادر ب هیتو با  زندیک

بود هم  کتیاگر نزد که حنی   یپدر بدون اون...با  ا یبود 

تر راحت تیزندگ ذاشتمادرت وقت یم یرو  د یبا

ز چ کیمستقل! فقط  نقدر یا ا ی گذشتیم رو خوب  یر

با وجود تالشم...نتونستم حداقل تو رو  دونم،یم

 .خوشبخت کنم

ز زم یخارج شدن هاشم، سها رو  با   نتینشست. به کاب یر

که در   شیزانوها یداد و شش را رو  هیپشت شش تک

را از  نیشکمش جمع کرده بود، گذاشت. تند رفته بود و ا

 .بود دهیپدرش خوب فهم دهیرنج یصدا
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نگاه  فروغشیر  یهاکوچک اتاق کارش، به چشم  نهیآ در 

اعتقاد داشت؛  شهیاش را مرتب کرد. همو مقنعه

 نیاست. عادت کرده بود از ا ها پنجره درون آدیمچشم

اخم  ی. براند یها را ببآدم یها تالش و تکاپو پنجره ساعت
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اشد  لیها دلبچه دنیخند یمادرها داستان بسازد، برا بیی

 .کند  جاد یمردها مفهوم ا تیبانعص یو برا

  لشیباعث شده بود که با تخ یی تنها ها سال
 

کند!   زندیک

 لشیآنچه مادرش را گرفتار کرده بود. تخ هینه شب یلیتخ

بود و در ذهنش جان  یر در پشت پنجره چشمانش اس

روزها  نی. اما اشد زنده یم یکاغذ  یرو  و گایه گرفتیم

انداختش.  اش کرده و داشت از پا یمدوره حس منقز 

ز پدرش احساس یم تبود! درس دهیترس  کرد بعد از رفیی

ز کند یم بشیتعق کیس . سابقه داشت بعد از نوشیی

 ها تیاز داستانش احساس کند شخص یی هابخش

ز از "او" ترس همراهش هستند، حنی  در  ده،یموقع نوشیی

 
ز

 نکهیره خوانده بود. با اروشن کرده و سو  دل شب چرایع

نسبت به  منقز  روشن بود، اما حیس شی"او" برا تیماه

از مادرش به او منتقل شده  د یکه شا  آن داشت. حیس

 شیبرا لیو تخ تیاوصاف، مرز واقع نیا یبود. با همه

  .نداشت مشخص بود و هرگز در آن شگ
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با تمام ان  بودنشبیامروز و احساس تحت تعق اما 

. کرد جلوه یم قی یاحساسات متفاوت بود و حق

زده آب دهانش را قورت داد و خودش را وحشت

 گرفت  شگونین

توهمه نه  نا ی! اسنی یتوهمه سها...تو مثل مامانت ن-

ز ! فقط همیدی... تو فقط ترستیواقع  کسچی. هیر

 .کنه  بینداره تو رو تعق یلیدل

. به سمت د یکش  قیرا بست و چندبار نفس عم چشمش

ش چرخ  د ی. بازد . قلبش تند یمد یو لب گز  د یدِر دفیی

به خانه  د یرفت. ساعت دو عرص بود و با یم ونیر ب

خلوت اطرف دانشگاه  طیمح ویل گشتبریم

 .ترساندشیم

 آورد. امروز صبورا امتحان داشت. ویل ونیر را ب تلفنش

به او  دنیرس یدانشگاه او از آنجا فاصله داشت و برا

 .شدیم و سوار تاکیس رفتیم ونیر ب د یهم، با

را  شیهانشست و لب نشیمخاطب ستیل یرو  نگاهش

مکث کرد. نامش را  شماره مرتیصز  یرو  د یتر و باترد
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کرده بود. آب دهانش را محکم قورت داد.   و یشگرد س

 کرد فکر نیم شود،یم بیتعق گفتیم اگر به مرتیصز 

 کرده؟  دا یتوهم پ ا یشده است  وانهید

 ها امیروز قبل با او تماس گرفته و گفته بود که پ مرتیصز 

شده و اپراتور مربوطه اعالم کرده است که چند  برریس

ها گیوقت است از   رشیکه پذ  مخابرایی  یاز دفیی

ز دارد، چن غاتیتبل  نایسر  نیشده است و ا یی هاتیشکا یر

 .فرستدرا یم ها امیاست که پ از اشتباه شخیص

شده بود.  د ییبه دفیی مراجعه کرده و مسئله تا سیپل

دو  گفتبه او گفته بود نگران نباشد! حاال اگر یم مرتیصز 

 یتحت نظر است، چه فکر  کند روز است احساس یم

 د یشده است، شا وانهیکه د  برد اگر گمان نیم کرد؟یم

 .کندیم دا یارتباط پ یبرا دارد بهانه کرد شک یم

زده بود. با غم ذهنش آشوب. د یرا کش شیموها کافه

س! ه  خی یچشم بست و با خودش تکرار کرد"نیی

 ".ستین
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شود، پاک کرد.  ر یاز چشمش شاز  رفترا که یم اشگ

 نکهی. ترس اگرفتها وقت مشاوره یمبعد از مدت د یبا

را  بانشیسال قبل گر  یلیباشد، از خ مار یمانند مادرش ب

نبود، ممکن ها، اگر مشاورش سال نیگرفته بود و در ا

زمان شد شود. خارج شدنش از اتاق، هم مار یبود واقعا ب

ام ا  د یدو تن از اسات دنبا خارج ش و  ستاد یگروه. به احیی

 .سالم کرد

؟ یبه دکیی جوان! چطور به-  خانم دکیی

 .لبخند زد و پاسخش را داد سالانیمرد م به

ن؟ یآقا نیممنونم. شما چطور - ؟ خانم بهیی  دکیی

. شهداره تموم یم شیدرمانیمیخدا رو شکر خوبه! ش-

 ت؟یسا یر یم گهیهفته د

 .تکان داد یش 

 !بله-

ز دکیی شاه-  آد یم قاتشیتحق یبرا ندهیهم هفته آ یر

ز با هم همراه هست ت،یسا  !یر
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ز کرد به دکیی شاه  سیع نگاه نکند. حوصله او را  یر

ز نداشت. محال بود، دکیی شاه باشد و  تیداخل سا یر

 یادیبود که ز  نی! بدتر از همه اد یاین شیپ یی ماجرا

 کهیآزاردهنده. طور  نی یمی. صمکرد یم متیاحساس صم

فکرش به سمت  ار یاخت. یر کرد یم احساس ناامنز  گایه

غلط بود.  هیاز پا اسیق نی. اد یشد. لب گز  دهیشهاب کش

مرد جوان حد و مرز داشت و  متیو صم طنتیش

 .کرداو را فعال نیم دفایع یهاشاخک

پر از لطف بوده!  شهیهم نیبا خانم دکیی آذ همرایه-

ز آدم به چ برسه. انگار  گهید یکه محاله وقتا  رسهیم یی هایر

  .گشاستوجودش گره

ز از لحن دکیی شاه لبخندش  .جمع شد یر

  .گردممن احتماال زود بریم-

هفته رو  کیمعموال  گفتند ! دوستان یمفیچه ح-

تون بودن رو از دست ندم، کنار   قی! گفتم توفد یمونیم

 .هام رو هماهنگ کرده بودمبرامه
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فکر  ،یکرد به نگاه معنادار دکیی محمد  و سیع د یکش  ایه

 .نکند

  ینه! فقط برا بار نیا-
 

 .رمدارم یم هماهنگ

ز شاه دکیی  زد. دکیی  شخند یباال انداخت و ن یی ابرو یر

 .زد و سکوت را شکست یلبخند یمحمد

 .دیپر از شر و شور بوده. قدرش رو بدون شهیهم جوایز -

در  از کشیسر  غی    کرد مودبانه لبخند بزند. اما در   سیع سها 

غافل از حال او  حرفش را  یصورتش. دکیی محمد

 .دادخطاب به او ادامه

 یهمکار  قانویز  گرفته با پزشگ  می...گروه تصمراسنی -

 مونعملیم اتیکردن تجرب  شیی یب یبرا ستیکنه. بد ن

 !میداشته باش یبا هم همکار  ،شنایسث انسانبح یتو 
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ز نگاهشان کرد. لبخند پررنگ دکیی شاه متعجب  یرو  ،یر

 .دیکشاعصابش خط یم

 اومده؟ شیپ یامسئله م،یداشت یما قبال هم همکار -
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 .افتاده نر یاتفاق عج -

ز را پائ شیصدا یمحمد دکیی  آورد و حرفش را ادامه  یر

 .داد

 دا یشهر، چند جسد پ یمیقد یهااز خونه گی یتو -

 .شده

منجمد شد. شک نداشت خانه  شیهادر رگ خون

 .ندیگو را یم دار یسپ

 و آگایه سیبه ما داره؟ به پل چه ربظ نی...انیا ؟چی -

 .کار داره

ز شاه دکیی  از دکیی  د یرا تکرار کرد و به تقل شخندشین یر

 .جواب سها را داد به آرایم ،یمحمد

شده.  دا یپ قهیعت ءیسر  کیاز اجساد،  گیدست  یتو -

 م،یکن  قرار شده ما به عنوان متخصص اون رو برریس

 یشما هم رو  س،یگروه خواسته در عوض کمک ما به پل

براتون  . به هرحال تجربه خویر د یاون جسدها کار کن

 .شهیم
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آب دهانش را  قورت داد و سواالت بازپرس درباره  ناباور 

 .ووال افتاده بود. در دلش هولادآورد یگنج را به 

 د؟یخوشحال نشد-

 .نگاه کرد و جوابش را داد یدکیی محمد به

 .موافقت کنند دوارمی. امهیچرا....فرصت خوبچ-

ز دکیی شاه ونیفرصت رو مد نیا- . تا حرف از د یهست یر

 .شما افتاد اد یجسد و ماجراش شد، 

در  کرد نبود. حس یم یاش نشست ارادکه بر چهره  اخیم

هست که مدام حرف دکیی  غرضز  ،یرفتار دکیی محمد

ز شاه  .کشدیم شیرا پ یر

ز کسب نشده دکیی شاه  تیموفق یدلش برا در  پوزخند  یر

 ی. دکیی زندشود رد یم شنهادشانیزد. شک نداشت پ

 ،یاز اخالق خاص دکیی زند یر محال بود موافقت کند. غ

 نیبر علت بود تا با ا د یبودن سها با پرونده هم مز  یر درگ

کرد و بحث را   جانیر  یموافقت نشود. تشکر  شنهاد یپ

 .داد ییر تغ

، راسته که ترم بعد-  ن؟یدار کالس کم بریم  یدکیی
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 .و ش تکان داد د یکتش را پوش  یمحمد دکیی 

 میها که بر همرسم و درخواست بچه یصز یآره، مر -

  ششون،یپ
 

 نیفکر کنم. ا باعث شده به بازنشستگ

. د یخودتون رو نشون بد ها تا شما جوون هیفرصت خوب

 .دادم شنهاد یهام پکالس  یمن شما دو نفر رو برا

را دوست  یدکیی محمد یهاناراحت اخم کرد. کالس سها 

 .او بود یاز دانشجوها یداشت. خودش روز 

ها رو خانمتون خوب بشن و خودتون کالس دوارمیام-

 .دیاداره کن

  نیآذ-
 

منه. از فرصت استفاده  جان، وقت بازنشستگ

که شما دو   هیوقت خوب ت،یسا یتو  گه،یکن. هفته د

من  شنهاد ی. پد یها، حرف بزننفر، با هم درباره کالس

 .هیجد

ز به دکیی شاه نگایهمین کرد. شده بودند مثل مار و   یر

ز پونه. سکوت کرد و چ بود که  ینگفت. دکیی محمد ییر

 .سکوت را شکست



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ز خونه؟ من امروز مزاحم دکیی شاه رفنی یم داشنی -  یر

 مت؟یبرسون یخواشدم، یم

 .دستش را مشت کرد سها 

 .میر دوستم م دنینه، ممنون. به د-

 فرخ جان؟ میبر  ،هرطور راحنی -

ز شاه دکیی  شد و دست پشت کمر  کیبه سها نزد قدیم یر

در جواب دکیی  ی"میگذاشت. "بر   یدکیی محمد

دکیی  کهیگفت، شش را خم کرد و طور   یمحمد

 .قرار دادنشنود، سها را مخاطب  یمحمد

نداره.  شیی یمعنا ب کیمن  یکردن، برا  یهمه دور  نیا-

 .ازیشما ناز کن ما ن

چشمک  یو رو  د ییدندان سا یحرص دندان رو  از 

ز مردجوان چشم بست. دکیی فرخ شاه ا ،یر را در  شیدکیی

 شکسوتانیفرانسه گرفته بود و به خاطر پدرش که از پ

اخالق  داشت. ویل یادیوقرب ز بود، ارج شنایسباستان

ها، از . با زنبستند آن چشم یم یداشت که همه رو  یبد

چهل  کیبود. نزد یمیصم ادهیز  انش،یکار تا دانشجو هم
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دانشگاه بود و  د یاسات نیتر پیتسال داشت؛ از خوش

. پشت ش کرد رفتارش سها را دچار تهوع یم مجرد، ویل

ها به ها از دانشکده خارج شد. شک نداشت آنآن

شد به  یکه در هوا  د یکش  . آیهروند یم گنیسمت پارک

 .لب زمزمه کرد ر یشد. ز  لیابر تبد

  .مردک عوضز -

  خلوت دانشکده انداخت و طیبه مح نگایهمین

ز دانشکده راه افتاد. حاال چ سمت خروچر  به  یدیجد یر

شده  دا یپ قهیعت ءبه افکار درهمش اضافه شده بود. یسر 

 .جسد یهادر دست

دانشگاه خارج شد. بلوار خلوت، باعث شد احساس  از 

انداخت. هرچه فکر  ابانیدر خ بدش بازگردد. نگایه

 خاض قیها بود تحق. مدتد یرسیم جهیکمیی به نت  کرد یم

بخواهد  انجام نداده بود. کاوش تازه نداشتند که کیس

مادرش هم به او  یکند. ماجرا  دشیتهد ا یبدزد  یخیر 

که ممکن بود جانش به خطر   یسنداشت. ک ارتبایط
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ها یمادرش بود که او هم ک فتد یب دور بود و از نظر  لومیی

ز امن. هم شیجا حفاظنی   .فکرها باعث آزارش شده بود یر

  نیاز ا-
ی
رو  یموتور  کی فکرا دست بردار! دو بار اتفاف

 وار یخودش رو پشت د دنتیکه با د  هیسا هی! یدید

! ترس کنز یم یساز  و یخودت سنار  یبرا ی. دار د یکش

از فکر و  دنیترس یعقلت رو از کار انداخته! به جا

س از اون لندهور عوضز  ال،یخ  .بیی

 .داد گرشیرا به دست د فشیو ک د یکش  پقز 

یس د یبا از یک-  !؟بیی

شهاب  دنیبه عقب برداشت. د قدیم زدهوحشت

به اطرافش  مقابلش نفسش را تند کرده بود. نگایه

 شیو صدا دهیاو را ندانداخت. آنقدر در فکر بود که 

 .اش کرده بودشوکه

 !سالم-

 .دار زدجان یلبخند شهاب

 !سالم. بازم ترسوندمت؟-

 .دیلب گز  ناراحنی  از 
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 د؟یکنچکار یم نجا ی! ادمتونیفکر بودم. ند یتو -

 یداده، اومدم برا شنهاد یپروژه پ کیدانشگاه بهمون -

 !اومدم سمتت ،یستادیا نجا یا دمی. دبرریس
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 یداده، اومدم برا شنهاد یپروژه پ کیدانشگاه بهمون -

 !اومدم سمتت ،یستادیا نجا یا دمی. دبرریس

 د یکردوضع اونقدر هم که فکر یم عنز ی نیچه خوب. ا-

 !ستیبد ن

 .زد شخند ین شهاب

پروژه رو به ما محول کنه، به  کیدانشگاه قصد داره -

ط استفاده از چند تا از دانشجوهاش اونم در حال که شر

کت د یچند تا از اسات دارند که در  یمعتیر  یهادانشگاه شر

ز به چن شهاند، نیمتهران و اصفهان مشغول  یشنهادیپ یر

هم به  شنهاد یهم اضافه کن که پ نیخوب نگاه کرد. ا

بوده. امروز هم من  نجا یا ی. اون دانشجو کمهیخاطر شر 

 .به جاش اومدم
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ز بدب-  !نیشد یر

کاره! شما   یایدن یهاتی. واقعستین نز ینه. بحث بدب-

، نگفنی  یس د یبا از یک چه خیر خانم دکیی   ؟بیی
ی
 اتفاف

 افتاده؟

د. و  فشیدسته ک سها  هیرا فرسر تلفن همراهش از جواب  یر

کلمه   دنیدادن نجاتش داد. تلفن را خارج کرد و با د

ز ب داشت. حیس بیعج . حیسد یشگرد لب گز  ترس و  یر

 .بود احوالش ضی. جمع نقاتیامن

 .جناب شگردسالم -

ز . خوبسالمکیعل-   ؟یر

 د؟یبهیی شد ن؟یممنون. شما چطور -

را احساس  اشنز ینشسته بود و سنگ شیشهاب رو  نگاه

  .کردیم

ز نداشت امیپ گهیخوبم خدا رو شکر. د-  ؟یر

ز نه. خدا رو شکر چ-  نداشتم. اون موقع هم الیک گهید ییر

 یعیطب ها امکیچرا حس کردم اون پ دونم. نیمدمیترس

 .ستین
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 نیا تونهنیم یراستش به نظر منم اشتباه اپراتور -

بود و مسئول اون  دهیها رو بفرسته. همکارم پرسشکلک

خدمایی   تونستمگفته بود اشتباه اونا بوده. خودم نیم  دفیی

 .کردموجو یمجست شیی یبشم وگرنه شخصا ب یر گیپ

حس خوبش را از  توانست. نیمد یکش  قی ینفس عم سها 

مشکوک  گر یپنهان کند. از طرف د حرف ساده مرتیصز 

 .کرده بود  شیی یترسش را ب بودن مرتیصز 

 .نیبود یر گیحالتون پ نیممنونم که با ا-

 سوایل کیاست. سهاخانم..راستش  فهیانجام وظ-

 .داشتم

را جمع درخواست کرد. شش را چرخاند و تازه  حواسش

که مشت کرده   درهم شهاب و دسنی  یهامتوجه اخم

را نشانه  ابانیخ یدر انتها یی بود شد. نگاه شهاب جا

حواسش به او و  گفتبه او یم حیس گرفته بود ویل

 .اش هستمکالمه

 .. درخدمتمد ییبفرما-
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شه. من با آقاصادق حرف زدم. درباره صبورا و خانواده-

ش آمدوشد،  ا یگو  پدرش مرص شده که اون آقا با دخیی

اقدام  یخواستگار  یبرا میداشت میداشته باشه. تصم

تر بشه. کار خراب  ترسماوضاع...یم نی. اما با امیکن

و کفه ترازو به نفع اون آقا  شهپدرش قطعا حساس یم

ز سنگ بودم.  یکه من مخالف ازدواج مهد  د یدونتر. یم یر

 یتو  دوست داشتم کارش ثابت بشه، بعد اقدام کنه. کیم

و از دست دادن بودن  کی. بچه کوچفتهیجامعه جا ب

  یپدرمون تو 
 

 مصطقز  ا یباعث شده که اندازه من  بچگ

 یهامیآب شده. تصم نمیبمحکم نباشه! اما االن دارم یم

فعال  می...مجبور ما ش هم من رو ترسونده. اعجوالنه

 .میدست نگه دار 

 آد؟از من بریم االن چه کمگ-

ز ا  د ی. شاد یجواب سوالم رو صادقانه بد خوامیم-  نیگفیی

اگه شما هم اون آقا  دمیم حیباشه، اما ترج یحرف نامرد

 !برادرم رو از دوست شما دور کنم د،یدونرو برنده یم
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 مکث کرد و به فکر فرو رفت. مکثش به مرتیصز  سها 

 .اجازه داد که حرفش را ادامه دهد

که   دونمبرادر من چقدر شانس داره؟ یم د یکنفکر یم-

ش ب یفشار پدر صبورا رو  بشه ممکنه عواقب  یی شیدخیی

حرف رو ثابت  نینداشته باشه. تجربه فرارشون ا خویر 

د دمی...من اون آقا رو دگهیکرده. از طرف د . نیر

ز ب یاعادالنه . رک بهتون ستیاون و برادرم ن یر

 یر درگ نیاز ا شیی یبرادرم ب ذارمدرسته ب دونم...نیمگمیم

 دونمیم! ننهیبب بیآس انیاز  شیی یب خوامنه! نیم ا یبشه 

 !مونهسمتش یم صبورا تا یک

 جبهه رو خایل د ی...اما داداش شما نبادمبهتون حق یم-

کنار صبورا بمونه،   د ی. بذار گمرو من قاطعانه یم نیکنه! ا

! برخالف شهیم شیی یاگه کنار بکشه قدرت اون آقا ب

 کیزن با سماجت  کیکه   ستمیها...من معتقد ن یلیخ

 مند بشه. کالفه چرا...ویلبهش عالقه تونهمرد یم

 یاگهیکس د  شیخصوص اگه فکرش پ! بهنهمند عالقه

رند یم باشه. زنا وقنی  رو که  که بدونند کیس  بر
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ز چ کیدارن، تنهاشون گذاشته! من فقط دوست  یر

 !دوتا دوطرفه است نیدارم. عالقه ا نانیرواطم

آن سمت خط باعث شد که نگاهش به  طوالیز  مکث

نگاهش جا  انیخاص م . حیسفتد یشهاب ب نگاهش

ز کرد یم جشیکه گ  خوش کرده بود. حیس  یها. الو گفیی

 .نخ نگاهشان را پاره کرد مرتیصز 

 .دییهستم. بفرما-

  د؟یبرادرم باش میت یتو  شهیم-

هستم که به نفع  یمیت ی! من تو هیدرخواست سخت-

 ستهیثابت کنه واقعا شا یآقامهد دوارمیدوستم باشه! ام

که   هیفرصت خوب نیدوست من هست. راستش...ا

 .به صبورا ثابت کنه جنمش رو حنی 

درخواست  کیحرف هم خوبه!  نیا دنیخوبه! شن-

 .هم دارم گهید

نگاه شهاب  ر یو ز  د یاش را به مانتو کشعرق کرده دست

 .جا شدجابه کیم

 !دییبفرما-
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. ز یپدرتون برگشتند تیر  دونم. یمد یمراقب خودتون باش-

ز بازم چ اگه م کن د یدید مشکویک یر . درسته شما د یخیر

! هیر ...اما ذهن من درگد یستیاون پرونده ن یر درگ میمستق

م کن نیقول بد  .دیخیر
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ز چ در وجود سها چرخ خورد و باعث شد قلبش تند  ییر

 د یتوجه را با نیبزند و در صورتش احساس حرارت کند. ا

ز چ نیعادت به ا داد؟به چه ربط یم نداشت و اگر  ها یر

. اما لحن د یپرسیم بود، قطعا از مرتیصز  ستادهیشهاب نا

ز   یو نگاه شهاب باعث شد دهانش را که برا مرتیصز  گفیی

 .کند  باز شده بود، ببندد و اخم اشدوروزه حس منقز 

به خاطر شغلتونه  نگرایز  نیقطعا...ا د،ینگران من نباش-

ز و چ گرفتم   امی... ممنونم. اگر بازم پد یدونکه یم  یی هایر

  .کنمیم تیو شکا رمیم

آن سمت رخ داد و باعث شد که سها نفسش را  مکنی 

 .بفرستد ونیر کالفه به ب
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. من روتون حساب د یممنون که به حرفام گوش کرد -

. وقتتون د یمن حساب کن یشما هم رو  دوارمی. امکنمیم

 !یر بخ

گفت و   . خداحافظ آرایمد یخورد و لب گز  چیپ شکمش

ز موقع، ماشتماس را قطع کرد. همان دکیی از مقابلشان  یر

ز نگاه دکیی شاه نز یگذشت. سنگ را دوست نداشت. در  یر

ز کرد. فکر دکیی شاه  فینثار آن نگاه کث دل به دریک و  یر

بود  ادگرفتهینداشت.  تیاهم یاذره شیامثال او برا

جماعت  نیا انیسفت و سنگ باشد تا بتواند در م

افکار درهمش، دکیی  ینده بماند. در وانفساصفت ز گرگ

ز شاه ز و نگاه ه یر  .نداشت یی جا چیه شیر

درهم  شیها. هنوز اخمد یبه سمت شهاب چرخ شش

ز زم یکفش رو   یبود و با شپنجه . کتش را کنار د یکوبیم یر

شلوارش فرو کرده بود.  بیزده و دست آزادش را در ج

را  بیمشت شدن دست داخل ج به راحنی  شد یم

 .احساس کرد

 !رسهبرم. اتوبوس االن یم د یمن با-
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 برسونمت؟ یداجازه یم-

 !شممزاحمتون نیم-

بهت زنگ بزنم. فکر کنم بعد  خواستم. یمسنی یمزاحم ن-

 !یرو بد شنهادمیجواب پ از دو روز بتویز 

 .نگاهش کرد جیگ  یالحظه سها 

 شنهاد؟یپ-

 .خارج کرد بشیدستش را از ج شهاب

ذهنت  یهم مهم نبوده که تو  یلیخب...انگار خ-

 !نمونده

 ستادنیبا تعجب نگاهش کرد. از گوشه چشم ا سها 

 .دیاتوبوس را د

 ن؟یدلخور -

 .تلخ زد یلبخند شهاب

 !فتهیفکر کنم اتوبوس االن راه م ؟چی  یدلخور؟ نه! برا-

. د یچرخ ستگاهیاخم به صورت نشاند و به سمت ا سها 

 .دیرسه اتوبوس نیمهم ب د یدو اگر یم حنی 

ننی یا با تاکیس-  .دی! به خانواده سالم برسونمیر م نیی
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 د،یر بگ خودش تاکیس یاز شهاب دور شد تا برا قدیم

 .ذهنش پر از آشوب بود کهدرحایل

 !دهیدوباره نم کش قدیسخونه خاله-

از حرف نامربوط شهاب مکث کرد و به سمتش  متعجب

 .دیچرخ

ز هم ی. براهیمشکل چ دونمنیم- کردم. اونجا   شیبازساز  یر

ز چ ا یشداب  هم  شکیسر هم نداره. تمام لوله یاگهید یر

ز عوض شده. نقشه زم ز هم چ شیشناس یر نشون  ییر

 !نم بشه نیکه باعث ا  دهینم

 !کنم؟  کمگ  تونماالن...من یم-

ان کرد و مقابلش  با قدیم  شهاب بلند فاصله افتاده را جیر

 .ستادیا

تا  دنیاهل ناز کردنم، نه پس کشنه  کنم،فکر یم هر چی -

 بعد قریز  ست،یکه ن  سهمم رو از دستم خارج کنند. الیک

ز چ  !به دلم خوش نشسته ییر

 صولت؟ یحالتون خوبه آقا-
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تا  ا ی. باهام بقدیسشهاب! خوبم! درباره خونه خاله-

ز چ ز رو نشونت بدم. چ ییر توجهم  یکه موقع بازساز   ییر

 .رو جلب کرد

 .دیدرهم کش اخم

 !نمیشما رو بب خاله قدیس خواد محاله! دلم نیم-

 د یمخزن اشار هستند. بذار حرف بزنه. شا ها یمیقد-

و مادرم نخواست بازش کنه، به  که دنبالیسر   یاگره

ز به چ یطور نیدستش باز شد. منم ا  خوامکه یم  ییر

 !و چند نشون یر ت کی! رسمیم

 .پا شدمردد پابه سها 

 !آد. صبورا از امتحان یمبرم ناهار درست کنم د یبا-

نشون  یخود بد نباشه، داداش مرتیصز  د یشا-

ز بده..هووم!؟ اشتباه که نکردم، ب دوست شما و  یر

ز ...چیمهد  هست!؟ یی هایر

بود  دهیرا شن شیهازد. حرف شخند یو ن د یباال پر  شیابرو 

 را رو کرده بود؟ یآن روز دست مهد تیموقع ا ی
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 ۱۵۹پارت#

اخم آلودش هم باعث نشد شهاب حرفش را ادامه  نگاه

 .ندهد

ز هم شیشباز - اومدنش از پادگان با  ونیر جاست. ب یر

 !من

 .باال انداخت یی ابرو

در ضمن  ون؟یر ب د یکششباز رو از پادگان یم یچطور -

 !شما موافقت نکردم شنهاد یمن با پ

 .زد طنتیشهاب برق ش یهاچشم

 قا؟یدق شنهاد یکدوم پ-

 .کرد و دستش را مشت  قیرا عماخمش  سها 

 !آقا شهاب-

ز شهاب عمق گرفت. ش لبخند  شهاب از دهان سها  یر

 .شدیم دهیمتفاوت شن

! بهم اعتماد کن تا بهت ثابت کنم. ستمین یمن آدم بد-

تا هم من بفهمم نظرت درباره  میبا هم بر  ا یاالن هم ب

کنم و   هم نم خونه رو برریس ه،یگذشته و کمک به من چ
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ز رزمیاون ز  رو بهت نشون بدم. هم خاله دست از شم  یر

 .بماند شی...باقنکهی...هم انهیبرداره و تو رو بب

ز رزمیز -  ؟یر

ز رزمیکلمه ز   دنیشن خصوص اگر . بهکرد حالش را بد یم یر

حساس  دانستداشت. یم اشیبه خانواده مادر  ربظ

شهاب  یهاقدر حساس که از تمام حرفشده است. آن

ز رزمیفقط ز  شد  یمانده بود. نگاه شهاب جد دشایبه  یر

 .نشست شیو رو 

 با یتقر  د؟یمتوجه اش نشد د یکه اونجا بود  مدیی -

 یادیمساحتش برابر کل ساخت خونه است. قبال کاربرد ز 

مواد فاسد  یدار بوده و هم محل نگه یداشته. هم انبار 

. خاله هیکردم. االن خال  دا ی. من اون نامه رو اونجا پشدیز 

 خواستمعنوان. یم چی. به همیبزن نگذاشت دست بهش

ز ن کیش بدم...با یکاربر   ییر تغ  مکتیحوضچه و گذاشیی

باز هم بود تابستون! بزرگ و دل یبرا شد یم خویر  یجا

 .دورهیم یبرا
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 دانست. نیمزد . قلبش تند یمد ینگاهش را دزد سها 

ز رزمیمادرش با آن ز   .نه ا یداشته است  یهم شوکار  یر

 نمش؟یبب د یمن چرا با-

  !بهیغر بیطرحش عج کیمی-

ز چ نی! من از اد یشما مهندس-  !آرمش درنیم ا یر

 !گمیم چی  تا بفهیم نز یبب د یفرق داره. با نیقبول...اما ا-

شهاب نشست و دعا کرد که  یرو  تیسها با جد نگاه

 .نشود مانیاز اعتمادش پش یروز 

 ؟یایم-

هم مثل پدر و  خانمبار! دوست ندارم قدیس نیفقط ا-

 !میگذرونمادرتون فکر کنه ما با هم وقت یم

کرد و با دست سها را به سمت   خنده آرایم شهاب

 .کرد  تیهدا نشیماش

مامان و  ی. دربارهزیز راحت حرفت رو یم آد خوشم یم-

ت من نگران نباش. هر دو دوستت دارند و درباره یبابا

شده  یطور . اونا فقط دوست دارند هر کنند فکر بد نیم

هاشون هم شاخک دست من رو بند کنند...البته گایه
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ز ت یادیز  خواسته  ز یر یکیهم از بس  ! خاله قدیسشهیم یر

 نی. هرچند....اکنهنیم یفکر بد دنتیبا د نه،یتو رو بب

 .ستین یفکر، فکر بد

حسش به نگاه پدر و مادر  د یدیم نکهیاخم کرد. از ا سها 

ز . چد یاست، لرز شهاب درست بوده ته دلش را قلقلک  ییر

 اد یش شهاب فر  خواستدلش یم طرفکی. از داد یم

 یرو  گذاشترفتار شهاب نیم گر،یبزند و از سمت د

به شهاب انداخت  نگایهمینشان دهد. ن یسختش، خود

 .و به دنبالش روان شد

 .ادیب شیپ فکر اشتبایه ستیدرست ن ه؟یمنظورتون چ-

 باهات صادق باشم؟-

 موتیکه در ر   باال انداخت و منتظر به شهایر  یی ابرو

ز ماش  .نگاه دوخت کرد،را زده و نگاهش یم یر

 در چه مورد؟-

 !پدر و مادرم الیدر مورد قصد و غرضم و فکر و خ-

 .دهانش را محکم قورت داد و دستش را مشت کرد آب

 قصد و غرض؟-
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 .کمکم کنز   خوام...یمبایسر  خوامیم نکهیا یبله! درباره-

ز گفت- ...کارتون رو د ی...شدرگمد یخانواده! نگران یر

 !دیترسگذاشته و یم  یر تاثتحت

ز اول یبرا نکهیبه عالوه ا ها نیهمه ا-  خواد بار دلم یم یر

! خانواده ستیکه همجنسم ن  نفر رو بشناسم! کیس کی

توجهم  زون،یهم متوجه شده که من از جنس مخالف گر 

 .ستیبد ن نیجلب شده و ا یبه دخیی 

جاخورده نگاهش کرد. بار اول نبود که مورد توجه  سها 

 نینحوه برخورد، ا نیا ویل گرفتجنس مخالف قرار یم

اش کرده بود. شهاب رصاحت کالم شوکه نینگاه و ا

قدر راحت و آرام حرفش را زده بود که توان واکنش آن

بان قلبش را نشان دادن نداشت. نگاه ادامه دار شهاب رصز

خارج شد و  یالخره از حالت جدتندتر کرد.شهاب با

 .لبخند زد

! خواستم باهات روراست باشم و ؟یبر  االن ولم نکنز -

. دلم می. هردومون بالغ و عاقلارمیدرت ب از نگرایز 

که نه   یی به خاطر فکرها کنز   تیخودت رو اذ خواد نیم
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 یبه جا د یبده و نه غلط. تو هم من رو بشناس! شا

 !میدیرس خویر 

 !ش رو نداشتممن... من انتظار -

 نکهیا ا یمن راحت حرفم رو بزنم؟  نکهیرو؟ ا انتظار چی -

نگاهت  یبهت بگم مادر و پدرم عاد دوست داشنی 

 می. قراره روراست باشستین طور نیا کهدر حایل کنند یم

 ده؟ی. چرا رنگت پر میاعتماد کنو به هم

 !صولت یآقا-

باال، فعال هم به  ا یترم. ببا اون شهاب دفعه قبل راحت-

 .قسمت شناخت فکر نکن و مثل قبل راحت باش

مردد شده بود داخل  کهلرزان، در حایل یهابا قدم سها 

ز ماش ز نشست. ب یر کرده بود.   یر فرار کردن و ماندن گ یر

شهاب حرص  . از راحنی ستیحسش چ دانستنیم

 ا یتوجه  نیخجالت زده بود؟ ناراحت بود از ا خورد؟یم

وبش تند قلبش باعث شده بود که شاد؟! تنها ک

بود که در  نیاشهاب  داغ شود. خویر  شیهاگوش

 .احساس تعذب کند شد برخورد راحت بود و باعث نیم
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ز شدن، شهاب ماش یر به محض جاگ- را به حرکت  یر

واداشت. سوالش باعث شد سکوت شکسته شود و 

 از تریس بار نیآرام نشده، ا ،یعادیر قلب سها از تپش غ

 .مبهم پر شود

!؟ ببخش هیچ امکیپ انیجر  ؟یدیترس بهم بگو از چی -

. نگران شدم. دمیت رو نشنکه مکالمه  کنمکه وانمود نیم

هم  لتیدوست که فام کی رو بذار به حساب نگرایز  نیا

 .هست

به شهاب کرد که شش را به سمتش چرخانده  نگایهمین

نگاهش  تی. خطوط درهم ابروها و جدکرد و نگاهش یم

 .باعث شد آب دهانش را قورت دهد

خصوص با اعتماد به خانواده مادرت سخته. به دونمیم-

جسدها...اما..نگرانت هستم. قبال هم بهت گفتم.  نیا

ما هر دو هم جبهه  یر اخ عیوقا نیو ا نمونیدرباره والد

 .پوشم. احساسم رو هم روش چشم یممیهست
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ز چ نیبه ا ...ربظربظ-  !نداره ا یر

. در کنز فقط نگو خودت حلش یم ه؟یچ انیپس جر -

فکر  خواد شک ندارم. اما دلم یم شجاع و عاقیل نکهیا

 !نفر جز خودت نگرانته کی کنز 

فکر کرد. شهاب خودش را دوست،  مرتیصز  به نگرایز  سها 

 یلیچه دل مرتیصز  نگرایز  دانست،و محق یم لیفام

 .زمزمه کرد داشت؟ به آرایم

 !پدرم هست-

شهاب نشاند. سها ش  ینگاه سها، اخم به چهره غم

 .چرخاند و از او، رو گرفت

و کمکت کنم اما، ارصار  دوست دارم بهم اعتماد کنز -

 !کنمنیم

رو به روبه میگوشه چشم به شهاب نگاه کرد. مستق  از 

ز بود و هر جا الزم بود به ماش هیر خ . نگاه داد فرمان یم یر

و به خودش  د یچرخیم نابایدر خ کبار یسها هرچند وقت 

 .کندنیم بشانیتعق کیس  گفتیم

 !حرف بزنم هیمن عادت ندارم که درباره مشکالتم با بق-
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 ! ما آدمهیعادت بد-
 

 ؟چی  عنز ی! هیجمع مونها زندیک

شما  د یبا رو نی. امیدرخطر   مییتنها وقنی  عنز ی

 !دیها بهیی بدونشناسباستان

 !گمیم سیالزم بشه به پل-

ز اخم کرد و ماش شهاب  فریع ابایز یبه خ را به آرایم یر

و اخمش  مرتیصز  ا ی سیکرد. از ذهنش گذشت پل  تیهدا

 .شد شیی یب

 !خوبه-

 .دیکش  یانفس کالفه سها 

 آم،هاست تنهام، از پس خودم بریممن مدت-

 .دینباشنگرانم

 ،سنی یتنها ن گهیگفتم. االن درو هم لشیدل تونم،نیم-

 .رو قسمت کنهات شونه یپس بار رو 

 .. حرف ساده شهاب، او را به فکر فرو بردد یلب گز  سها 

 بود....فکر کردم شوچز  محتوا یر  امیچندتا...پ-

. چون تکرار شد، نگران شدم و به شگرد هییدانشجو 
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کرد و گفت نگران نباشم، اشتباه   قیتحق شونمیگفتم. ا

 .بوده یاپراتور 

به  کوچه منتیه  یفرمان را چرخاند و در ابتدا شهاب

 .نگه داشت خانه قدیس

 !دست شگرد درد نکنه-

 .لبخند زد که از چشم شهاب دور نماند ار یاخت یر  سها 

 .دیشما با هم مشکل دار -

 .زد شخند یدر هم گره خورد. شهاب ن نگاهشان

 .میهم رو ندار  دنیفقط چشم د م،یمشکل ندار -

 .به تاسف تکان داد یآرامش شهاب ش  دنیبا د سها 

 را؟چ-

 .شانه باال انداخت شهاب

نگجنده. هر دو  میاقل کیدو پادشاه در  تیحکا-

مدرسه و کالس....من شر و  کی یتو  م،یخون بوددرس

. مثال من میداشت اد یاون موجه....با هم کل ز  طون،یش

باعث شد موقت  کبار یپاش رو شکستم، اونم  کبار ی

 .اخراج بشم
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 د؟یکنیم شوچز -

  .شدیهم م راجم دائیمنه. اگه بابا نبود، اخ-

 شه؟ینم قیعم دوسنی  جاد یبرخوردا باعث ا نیچرا؟ ا-

 .اخم کرد شهاب

ت پدر  حنی  در مورد ما نشد. مرتیصز - مورد توجه حرصز

. مسئله  آد خوشمون نیم گهیهم هست. از همد

راحت باشه که  المی. ما رو ول کن. خستین یادهیچیپ

 ؟یندار  واقعا مشکیل

ز هم گفت. چطور به شهاب یمد یلب گز  سها  چند  یر

 بشانیتعق قبل احساس کرده است که کیس قهیدق

بدون  دانست،شهاب اگر از توهم مادر او نیم کند؟یم

کال خراب   تشینبود ذهن د یشک مادرش خیر داشت. بع

 .چشم بست شود. با ناراحنی 

 خانم سها؟-

ز چ- ه راه بستین ییر  .دیفتی! بهیی

. حاال بهم اعتماد کنز  بتویز  یروز  دوارمیخب. ام ار یبس-

 !آدبهت یم شیی یهم ناراحت نباش. خنده ب
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چپ نگاهش کرد که باعث شد شهاب لبخند چپ سها 

جوان   میبزند. شهاب تصم گرفت رد غم را از چهره دخیی

 .اشاره کرد یاپس با دست به خانه د،یبشو 

خونه ما بود. من تا شش هفت  یروز کیخونه...  نیا-

 
 
! دمونهیتر از خونه جدقشنگ یلیبودم...خ نجا یا سالیک

 !اومداما بابا ازش خوشش نیم

. خانه، همان د یسها به شعت به سمت خانه چرخ ش 

 دهیرا درآن د گر یکدیبود که مادر و پدرش  یاخانه

 
 

 شیی یب وارها یاز د شیکه بلندا  بودند؟ درخت توت بزریک

. درخت توت، بدون برگ د یکشبود، خودش را به رخ یم

زده به  تیر و ح دهی. ترسکرد و انگار نگاهش یم ستادهیا

 .که شهاب متوقف شد  کرد درخت نگاه یم

 شده؟ یطور -

 .زمزمه کرد یبا ناباور  سها 

 !او..اون جا...توت داره-

سها را از نظر  شانیباال انداخت و چهره پر  یی ابرو شهاب

 .گذراند
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  .هیمیهم قد یلیآره! خ-

 .دیبه سمت شهاب چرخ سها 

 هم داشته؟ نجا ی...انجا یا-

 ادهی! پاومد از توت خوششون نیم د ینه! خانواده س-

 !؟یسر نیم

شد. نگاهش تا  ادهیرا به خودش چسباند و پ فشیک  سها 

کوچه رفت و آب دهانش را قورت داد.   یخانه ابتدا

را مالقات کرده بود؟ در  کدام درخت کیس  ر یمادرش ز 

ز رزمیکدام ز  گازدادن   یداص دنیبود؟ با شن دهیآزار د یر

 .شد کیبه شهاب نزد قدیم یارادیر غ ،کلنی یموتورس

 ؟خویر -

 .دیبه سمت خانه چرخ دهیترس

 .داخل! خوبم میبر -
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قبل از زدن زنگ خانه، تلفنش را خارج کرد و به  شهاب

که   . دوسنی د یر بگ مرخیص یمهد یداد تا برا امیپ دوسنی 



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ز چن یپدرش بود و قطعا برا یآشنا ز را زم شیرو  یکار   یر  یر

. از گوشه چشم متوجه اضطراب سها بود. نگاهش زد نیم

ز چ چیه ویل د یکوچه را کاو  که باعث شود رنگ   ییر

د،صورت دخیی جوان ب کوچه   مینکرد. نگاه سها دا دا یپ یی

. ماند آنها ثابت یم یمیخانه قد یرو  و گایه گشترا یم

 .ندیداخل ش او را بب خواستدلش یم

ار سوم، زنگ خانه را به صدا در ب یگرفت و برا  نفیس

 .آورد

 زنیر . پکرد نگرانش یم نینبود و ا قدیساز خاله یخیر  

ش یم رفتیم یی جا وقنی   د ی. عادت نداشت کلکرد خیر

دوست  زنیر شود؛ پ قدیسخاله یانداخته و وارد خانه

خانه را داشت تا در موقع لزوم  د یحال کل نینداشت. با ا

از آن دفعات  گیحاال  کرد گشا باشد و فکر یممشکل

 .بود و در خانه تنها مار یب زنیر است. پ

د و قصد کرد که کل یرا برا زنگ را  دشیبار چهارم فرسر

 زیز  یو صدا دند یشن یی پا یکه صدا  ندازد یداخل قفل ب

"آمدم" ش داده بود. نگاه سها  اد یکه فر   د یبه گوش رس



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

پاشنه  یبعد در با صدا، رو  شهاب نشست. کیم یرو 

از عرق  سیشخ و خ با صوریی  و باز شد. زیز  د یچرخ

وزن باعث شده بود که در . اضافهستاد یا شانیرو روبه

  .ندیآلودش بنششد عرق بر صورت گوشت یهوا

بلند به  یی چادرش را دور کمرش گره کرده و جارو زن

 .دست داشت

در ِمِزنه! داشتم  طور یا هیگفتم ک  ن؟یا...آقاشهاب شما-

 .جارو ِمِزدم اطیح

 .لب سها نشاند یزن لبخند رو  لهجه

خاله خونه  د؟ینبود نجا یمگه ا روز یسالم بهار خانم. د-

 ست؟ین

در حقه چرخاند  یابهارنام  مردمکش را به طور بامزه زن

 آرام لب زد یی و با صدا

 !حمومن-

 .درهمش توجه سها را جلب کرد یهااوه" شهاب و اخم"

 .بابایا-
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م خونه. اخدا شما رو ر -
ر
 پرسه یه یسونده تا َم برگرد

 ساعت،کینون مونده! خانمم تا و آب زنگ ِمِزند، یر 

 !ستین اومدیز  ونیر دگه، ب میونساعتکی

کالفه   . شهاب پقز د یسها از تعجب باال پر  یابروها

  .دیکش

 د یکجاست که مج  د یمگه رفته حموم؟ رش یک-

 تنهاست!؟

ِ  د یرش- بچه!  یسفارِش خانم تران! من موندم و ا رفته یی

که   د یتا خانم از حموم درآن! مدون د یتو رو خدا بمان

نا بمونه
َ
سه ت  !...میی

از تنها حمام  متعجب به شهاب نگاه کرد. قدیس سها 

ز یم به  زد و قدیم یدییشهاب به او بفرما د؟یترسرفیی

را  کلشیسمت داخل برداشت که باعث شد زن ه

سها  اط،یجا کند تا رد شوند. با ورودشان به حجابه

 
 

دلباز خانه  اطیاحساس کرد و با حرست ح نر یعج دلتنگ

زن بود که با دقت او را   گاهرا از نظر گذراند. متوجه ن

 .دیکاو یم



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

!؟چشمم میبخور  نز ییر ش د یدیآقاشهاب! ترس خیر چه یر -

 .نیایپاتون، چه بهم مِ کف

ورت برافروخته سها انداخت و به ص نگایهمین شهاب

 .تا لبخند نزند د یگز لب

  !خانم سها، مهمون خاله است! داستان نساز بهارخانم-

 .دیرا گفت و به سمت سها چرخ نیا

 یی جورا هیراننده و  د،یخانم سها، بهارخانم زن آقا رش -

ماست! زن و شوهر نباشن، کار خاله  خاله قدیس شکار یپ

  !مونهلنگ یم

 دا ی. از نگاهش پد یشهاب پاش یمهربان به رو  یلبخند زن

 .بود که شهاب را دوست دارد

ز که خانم ک  دردت به جونم، چرا زودتر نگفنی -  !؟یر

 نیبذارم براتون! بفرما مو یلبه یچا هیباال  میباال...بر  میبر 

 !نیبفرما

  .تنهاست د یمج ؟یبر  مگه عجله نداشنی -

بودن!  شونیوقته منتظر ا یلی. خانم خگهید شد ِنیم-

 !زشته...بفرما باال
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  راحت. خانم سها آدیم التیخ-
ز
! برو، ستین تعارف

 !کنمیم یی رایرو گاز باشه، خودم پذ تیی چا

  یهاچشم
ی
زد و سها با تعجب احساس  یاز شاد زن برف

 .دارد زن زودتر برود لیکرد شهاب تما

  آقا؟ َم برم؟ ِگنراست یم-

. باهاش کار اد یله در بتا خا مونمراحت برو! یم الیبا خ-

 به جون خونه؟ یدارم. باز افتاد

 .دیداخل دستش انداخت و آه کش یبه جارو  نگایه زن

جارو مکشم، بازم گرد و خاک  بگم آقا. هرچی  چی -

 !هست

ز تم اطیزمستونه بهارخانم! ح- ! خودت خواد نیم یکار   یر

 نکن. بهار یم تیرو اذ
 

 گل هست. تابستون یم  یک
 

برگ  یک

ز . پازهیر یم ها وهیدرختا و م  یم ییر
 

! کنند درختا خزون یم یک

 !ت شده گرد و خاکاالن بهونه

 .نازک کرد پشت چشیم زن

ز تم روز ینه! خونه رو د ا ینونم حالل بشه  د یبا- کردم.   یر

 !که  نمیبش طور یهم تونستمنیم
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تا به  کرد لبخند زد  همانطور که به سها اشاره یم شهاب

 .دنبالش حرکت کند به حرف آمد

آبگوشت خاله به  نم،ی! حاال بگو ببگذاشنی   یی چا گفنی -

 راهه؟

  !از صب بار گذاشته-

 بیکه نس  فکر کرد و آبگوشنی  به مرتبه قبیل سها 

 .نشد کسچیه

که   بایز هیسا ر یتند چادرش را باز کرد و جارو را به ز  زن

 اطیح یرا داشت گذاشت. نگاه سها رو  نگینقش پارک

ز تم ز ماش خایل ی. جاد یچرخ یر  نگیخانم در پارک قدیس یر

با همان به تهران رفته بود. نگاه  د یبود. احتماال رش دا یپ

به  ار یاختشد و بعد از آن یر  دهیسها تا درخت خرمالو کش

سطح بودند نگاه کرد. هم اطیکه با سطح ح  یی هانجرهپ

که مرتبه قبل، توجهش را جلب نکرده بودند و   یی هاپنجره

ز رزمیز  پنجره د یبا دانستخوب یم  .باشند یر

 !من برم آقاشهاب؟-

. 
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 ۱۶۲پارت#

بود، به  د یکه از او بع  تکان داد و زن با شعنی  یش  شهاب

در  زدیز رفت و در چشم برهم یورود یهاسمت پله

 بود دهیزد. انگار ساختمان او را بلع بشیساختمان غ

ز زن تم-  ویل کنهاعتماد نیم . خاله به هرکیسهیو زرنگ یر

 یی رای! کارش پذهیر بهارخانم ثابت کرده چشم پاک و دل س

. کنهیم کمک به خاله وسوایس  ست،یاز مهمونا ن

 تیمتاسفانه به قول مامان، وسواس خاله بهش شا

 .کرده

وسواس دارد؟ مادرش برخالف  از یک فکر کرد قدیس سها 

ز اهل تم اش،افکار وسوایس نبود و از نظافت  یکار یر

  شد،یم غافل خودش هم گایه
 

دوقطب  نیا زندیک

و در  د یخوب باشد. آه کش توانستمخالف با هم نیم

 .قلبش احساس غم کرد

 .چقدر تند رفت-
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ز بهارخانم تند و ت- بازکرده قطعا  ر ی. در رو هم اگه دهیر

 .بند بوده دستش به آبکیسر 

صدا  ی. شهاب فقط براد یبهارخانم در ش سها چرخ واژه

 بیغر  حیس کرد؟جا یمابهرا ج شوند یکردن او پسوند و پ

ز و احساس بدش به محبت ب اشیی داشت. تنها پدر و  یر

نخواهد به چشم  وقتچیمادرش باعث شده بود ه

و حاال به چشم شهاب آمده بود. آب  د یایب یمرد

 .دهانش را قورت داد

 خانم بهار نبود؟ میبود نجا یما ا چرا وقنی -

باال انداخت و نگاهش کرد، قطعا متوجه  یی ابرو شهاب

تعمد او در خانم بهار گفتنش شده بود. نگاه شهاب حال 

 یهم طنتیداشت. نه از ش نر یعج
 

بود و نه  یخیر  شگ

 یها. چشمنشستیم شیهادر چشم که گایه  نی یجد

داشت انگار  برق خاض شهیبود که هم یشهاب طور 

اره پرنورتر ست نیا حاال و  د یدرخشدر آن یم یاستاره

از آن ستاره پرنور نگاه گرفت. شهاب  بود. به سخنی شده

 .لبخند زد مندانهتیرضا
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ز که رفت  یی . فرداد ینبود نجا یا شیی یشما چند روز ب- بهار  یر

ز تم یخانم اومد برا ! تو دوره نقاهت خاله هم، دم یکار   یر

  .دست مامان بود

شهاب  د ی. تاکستینگر  تکان داد و به حوض خایل یش 

بهارخانم باعث شد احساس خال کند. ته دلش  یرو 

ز اطرافش با اول یشد. مردها خایل اخمش پاپس  یر

ز مثل دکیی شاه مگر جانورایز  دند،یکشیم دو مورد  گی! یر

که جلب ش پرباد و   یی خواستگارش در دوران دانشجو

چند بار رفت و آمد  از جسورش شده بودند، بعد  هیروح

دوستانش  رهیو در دابه چشم زن نگاهش نکرده  گر ید

 .قرار گرفته بودند

مبارزات و  ها،طنتیش هیکه پا  دوستایز  

  شیهایباز شقکله
ز
به زبان  از حیس بودند و هرگز حرف

 رهی. در دازدند یمبودند که در ابتدا از آن دم اوردهین

ز نچنیدوستانش، ا که حاال   افراد کم نبودند. مردایز  یر

ام  سنی دو  خود را داشتند ویل یخانواده ساده و پر از احیی

 با او داشتند! با خود گفت طویل تشانیجنس یو ورا
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و  ند ینشو عقب یم دهیکه شهاب هم پاپس کش  کشد نیم

 .تجربه کرد نز یبشیپ نیو غم را از ا یزمان حس شادهم

  دنید با 
 

 را با چادر مشگ اشبهارخانم که چادر رنگ

بزرگ به دست داشت افکار سها  یعوض کرده و سبد

 .پاره شد

ز بموِنن تا - رفتم به خانم گفتم با خانم سها اوِمدن! گفیی

 .......اماانیم ونیر کردن زود ب  د ی! تاکانیب

 .شخ شد را تر کرد و صورتش به آیز  شیهالب بهارخانم

طول بکشه! هول بشه،  شیی یفک کنم حمومش ب-

 !مشه شیی یوسواسش ب

 .دتکان دا یش  شهاب

تنها نمونه.  شیی یراحت برو بهارخانم تا پرست ب الیبا خ-

 !اومد خانم سها هست شیپ یکار 

 .تکان داد یزن به شعت ش  

 !هیر بهش ش بزِنن نفسش نگ خانم! یهجون شما و جون-

 .چشم-



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

که داخل ساختمان شده بود از خانه   با همان شعنی  بهار 

ها داد. س ونیر خارج شد.شهاب نفسش را پر صدا ب

هوا، ورود به خانه  یشهاب باوجود شد کرد احساس یم

  .اندازدعمد عقب یمرا به

ز رزمیز  می...بر ومدهیتا خاله ن-  !؟یر

  .دهانش را قورت داد آب

 بفهمن؟ د یچرا...نبا-

ز بره پا کیس  اد یخوشش نم اد یز - ! منم به خاطر ییر

 .ایرو دارم. با من ب دشیکل  اومدهشیمشکالت پ

که چندان محکم نبود به دنبال شهاب روان   یی هاقدم با 

چند پله  اط،یح قسمت ضلع شمایل نیتر یی شد. در انتها

ز به سمت پا  ییر درخت کاج پ هیسا ر ی. درست ز رفتیم ییر

ز رزمیپله ز هبود،  را  یی گسیی باغچه انتها  هیکه سا  یر

  یهاقرارداشت. پنجره
 

رنگ نور کم ر یهم، ز  مشبک و رنگ

تا ذهن سها  شدند تند و باعث نیمنداش یی جال زمستایز 

ز . شهاب پاد یر آرام گ در داخل در  یدیرفت و کل ییر

 .انداخت
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. شک نداشت که در د یبه پنج پله نگاه کرد و آه کش سها 

وسط پله ها قرار دارد و بعد از باز شدن در باز هم پله 

 کیشد. بعد از  د ییقرار دارد. با باز شدن در، حدسش تا

ز به سمت چپ پا گر یشش پله د ،پاگرد کوتاه مربیع  ییر

ز گفت و پشت ش شهاب پا  اللیه. بسمرفتیم رفت.  ییر

رنگ . حضور کمکند چرا به شهاب اعتماد یم دانستنیم

 د یدلگرمش کند. شا توانستقطعا نیم خانم،قدیس

او را به  کرد،یمکه او را در تفحص کمک  همان جساریی 

زد و  یدیشهاب کل. د یکوببود. قلبش تند یمکشانده  نجا یا

ز رمیز  ورود،  یشد. آنچه در ابتداشعت روشنبه کیتار  یر

ز رزمیو بزرگ ز  خایل یفضا هن کرد،توجه یمجلب که   یر

 .آن بود. شهاب اخم کرد ینا د یشد یبو 

 کشه؟ینم! لعنت بهش. آخه از کجا نم م-

رفت.  وارها یو به سمت د د یدو پله آخر را پر  شهاب

باال  یی با تمام خانه فرق داشت. ابرو کاه گیل  یوارهاید

 .نشده بودند د یسف حنی  وارها یانداخت. د
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ز رزمیرا تمام کرد و به کف ز  ها پله  دا ی. کف جدد یرس یر

 .شده بود مانیس

دست  وارها ید یشهاب را دنبال کرد. شهاب رو  نگاهش

. الزم نبود تا شد و گره اخمش هردم کورتر یم د یکشیم

جاها،  شود. بعیصز  یسیکند تا متوجه خ  را لمس وار ید

بود که  د یجاها آنچنان شد نم، شوره زده بود و بعیصز 

  .جلو برداشتبه را متفاوت کرده بود. قدیم وار یرنگ د

ز پدر و مادرش، جنبه  نر یعج حس داشت. تا قبل از رفیی

س رتر یپذسکیبود. ر  تر یشجاع وجودش قو  تر! اما و نیی

بود و از سمت  دهیبود. ترس محتاطش کرده یی حاال، تنها

 .کردیم اشوانهیداشت د یکنجکاو   گر ید

بودن  لهیتصوراتش نبود و بدون وس به ترسنایک فضا 

ز رزمیز  به در باز  نگایهمیداشت. ن یر حس تاث نیدر ا ،یر

ز رزمیز   وار یانداخت و با فاصله از شهاب به سمت د یر

دادن شهاب چرا ارصار به نشان د یفهممقابل رفت. نیم

ز رزمیز  ز رزمیبزرگ ز  ار یبس یداشت. فضا یر حرف  ،یر
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که مساحت ساختمان با مساحت   کرد یم د ییشهاب را تا

ز رزمیز   .برابر است یر

 یی هاها، طاقچهپنجره ر یکرد. ز   رورو یجا را ز همه نگاهش

راه  اطیکه به ح  یوار یمقابل د وار یبلند قرار داشت. د

در  دانستداشت که یم یشیی یب یهاداشت، طاقچه

و شور  تریسر  یهاشهیها و شمحل قرار دادن خمره میقد

سانت  یس ا ی ستیها باست. طاقچهو مانند آنها بوده

 هالیل ساده بودند و به سققز  شانیهاوارهیدپهنا داشتند. 

که در   یا. برخالف چند طاقچهشدند شکل ختم یم

 یوارهیاطراف د ناتیاز تزئ یبود، خیر  دهیساختمان د

شده نبود که البته  یکار برجسته و گچ یهالبه ا یطاقچه 

 یعیطبیر غ ا ی بیبا توجه به نوع کاربرد متفاوتشان، عج

 یهاطاقچه ،یبازساز  منیبههم نبود. عالوه.برآن، 

شدن  نیهم داشتند و آن هم مز  یگر یساختمان تفاوت د

 .توکار بود یهابا چراغ

ز گرفت. چ  خایل یهااز طاقچه نگاه دلش را چنگ  ییر

روح شگردان از  کیداشت انگار  ی. حس بدد یکشیم
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و به  د ی. لرز کرد نگاهش یم وار ید یهاخشت یالالبه

 بار نیبود و ا شهاب نگاه کرد. شهاب هنوز مشغول برریس

کف را هدف گرفته بود. شش را چرخاند. ناگهان کنار 

ز چ وار ید آرام به  یهاتوجهش را جلب کرد. با قدم ییر

بود  اشرفت که شهاب هم مشغول برریس یوار یسمت د

 .دیدست کش وار ید یو با تعجب رو 

توجهت رو جلب  نمی! منتظر بودم ببشیدیباالخره د-

 !نه ا ی کنهیم

 .نگاه کرد و ابرو باال انداخت وار ید به

ز ...چر یز  نیا-   ه؟ییر
ی
فرق داره درسته؟  جاها جنسش با باف

 .اره....طرح ددنیساده گل روش نکش حنی  کنمحس یم

گل ...روش کاههیچ یر یز  هیجنس ال  دونمنیم-

به بزندنیکش  !...بهش رصز

به سها   .دیباال پر  شیبرجسته زد. ابروها وار یبه د یارصز

 !هیپشتش انگار خال-

 .تکان داد د ییبه تا یش  شهاب
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ز چ نی...من از استیمهم ن نا یا-  . گایهدمید اد یز  ا یر

ز چ یدر  خوانیم ...به کشند یم وارهیرو ببندند، د ییر

 کیندارند... باال هم  یساخت هم کار  افهیخراب شدن ق

 هیپشتش  م،ی.داد...خرابش کردپوک یم یبود صدا وار ید

ز رزمیراه پله بود به ز  عالوه بر  عنز یکه کور شده بود.   یر

ز رزمیز  اط،یح  .راهم از داخل خونه داشته هی یر

 دمش؟یدیم د یمشکل کجاست؟ چرا من با-

ز پا نیا اد ی. من ز ستین نیفقط ا-  !ایبودم. با من ب ییر

 کج را یط  ییر دنبال شهاب حرکت کرد. شهاب مس به

 .دیمقابل رس وار یاز د یاکرد و به گوشه

 خب؟-

 .نگاهش کرد جیگ  سها 

 ؟خب چی -

ز رو بب وار ید نیا-  !یر

 .که شهاب گفته بود نگاه کرد  یی جا به

 !جاهاست هیمثل بق کاهگیل  وار ید کی-
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ز ...ببستین- ز قرن یر ز زم یرو  یهایر فرق داره. در ضمن  یر

 یجا نکهینشده، با ا یبندقسمت اصال طاقچه نیا

افتاده، عمال استفاده نداشته.  هیزاو  یبوده و تو  خویر 

ز سقفش رو بب  !یر

. به صورت واضح د یسها به سمت سقف چرخ نگاه

 .کردجاها فرق یم ر یسقف با سا یکار گچ

 پله است نه؟همون راه یجا-

 .ش تکان داد مندانهتیرضا شهاب

 !دمیهنوز نفهم به؟یعج چی -

 !اومده جلو وار ید کهبرگرد سمت چنجره...به سمنی -

. اول متوجه منظور شهاب د یبه آن سمت چرخ سها 

که ستون و   بعد با تعجب متوجه نقیسر  نشد، اما کیم

 .ها باهم ساخته بودند شدپنجره

 !طاووسه هی-

 !شنیبنیم ،نی یسینا نجا یبله و تا ا-

نما نیاز ا-  ی! معمار ادهیز  میقد یهایمعمار  یتو  ها یی هیز

 ن؟یدیامام اصفهان رو د دونیمساجد م
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 کدومش بدون علته!؟-

شهاب باعث شد به فکر فرو رود. حق با شهاب  حرف

رنگ.ها و  ...حنی ها یمیبود. نقش و نگارها، طرح ها و اسل

علت نبودند. شهاب سوالش را  یر  میقد یسازوکار بناها

 .تکرار کرد

ز چن د یچرا با-  بشه؟ دهید نجا یا نقیسر  یر

 !دونمکالفه باز به پنجره نگاه و زمزمه کرد نیم  سها 

 شیهاو رو ترش کرد. اخم د یبه ذهنش رس یفکر  ناگهان

 .دیتر شد و به سمت شهاب چرخگره

ز ! اگه چها نز ینه خونه حس هاستیخونه موسو  نجا یا-  یر

به گنج شما نداره!  هم داشته باشه، ربظ خاض

رو  نیبوده! ا نجا یا دار یقبل از خونه سپ یلیمطمئنم خ

 !کنهثابت یم یساز نوع ساختمان

 .زد یشخندین شهاب

 قبل از زمان ظل السلطان؟ عنز ی-
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داشت قدمت بنا به  نانی. اطمد یاخم در هم کش سها 

 تینها د یرس! اگر هم یمرسد شاه نیم نیقبل از نارصالد

 هیصفو  ا ی هیقاجار! نوع بنا و ساختارش به عهد زند لیاوا

 !! اما قطعا سده معارص نبودگشتبرنیم

ز برس نیخوایم به چی -  !؟نجاستیگنج شما ا  ؟یر

  !ممکنه-

 .فکرش را بر زبان آورد با ناراحنی  سها 

 نیاگر بود، قبل از شما ا د یکن. فکر نیمستیمعقول ن-

 د یجد بزرگ شما با شد؟یم دهیواضح  د یاهعالمت

. اما اد یها درست دربحرف نیرو ساخته باشه تا ا نجا یا

 نجا،یا آد یم ها آواره بوده و وقنی که اون سال  د یشما گفت

 .خرهرو یم دار یخونه سپ

خاله از  ،یبوده. تا قبل از بازساز  لهیقبال پر از وس نجا یا-

رو  تیوص د یپله بسته شده خیر نداشت. باوجود راه

شک کنم. منم تا قبل از حرف  یتا بهم حق بد بخویز 

موضوع  نیاز راست بودن گنج، به ا نانیاون روزت و اطم

ز چ نجا یا کردمفکر نکرده بودم. راستش فکر یم  مخقز  ییر
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نه. اما االن و با مرور دوباره اون  ها نز یگنج حس  شده ویل

 .کنمیم یاگهینامه، فکر د

 ومده؟ین ونیر بوده....چرا تا حاال گنج ب نطور یاگر ا -

 .میدوناومده و ما نیم ونیر ب دمیشا

 .تکان داد به نقز  یش  شهاب

هم  نداشته. اگر کیس بیتخر  یتا قبل از بازساز  نجا یا-

زمان پدربزرگ مادرت  د ی...شاد یکرده باشه، شا  یکار 

 
 

 .نه باشه. به تازیک

 زده زمزمه کردوحشت سها 

 یمادرم...از رو  یی شما و دا ازدواج خاله قدیس عنز ی-

 نقشه بوده؟

سها  یاز چشم شهاب دور نماند. صدا نیو ا د یلرز  تنش

 .نگاهش کرد میمستق شد بود وقنی 

 !شدن شما به من هم کینزد-

 .شش را ناراحت تکان داد شهاب

ز . اگر چنستمین کیرو قبول ندارم. من اونقدرم نزد نیا-  یر

 کردمداشتم، روش نیم یانقشه
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تر باهاتون کنار راحت ینطور یا نیهم فکر کرد د یشا-

 !آمیم

 اخم کرد شهاب

 .ستمین من ادم پسنی -

 .ادامه داد یبه حرف شهاب سخت و جد توجهسها یر  

 د؟یکنکارش یمبشه چه دا یاگر گنج پ-

 .نگاهش را نگرفت شهاب

 ؟بریس یخوایم به چی -

 !نیجوابم رو بد-

  اثیر جزو م هیر . مدونمرو یم ها نهیمن قانون دف-
 

 فرهنگ

 !دست جاها نیها و اموزه یکشور...تو 

. شه. یم یخزانه کشور...پشتوانه ارز  یتو  هیر نه الزاما. م-

ز چ یا...مثال کوزهشبخیسر  . شهها یمباشه وارد موزه ییر

ش چکار  ؟نفهمه چی  اثیر نبود. اگر م نیاما منظورم ا

 د؟یکنیم

 تر هیر بود. ت هیر سها ت یاداد. چشمه هیتک وار یبه د شهاب

  .یگر یاز هر زمان د



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

...  عنز یخرها... بازار آزاد و مال یفروختنش تو -  عنز یشر

 !افتادن یر گ

 ؟از کشور چی  د یخارجش کن ؟چی  د یکن  مشیتقس-

 .باال انداخت یی ابرو شهاب

 !هیر بار نم ر یبابا ز -

  عنز ی-
ی
 نه! حنی  د؟خانوادهیفقط خودتون فتهیب هر اتفاف

 !خانواده خودتون

 .صورت برافروخته سها را از نظر گذراند شهاب

 یبه نحو  شهکه به ثمر برسه! بعد یم  نه! نه تا وقنی -

 !باشه قشیکه جمع ال   یکرد. جور   مشیتقس

 .دیرا به هم کوب شیهاو محکم دست د یچرخ عصنر  سها 

ز  قشیکه ال   ی! جور نی...واقعا آفر نیآفر -  !هسیی

 !خانم سها-

 !دیصدا نکن یطور نیمن رو ا-

 .ستادیدورش زد و مقابلش ا شهاب

ز اونقدر ز  لمی.گم خانم سها چون تمایم-  ادهیبه سها گفیی

اولش  ذارم! یمفتهیکه اگه خانم رو بذارم انتها، از تهش م
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اگه مفرد  که مقابلمه، حنی   یباشه، دخیی  ادمیکه 

  !داره میصداشش بزنم، حر 

 .بود و عصبایز  یمات ماند. شهاب جد سها 

ز ...اون گنج بدام پشمیر گیم دهیحرفت رو نشن- ارزش  ییر

...اگه قتلم نه اون گنج لعننی  ینداره. من دنبال حل معما

 نیباال و ا یخونه توش گنج باشه، اون نقشا نیواقعا ا

ز پا وار ید برسونه،  د یکه با  یی نم، ما رو به جا نیو ا ییر

ز انگ میتون...یممیرسبه قاتل ب میتونیم قتل رو خوب  هیر

علت مرگ  روابط رو...حنی  معنز  ... حنی میبفهم

بزرگ  یی ش دا یی چه بال دویز مادربزرگت رو. اصال تو یم

 ؟یدیوقت پرس چیمادرت و خواهرش اومده؟ ه

ز عقب رفت. نبضش تند م مات قدیم سها   .دیر

 مادربزرگم بعد از ازدواج مرده. خواهر و برادرشم...اونا-

. د یکوبیم شیها. قلبش انگار در گوشد یلب گز  سها 

 !ادیز  یلیبود. خ دهیترس

مشکوک! درست مثل  یلی...خیعیاونا هم مردند! نه طب-

 .مادربزرگت و پدر و مادرش
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 د؟یدونشما...شما از کجا یم-

 !شهاب-

. با لرز ند یتن سها بنش باعث شد لرز به زنیر پ یصدا

ز از همه چ گر یبه عقب برداشت. د قدیم و همه کس  یر

 .را داد . شهاب خونرسد جواب قدیسد یترسیم

 !باشه تیسالم خاله! عاف-

. مرد جوان د یدر صورت شهاب چرخ تند قدیس نگاه

 .و با اخم هنوز نگاهش به دخیی مقابلش بود یجد

ز پا نیا-  یی رایپذ یانتظار داشتم تو  د؟یکنچکار یم ییر

ز باش  !یر

سها نگاه گرفت و به  دهیباالخره از صورت رنگ پر  شهاب

 .داد قدیس

 !کنم  اومدم نم رو برریس-

 .دیپله کوب یرا رو  شیعصا عصبایز  قدیس

 !نم داره شهیهم نجا ینم؟ ا-



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ز خاله. زم نجاستینم باال از ا-  مانهیس نکهیبا ا  یر

ز زم د یمرطوبه! با  یا. ممکنه لولهمیبکنرو  وار یو د یر

ز چ  !باشه دهیترک ییر

ز نه! پا- خودت خوب  ینداره. موقع بازساز  کیسر لوله ییر

ز باال..هم د یای. بیدیرو فهم نیا  !حاال یر
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ز به عقب برداشت. نگاهش ب قدیم سها   شهاب و قدیس یر

"مثل  کرد یم ز یزو یو  . در ذهنش کیسد یچرخیم

شهاب از چه  دانستمادربزرگت و پدر و مادرش!" نیم

ز از کجا چ ا یحرف زده است  هر چه بود  داند؛یم ییر

ترسش را چند برابر کرده بود. آب دهانش را قورت داد و 

 
 

ز ب نگاهش تا برجستگ  .رفت شیپ ها هپنجر  یر

  نیا پشت
 

 خایل یفضا نیچه بود؟ ا برجستگ

داشت؟ هرچه  یگر یعلت د ا یعلت نم باشد  توانستیم

ز  شیی یبود دلش ب  نز یسنگ نه وقنی  خواست؛ نیمدانسیی

قلبش را به تپش مضاعف انداخته بود. به  نگاه قدیس
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ز رزمیشهاب و ز  . د یها چرخپشت کرد و به سمت پله یر

ها را باال پله زن،یر توجه به پ بود. یر  حاال مقابل قدیس

عبور از آنجا، مجبور است از  یرفت. متوجه بود که برا

 .عبور کند زنیر کنار پ

. یمیقد یهاصابون ی. بو داد حمام یم یبو  قدیس

 یروش  ر یاز ز  حنی  شیصورتش شخ بود و موها

جا شد تا مگر رد جابه هستند. کیم سیمشخص بود خ

تکان نخورد و تا  او کنار  شیاز جا شود، اما قدیس

 .محال بود، رد شود رفتنیم

 !کنار لطفا  د یبر -

ز چ شیها. در چشمد یناگهان به سمتش چرخ قدیس  یر

بود. خالف مالقات اولشان، آن تأللؤ خاص در  نر یعج

بودنش مشخص بود و  مار ی. بشد نیم دهید شیهاچشم

حاال  شیبه عصا هیتک . حنی شد یم دهید تر یر وضوح پبه

 .اولشان بود دار یاز زمان د تر واقیع ار یبس

 .دیترسیم ا یبود  عصبایز  مادرته! وقنی  هینگاهت شب-

 .آنقدر محکم که درد را احساس کرد د یگز   لب
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حضور شما، مادرم هر دو رو بارها  منیبه کنمفکر یم-

 !میر یپذرو ازتون یم فیتعر  نیاحساس کرده بود! پس...ا

و سها باال آمدن شهاب را از پشت شش  د یلرز  قدیس

 .احساس کرد

 تو چی  ه؟یچ یطعنه برا نی. اکنز تو...تو اشتباه یم-

  !نبود وقتچینبود! ه مادرت دخیی آرویم ؟دویز یم

 . حنی د یلرز بود. آنقدر که تمام تنش یم عصبایز  سها 

ل کت در کالس کنیی  ادشیبار به فر  نیخشم هم اشر

 .بلند شد شیو صدا د ینرس

که شما خودتون   دونماونقدر یم دونم؟یم من؟ من چی -

ز رزمیز  کیساله رو از هفتشش یدخیی بچه هی  کوفنی   یر

 د ی! خودتون...با دست خودتون پرتش کردد یترسوند

ز رزمیهمون ز  یتو  و در رو به روش قفل  یر

و  د یو بازم توجه نکرد د یدیرو د هاشیادرار ...شبد یکرد

 !نشیدیجنون کش هتا ب د یکارتون رو ادامه داد

 .فراخ شده شود قدیس یهاچشم

 !لرزه! خاله داره یمهیخانم سها! کاف-
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خودش را گرفت تا عقب  یدست مشت کرد و جلو  سها 

 .اوردیچشم شهاب فرود ن ینچرخد و مشتش را پا

ز چ نیتو ا- ز چن یک  ؟دویز رو از کجا یم ها یر  یی هاحرف یر

  وسف؟یبهت زده؟ 

و  د یپر  ش داد. پلک قدیس بلند و عصنر  یاخنده سها 

 .به حرف آمد شخند یتر گرفت. سها با نرا محکم شیعصا

...مگه کهیشر  تیجنا نیا یب آره اونم تو خ وسف؟یآقا-

شما چه  د یفهمو یم د یخونه بود کی یتو  نکهینه ا

آقا به من  نیو ساکت موند! اما نه...ا د یکنیم نی یجنا

 
ز
 !مادرمه ی...حرفانا ینزده! ا حرف

ز رزمیز  انیمادرم" اش در م" از  شیپژواک شد. گلو  خایل یر

 .به عقب رفت لرزان قدیم . قدیسسوختیم اد یفر 

 ؟یمادرت رو باور کرد یمادرت؟ تو...تو حرفا-

قصه  شهی! همزد حرف راست نیم وقتچیمادرت...ه

 .دیکشیم غی...مثل تو...مثل تو جگفتیم

بان قلبش را ز  سها  . شهاب کرد احساس یم شیگلو   ر یرصز

تر برداشته بود و هر عقب را که قدیم زنیر کنارش زد و پ
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ز آن ممکن بود به پا پرت شود، به سمت خودش  ییر

 .دیکش

 !دیکرد  شوونهینبود، شما د وونهیمادر من د-

 .ستیبحث ن یجا نجا یباال ا می! بر هیکاف-

لرزان  خودش را از  شهاب هم آرامش نکرد. قدیس اد یفر 

 .دیکش  ونیر دست شهاب ب

 !دست...به من نزن...نجسم-

با شهاب و  شیر دستش را مشت کرد. حاال مس سها 

 .بند آمد بود قدیس

 !ونیر برم ب د یبذار -

دست  ،العمل قدیسبه حرف او و عکس اعتنا یر  شهاب

 اطیها باال رفت. با ورود به حرا گرفت واز پله قدیس

 شد تنش را لرزاند. لرزش دست قدیس یاز هوا موچر 

هم به چشمش نشست. نگاهش باال رفت و فاجعه را 

ز زم ی. رو ستینگر  زنامه! همان و رو  لونیپر بود از نا یر

 زنیر که پ  داد نشان یم تشبر نجاس مبنز  حرف قدیس

و وسواس  دهیطور که دوست دارد آب نکشخودش را آن
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ز قیرا گرفته است.  اشقهی ز داشت که هم یر امروز  یر

 .دارند وآبکیسر احضار شده و آب نوا یبهارخانم ب

 .دیلرز یم د یباال، خاله! دار  میبر -

به شهاب، به پشت شش بود و به  توجهیر  قدیس نگاه

ز رزمیز  یکه با خشم دهانه  یی سها را پر کرده بود. در  یر

هم در آخر عمرش او را مقرص  د یشش بلوا برپا بود. س

او را فقط  یهایو تمام فداکار  دانستمژده یم یمار یب

ک تخس و یر  تیترب یکه برا  یی هاهیخاطر تنببه  ادبدخیی

و  یها رازدار ده بود. سالسوال بر  ر یز  د،یدالزم یم

 .شده بود د یس هیشب بیرا. نگاه سها عج اشیوفادار 

نکردم! من ترسوندمش، چون  وونهیمن مادرت رو د- 

 کسچی! بعد از مادرش از هشد آروم نیم یجور  چیه

تنها  د یرسکه به نظر یم  شییدا . حنی برد حساب نیم

 !که دوست داره  هیکس

 

 ۱۶۶پارت#
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ز رزمیناراحت شش را چرخاند و از ز  سها  خارج شد و پا  یر

 .گذاشت  اطیبه ح

. کرد یم یشر داشت. خرابکار  یو یر نبود. ن مادرت آروم-

بود سها...از همون  . جنز شد آروم یم یطور نیفقط ا

 سیدعانو  شیو پ میچقدر خرج کرد دونهاول! خدا یم

 !نداشت دهیاما فا میدعوت کرد یر گ! جنمشیبرد

که   یی نگاه کرد و بعد به سها اباور به قدیسن شهاب

شخش پر از اشک بود. در شش تکرار شد  یهاچشم

که همه از آن   یایمار یاز مادر سها و ب چی". هیر "جنگ

 .دانستنیم گفتند یم

 یی ! شماهاد یبود، مادر من نبود، شماها بود که جنز   اویز -

 !دیباال شش آورد یر گدکیی بردن مادرم، جن یکه به جا

  .دیکش  قیعم نفیس ده،یترس قدیس

 ی. تو گرفتهها رو گاز یممژده بچه گفتیم شهیهم ا یثر -

زغال رو شش خاک ها هیکه با شوهرش بود، همسا  یی جا

تولدش  یقابله فردا گفتند بره! یم شیتا شوم ختند یر یم
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. شهتلف یم علت. دوتا گاو هم داشتند که یر هیر میم

  .نبود یعیمادرت طب راسته، ویل نا یا گممن...من نیم

 .دیناباور لرز  سها 

شماها  ا یتنش! آره؟  ینکنه از بدو تولد جن رفت تو -

و بدبختش  د یبچه فرو کرد هیجن افکارتون رو تو ش 

 !دیکرد

را  اشیدار توان نگه شیپاها کرد . احساس یمد یلرز  قدیس

به سها  ندارد. شهاب متوجه حال بدش شد. با ناراحنی 

 یرا رو  آمدن نداشت. قدیسکوتاه  الینگاه کرد که خ

. د یشعت به سمت خانه دو حوض نشاند و به یلبه

که   یی ها. حرفکرد پا یم داشت شر به اشیکنجکاو 

 یی هااز حرف دتر ی! جدد یجد یلیبود. خ د یجد د یشنیم

 .بود دهیشن وسفیو دخیی  شیهاکه از عمه

  یبا پتو  داخل خانه رفت و وقنی  عی    ش 
 

برگشت،  بزریک

ز زم یرو  کینزد یاکه سها در فاصله  د ید نشسته،  یر

را کنارش رها کرده، شش را به دست گرفته و به  فشیک

و نگران  د یچیپ داده است. پتو را دور قدیس هیتک وار ید
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هر دو کم شده و  یبه دو زن نگاه کرد. از حالت خصمانه

که   قیعم ینشسته بود. درد صورتشاندر عوض غم در 

 یگر ید یهاو فروغ چشم تر قیرا عم گی یخطوط چهره

 .کرده بود  تر رنگرا یر 

فکر  وقتچیکنم. ه  تشینخواستم اذ وقتچیه-

ها مژده رو آزار بده. من...من داستان نیا کردمنیم

! گفتمها یمبچه یهمه یرو برا یوپر و جن و یداستان د

 !شهاب! تو بگو

 .نشست قدیس کیکالفه نزد  شهاب

 کردم. فکر یمدمیترسخونه یم نیاز ا شهیمن هم-

 یوپر خاطر جنبه واراشید یونالهشباش و آه یشوصدا

 !خاله والست،یو ه و یو د

 .دیدر هم رفت و اشک از چشمش چک قدیس

همون  یشده بودم. تو  هینکردم. من بارها تنب یمن کار -

ز رزمیز  ها رو از ها حبس شده بودم. منم قصهساعت یر

 ضیبودم. پس...پس چرا من مر  دهیترام شنبزرگ
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داشت.  ! مادرت سواد کیمستمینشدم؟! من مقرص ن

  !. اون حرفا هم دروغهگفتقصه یم

زن  انیو گر  دهیبه تن لرزان و چشمان ترس با ناراحنی  سها 

ت تا خودش را نجا زد وآتش یمبه آب نگاه کرد. قدیس

هنوز  زنیر دهد. با خود فکر کرد که چه سخت است که پ

غلط در  که پروریسر   . کیسند یبخودش را مقرص نیم

کردن سخت است. شده است را آگاه نهیتاروپودش نهاد

 شیعادت کرده و آن را باور دارد، برا گیکه به تار   کیس

 کی ینور برا فیتعر  شناساندن نور، به سخنی 

به او فهمانده بود که  قدیس یها. حرفناستیناب

ز از چ تر یمیقد یلیمادرش خ دنیآزارد یخچهیتار  بود  ییر

  .کردکه فکرش را یم

شما...هنوزم فکر  د؟ینیمن رو بب د یخواستچرا یم-

پس بحث  د،یدر مورد مادرم خطا کرد د یکننیم

 !ستین عذرخوایه
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را  زنیر سها آنقدر بغض و خشم داشت که پ یصدا

 اشگنایهاز یر  گر یجرئت نداشت که بار د بلرزاند. قدیس

 .حرف بزند. شهاب کالفه به ان دو نگاه کرد

ه بر -   !باال میبهیی

د شیعصا قدیس  .را محکم فرسر

 نشی. دزدمباهات حرف یم د یس تیوص یدرباره د یبا-

 !کنهگردنم مونده و شبها رهام نیم

 اششدهخایک فیک  یزد. نگاهش رو  شخند ین سها 

  .نشست

باورش  د یمادرم با یی اون وقت که دا ن؟ید ؟تیوص-

 داره؟ دهیچه فا گهینکرد، حاال د کرد،یم

ز تو چ-  !سها ،دویز نیم ییر

 داشیپ از مادرم وقنی  د،یبگ ونسیتا بدونم. از  د یبگ-

 د یبوده. چطور باور کرد ضیمر  د یدونستیم . وقنی د یکرد

 !خطا کنه

. تنها اخم د یو رنگش نیی  د یبرخالف شهناز نلرز  قدیس 

 "!ونسیو زمزمه کرد " د یدرهم کش
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 ضیمادرت رو دوست داشت. به نظرم اونم مر  ونسی-

 !نبود داشتنز بود وگرنه مادرت دوست

حرف  نیسها نشاند. ا شایز یاخم بر پ قدیس حرف

نگاهش  نبود. اگر قدیس ندشیداشت که خوشا یمیتعم

 جوایر  کرد یم
 
 یی جا توفنده داشت، اما نگاه قدیس قطعا

ز رزمیز  کینزد  .ثابت مانده بود یر

اگه مثل  د ی! شاکمیلیبود. خ دهیپدرت، مژده رو کم د-

 تر یر گیش پخانواده ا یها آمدوشد داشتند و حاال جوون

جونیبودند تو االن نبود  !. پس اخم نکن، دخیی

نگاهش کرد همان نگاه  وقنی  . قدیسد یباال پر  شیابرو 

 .روز اول را داشت یر گآشنا و مچ

بود. عاشق  با یز  یلیخ شیمار یب یبود. با همه با یرت ز ماد-

نبود. مادرت خواستگار کم نداشت.  بیشدن بابات عج

 یها دربارهزمزمه دنیمحض شنکه به  یی خواستگارها

 طالب کیس وقتچی. مژده هدند یکشمژده عقب یم

ز هم یشد. برا دهینبود، اما سمت پدرت کش  ،یر
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 شیی. دامیباور کرد میدیناون داستان رو ش ...وقنی وقنی 

 .گول خورده و ازش استفاده شده  کرد فکر یم
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به شهاب انداخت.  نگایهمیزد. ن شخند ین سها 

مرد جوان و فشار فک  یشدهمشت یهادست

 .ستین خیر که از ماجرا یر   داد اش نشان یمشدهقفل

مادر و پدرم با هم بودند؟ اونقدر  د یاونقدر که باور کرد-

مادرم  یافهیخاطر قفقط به د یکه به پدرم تهمت زد

بود موندن بابا، چون  بیباهاش بوده؟ براتون عج

 !دیگدروغ یم د یدار  د یدونستخودتون خوب یم

  میدونستیم-
ی
چون...چون همون  نشونیب فتادهین اتفاف

 ...روز

الفه . شهاب کد یبه سمت شهاب چرخ قدیس نگاه

 .ستادیا

 !دیایداخل ب د ی. انگار قصد ندار ارمیب یبراتون چا رمیم-
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 شیهادست انیشش را م دور شدن شهاب، قدیس با 

. شما صورتش د یچیدور خودش پ شیی یفشار داد. پتو را ب

 .کرده بود  حسرا یر 

 !قابله گفته بود مادرت پاکه-

 اد یخودش را گرفت تا مجدد فر  یزحمت جلو به سها 

 یرا آنقدر رو  شیهانزند. صورتش داغ شده بود و دندان

 .کردهم فشار داده بود که درد یم

 دهیگفت د  وسفیدخیی  . وقنی اومد جلو یم د یپدرت نبا-

شر به پا شد. از طرف  ده،یپر  ونیر ب وار یاز د بهیغر  کی

ثابت کرد  وسفیکه   دهیرو د ونسی گفتشهناز یم گهید

بفهمه اصل  تونستبود. نیم عصبایز  د ی. سگهدروغ یم

بود. بابات  اد یها ز پچ. آبروش به خطر بود. پچهیماجرا چ

که گفت اون شخص بوده و خواست عقد کنند، معطل 

مژده رو  خواستیم د ینکرد. هم بحث آبرو بود و هم س

ز دور کنه. مهر مادرت شد ماش پدرت و صبح بعدش از  یر

دووم  یلیشد. بعد از مژده خ ضیمر  د یشهر رفتند. س

 !و مژده بود ا ی. قبل از مرگش ورد زبونش ثر اورد ین
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 .دیبه خود لرز  از ناراحنی  قدیس

عموشون بود. مادرش  ا،ینه! ثر  ا ی دویز یم دونمنیم- دخیی

بودند. پدر و  یر شداده بود و هم یر ش دجاللیبه س

 شیساله که پسه یایمادرش تو راه کربال مردند و ثر 

ِ عموش شهیهم یعموش به امانت بود، برا
 !شد دخیی

 .فراخ شد یسها با ناباور  چشمان

مند شد! اما عالقه ا یتر شد، به ثر بزرگ جمال وقنی -

بعد از  که نه، اون مثل خواهرته. حنی   کنهسدبابا امر یم

ز چ نی! اخواستشبازم یم نو یازدواجش با م نبود که  ییر

ز هم یبرا م،یماها ندون شد،  ا یتا پدربزرگت خواستگار ثر  یر

دخیی برادرش  داد یم حیشعت قبول کرد. ترجِسدبابا به

 !بشه و جلو چشم پرسش نباشه د یو ناپد حو م

داد. دلش داد زدن و  هیتک وار یناراحت ش به د سها 

ز یگر  ز چ یلی. حاال بهیی خخواستیم سیی  .دیفهمرا یم ها یر

...چطور مرد؟ بعد از مرگ پدربزرگم، ا یمادربزرگم...ثر -

 یر گیزور شوهرش دادند، نه؟ پاشتند بهچون دوستش ند

 مردنش نشدند؟
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 چی  ا یمونده  ادشی ها چی مژده از اون سال دونمنیم-

 !بهت گفته

 .بوده بفهمم منظور آقاشهاب چی  د ی...بذار د یشما بگ-

و شهاب را  شد که باز یم  یاخم کرد و به در ورود قدیس

را آنقدر  شینگاه کرد. صدا داد نشان یم دستبهنز یس

 .بلند کرد که شهاب بشنود

 ؟دخیی گفنی  نیبه ا قز یشهاب، چه اراج-

و جواب نداد. سها کالفه  د یاخم درهم کش شهاب

 .جا شدجابه

 .مادربزرگم چطور مرد د یبهم بگ-

با اخم از  زد. قدیس شخند یمتوجه ماجرا شد و ن شهاب

او نگاه گرفت و به دخیی مقابلش نگاه کرد. فکر کرد سها 

 !نگاه جنون نداشت نی! استیل مادرش نمث

و اوقات  بود. سفر طوالیز  ضیما اومد مر  شیپ وقنی -

کرده   ضشیاقوام شوهرش داشت، مر  شیکه پ  ناخویسر 

هاش به قوم و بچه ا یثر  دنیبعد از د کمهیبود. سدبابا، 

 اد د شوهرش نامه نوشت. چون نگاه جمال نشون یم
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نو که از ترسش دخیی با چارهیدارند. ب شیدردش تازه در پ

هاش رو حبس کرده بود. از بس جمال هر روز با و بچه

 کرد اونجا پالس بود. زنش رو مجبور یم بهونهبهونه و یر 

ه و یم ز  ا یکرده بود. اما ثر   رو عاض نو یاونجا...م برد غذا بیی

جمال و نه  ی. نه غذازد عاقل بود. لب به اون غذاها نیم

کار رو کرد تا جمال با دست   نیعموش. اونقدر ا یغذا

ز شد که غذا،  زد. وقنی  خودش براش دار قایل مطمی 

 .خورد یر س یغذا هی ست،یعموش و جمال ن یغذا

کرده بود و   دفراشیجمال بدتر کرد! آقا هوس تجد اما 

 وکار کسبا وجود دوتا بچه یر  د ینبا چارهیزن ب گفتیم

ت از خواس زد. حنی  شیوآتخودش رو به آب ا یبمونه! ثر 

طاقت  نو یم گه،یجمال نذاشت! از طرف د اونجا بره ویل

 نیا ر یزاده بود و ز بزرگ نو ی. بحث باال گرفته بود. ماورد ین

کردن خفه یگرفت برا  می. سدبابا، تصمرفتنیم تخف

 !رو دور کنه چارهیب یایجمال، دوباره ثر 

از دوستانش تازه زنش مرده بود. اونم دوتا بچه  گیپرس  

 کرد؛ موافقت کردند ویل  شنهاد یرو بهش پ ا یداشت. ثر 
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هاش. مژده خوشگل بود. پرسش هم بدون بچه ا یثر  یبرا

 فیدردش نداشتند. تکل یساله. حوصلهپونزده

 دهینامه رس نکهیمحض امحمدرضا هم که روشن بود. به

تنها  خوان؛که محمدرضا رو یم  فرستادند  غامیپ ز،یبود تیر 

 !وارث ذکور پرسشون رو

 .نگاه کرد اطیح یزدهخی یهاو به گل د ینگاه دزد قدیس

ا! اونام نیم اهیبخت مادرت س- ! خواستنشبود، دخیی

بودنش ردش  ا یمژده  تحملقابلیر خاطر رفتار غبه دخیی

بود، نه بحث  ومدهین نجا یلج نکرده و به ا ا یکردند. اگر ثر 

وع یم شوهرش  ینه خانواده شد،جمال دوباره شر

ش رو رد یم اونجا  د ی...شاد ی! شاموند و تنها یم کردند دخیی

 .کردیم دا یهم پ یبخت بهیی 

 ...مادبزرگم...چطور مرد؟مدهیشن اد یو ز  رو...کم نا یا-

 

 ۱۶۸پارت#

 یشهاب چا . وقنی لرزاند سها را یم یهادندان شما 

پررنگ و داغ را مقابلش گرفت بدون مکث برداشت. 
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باال  یبرا ها درد گرفته بود، اما توایز سنگ یتنش از شما

ز نداشت. یم بدتر نباشد، بهیی  وضع قدیس دانسترفیی

شدش گرفت و  یهادست انی. فنجان داغ را مستین

 .را پر کرد قدیس ی. غم، صداکرد نگاه   منتظر به قدیس

ماه بعد از ازدواجش  کیکرده.   انتیبه ما گفتند خ-

،از خدا یر  هیباردار شد! از قرار معلوم  جمال  یقصه خیر

زود حامله  نوا یرو به شوهرش گفته بود و اونم چون زن ب

شده بود، گفته بود از کجا معلوم بچه از منه! 

بود، بدون  دهیماجرا رو فهم نکهیمحض امادرشوهرش به

بود! بچه رو از  بودش. بحث نامویس دهوپاسخ ز پرسش

 که بهش زدند، سقط کرد. دو هفته  شدت کتگ

 !بعدم...خودش از تب مرد

و گرفته بود و مثل  یبه آسمان نگاه کرد. آسمان ابر  سها 

و دلش از غم  د یکوباو هوس بارش داشت. شش یم

 .شدداشت پاره یم

 !شده نجا یا-
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ندارد که  یکه چندان اعتماد  داد شهاب نشان یم یصدا

 .ها حرفش را گوش دهندآن

 !! خانم سهاد یشیم ضیخاله...مر -

را در صدا و  اشنگاه کرد. تمام ناراحنی  به قدیس سها 

 .ختینگاهش ر 

ز بود؟! هم جهالت...خباثت تا کجا! بحث نامویس-  !؟یر

که بچه رو کشته بودند   میدیفهم . وقنی میدیفهم ر یما د-

اتفاقا  طور نیا رو تو خونه حبس کرده بودند. وقنی  ا یو ثر 

. شد یم وونهیکرد...جالل داشت د  یکار   شه...نیمافتهیم

ز ومبهوت بود. بجمال مات  دوتا دوست دعوا شد، ویل یر

 .بوده باور نکرد ماجرا چی  ! کیسدهیفایر 

هنوز هم قابل  نامویس یهابا درد فکر کرد قتل سها 

 یکه به بهانه  نبودند. هنوز هم کم نبودند زنایز  ییر گیپ

ناموس به دست همرس، پدر، برادر و آشنا کشته 

به شهاب نگاه  بود وقنی  ز ی! قلبش از غصه لیر شدند یم

 .کرد

  حاال داره؟ یبه ماجراها ...چه ربظنیا-
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 دانستشهاب نشست. یم یرو  با ناراحنی  قدیس نگاه

. دهد شهاب عاقبت شش را به باد یم یهایکنجکاو 

سوال،  نیشهاب با اخم به سها نگاه کرد. انتظار نداشت ا

 .شود دهیپرس نجا یا

 ...ربزرگتمادِر ماد-

 !شهاب-

 !بدونم؟ د یرو نبا چی -

 !به مرگ مادرت نداره ربظ هیقض نیا-

جز ازدواج  د یبگ د یخوانداره، خاله؟ چرا نیم چرا ربظ-

دوتا خانواده بازم به هم ربط  نیا د،یشما و آقاس

 داشتند؟

ز زم ینفسش را حبس کرد و فنجان را رو  سها   .گذاشت  یر

ز چ نیا ؟بدویز  یخوایم  نی: ادمیم تازه فهمکه من  هییر

، پنهان که نه...کتمان شده.  کی تیوسط هو  دخیی

آخر  ی. نوهشهیم قدیسو خاله وسفی یکه عمه  یدخیی 

 .صمصام
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که جد   نیبه من و سوالم داره؟ ا و اون دخیی چه ربظ-

من  یبرا د یدخیی هم داشته چرا با ینوه کیبزرگ شما 

 مهم باشه؟

 .جواب داد شهاب

مسافرت کشته  یکه تو   بود! زیز  ا یاون دخیی مادر ثر -

 !شد

ش  یناباور دست رو  سها  دهان گذاشت و فکر کرد دخیی

 !را هم با دادن خیر غلط به قوم شوهرش کشتند

 !ها رو تمومش کنحرف نی! اهیشهاب، کاف-

ز . چدمیآدما شن نیاز ا عمر کیخاله... - که بابام رو   یی هایر

اون آدما  دونستمنیم د و حنی از اون گنج متنفر کرده بو 

 وقنی  ه؟یچبهچی  دمیفهم یک  د یدونهستند. یم یک

م به بابا گفتند که بازم پا یهاعمه  گهیوارث د کی یمحیی

و مادرش گفتند و  ا یاز ثر  وسفیاومده وسط. به دخیی آقا

 !حرفاشون اسم مژده هم اومد سطو 

. حس ستاد یگرفت و ا  وار یدست به د با ناراحنی  سها 

 .تحمل وزنش را ندارند شیپاها کرد یم
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...منظورم...جمال و پدرش جمالیی دا د یگفت-

سم چطور  ترسمیم هم...مشکوک مردند...حنی   یبیی

 !مردند

 .به شهاب نگاه کرد تیبا عصبان قدیس

ز دخیی رو بب نیا- ! چشمات رو باز کن، آقاشهاب! تو یر

ش از کار  نکهیا ی...براتیارضاکردن حس کنجکاو  یبرا

ز چو از زبونمون همه یار یا دربماه  یدار  رو بفهیم یر

ز ! بببکنز یم شیقربون  !دهداره تاوان کارت رو یم یک  یر

م قسم  ام، خاله! من حنی خسته تونیکار از پنهان- حارصز

خونه است و شما  نیا یتو  بخورم که اون گنج کوفنی 

 .فاش بشه قتیحق خوام! یمد یازش خیر دار 

 داکردنیپ ؟یگردیم ...دنبال چی ستین نجا ی...استین-

 رو بس کن. هرچی  یکنجکاو   نیا ت؟یو مادر  یجد پدر 

! بلعهتو رو یم شیی ی...ببیسر  کیماجرا نزد نیبه ا شیی یب

شده! اونقدر که  فیکه کث  وسفی...مثل کنهیم فتیکث

مژده  یبعد از ماجرا ونسیدنبال پرسش نگشت!  حنی 

بود که اگه به من  الیخاونقدر یر  وسفیشد، اما  د یناپد
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بگن  . حنی کنمبگن خودش پرسش رو کشته، تعجب نیم

دور کردن مژده از پرسش اون ماجرا رو سوار کرده،  یبرا

 .کنمبازم تعجب نیم

 .دیرا به بغل کش فشیک  سها 

 !هیامروزم کاف ی! براهیکاف-

 .. نگاه از شهاب گرفتد یلرز یم شیصدا

 .رممن...من یم-

. تنش از عرق ستاد یا سوختیم که در تب  با تنز  قدیس

 ادشیرفت و اگر شهاب به فر  جیبود. شش گ سیخ

ز زم یبود، رو  دهینرس  .کردسقوط یم یر

 پرس احمق فکر نکنز  نیبذار بگم بهت تا تو هم مثل ا-

شون سوختند، حجره شی. جمال و پدرش...تو آتهیخیر 

 .مادرش نداشت ا یبه مژده  ربظ نیاما ا

 

 ۱۶۹پارت#

 .گرفت و ادامه داد  نفیس قدیس
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بوده، اما اون موقع پرس جمال،  ایطیاحتگفتند یر -

شد که  بود، اما معلوم نشد چی  وسفیخواستگار دخیی 

نامزد  یی جوراهی و وقنی  ییر گیشد! با اون همه پ مونیپش

هم  وسفیکنار و بعدم از شهر رفت!   د یشده بودند، کش

 یو خیر ت نیمثل جمال و پدرش تو کار فرش بود. ا

 یبراش گرون تموم شد. برا یلیخو  د یصنفا چرخهم

ز هم  نیزده! ا شیحجره رو آت وسفیگفتند   ا ی...بعضیر

 .قبل از اومدن پدرت بود سه سایلماجرا دو 

 پرس آقاجمال االن زنده است؟ عنز ی-

اش با شوهراشون از شهر رفتند. مدونمنیم-  نو ی. دخیی

ا. چند س شیهم بعد از مرگ شوهرش رفت پ ال دخیی

بعد، پرسه اومد و سهمشون رو از ارث گرفت و بعدم 

. نه از اون نه از مادر و میندار  یازشون خیر  گهید

ماجرا دق کرد و  نیقبل از ا یلیخواهراش! بانو هم خ

طوبا، مرض العالج  ش،دخیی  د یشن مرد؛ درست وقنی 

گرفته و شوهرش شش هوو آورده و طالقش داده. تا دم 

 .دامنشون رو گرفته ا یآه ثر  گفتمرگ یم
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 کرد خسته به ساختمان نگاه کرد. حس یم با روچ سها 

کت کرده و شکست خورده است.  کیدر  د نابرابر شر نیر

نبود  با یبه چشمش ز  گر یکه د  نگاهش را از ساختمایز 

سابق را نداشت به سمت  یکه استوار   گرفت و با قدیم

 .در راه افتاد

ش دجاللیس-  مادرت رو مثل دخیی
 
دوست داشت.  واقعا

! اون تا دم مرگ قبول داشت شیرضاع یی بود؛ دا شییدا

دور کردن  یکه فقط برا  گم. بازم یمگناههکه مادرت یر 

داد. مرگ مهلتش  تیمادرت به وصلتش با پدرت رضا

 ......تمام ثروتش رودجاللیدنبال مادرت. س اد ینداد ب

 نی! مادرم هنوز زنده است، پس اخانمقدیس ه،یکاف-

 .نداره به من ربظ حرفا 

ز چسها نگاه کرد. همه یشکستهدرهم کر یبه پ شهاب بد  یر

اجازه  دار قدیسرفته بود. بدن تب شیو با دور تند پ

که از آنجا دور شود و به دنبال دخیی جوان برود.   داد نیم

ز چن کرد در دلش بلوا برپا بود. فکرش را هم نیم شود.  یر

کند.   یبه همکار  بیکم قانع و ترغسها را کم خواستیم
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 د ینداشت او هم مثل خودش روح ماجراجو دارد. با کش

به  تیتا از طرف مادرش رضا کرد یم اشآگاه و بعد راضز 

به سنگ خورده بود. شک  شیر بدهد. اما ت بیتخر 

 د ی. آه کششد دورتر یم شهینداشت سها از هم
 
. سها واقعا

به  که  عاشق نبود، اما حیس د یشده بود. شا ز یعز  شیبرا

. اورد یو اندوهش را تاب ب ناراحنی  گذاشتاو داشت نیم

ها از دخیی دور شده است و با خود فکر کرد که فرسنگ

ز و کفش آهن یشدن به او به زره فوالد کینزد یبرا  یر

دور  شهیهم یسها را برا اشیدارد. دعا کرد کنجکاو  از ین

 .نکرده باشد

تنش را  رمق مانده در  خارج شدن سها از خانه، قدیس با 

 یهم از دست داد و تقر 
 
 حالآغوش شهاب یر  انیدر م با

پر از شزنش به گوش شهاب  ویل حالیر  شیشد. صدا

 .نشست

...نبا نیشهاب! ا ،یبد کرد- ز چ نیا د یدخیی رو  ا یر

دخیی تنهاست! بهت گفتم دوروبرش  نی! اد یفهمیم
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بهش حساس نشن! بد  هیباش بق نباش! گفتم مراقب

 !یکرد

حقش بود  کنمچرا! برعکس شما من فکر یم د ینگفت ویل-

 !بفهمه

ز چ بعیصز - ه! االن یم دنشینفهم ا یر  یدرد ویل دونهبهیی

دخیی  نیدردش نشسته! ا یازش دوا نشده...فقط درد رو 

  !طمع نداره

 دنبال گنجم؟ د یکنفکر یم-

- 
 

 یچرا ارصار دار  سنی ی. اگه ندنبال دردش گشنی  از بچگ

ز رزمیاون ز    یر
ز
 ؟رو بشکاف

 گنج؟  ا ی گه؟یجسد د کیشده، خاله؟  مخقز  اونجا چی -

 نیاونجا...فقط دردشه! دنبالش نرو...ا-

! دهخون یم یطمع نده، بو  یاگه بو  ...حنی ها یکنجکاو 

ت  هی ز  ! وقنی دهروز به بادت یم هیروز بهت گفتم ش سیر

که شک   ییر بگ اد ی د یبا ادته؟ی یاخراج شد سیاز پل

 .عاقبت نداره هر سوراچز  یتو  دنیکش

 .ها را باال برودپله و کمک کرد قدیس د یلب غر  ر یز  شهاب
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 .بود مرتیصز  یر اون تقص-

 خودت و به خی یکه شپ  دویز اون نبود...خودتم یم یر تقص

ز بق  .کنند  ونتیر باعث شد ب هیخطر انداخیی

 .استعفا دادم-

 .با مالمت ش تکان داد قدیس

ز هم ی. پدرت براشناسمتیم ،هسنی  یی ماجراجو تو یی -  یر

 نر یاگه س ...حنی سنی ین هشی. شبستیباهات جور ن

 ا یدن هیکه از وسط باهاش نصف شده، اخالقتون   بایسر 

اون  ا یتو  ذارم...نیمگمبار آخر بهت یم یفاصله داره. برا

. تو فقط باعث د یدخیی خودتون رو به دردش بنداز 

 ادتیجلب بشه.  نجا ی...به اد ینبا یتوجه آدما یسر یم

ز باشه، از آدم ابوالبرسر تا حاال...برسر دوپا دنبال چ  یهایر

مجهول بوده و اون رو طلب کرده. حواست رو جمع 

ت باش، پرس! حاال هم من رو بیر  ز کن...مواظب ش سیر

دم حموم و به مادرت زنگ بزن. حالم خوب 

پرسشه بگو مادرت  یر درگ دونم...بهار...یمستین
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تن برم تو  نیبا ا مخوا...نیمستی...حالم خوب ناد یب

 !تخت

 د؟یر حالتون حموم یم نیبا ا-

...خونه نجس شده...بگو مادرت ستمیپاک ن-

 !ازم حرف نکش نقدرمی...ااد یب

 

 ۱۷۰پارت#

 کیآسمان شهر را پر کرده بودند. خانه تار  ه،یر ت یابرها

تختش  یروشن کردن چراغ نداشت. رو  یبود و حوصله

را  یاتکهکرده بود. لحاف چهل  اد یرا ز  ینشسته و بخار 

بود  دهیچیدوخته بود، دور خودش پ شیخانم براکه عمه

 مسخره بود ویل د ی! شاکرد باز هم احساس شما یم ویل

 یغرغرها یعمه تنگ شده بود. برا یانهخ یدلش برا

 .تنگ بوداما مهربانش، دل هیر و نگاه خ زنیر پ نشدیز تمام

 گرفتبهانه یم گوشانهیکه دلش باز   از زمایز  ها سال

ز والدگذشتیم  گر ید نش،ی. درست از بعِد رفیی

 یر خصوص که عمه پوتحمل ناز و نوازش نداشت، بهتاب
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ش کم و اگر دل ازدواج  ینسخه ا ی شد تنگ یمبود و صیر

روزها، . آن شد اش بلند یمو ناله نینفر  ا ی د یچیپیم شیبرا

پدرش را  د یبهیی بود بگو  ا یرا،  نشیش والدیر گدل بهانه

 دنیسال تنها با چند روز د ازدهی. حاال بعد از خواستیم

تب  کیشده بود که با  یر گپدرش انگار دوباره دلش بهانه

 .خانم را کرده بودعمه یخانه یساده، هوا

سوپ  شیو برا ند یبنش نشیبر بال کرده بود، کیس  هوس

وب بگذارد، لبو و چغندر به خوردش دهد و تا خ

 .نشدنش، دست از شش برندارد

عمه،  یرا پاک کرد. با فکر به خانه سشیخ یهاچشم

ز مع اد یدوباره به  ز افتاده بود. چرا مع یر  نیاو را در ا یر

 یبا حال خراب از خانه دردش انداخته بود؟ از وقنی 

 نیبه ا شهکیزده و به خانه برگشته بود،  ونیر ب قدیس

 یر مادرش را درگ ا یاو  خواستند ها یمفکر کرده بود؛ چرا آن

و نه  شد یم بشینص اریی  یموسو  ینه از خانواده کنند؟

 یها! نسلنز یحس یبرخالف حرف شهاب، از خانواده

 منتقز  اثیر داشتند و بحث م اتیقبل از مادرش هنوز ح
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ز هم چ دجاللیاگر س بود، حنی  به نام مادرش کرده  ییر

نداشت.  باشد، باز تا مادرش زنده بود به او ارتبایط

ز چرا مع د یفهمنیم ز چچیکند. ه  یر او را درگ د ی بایر جز  ییر

ز به مع توانستگنج را نیم ز ربط دهد. اما مع یر از کجا  یر

ز چ  دانست؟یم ییر

 دهیاز اتاقش شن یصبورا با مهد تلفنز  یوگو گفت  یصدا

را  ها توانسته بودند روز خویر . به لطف شهاب آنشد یم

دوباره خوب شده بود. آه  شانکنند و رابطه  یباهم سیی 

پدرش را  خواستو تلفن را برداشت. دلش نیم د یکش

خرجش کند.  نگرایز  کیس  آمد نگران کند، اما بدش نیم

را به گوشش چسباند.  فکر گرفت و گویسر شماره را یر 

 :دیچیپ در گویسر  زنیر پ یصدا

 !بله-

نام افتاده بر تلفن را  توانستسواد نداشت و نیم عمه

 :داد هیپشت شش تک وار یبخواند. سها شش را به د

 !خانمسالم، عمه-

 عمه؟ ،یی سهاجان؟ تو-
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 د؟یبله؛ خوب-

 کنم؟اشتباه یم ا ی یشما خورد-

. د یچشمش چک یگرم شد و اشک از گوشه  قلبش

 .نازک شده بوددل

 .مخورده شما  کمهی-

نوش ...برات دمنجا یا ا یاالن؟ ب خدا مرگم بده! خویر -

 .یشد ضی. بابات نگفت مر یبذارم تو هم جون ندار 

 .دیخند هیگر   انیم در 

 میشماخوردگ د،یشناسخانم. من رو که یمخوبم، عمه-

ز بابا شما خوردم. نگرانش شهزود خوب یم . بعد از رفیی

 .دینکن

 نذاشنی سال نیواال ا-
ً
. یصز یمن بفهمم مر  ها که تو اصال

! بذار نگران بشه. بلکه د یکشتو و بابات عاقبت من رو یم

ه! تا یک هیر و دستت رو بگ اد یب  ؟عمه؟ تا یک ،یی تنها و بیر

نه اون بابات  کنز تنها باشه! نه شوهر یم د یکه نبا  آدیم

 !شاغ تو آد و یم کنهعشقش رو ول یم

 !عمه-
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ز به مادرت توه ه؟یهان، چ- شد؟ واال تا بوده اوالد  یر

ز بوده! هم زتر یعز  ز خاطر معخود من، کم به یر  چی از همه یر

 !شورش رو درآورده گذشتم؟ بابات تو عشق و عاشقی 

شد  یلیخ نجا یا کنه؟درد نیم گهیعمه؟ پاهات د ،خویر -

 !شده

دلخورش به گوش  یسکوت کرد و بعد صدا کیم  زنیر پ

 .سها نشست

  .گمنیم گهیباشه...د-

داره  دهیچه فا یتکرار  یخانم...حرفاقربونت برم، عمه-

 !آخه

ز راحته؟ مع تیدیجد یخونه- اونجا.  اد یقراره فردا ب یر

است! زنشم  ختهیچند وقته چرا به هم ر  دونمنیم

 شده؟ چی  دویز ! تو یمهیعصبان حسایر 

ز افتاد. مع یر خانم گجمالت عمه انیم قرار بود آنجا  یر

 .دلهره افتاد به جانش د؟یایب

 الو...سها؟-
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ه. مع خوبه. از قبیل د یجد یخونه- ز بهیی  آد چرا یم یر

 زنش چرا ناراحته؟ نجا؟یا

 !شده چی  دونم. نیمپرسممن دارم از تو یم-

ز جان، مععمه-  به من از کاراش گفته آخه؟ یک  یر

 .مادر نگرانم دونمچه یم-

 .کرد  یانگران شفه سها 

ز چ-  شده؟ ییر

 یخیر  کنمبرگشت، حس یم هو یبابات  از وقنی  نه...ویل-

 شده؟ یخیر  زم؟یشده...آره، عز 

  سها 
ز
به عمه نزده  آب دهانش را قورت داد. پدرش حرف

 .بود مار یبود و قلب عمه ب

 دیمامانمه...نگران نباش یی مربوط به دا-

 .دیدروغش لب گز  از 

 !قوم خالص بشه نیبشه از دست ا یک-

 از عمه. نفیس اشافتاد و ناراحنی  یبه دکیی زند ادشی

 .دیکش  قیعم
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رو هم بارها  نی. اآد عمه، شما از مادرم خوشتون نیم-

 !چرا دمیوقت نفهم چیاما ه د،یگفت

 ی. چند شفهد یچیپ در گویسر  زنیر پ قینفس عم یصدا

ز خشک کرد تا راه نفسش باز شود و هم را نگران  زنیر پ یر

 .کرد

 

 ۱۷۱پارت#

 !کنز چقدر شفه یم ؟خویر  مطمئنز -

  هی! د یخوبم، نگران نباش-
 

ساده است.  شماخوردیک

 .نیجوابم رو بد

شون رو به ما قالب کردن. ه- ازشون  وقتچیدخیی

 تیخاطر بابات به ازدواجشون رضا. بهومد یخوشم ن

ه  نیا گفت،یم امرزمیشوهر خداب چارهیدادم. ب دخیی

ِ  خواست! چقدر دلش یمستیتن ما ن یوصله  دخیی

 ا ی امرزمیبرادرش، زِن بابات بشه! اگه داداش خداب

تونست با مادرت داداشم زنده بودند، بابات نیمزن

 !وصلت کنه
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بود  دهیرا بارها شن ها نیداد. ا ونیر سها نفسش را کالفه ب

پدرش را درک  یو خشم عمه و حاال بهیی علت ناراحنی 

 اسنر من ینهیمادرش گز  د یفکر کرد شا . با ناراحنی کرد یم

هم  همه نامهربایز  نیا قیپدرش نبوده باشد، اما ال  یبرا

  .نبوده است

 .آرام به گوشش نشست و نفسش را برد زنیر پ یصدا

بابات رفت  من خوشحال نشد وقنی  یاندازه کسچیه-

به دور شدن از  جنوب. درسته ازم دور شد، ویل

 . اونقدر خوشحال بودم که وقنی د یارز زنش یم یخانواده

 نیمادرت اومد دنبالش، آدرس بهش ندادم. من از ا یی دا

دوست نداشتم دور و بر پرِس  اومد،آدما خوشم نیم

 .برادرم باشند

را از  حس کرد نفسش را گم کرده است. گویسر  سها 

 . اشگد ینفس کش سخنی دهانش فاصله داد و به

اش را تر کرد. فکر از چشمش شخورد و گونه گوشانهیباز 

را کرده  کار نیفته بود؟ عمه چرا اراست گ کرد قدیس

چه؟ فکر کرد؛ اگر  یبود؟ پدرش خیر داشت؟ دکیی زند
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  ،مادرش را داشتند  یی دا تیحما
 

در  نگونهیا شانزندیک

از تمام  شد و پدرش مجبور یم گذشتیم یی تنها

اگر  . حنی د یخاطر خانواده بگذرد؟ لب گز به شیهاخویسر 

  دجاللیس
ی
خوب  خانواده یاعضا خوب بود، باف

ز عمه نشان یم دار سکوتش کش داد نبودند! الو الو گفیی

 .شده است

 جانم، عمه؟-

م؟ ا ،خویر - ز آخه؟ فردا به مع هیچه حال نیدخیی  گمیم یر

. مواد سوپ فرستمیم ایهی. برات داروگبهت ش بزنه اد یب

 برا ؟گوشت چی   ؟یدار 
 
بذار  چهیخودت ماه یحتما

برت گردونه. کاش  گم! اگه حالت بد بود یمییر جون بگ

 !دنبالت اومدمو یم تونستمخودم یم

ز مع دنیشفه را گرفت. د یجلو  سخنی به  ا یبد بود  یر

فروخورده آب افتاده بود.  یخوب؟ چشمش از شفه

ز شک نداشت مع . د یآبه آنجا یم خاطر بازپریسهم به یر

بود. خودش هم مجبور بود  نیا لشیاز دال  گی د یالبته شا

زحمت برود. احضارش کرده بودند. به فردا به آگایه
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وجود  نگرایز  یبرا یلیکند که دل  نعتوانست عمه را قا

عمه تلفن  نشدیز تمام یهاهیتوص دنیندارد و بعد از شن

 .را قطع کرد و به خودش غر زد

 عمر خواسنی  کی! فنی یکردم بکم مونده بود به غلط-

تاب توجهاتشون رو  ینگرانت نباشن، چرا فکر کرد

نگرانش  نیاز ا شیی ی! کاش به بابا زنگ نزنه و بیآر یم

 !نکنه

 ر یتخت شخورد و کامل ز  یغم چشم بست و رو  با 

مادرش  یپدرش تنگ شده و برا یلحاف رفت. دلش برا

پدرش خیر  نکهینداشت جز ا یها خیر نگران بود. از آن

 یرا داده بود و گفته بود مادرش را موقت بسیی  دنشیرس

  .اندکرده

 !ا؟ سهاسه-

که   د ینکش آه شش را از لحاف خارج کرد. طویل با 

در اتاقش را با شتاب باز کرد و داخل  انیصبورا، سهاگو 

 .آمد

 ؟ی...نکنه تب دار یشد گیلچه لپ ،یوا-
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صبورا چشم چپ کرد و باعث شد بخندد. دست  یبرا

 .نشست اششایز یپ یصبورا رو 

درسته خوشگل  ؟هسنی  ینطور یا ! از یکیتب دار  ،یوا-

ز پا اد یب د یتبت با ویل یشد  !ییر

. چرا صدام  زشنی خوشگیل- من رو ول کن، خانم دکیی

 ؟یکرد

صبح  ؟یشد ینطور یامروز که ا یصداش رو! چکار کرد-

برات  آد زنگ بزنم داره یم یبه مهد د ی! بایکه خوب بود

 .رسهکم یم. کمهیر دارو بگ

ز زم یکه با لباس کم رو   ساعنی  کیبه  سها  دار و شد نم یر

. شهاب د ینشسته بود فکر کرد و آه کش قدیس یخانه

ها گوش نداده و آن شوند یم ضیبار گفته بود مر  نیچند

بدتر هم باشد. نگران  نبود حال قدیس د یبودند. بع

زود هم  ویل خورد زود شما یم شهیخودش نبود، هم

بود. به  مار یو ب فیضع زنیر پ ویل شد،یخوب م

 .نگران صبورا نگاه کرد یهاچشم
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مهمون ندارم...تو هم که امتحان  یصبورا...من حوصله-

 !کنندیم ونمونیر کم بکم  نجا؟یا آد چرا یم یمهد ،یدار 

 .لب تختش نشست صبورا 

ز پا میباال. گفت ماها بر  آد نیم- . شام مهمونمون کرده، ییر

  !ستیاما تو حالت خوب ن

 د؟یمگه ظهر باهم نبود-

حرف  میخوا. االن یممیفقط ناهار خورد چرا، اما خب-

ز . سها...محمدحسمیبزن دنبالم! گفتم  د یقراره فردا با یر

 میخوانکرد...یم دهیفا امتحان دارم...بهونه آوردم...ویل

 شیفرار  شهیم یچطور  مینیبب میعقلمون رو ش هم بذار 

 .داد

 .صبورا ادا آمد یدردناکش را فشار داد و برا یگلو   سها 

 شماها عقلم مگه دار -
ً
! اون االن آماده است. نیاصال

...فرار هیکاف  ! خودت بایسر هیباز از لج فهمهیم کنز   یهرکار 

 !رهیم کنهیم

 .دیاو کوب یمشت محکم به بازو  صبورا 
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ز هم ی! برایبد یلیخ- ! باهامون بایسر  میخواستیم یر

 بذاره بره میچکار کن مینیبب میخوایم
 
 !واقعا

 !آدبخوابم! فکرم نیم خوامپاشو برو...یم-

دادن با  امیتخت نشست و مشغول پ یکنارش رو   صبورا 

 .تلفنش شد

آماده شدن  آد؟یم یاالن مهد برو، صبورا! مگه نگفنی -

 !کشهتو هم که طول یم
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ز خونه چ ی. تو هیر بذار بهش بگم دارو بگ-  .میندار  ییر

 !خوبم-

 .یتب دار -

 !برو-

 !نچ-

اش نگاه خانهرمق زد و به دوست و همکم  یسها لبخند.

 .کرد

 .. گناه دارهآد پرسه یم نیا-
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 !شتهی. دلم پمیر امشب نیم-

ز فردا مگه محدحس-  !برو، بچه ا ی. بآد نیم یر

 .تو باهاش حرف بزیز  خواستمآخه من یم-

 .اش را مهار کردخنده سها 

کنم،   تیترب ستیکه آرت  دمیدرجه نرس نیمن هنوز به ا-

 
 

خدا صادق باش. آدم . با اون بندهستین یاز ب زندیک

 .کنار  کشهکم یمباشه، خودش کم درسنی 

 .ستین نیآخه...مسئله فقط ا-

 شده؟ چی -

ز مردد بود و ا صبورا  ز و نگفیی ز چ نیمکث کرد. در گفیی  ییر

 نبود که سها متوجه نشود. عاقبت نگاهش را به گویسر 

 .دوخت و به حرف آمد

 ده قبول کنه...من یمپرون هی خواد یم یسها...مهد-

 .ترسم

 ؟چی  یپرونده؟ پرونده-

را  گویسر   یو صفحه د یلبش کش یزبانش را رو  صبورا 

 .بست
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 !هک-

 .دینگران اخم درهم کش سها 

 هک؟ هک کجا؟ کار نده دست خودش؟-

 !خط بکشه د یبهش گفتم...اگه قبول کنه دور من رو با-

 صبورا؟ ه،یپرونده چ-

ها آن یرا بغل کرد و شش را رو  شیبا غم زانوها صبورا 

 .گذاشت

پول توشه...اشتباه کردم؟  ...ویلهیاچه پرونده دونمنیم-

 هم به مشکل ینکردم! بهش گفتم اگه االن وابد
 
...بعدا

کار جماعت . من با خالفیخالف بر  یخوایم میخورد

 !رهجوب نیم کی یآبم تو 

قبل حاال  تخت نشست. برخالف ساعنی  یرو  سها 

 دهیشده بود. لحاف را کنار زد و درد بدنش را نادگرمش 

 !آنفوالنزا عنز یگرفت. تب و لرز و بدن درد 

 یم چی  نمیدرست حرف بزن بب-
 

 .یک

. دهیسفکار هکه! البته کاله  یساله تو  نیچند یمهد-

تا  دهمؤسسه بهش اجازه یم هیبار  کیهرچند وقت 
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از  بعیصز  کنه. حنی   رو برریس شیتیامن ستمینقص س

 تیتا امن خوانبزرگ هم ازشون کمک یم یهاتیسا

متخصص  گنبشه. بهشون یم شورهاشون برریس

ز که کارشون قانون یی ...تنها هکرهانی یامن . هیهسیی

 ها اهیسکاله  یحداقل نه به اندازه ست،ین اد یدرآمدشون ز 

بزرگ  کمپایز   کی یبرا ا یمعروف بشن  یلیخ نکهیمگر ا

 !کشورها بشن  نی یامن یهاسیوارد شو  حنی  ا یکار کنند 

خیر نداشت  یآب دهانش را قورت داد. از کار مهد سها 

که معلوم   زد باره حرف یم نیصبورا آنقدر راحت در ا ویل

است.  رفتهیو پذ داند مسئله را یم نیهاست ابود مدت

حد به او اعتماد داشت، قابل  نیدر ا یمهد نکهیا

 .بود شیستا

 دونند؟یم ا یموضوع رو ک نیا-

از  دونمفقط تو و داداش...من به داداش نگفتم...نیم-

 یوهایر وارد ن خواستدلش یم ی! مهددهیکجا فهم

 ...اما مرتیصز هرچی  ا یبشه...حاال تحت عنوان فتا...  سیپل
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هاز هکر بودنش یر  مخالفه. مرتیصز   خواد نیم یو مهد خیر

 .بفهمه... به تو هم گفتم تا کمکم کنز 

 دنی. فهمکرد درد یم اشهنی. سد یکش  قی ینفس عم سها 

 عج
ً
اگر اعتماد صادق را  ینبود. مهد بیصادق اصال

 هم برسد. آیه شیممکن بود به آرزو  کرد،جلب یم

 .به صبورا نگاه کرد یو جد د یکش

 ه؟یخب...االن مشکل چ-

ز بکنه...هم قانویز یر هک غ هی... خواد یم-  هیهک کاف کی یر

که کارشون خالف   یی ! اوناها اهیسکاله  ستیتا...تا بره تو ل

اجرا  قانویز یر غ یها...کارشون جرمه! اونا پروژهنهیقوان

 یهایسینو دارند...برنامه قانویز یر غ یها. هککنند یم

اهه. یو س فیاسمشون کث یاندازه اشونی...دنقانویز یر غ

خاطر من، خاطر پول  بهبه خواممن نگرانم، سها! نیم

 !وامخکارها رو بکنه! من پول حروم نیم  نیا

را باال انداخت و البته  شیصبورا، ابروها اد یز  اطالعات

 .و ش پر از بادش نگران شد یمهد یبرا

 !بگو یبهش بگو...جد-
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 .و زمزمه کرد گفته است د یلب گز  صبورا 

ز چ نیبه ا د یبا خواد،اگه تو رو یم یمهد-  تیهم اهم ها یر

 تیبده و حرفت رو گوش کنه.اگه از االن به حرفت اهم

 هم مشکل پ
 
 نی...انکهی. مگر اد یکنیم دا ینده، بعدا

باشه...صبورا،  طرفهکیها.... زدنحرف نیاعتماد...ا

 !یبه تو اعتماد داره بهش اعتماد...دار  یکه مهد  نقدر یا

  .آب دهانش را محکم قورت داد صبورا 

ز چ هیحرف نزن...برم برات -  !کنز شفه یم ارم،یگرم ب  یر

گذاشت دور شود. صبورا با دستش را گرفت و ن سها 

 .در خودش جمع شد ناراحنی 

ز منم...بهش همه چ-  .گمرو یم یر

ز همه چ-  از ترسات؟ ت؟یاز بچگ حنی  ؟یر

 انیزده نگاهش را به سها دوخت. پاسخ موحشت صبورا 

 .صبورا بود یزدهچشمان وحشت

 د یبه حرفت گوش بده، با یخوااگر یم-

بهش  میاعتمادتون...دوطرفه باشه. تو از قد

قدر که بهت اعتماد داره، بگو...بذار...باور کنه همون
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بشه  گاهتهیتک تونه...بذار باور کنه یمیبهش اعتماددار 

کار خالف کرد و بهت نگفت!   نز یبیم هو کیوگرنه... 

تو کردم...تو به من  یبرا شه؟یم ش چی بهونه دویز یم

 !. منم نگفتمنگفنی 

. سها خسته چاند یپرا در هم  شیهانگران انگشت صبورا 

 :زمزمه کرد

شو...امشب حرفات رو بهش برو و آماده -

 !...بخوابمخوامبزن....یم

 .ستادیا صبورا 

ز چ هی...برات رمیم- ...برات سوپ یبخور  ارمیب ییر

 ذارمیم
 

ز خب...هم ویل ستیسوپات ن ...به خوشمزیک  یر

 !آدازم بریم

 !رسهاالن یم یبرو، صبورا...مهد-

لحاف جمع  ر یکه دوباره در ز   یی به سها با ناراحنی  صبورا 

رفت. قلبش از ترس  ونیر شده بود نگاه کرد و از اتاق ب

 .دیتپنشده تند یمزده یهاحرف
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  با 
 

 کرد شد. احساس یم دار یاز خواب ب احساس تشنگ

تخت  یرو  سخنی . بهاند دهیبه تنش چسب شیهالباس

 یخیر  ویل رفتیم جی. شش گکرد نشست بدنش درد یم

. با د یفهمتنش یم یرا از حرارت عاد نیاز تب نبود. ا

را گرفته  شیتعجب متوجه شد که شب رفته و روز جا

ده بود. احساس سوزش یتا صبح خواب شهکیاست. 

زخم حاصل  دنیدستش توجهش را جلب کرد. با د یرو 

به ظاهرش و اطرافش انداخت  اخم کرد. نگایه قیاز تزر 

شده  هیاش نشست. پاشو خوردهرکبر لبان ت یو لبخند

کنار تختش و لباسش کم شده بود و   هیپاشو  لیبود. وسا

باشد. شش را به  توانستجز صبورا نیم کار کیس  نیا

ز زم سمت ز غرق خواب پا یخم کرد و متوجه صبورا یر  ییر

و در  دهیچیتختش شد. صبورا چادرش را دور خودش پ

 .خود جمع شده بود

ز صبورا  قلبش پر از محبت صبورا شد. انگار بعد از رفیی

ز شده بود که چ هوشیر    به ییر
 

را  خاطر نداشت. تشنگ
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داشت که اگر بلند شود، صبورا  نانیشد. اطم الیخیر 

ز م یگشت و آن را رو   اش. به دنبال گویسر شود یم دار یب  یر

کرد. چند تماس از دست رفته داشت   دا یتختش پ کینزد

ها از آن گیشعت نگاه کرد. ها را بهاس! تمامیپ نیو چند

 کیبه شهاب!  گر ید یبه پدرش تعلق داشت و چهارتا

تماس پاسخ داده شده هم داشت که آن هم مربوط به 

پدرش بود و شک نداشت صبورا جوابش را داده بود. 

. عمه کار خودش را کرده و به پدرش زنگ زده د یلب گز 

پدرش هم  یرو  را  شچندروزه، اثر  دار یبود. انگار د

گذاشته بود که دست از خساست در تماس برداشته و 

 .زنگ زده بود

رفت.  شیهاامیتماس خارج شد و به شاغ پ ستیل از 

هم از پدرش باشد، اما با تعجب  ها امیانتظار داشت پ

  امیپ کیمتوجه شد که جز 
ی
از شهاب  ها امیپ ناشناس باف

به صبورا  کرد و نگایه  یا. شفهد یاست. اخم درهم کش

نشدن صبورا راحت شد،  دار یکه از ب  الشیانداخت. خ

  .ناشناس رفت امیکرد و اول شاغ پ  ز را با شیهاامیپ
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دارند. مواظب کلماتمان  کلمات قدرت مخریر   ند یگو یم»

 یهاامیشد. اول آن پ دهیدرهم تن شیابروها« . میباش

بود که با  یخط اعتبار  کی. شماره، از نیمسخره و حاال ا

وع یمن  شد هصدودو شر
ز
. ممکن بود فرستنده د یکش  . پوف

 توانستهم یم امیپ نیآن را اشتباه فرستاده باشد. ا

 یلیزد. دل شخند یباشد و هم نباشد. به خودش ن د یتهد

را بست  امیکنند. توهم را کنار زد، پ  دشینداشت که تهد

روز قبل  یشهاب رفت. هنوز از ماجرا یهاامیو شاغ پ

چطور شهاب به خودش  دانستناراحت بود و نیم

دهد. بدن  امیجرئت داده است که زنگ بزند و پ

ز و اول د یلحاف کش ر یدردناکش را ز   .ام را باز کردیپ یر

 ونیر از خونه ب نگرانتم. با حال خویر  ؟سالم، خویر -

 .نرفنی 

به ساعت ارسال انداخت. پنج ساعت بعد از ترک  نگایه

 زد. کیم شخند یفرستاده شده بود! ن قدیس یکردن خانه

 نبود؟ ر ید نگرایز  یبرا

 .را باز کرد یبعد امیپ
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حموم  یاورژانس. تو  مشیخاله حالش بد شد، برد-

قلبش گرفت. شما هم کار خودش رو کرده! خواهش 

 .جواب بده کنمیم

 .را باز کرد یبعد امی. پد یباال پر  شیابرو 

و  دمیکشگوشتون رو یم  د یشد با یاون هوا یتو -

 د یتو  بردمتونیم
 
شده  وونهیخونه! شما دو تا قطعا

درست مثل دو تا بچه لجباز. مامان کم مونده من  د،یبود

 خانم سها؟ ،رو دار بزنه. خویر 

ز آم د یتهد گی نیا خب، بود. لبخندش را جمع کرد و  یر

 .ادا آمد دشیدکه نیم  مخاطنر  یبرا

اما خواهش  ستت،یلبلک یتو  رهاسمم یم گهید دونمیم-

 دارم نگران یم کنمیم
 
  .شمجواب بده چون واقعا

! اهیس ستی. لهیخوب شنهاد یخودش زمزمه کرد پ با 

 خورد خوشش آمده بود که مرد جوان حرص یم
 
. واقعا

هشت شب  امیپ نینگران او شده بود؟ ساعت ارسال ا

ز صبورا   .بود؛ درست دو ساعت بعد از رفیی
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ها رو حرف نیخاله ا دنیقبل از د د یم. بااشتباه کرد-

تو باور  کنم. خواهش یمستمی. من دنبال گنج نزدمیم

ز کن. چ   ؛دویز هست که هنوز نیم یی هایر
 

 نه از زندیک

از خود من! بذار دلم خوش  ها،یو نه موسو  ها نز یحس

 !کنهنفر باورم یم کیحداقل  ،گی نکهیبشه به ا

حس ترحمش را  خواست. مرد جوان یمد یدرد خند انیم

 امیبه تأسف تکان داد. شگرم شده بود. پ یکند. ش   دار یب

 .را باز کرد یبعد

. نگفت دارو دمید مارستانیب یداروخونه یرو تو  یمهد-

مثل خاله گرفتار  گه. حس ششم یمخواد یم یک  یبرا

 ؟. نگرانتم، خویر یشد

 افتاده بود و بعد دوباره یاکه گوشه  شیم خایل یبطر  به

 یقدرشناس رو  یدستش نگاه کرد و لبخند یبه رو 

شهاب دوازده  امینشست. ساعت ارسال پ شیهالب

کرده و   هیشم ته شیبرا شبمهین یبود. مهد شبمهین

نگه داشته بود؟ دلش از  شبمهیرا تا ن یصبورا مهد

و اشک چشمش را پر کرد. دلش  د یمحبتشان لرز 
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صورت خواب صبورا را غرق بوسه کند.  خواستیم

 دار یصبورا ب د یترسبالش خفه کرد. یم انیاش را مشفه

ز شود. ب  نیشهاب زنگ هم زده بود. عادت به ا ها،امیپ یر

 آمد بدش نیم حجم از توجه نداشت. خسته بود ویل

 .مانده را بخواند یهاامیپ

 .کنمجواب بده، خواهش یم زنمزنگ یم-

 

 ۱۷۴پارت#

صبورا تماس پدرش را جواب داده بود،  نکهیوجه به ات با 

هم شده و نخواسته بود جواب دهد؟!  نیمتوجه ا

 .دیباال پر  شیابرو 

باشه و تو  لنتیسا تی. گوشخوب بایسر  کنمدعا یم-

 .خواب

م کرد. فردا م گیآخرش -  امینجاتم داد و از حالت باخیر

 .! زود خوب شویبنداز  ونمیر اگه ب شاغت. حنی 

 .بود امیپ نیآخر  ،یبعد امیپ
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عادت  ها ی. ما قجر د یمهربون باش دخیی عرص جد کمی-

 !میندار  به بداخیم

اش گرفت. شهاب و شفه د یپر  شیدهان در گلو  آب

متوجه شد که صبورا چشم  شده بود؟ با ناراحنی  وانهید

 .باز کرده است

االن برات آب گرم  ؟خویر  ؟یشد دار یخوابم برد. ب یوا-

 .آرمیم

 ق تا 
ز
رفت.  ونیر بزند، صبورا از اتاق ب بل از آنکه سها حرف

صبورا بلند  یو بعد صدا د یچیزنگ در خانه پ یصدا

 .شد

ه. صورتش د- ...دستتون ستیشخ ن گهیبه نظرم بهیی

 .درد نکنه

 چه کیس یصبورا برا دانست. نیمد یکش  قی یعم نفس

 .دهدیم حیوضع او را توض

ز بفرما-  !داخل ییر

به خودش و بعد به در اتاقش نگاه کرد. در  با نگرایز  سها 

آشنا ظاهر شد. صبورا  باز شد و قامت صبورا کنار قامنی 
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را به خوردش  داد یم مو یکه طعم آبل  به شعت آب ولریم

 .داد

 !خوبم-

 یآشنا یاز افتضاح بود. نگاهش رو  شیی یب شیصدا

در  شد که بخار از آن بلند یم  یا. زن، کاسهد یچرخ بهیغر 

  یت. صورتش را روش دست داش
 

رنگ ز قاب  ساتن سیر

 .گرفته بود و نگاهش گرم و مهربان بود. ناباور زمزمه کرد

- 
ز

 !؟خانم فرویع

  زن
 

را از شش برداشت و  داخل اتاق شد. چادر خانگ

به  پنیس نکیها، عآمد. به عادت آن سال کشینزد

صورتش نشسته  یچشم داشت و همان اخم آشنا رو 

 .بود

. نمتیبب ینطور یهمه سال، ا نید از ابع کردمفکر نیم-

 !با خودت؟ یکار کردچه

 .صورتش نشست یزن رو  دست

رو.  نوا یدخیی ب نیا . کشنی دهیخب...الحمدهلل تبت خواب-

شهنگ خونه نبود. نامزد دوستت  شبیاز شانست د
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.  کیبود،  نجا یپاش ا کیتمام مدت  پاش دنبال دکیی

 ؟خویر 

نشست که از خجالت  یی صبورا یقدرشناسش رو  نگاه

 .شخ شده بود

 !؟ونیر ب د ینرفت-

 .شش را باال انداخت صبورا 

. تبت از حال رفنی  دمیکنم ...د  برگشتم خداحافظز -

. عذراخانم میدکیی آورد میرفت یباال بود. با مهد یلیخ

 ؟یشت. بهیی  یلطف کرد و موند باال

 .اشک جمع شد شیهاگفت و در چشم  آرایم ممنون

. خودم ...خوب یم نبود  یاز ین-  .شدمدخیی

 .تخت انداخت و بغلش کرد یخودش را رو  صبورا 

 .یخور نکن شما یم-

...قبال دمیترس یلینشو...خ ضیمر  یطور نیا گهید-

 شبینبود...د ینطور یوقت ا چی...اما هیشدیم ضیمر 

شب  فتیباال شت. فکر نکنم ش میدوبار دکیی آورد

 .انقدر ترسناک باشه مارستانیب
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 کرد   دردنایک خنده
ز

صبورا را جدا کرد و به  . خانم فرویع

 .دو دوست لبخند زد یرو 

 .نگران بود یلیخ شبیبه پدرت زنگ بزن. د-

  نگاهش
ز

 .نشست در نگاه خانم فرویع

 ن؟یشما تلفنش رو جواب داد-

 یپدر  وقنی  دونمیم ویل خوام،بله. البته معذرت یم-

 .داره ینگران بشه چقدر حس بد

 ممنونم نداره.  راد یا-

 
ز

باال انداخت و نگاهش مثل همان روزها  یی ابرو فرویع

 .نشست شیهادر چشم یر گمچ

خدا هم نگرانت بودند. به اون بنده گهیالبته اشخاص د-

خودت استفاده   از گویسر  دمیخودم زنگ زدم. درست ند

 .کنم

اند. از خجالت داغ شده شیهاکرد پشت گوش  احساس

 را برده بود. فر  شیشهاب آبرو 
ز

زد و کنارش  یلبخند ویع

 .دیچیپ اشنز یدر ب میخوش حل یتخت نشست. بو  یرو 

 .گلوت نرم بشه  کمیرو بخور  نیا-
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خونه یم آمیم- ز  .برم حمام د ی. باخورمآشیی

 .حمام هست یرو بخور، وقت برا نیفعال ا-

را نخورده بود که زنگ خانه دوباره به صدا  میاز حل یمین

 مهیبعد شاس رفت. کیم ونیر درآمد و صبورا از اتاق ب

  .وارد اتاق شد

ز آقا مع-  !نجاستیا یر

از دستش داخل کاسه افتاد و  میخورده حل مین قاشق

آه  عدد هشت دنیاخم کرد. نگاه به ساعت کرد و با د

 .دیکش

 چکار کنم؟-

 .آماالن یم-

  به
ز

 .کرد  زانیرا از تخت آو  شینگاه کرد و پاها خانم فرویع

ز مع- اشتباه کردم و مادرش رو  روز یپرسعمه بابامه. د یر

 .نگران کردم

ز مع خواستنیم دلش . هرطور که ند یاو را در بسیی بب یر

 ستاد یبود ا
ز

  . خانم فرویع
ز
نزد و فقط کمکش کرد  حرف

زود  ویل خواستبپوشد. دلش حمام یم لباس مناسنر 
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ز امدن مع از  ونیر را از او گرفته بود. ب یفرصت هرکار  یر

ز اتاق مع . پرده را کنار زده د یبالکن د یروبرو  ستادهیرا ا یر

 .بود هیر مقابلش خ یو به فضا

 یچهارشانه داشت و اگر شکمش تو  کیلیبلند و ه قد 

ز ذوق نم  یهااست. چشم پیتگفت خوش  شد یم د،یر

ز ت یبه ارث برده بود و ابروها یکه از خانواده پدر   زشیر   یر

 .داداو را اخمو نشان یم  اشوستهیو پ

 !سالم پرسعمه-

ز عم و با نگاهش تمام قامتش را رصد  د یبه سمتش چرخ یر

چرا هرچه مرد  د یفهمکرد. دستش را مشت کرد .نیم

ز از مع نی. اچرخد مورددار است اطرافش یم و آن از  یر

ز دکیی شاهرخ! چ در شش تاب خورد و نام شهاب را  ییر

جنسش  داشت ویل خردهشهیزد. شهاب هرچند ش اد یفر 

 .دادو نگاهش آزارش نیم تفرق داش نا یقیدو  نیبا ا

 ؟یخور ! خوب غذا نیمیسالم. چقدر الغر شد-

 .خوبم-
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از صدات معلومه! مامان حق داشت نگرانت باشه. -

 د یکه فرستاده رو دادم به صبورا خانم، اما انگار با  یلیوسا

رو جمع کن تا  لتیدارم برگشتم وسا ی. کار یباهام برگرد

 .خونه مامان میبر 

 

 ۱۷۵پارت#

خانه  یهنگا سها  ز به صبورا کرد که خودش را در آشیی

 مشغول کرده بود. خانم
ز

بود  دهیهم صالح ند فرویع

 .گذاشته بود  شانیتنها کوتایه  بماند و با خداحافظز 

  تونمخانم هم گفتم...نیمندارم؛ به عمه من مشکیل-
ً
فعال

 د یمنم با د،یینجایکه شما ا  یلیبرگردم. به همون دل

 !بمونم

ز مع  یگاه ممتدش را از او گرفت و رو اخم کرد. ن یر

مبل سالن نشست. نگاهش را در سالن کوچکشان تک

 .اخم کرد شیی یچرخاند و ب

. چرا مثل کنهسکته یم هیچطور  نجا یمامان بفهمه ا-

 ست؟یمبله ن نجا یا تونقبیل یخونه
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ز
ز . معد یکش  پوف  حرفش را یر  یر

ً
 .گذاشته بود  پاسخعمال

ز نوساز و تم-  !بود، پرسعمه . بابا هم ازش راضز هیر

ز بابا باعث شد مع یرو  دشیتأک  .بزند شخند ین یر

هم داره.  یاومد دخیی  ادشیخوبه که باالخره بابات -

 ا ذاشتمدست من بود که نیم
ً
  نجا یاصال

 
 !کنز   زندیک

ز و جواب مع د ییدندان سا یرو  دندان  .را داد یر

 !بله! خدا رو شکر که بابام هست-

  هیعل آد تو خوشت یم-
 

با من بهیی  کیمهی. من بجنگ

برات مبل  گمنبود. یم یطور نیاالن وضعت ا ،یبود

 .ارنیب

ز وقاحت مع از   .دیلرز  یر

 .ما وضعمون خوبه ستیالزم ن-

خانه انداخت و صدا نگایهمین ز ز را پا شیبه آشیی آورد.  ییر

ز اش پاگرفته  یهرچند تن صدا  .بود ییر

 !هیک  وسفیآقا د یچرا به من نگفت-

ز مع خم شد و  شیزانوها یجا کرد. رو را جابه شیپاها یر

 .دیخودش را جلو کش
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 بد نباشه من نشستم؟-

 .زد شخند ین

. جواب من رو د ی. راحت باشد یتر و مهمونشما بزرگ-

 .دیبد

 !کنهتر و مهمونش سؤال جواب نیمآدم از بزرگ-

را  یی هاچشم خواستدستش را مشت کرد. دلش یم سها 

 .از وجب زدنش غافل نبود، از کاسه خارج کند که دیم

ز سارا خانم چطوره؟ مب-  ؟یر

ز مع  .اخم کرد و به حالت اولش برگشت یر

 !شونینیبیم ،یخوبن. با من برگرد-

ز چ د،یکشافتاد و آه تماس روز قبل از اگایه اد ی به که   ییر

 بودفراموش کرده مشغله ذهنز  لیبه دل

 نیمآمنیم یی من جا-
ً
  .برم آگایه د یبرگردم! با تونم. فعال

به تو  . اون ماجرا ربظیحالت بر  نیبا ا ستیالزم ن-

 .نداره

شدن  دا یکرده. اگه من موقع پ  دا یبه مرحمت شما ربط پ-

بودم، اما حاال  ربطیر  د یاون جسدا اونجا نبودم، شا



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ز ! درضمن شما همستمین  د یکه شما مجبور شد  طور یر

 .منم مجبورم برم نجا،یا نیایب

ز مع  .ستادیاخم کرد و ا یر

 .یافتاد یچه دردش  یتو  گفنی به من یم د یبا-

 نیپرسعمه، شما من رو هل داد فتادمیدردش ن یمن تو -

ترم باباست و اون وسطش؛ درضمن...به بابا گفتم. بزرگ

ش رس اد یهم به فر   .دیدخیی

ز مع . ستاد یسها ا کیکرد و نزد  بشیدستش را در ج یر

به  و قدیم د یلرز  شیکرده بود. پاها  فشیضع یمار یب

 .عقب برداشت

نوجوون  شون...شما موقع عرویسگهبابا یم-

که   یاچرا خونه د؟یآدما رابطه دار  نیبا ا ی...چطور د یبود

 د؟یما گرفت یبه اونا ربط داشت رو برا

 نجا یسارا ا ی. پرسخالهگشتممن براتون دنبال خونه یم-

هستند. منطقه هم  خویر  یگفت آدما  شناخت،رو یم

. خودش قرارداد گهخوبه. اومدم و متوجه شدم راست یم
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. بار آخرت باشه من رو د یرو بست و شما هم امضا کرد

 !کنز محکوم یم

ز که چ  سیهستند؟ به پل یک  د ی خیر نداشت ًاصال  عنز ی-  یر

 !دیگفت  گهید

ز مع بود از  کیآورد که سها نزد کیآنقدر شش را نزد یر

و  خورد صورتش یم یکند. نفسش تو   وحشت قالب تیه

 .کردحالش را بد یم پتوسیاکال یبو 

 فهم-
 
سه سال  نیا یمگه تو  ؟هسنی  . چرا شایکدمیبعدا

 شد؟ کیبهت نزد مگه کیس ؟یشد تیاذ

 .دیکرد و خودش را کنار کش  اخم

  نیا نه؛ ویل-
ز
 !سه سال رو درآورده نیا ده روز تالف

 مقرص اون جسدها منم؟-

 .خودش را بغل کردو  د یلرز  سها 

 د؟یآورد نجا یچرا من رو به ا-

ز چ چون خودت نخواسنی - ! خواستمرو که من یم ییر

 .نداره دهیفا گهید ...ویلخوامالبته هنوزم یم

 د؟یزنحرف یم از چی -
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 من چی  فهیم! خوب یمکنمنگو که به هوشت شک یم-

 !خوامیم

ز مع یاز حالت صدا تنش جرئت نداشت به  . حنی د یلرز  یر

ز مع فیفکر کند که پشت کلمات و نگاه کث نیا چه  یر

ز چ  ادشیبه فر  ینهفته است. صبورا با آوردن چا ییر

ز و مع د یرس  .مجبور شد کنار بکشد یر

 !میگردبعد بریم ،یی کجا  میدوخیر یم آگایه میر با هم یم-

اض کند که صدا سها  زنگ دوباره بلند  یخواست اعیی

ز باز کردن در رفت و مع یناچار براشد. صبورا به دوباره  یر

مبل نشست و بدون جدا کردن نگاهش از سها،  یرو 

 .دیشد. صبورا به سمتشان چرخ شیمشغول خوردن چا

 !صولته یآقا-

 صولت؟-

 .سها تکان داد یبرا یش  صبورا 

 !مهندس-

ز مع  .ستادیشعت ابه یر

  .گردم. ظهر بریمرمیم-
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 .صبورا نگاه کرد و فنجان را به دستش داد به

 .ممنون یبابت چا-

ز تا مع د یکنار کش  صبورا  خارج شود. هر دو با تعجب  یر

رساند و  فونی. سها خودش را به آرا نگاه کردند  گر یکدی

ز اما چ ند،یرا بب ونیر ب طیدکمه را زد تا مح  دشیعا ییر

 .نشد

ز مهندس چ-  نگفت؟ ییر

ز نه! آقامع-  چرا رفت؟ یر

 !دونمنیم-

ز بش ا یب-  !باال آد . االن مهندس یمدهیرنگت دوباره پر  یر

 .اتاق یبرم تو  خواد دلم یم-

 .است ختهیر همو به کیاونجا کوچ-

 .مهمون ندارم یحوصله-

 برابنده-
 
ز هم یخدا نگرانت بود. حتما  شهاومده. نیم یر

 .اتاقت یبردش تو 

 .میکم دار   لهی. وسمیخونه مبل بخر  یبرا د یبا-

 .میمهمون داشت یلیمدت خ نیآره. ا-



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 .دندیدو خند هر 

 !شدم یمزاحم تو و مهد شبید-

 

 ۱۷۶پارت#

 خوب بود. -
 
 یخوبم برا ینقشه هینه...اتفاقا

ز محمدحس ! فقط...مجبور شدم به عذراخانم میدیکش  یر

 !بگم نامزدمه

 دوم بود که صبورا، خانم بار 
ز

خانم صدا را عذرا  فرویع

آورد و  اد یرا به  رشانیمد یرسه. ابهت زمان مدکرد یم

 خانم ینتوانست برا
ز

که عذراخانم شده بود،   یافرویع

  .لبخند نزند

ها که بعد از مدت  د یدیاون بدبخت د یبرا چه خوایر -

 ؟یشاد نقدر یا

 .زد یی نمالبخند دندان صبورا 

 !خوِد خودم رو نشونش بدم خوامبه قول تو یم-
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کرد. صبورا   ز یکه متوجه ماجرا نشده بود، نگاه ر   سها 

خانه انداخت و سمت صندیل شیبازو  ر یدست ز  ز اش آشیی

 .برد

ز بش-   .ی. رنگ به رو ندار یر

 صبورا؟ ،بکنز  یخواچکار یم-

 .زد شیبه رو  یاچشمک بامزه صبورا 

س؛ به قول تو و داداش-  یباز از بچه یخیر  مرتیصز نیی

 .ستین

 !؟مرتیصز داداش-

  یهاچشم
ی
را به سها  شیهازد و دندان صبورا دوباره برف

 تب به جا شبیداد. د نشان
ً
او، عقل دخیی  یاحتماال

زنگ در که بلند شد،  یرا از کار انداخته بود. صدا نوا یب

 .دیچیصبورا شش را کج کرد و چادرش را به خودش پ

 نقدر یو ا میبود دار یسپ یسها...فکر کن محله ،یوا-

مهندس نبود، با  نجامی! اشد یم چی  م،یمهمون مرد داشت

 .کردندیم ونمونیر ب پا یت
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به تأسف تکان داد. حق با  یو سها ش  د یخند صبورا 

ها، چند وقت آن نیا یهاصبورا بود. نود درصد مهمان

 رفتمردان جوان بودند. به صبورا که به سمت در یم

. قهر خواستشهاب را یم دنیدلش ند بینگاه کرد. عج

از  چرا! ته دلش جنگ برپا بود. قسمنی  اعتماد یر  نبود ویل

 و قسمنی  داد یم یشهاب و دور  مجازاتبه  یوجودش رأ

بود که از اعماق  ، بخیسر . بدتر از آناشگنایهبه یر  یرأ

که با شهاب   کرد یم قیوجودش ش برداشته و او را تشو 

دست شود. خودش هم گناه،کار باشد و چه یر چه گناه

 قسمت، همان قسمت شکیسر  نیکه ا  دانستخوب یم

 شنایسباستان د باعث شده بو  شیها پبود که سال

را با  اشکه سه سال قبل، راه ارتبایط  انتخاب کند. همایز 

ش  که گایه  گر انیطغ یسها نیپدرش بسته بود. از ا

 .دیترسیم داشت،بریم

که   اشیهر کدام از ابعاد وجود یهر حال، در جبهه در 

ز به اتاق، انتخابش  گرفت،قرار یم ترک سالن و رفیی

و  ها داده بود هرگز از ناراحنی  ادشی. پدرش شد نیم
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 یها جز مسئلهسال نیمشکالتش فرار نکند. در تمام ا

ز مع کرده   جز فرار در برابرش نداشت، سیع یاکه چاره  یر

و جواب هم گرفته بود.  ستد یبا کالتشبود مقابل مش

 کرد . اگر قهر یمد یدنگاهش یمرا در  ناراحنی  د یشهاب با

ز چ ا یشود  یر ممکن بود به ناز تعب  !بدتر ییر

 یافهیکه وارد خانه شد نگاه کرد. ق  و به شهایر  ستاد یا

روز  یهانامرتب بود و صدالبته خسته. لباس شهاب کیم

بود. رنگش  شانیپر  کیم  شیقبلش را به تن داشت و موها

  شیهازرد بود و چشم
 

 .زدیم اد یرا فر  خستگ

 بدموقع مزاحم شدم. سها خانم خوابه؟ د یسالم، ببخش-

 یبرا شد؟خودش نبود سهاخانم یم . وقنی د یلب گز  سها 

آوردن  اد یبود. به  بیعج تیحساس نیخودش هم ا

اف د شهاب باعث شد، احساس گرما کند.  روز یاعیی

 .پاسخ داد گریمصبورا سالم شهاب را به

خونه است. بفرما ینه؛ تو - ز  .دییآشیی



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 یهر دو فقط ش  د،یشش را چرخاند و او را د شهاب

و  د یهم تکان دادند. نگاه شهاب در صورتش چرخ یبرا

 .نشست شیهادر چشم نگرایز 

د تن گی شبید نجا یانگار ا-  !تن داشتهبهنیر

به او  اشیشهاب همچنان نگاه جد لبخند زد ویل صبورا 

 .بود

 ؟یسالم، بهیی -

 .دستش را مشت کرد سها 

 !دیایب نجا یسالم، ممنون. الزم نبود تا ا-

را که به دست  یاسهیباال انداخت و ک یی ابرو شهاب

 .داشت، سمت صبورا گرفت

 خرویس یصدا نیبخوره بلکه ا د ی! بدهیعیش طبهمه-

 !باز بشه

کرد و   یاو، صبورا تشکر  یغره رفت. جاچشم شیبرا سها 

خانه آمد. برا ز انداخت و باال  یی سها ابرو یبه سمت آشیی

. نگاه شهاب تا مبل رفت و ند یبه شهاب تعارف کرد بنش

فرش نشست. سها  یرو  وار یبرگشت و عاقبت کنار د
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ز فکر کرد، مع مبل نشست و او ساده کنار  یمالکانه رو  یر

به  ،ذهنز  یسهیمقا نیفرار از ا ی. براشفر  یو رو  وار ید

 .حرف آمد

 چطوره؟ خانمقدیس-

اومد  سیوسواس داره. خ نز یر ! پهیبسیی  و ییسیس یتو -

ز زم یو نشست رو  اطیح یتو  ! بعدم خودش رو حبس یر

و حالش بد شد! اگه  کیسر وآبحموم و آب یکرد تو 

 یی بود، معلوم نبود چه بال دهینرس ادشیمامان به فر 

 آد شش یم
 

کار دستش داده.   ،قلنر  یمار یو ب . شماخوردیک

تا خاله منتقل  د یبودم. طول کش مارستانیتا خود صبح ب

و منم  موند یم د یشد بخش. تا اورژانس بود، مامان با

ز مجبور بودم بمونم که اگه چ م.  ییر خواستند براشون بیر

  !یکرد  جیقوم رو بس کی شبیتو هم که انگار د

 ایطیاحت. حق با شهاب بود؛ یر د یبا خجالت لب گز  سها 

سخت کرده بود. نگاه از  یارا بر عده شبید او و قدیس

شهاب با  نکهیداشت؛ ا نر یهاب گرفت. حس عجش

 
 

ز به خانه به او ش زده است ،وجود خستگ   .قبل از رفیی
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ن؟-  االن بهیی

 .و نگاه از سها گرفت د یکش  شیموها انیم دسنی  شهاب

 داشنی -
 
ه. بدموقع اومدم. حتما احت  آره، بهیی اسیی

ز بشم بهیی  خواستدلم یم ویل یکردیم بعد برم  یمطمی 

 .به کارام برسم
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 یشد. شهاب جلو  کیآرام به فرش نزد یی هابا قدم سها 

مرد داخل  یدرباره ها سؤایلخودش را گرفت تا از آن

 یسها شد دانسترو نکند. یمراه
 
مسائل حساس  نیبه ا دا

دخالت کند.  شیدر کارها است و دوست ندارد کیس

به  توانستساختمان، فقط یم نیآن مرد را در ا دنید

ها ربط دهد. چ و دامادش  وسفیبار او را اطراف  ند دخیی

نه از خودش  آمد؛خوشش نیم وسفیبود. از داماد  دهید

 .و نه از پرس و دامادش

سد که باعث کدوریی  دانستنیم  سؤالش را چطور بیی

ز نشود. هم د یجد نکرده  ونشیر که سها از خانه ب  قدر یر
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را  شیهاگفت. چشم  یدیشت. ببخششکر دا یبود، جا

 شیپاها آمد داد. بدش نیم هیتک وار یبست و شش را به د

 .دادچرت بزند، اما ادب اجازه نیم را دراز کند و کیم

 .دیاومداالن نیم د،یخسته بود-

که مقابلش نشسته بود،   یی را باز کرد و به سها چشمش

را آرام کرد تا فقط سها  شیخسته زد. صدا یلبخند

 .بشنود

 کسیل اومدم،یم رتر یساعت د کی-
ً
خواب از  احتماال

 !ونیر ب یکردپرتم یم شد،بهیی یم تیمار یو ب رفتتنت یم

رفت که فقط لبخندش را  یاغرهچشم شیبرا سها 

ز کرد. صاف نشست و نگاهش ب  تر قیعم سها و  یر

خانه چرخ ز  .دیآشیی

سم؟ رو  سؤایل هی تونمیم-   .نذار حساب فضویل بیی

 ؟چه سؤایل-

 میکند. عاقبت تصم  د یترد سها باعث شد کیم یهااخم

چند روز نشان داده  نیا یگرفت حرفش را بزند. تجربه

 .است است که طالب روراسنی  بود که سها آدیم
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. دمیراهرو د یآشنا تو  هیباال،  اومدممن داشتم یم -

. ونیر حس کردم از سمت واحد شما اومد ب

 بودمش! اون دهیبا شوهر فتانه د یراستش...چند بار 

ز باغ ف یروز تو  ! دمیرو د نشیهم اگر اشتباه نکنم ماش یر

 .امروزم راهش رو کج کرد و از من دور شد

ز متعجب به شهاب نگاه کرد. مع سها   وسفیبا داماد  یر

 د؟یچرخیم

 !وسف؟یفتانه دخیی آقا-

و پرسش باشه، از اطراف روزبه و داماد   هرکیس ًآره. کال -

. پرسش از خودش آد ! از روزبه خوشم نیمستیمن ن

 !تر دامادشهبدتره! از اون نکبت

 بزرگ داره؟ ینوه وسفیآقا -

خنده نزند. سها  ر یخودش را گرفت تا ز  یجلو  شهاب

که انگار انتظار داشت   کرد چنان با تعجب نگاهش یم

وسال خودشان باشد. به زدن در سن وسفیداماد 

 .اکتفا کرد و ابرو باال انداخت یدلبخن
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 یما جا ؟یفکر کرد ! چی هیقدسسن خالههم وسفی-

 !میهاشوننوه

صورت شهاب  انیم دهیخواب طنتی. شد ینگاه دزد سها 

 .دار شوداجازه نداد نگاهش ادامه

من از کل  آد،گروه خوشتون نیم  کیخوبه شما فقط از -

 !آدخانواده خوشم نیم

را به سها دوخت. خوب منظور  اشینگاه جد شهاب

چشم متوجه شد که صبورا  یسها را گرفته بود. از گوشه

 .شودیم کشانینزد

تمام  خواد . اما دلم نیمدمو من بهت حق یم ناراحنی -

 !نز یبب فیرد هیخانواده رو تو 

 .جانب نگاهش کردبهحق سها 

! قصد نمیو خونه رو بب خانمقدیس د یمن رو مجبور کرد-

رو  قتیحق ی. به من همهد یزم سوءاستفاده کنا د یدار 

که من فکر   د یدار  یلیناراحت نباشم؟ چه دل د،ینگفت

 د؟ینکنم همه مثل هم
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آورده بود نگاه کرد.  یچا شانیکه برا  یی به صبورا شهاب

  .دیچرخیم نشانینگاه صبورا پرسؤال ب

 .دستتون درد نکنه-

ان جوان آن را  یچا را برداشت و بدون نگاه کردن به دخیی

 بدهد حی. ترجد ینوش
 
 .داد جواب سها را بعدا

خوب من رو ش کار  شبید ؟یچه خیر از آقامهد-

 !گذاشت

 .شهاب اخم کرد یشخ شد و سها برا صبورا 

ز بودم اون شم برا-  ی! اگه پاستیمامانش ن یمطمی 

ف  مصطقز  ،یمهد و  خانم وسط بود، قبل از مرتیصز اشر

 !پرستاره . ناسالمنی شد دست به کار یم

 !آقاشهاب-

اض سها خورد و به  شهاب، جانمش را در پاسخ به اعیی

صورتش را  یمار یاو نگاه کرد. ب یصورت برافروخته

 .رنجور کرده بود

  یچرا مهد دونمنیم-
ز
 ضینزده، اما...مر  به شما حرف

 یبه سها داره؟ چون مهد چه ربظ خانمشدن قدیس
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 مار یتون بسها هم مثل خاله د یترسیم د یگفت شما گفت

 .شده باشه

 یی ابرو کالفه به شهاب نگاه کرد و شهاب با بدجنیس  سها 

 .باال انداخت

 .دهیگفته که من رو د  یپس مهد-

 .حرفش را ادامه داد الیخو شهاب یر  د یلب گز  صبورا 

صفر،  ر یز  یتو شما اطیح یدو نفر تو  نیا روز ید-

ز به گپ ز زم یرو  گیوگفت. نشسیی مرطوب نشست،  یر

تازه از حموم دراومده ش حوض! من  سیبا تن خ گیاون 

 !بشن ضینداشتم که هر دو مر  نیجز ا یانتظار  گی

که سها چون   دانستکنجکاو به سها نگاه کرد. یم  صبورا 

 نیو ا کند از خودش مراقبت یم خورد،زود شما یم

جان زد و به کم  یبود. سها لبخند د یاز او بع یانگار سهل

 .صبورا نگاه کرد

 !نشه ر یامتحانت د-

 .وقت داشت ساعنی میبه ساعت نگاه کرد. ن صبورا 

 .یآخه قرمز شد ؟یتب دار  ؟تو خویر -
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از حرص خوردن  د یخودش را گرفت تا نگو  یجلو  سها 

 .کرداست که قرمز شده. هرچند احساس کسالت هم یم

احت یم-  .شمخوب یم کنم،نگرانم نباش. اسیی

 هستم، صبورا خانم. شما به امتحانتون برس-
ً
 .دیمن فعال

به سها انداخت. صورت شخش و نفس  نگایهمین صبورا 

. قدردان به شهاب خورد حرص یم داد نشان یم قشیعم

 .نگاه کرد

 .پس من برم-

 .دیلب غر  ر یرا گفت و به اتاقش رفت. سها ز  نیا

! چند بار د یکرد  تونیباز  چرا من رو قایی  فهممزم نیمهنو -

دو  نیا اثیر م یتو  باشم. من حنی  خوامگفتم نیم

 .کارها فقط برام دردشه  نی. استمین کیخانواده شر 
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 شی. گلو د یولرم را نوش یاز چا یکرد و مقدار   یاشفه

. شهاب داد آب را فرو یم سخنی متورم و دردناک بود و به

  .نگران نگاهش کرد و جوابش را داد
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و البته از  کمک کنز   خواد ساده است، دلم یم یلیخ-

ز چ هیبشناسمت.  کینزد مثل خودم  گهبهم یم ییر

. چه با تو، چه تنها هیچبهبفهمم چی  د ی! من بایاکلهیر 

چند روز دقت و حواس جمعت  نی. اکنمکار رو یم  نیا

 دمیت پرس.دروغ نگم دربارهتوجهم رو جلب کرده. البته.. 

یسش ن دونمو یم   !یدار  یی

! عقلم رو هم آکبند نذاشتم اونجا! ستمیخراب نمن کله-

کنم!   یفکر کار  یر  شهنیم لیشغل من خاصه دل نکهیا

 !خانواده نیا یاونم برا

محض  یگراکه عقل  شهشک ندارم اما...نیم نیدر ا-

ه کنه و فقط به عقل بسند خواستبود. اگر برسر یم

ز چ چیتجربه رو کنار بذاره، ه  شد کشف نیم  ییر
ً
! اصال

 
 

هم  امرز ینداشت. آدم خداب نی یجذاب گهید زندیک

 .رو تجربه کنه...منتها خطا زد بیس یمزه خواستیم

 .اش را پنهان کردباال انداخت و خنده یی ابرو سها 
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ه بر آد ...خوابتون یمد یاخسته- خونه! من از  د ی! بهیی

 یبرا گمو یم کنمآدم استفاده یم یهمون تجربه

 .دیمن حساب نکن یرو  اتتونیتجرب

 .نگاهش کرد یجد شهاب

 صادقانه گمیم چی  فهمممن حالم خوبه، یم-
ً
. اصال

م نگرانم، از خانواده یبرا گفتماگه من بهت یم پرسمیم

تو هم  گفتماگه یم ا ی ترسمشون یمروابط و گذشته

و جونت ممکنه به  یدخانواده وصل ش نیمحکم به ا

ها رو کشف قتل نیراز ا خواد دلم یم نکهیا ا ی فته،یخطر ب

 دا یگنج پ  خواد رو طالبه، دلم یم نیا مکنم چون روح

م برداشته بشه، کمکم خانواده یطلسم از رو  نیبشه تا ا

 چشم طمع به اون گنج ندارم؟ یکردباور یم ؟یکردیم

 .نگاهش کرد یجد سها 

 !کنماالنم باور نیم-

 .دیتلخ خند شهاب

بدون  د یبا گایه  نز یبخوبه! صداقتت رو دوست دارم. یم-

بدم  حیتوض شیی یانجام داد، من هرقدر ب یفکر کردن کار 
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 هیپردردشم کاف یمن و کنجکاو  ی. دربارهیسر تو دورتر یم

یس  .از دوستان بیی

حالت  سهاجان؟ مطمئنز  ،یندار  ی. کار رمیم گهیمن د- 

 باال؟ اد یخوبه؟ به عذراخانم بگم ب

حرف شهاب بود به  یر که ذهنش هنوز درگ  در حایل سها 

محبت خالص صبورا  ونیصبورا لبخند زد. خودش را مد

 .دیدیم

احت رهکم یممهندس هم کم ی. آقازمیخوبم، عز - . اسیی

. نگران نباش با آرامش امتحانت رو شمو بهیی یم کنمیم

 .بده

ز پا یس قول داده به خانم طبقهمهند یآقا- که بره   ییر

! اگر حال دوستتون د ییبخوره! شما بفرما میاونجا و حل

 .میبد شد، ما هست

 .دیشهاب اخم کرد. صبورا لب گز  یبرا سها 

 .پس با اجازه-

به  یارا گفت و به سمت در رفت. لحظه نیا صبورا 

ماند. لب زد مراقب  هیر دوستش خ یدهیپر صورت رنگ
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ش و از خانه خارج شد. با خارج شدن صبورا، خودت با

  .شهاب سکوت را شکست

 نه؟ د،یشناختاون آقا رو یم-

 .متوجه منظور شهاب شد سها 

نفر  کیپدرم بودند. البته اگه هر دو  یپرسعمه-

 .مدنظرمون باشه

آدم را هم  نیا ستشیبه ل د ی. باد یکش  ابرو درهم شهاب

 .کرداضافه یم

 کار دستتون داد؟  یچرا کنجکاو  د یخودتون بگ-

 .. متوجه کسالت سها بودستاد یا شهاب

هست. فقط اگه به اعتماد  حشیتوض یوقت برا-

بودم،  سیپل یو یر . جزو نگمبهت یم کنهکردنت کمک یم

کردم، معلق شدم. بعد   فضویل یادیپرونده ز  هی یتو 

 .خودم استعفا دادم

 ...به شگرد ربط داره؟نا یا-

خانه شد و . شهاب بهشفه افتاد  به ز شعت داخل آشیی

 .گرم آورد  آب شیبرا
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؟ انگار تب دار  میبر  یخوایم-  !یدکیی

تب ندارم. فقط هنوز بدنم خسته است. گلومم درد -

 .کنهیم

احت کنز رمپس من یم- ه اسیی  پا. بهیی
ً
  نمیی. فعال

 
اگه واقعا

م کن. هر موقع از روز که بود،  یبر  داشنی  از ین  خیر
دکیی

ماجرا شدم،  یبده. درسته آدمروم حساب کنز  یز تویم

هم  روز ی. بابت دنمتیبب ضیمر  گهید خواد اما دلم نیم

 !من رو ببخش

ز شهاب را  ستاد یا سخنی باال داد. به یی ابرو سها  و رفیی

جالب بود که شهاب بدون تعارف،  شیتماشا کرد. برا

ز فنجان ونیر قبل از ب را جمع کرد، به  شانیهارفیی

خانه برد و حنی  ز ها را شست. با خروج شهاب از آن آشیی

شد. به سمت اتاقش  خانه، انگار ناگهان همه جا خایل

 یمار یب نیتر بیتخت رها کرد. عج یرفت و خودش را رو 

 د یبگو  توانستیم د یعمرش را تجربه کرده بود. شا

 دنیتوجهات را هم گرفته بود، البته اگر د نیتر نییر ش

ز مع  .شداوضاع بهیی هم یم گرفت،را قلم یم یر
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از  یی . جاکرد بود. کار خودش را یم نر یآدم عج شهاب

را بشناسد.  بیموجود عج نیا آمد وجودش بدش نیم

را برداشت. توجهش به  اشخسته زد و گویسر  یلبخند

 جلب شد و آن را باز کرد. مرتیصز  اشدهیرس امکیپ

 :نوشته بود

 «د؟ی. بهیی د یضیگفت مر   یمهد سالم،»

فرستاد و به تماس  کوتاه در جواب مرتیصز   یتشکر  

. پدرش دوباره به او زنگ زده ستیپدرش نگر  پاسخیر 

و مورد  ز یها بود که عز . سالد یبود! بغض کرد و لب برچ

چند ساعت،  نیتوجه بودن را فراموش کرده بود و ا

 یمار یب نکهیفکر کردن به ا . حنی د یچشدوباره آن را یم

 ی. براکرد کم نیم  اشنز ییر ش ز شده است هم اباعثش 

ک نازک  .دل درونش اخم کرددخیی

ز چ نیبه ا-  یعادت نکن، هم ا یر
 

ز چچی! هستین شگ و  یر

 یهم کسچیه
 

 .ستین شگ

 

 ۱۷۹پارت#
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و نگاهش به آمدورفت مردم بود. از  ستادهیا وار ید کنار 

. خشم، درد، د یبار یم صالیها استآن یهمه یهاچهره

. زد ها موج یمدر صورت یدیناام و حنی  ناراحنی 

 و فحش بود که گایه اد یشوصدا، ضجه، التماس، فر 

 گی. گرفتآرام یم یافرس  ا یو با ترسر شباز  شد بلند یم

   زندشفر  یکارها  یبرا
ز
فوت داشت منجربه که تصادف

سارق  ییر و ردگ تیشکا یبرا گر ید گیآنجا بود، 

را با  یگر ید ،ییر زورگ کرده بود و   کیسر قمه گی لش،یاتومب

تجاوز به عنف  گفتند بسته آورده بودند و یم یوپادست

  !داشته است، آن هم به سه کودک دخیی و پرس

با  وقتچی. هکرد یم جهیبد بود و احساس شگ حالش

ز چن زود به  یلیقبل، خ یراحت نبود. دفعه یی هاطیمح یر

روها نمانده بود تا حالش بد رفته و در راه اتاق بازپریس

مانده بود و  اطیهم با پدرش آمده بود، در ح شود. وقنی 

ز  یدور از مردم، اما حاال هم هوا شد بود و هم اجازه رفیی

 عیفجا دنیو شن دنیبه او نداده بودند و از د اطیح به

 .بود ر یاطرافش ناگز 
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فشار  اشهنیس یرو  آگایه وار یشده بود و در و د عصنر 

ام نظایم دنیکوب  یصدا . هرازگایهآورد یم  آمد یم پا و احیی

  یو افرس 
ی
  و مافوف

ی
 ا ی یو شباز  شدند خارج یم از اتاف

ام پا یم ردسنی یز   .دیکوببه احیی

مرتبه شاهد  ستیاز ب شیخودش شمرده بود که ب با 

خشک بود و  نظایم طیبوده است. مح سالم نظایم

بود، حق  نیکه کارشان ا  یی هاکننده و حاال به آنخسته

ز شوند. هم دهید عصنر  داد یم اجبارها از لطافت کار  یر

ز با جرم بهکاستیم آزاردهنده  خود ِی خود. شوکار داشیی

 نیها اعصاب پوالدشکنزدن با قانون کلهبود و شو 

 درهمششهیهم یهاو اخم مرتیصز  اد ی. به خواستیم

ها به قبل از اخم نیقدمت ا دانست. نیمد یافتاد و لب گز 

نه، اما شک نداشت که شغلش  ا ی د یرساستخدامش یم

 .به خط اخم او نقش داشته است دنیدر عمق بخش

 ساعت از مرتیصز  کی نی. در اد یدر سالن چرخ نگاهش

اتاق  یبود. دوباره به در بسته دهینبود و او را ند یخیر 

فکر کرد که ممکن است بازپرس  نگاه و با ناراحنی 
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نگه داشته باشد؟ قصد  ونیر عمد او را ببداخالق به

 به چه منظور   اشداشت عصنر 
ً
کند؟ اما چرا؟ اصال

 فکر یم
ً
با آمدن  کرد دوباره فراخوانده شده بود؟ قبال

اما انگار فکرش اشتباه  شود،فراخوانده نیم گر یپدرش، د

. شد نبود د یچیرا دور خودش پ مشیضخ یبود. پالتو 

 یداشت. دوست نداشت رو  یمار یهنوز ضعف و ب ویل

 .دادمدام آزارش یم ستادنیو ا ند یبنش یفلز  یهاصندیل

ز را آغاز کرده بود، اول شوکله زدن با مع سخنی  روز   ،یر

 یبعد آمدن شهاب و حاال اجبار به حضور در اداره

ز . خوشحال بود که معآگایه به  د ینگفته بود، امروز با یر

ز شهاب و کیمد یایب آگایه احت به قصد  . بعد از رفیی اسیی

از خانه خارج شده بود،  ،آگایه یآمدن به اداره

 نجا،یدر ا کرد ناخوش بود و خداخدا یم وز هن کهدرحایل

ز مع خاطر و به د یر تماس بگ سیبا پل توانست. یمند یرا نب یر

اما به نفعش بود که زمان  د،یایب گر یروز د کیحال بدش 

ز بازگشت مع احتمایل خانه نباشد. خدا را شاکر بود که  یر
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ّ مع  نجا یاگر با حال خراب ا ز گرفتار شده، درعوض شر از  یر

 .شودیم شش کم

ز هم در  آمد  ونیر ب از اتاق بازپریس یافکار بود که شباز  یر

 یو تقر 
 
 :زد اد یفر  با

 !نیسها آذ-

م بله داد. شباز کنار محک ،یارادیر و غ ستاد یا راست

ز چشمش چ اش را مهار خورد. معلوم بود که خنده یر

 هیمحمکش که شب یاش و بلهگرفته  ی. صداکند یم

 .داده بود، باعث آن لبخند محو شده بود ها نظایم

 .داخل د یبر -

 :دیتکان داد و موقع عبور از کنار مرد جوان شن یش 

 .شباز ،موفق بایسر -

که از   چارهیجوان ب یبرا امد یرا خورد. دلش ن لبخندش

 به دهیها بار پا کوبصبح ده
 
 تشیخاطر جنسبود و رصفا

حفاظت از  یمجبور بود دو سال از عمر خودش را فدا

مرد جوان  یهاکوتاه به دست  وطن کند، اخم کند. نگایه

کسوت درآورده   نیجیر روزگار او را در ا داد،نشان یم
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نشان از گذران بود و  فیلط شیهااست، وگرنه دست

 .سخت بر صاحبشان نداشت یروزها

. نگاهش در د یاتاق شد و در پشت شش بسته گرد وارد 

 دنیزحمت قورت داد. دو آب دهانش را به د یاتاق چرخ

ترسناک بود.  کردند نگاهش یم هیر که خ  سه جفت چشیم

 .بود بهینفر غر  کیو  شناختها دو نفر را یمآن انیاز م

 .رفت ادشیسالم از  آورد و حنی  نگاهشان نفس کم ر یز 

 .نیخانم آذ د،ینیبش د ییبفرما-

 خایل تنها صندیل یشگرد تکان داد و رو  یبرا یش 

تعداد  نیا ادداشتیموجود، نشست. تا آنجا که به 

کرد ترس را   نبود. سیع یمراددر اتاق شگرد شاه صندیل

 
 

که چند   از خودش دور کند، اما باز هم حضور شهنگ

با او مالقات کرده بود،  قهیبار در رابطه با قاچاق آثار عت

ز ت نگایه شهی. همترساند او را یم و شکاک داشت و  یر

نداشت. بارها به خودش گفته  مالطفنی  چیه شیصدا

مرد  نیکه در مقام متهم مقابل ا  به حال کسایز  یبود؛ وا

چرخاند  یمرادظاهر شوند. شش را به سمت شگرد شاه
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ز بار پشت م نیه اک اتاق،  یننشسته بود و در آن سو  یر

 یرا به مرد شیو جا تهاو، کنار شهنگ نشس یرو روبه

 .دارد یداده بود که شک نداشت مقام باالتر  سالانیم

 !نجام؟یمن چرا ا-

  .باال انداخت یی ابرو شگرد 

 د؟یشما خورد-.

 

 ۱۸۰پارت#

 .نبوداو  سخنی به جان و ش تکان داد. کیس د یگز   لب

ه بر -  نیش اصل مطلب. از قرار معلوم خانم آذ میبهیی

 !بودند و شپا ونیر مدت هم ب نیندارند و ا حال خویسر 

ز سمت مرد پشت م به تنش  ش چرخاند. لباس شخیص یر

به لباسش نداشت. نه مثل شهنگ  نشایز  چیبود و ه

ز اخم به چهره داشت و نگاهش ت و آزاردهنده بود و نه  یر

 کی. در د یکاو مثل شگرد با نگاهش اعماق وجودت را یم

از لباس  یکالم آرام و مرموز بود. در پوشش او خیر 
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ساده  یلیهم نبود. خ یادار  وار وشلو کت پلماتیدقهی

 .بود دهیکش  شیرو  و کاپشنز  دهیپوش اهنز یر پ

مردم  ستیکه خوب ن  گفتبه مرد یم خواستیم دلش

با نگاه  ساعت، پشت در نگه دارند ویل کیگاهانه، را آ 

نگاه  نیا یبرا قز یتوص چیمرد دهانش دوخته شد. ه

 .نداشت

ه بگم  ا یدرسته؟  د،یخوند شنایسشما باستان- بهیی

از  د یتونیم باستان! اگر اشتباه نکنم حنی  شنایساستخوان

خو و ظاهر و خلق شده،یآور مجموع شواهد جمع یرو 

 .دیشده رو هم حدس بزنافراد دفن

محکم در جواب مرد گفت و منتظر نگاهش کرد.  یابله

ز م یمرد دستش را داخل کشو  خارج کرد.  برد و پاکنی  یر

 شد که جسیم دهینگاهش به سمت دست بزرگ مرد کش

 .دیدرخشیم انشیکوچک م

 !دیبنداز  نیبه ا نگایه هی-

 یانهیسو به سمت مرد رفت. گل اد ستیلرزان ا یی هاقدم با 

 .قرار داشت کیپالست انیجواهرنشان م
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 ه؟یچ نیا-

 .را گفت و به شهنگ نگاه کرد نیا سها 

. اما به د یینجایاست که شما ا قهیکه عت  دونمرو یم نیا-

من  یکار   یحوزه د یدونداره؟ شما یم من چه ارتبایط

 .متفاوته

ز جواب از شهنگ باشد به بدون آن سها  که منتظر گرفیی

. حالش د یبازپرس پرونده، چرخ ،یمرادسمت شگرد شاه

 .بد بود

 شما داره؟ یبا پرونده چه ارتبایط نها یا-

شهنگ و بازپرس در اتاق  یبه جا بهیمرد غر  یصدا

 .دیچیپ

  .دیرسیم جهیبه نت د یفکر کن گهید کمهی-

ز روز قبل دکیی شاه حرف در شش تکرار شد.  یر

از اجساد." نفسش حبس  گیانگشتان  انیم ی"جواهر 

و اخم  د یچرخ نهیسجواهرات گل یشد و نگاهش رو 

. دستش را جلو برد. مرد جواهر را به دستش د یدرهم کش
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از حد انتظارش  شیشد. جواهر ب قیداد. خط اخمش عم

ز سنگ  .بود یر

 یکار بگم برش تونماما یم ستم،یمن جواهرشناس ن-

 نریم یو طال هیمیقد یلیجواهرات و طال خ
 
 .داره نسبتا

 .پس داد کرد،را به مرد که صبورانه نگاهش یم جواهر 

به  زنند؟که ازش حرف یم  هیانهیدر رابطه با دف نیا-

 جسدها مرتبطه؟

 و پاسخش را داد د یلبخند زد، عقب کش مرد 

 .دیکن  یپرونده با ما همکار  یتو  میخوایم-

شد شده  شیهانشست. دست اشصندیل یرو  سها 

 .سخت بود دنینگاه سه مرد نفس کش ر یبود. ز 

من در مظان اتهام  یمگه خانواده ؟یچه جور همکار -

 ستند؟ین

 .بازپرس نشست یهالب یواضح رو  یلیلبخند خ بار نیا

ز آممسالمت یهمکار  هی-  یکه به نفع دو طرفه. ما برا  یر

 !میندار  شما نگرایز  یخانواده

 ستند؟یبهشون مظنون ن گهی...دعنز ی-
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ز من چن-   یر
ز
 .نزدم حرف

داده  لیکه سه مرد تشک  یارهیدامیدر جهت ن شش

. از بازپرس به شهنگ و سپس تا مرد د یبودند چرخ

 .بازپرس نشست یرفت و دوباره رو  نشانیر 

 !دیبد حیبرام...توض-
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ز اتاق خارج شد. شش سنگ از  بود و احساس تب  یر

 لیرا تحو  فشیرفت، تلفن و ک به سمت نگهبایز . کرد یم

. کرد حس نداشت و احساس درد یم شیهاگرفت. قدم

 ".کنم  یهمکار  د ی: "باشد در شش تکرار یم

نکرد. از در خارج شد و  . توجیهد یدر دستش لرز  تلفن

ز زمان با خروجش، ماشگذاشت. هم  ابانیقدم به خ  یر

  .شد وارد آگایه رکشانیآژ  یسیپل

ز از داخل ماش و متوجه نشد که مرتیصز  د یکش  کنار  با  یر

به جلو برداشت و نگاهش  . قدیمکند نگاهش یم نگرایز 

ز ماش یرو  مات  ابانیخ یسو آن یآشنا بلند شایس یر
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ز آشنا، به ماش یماند. مرد با  اد یداده بود و با فر  هیتک یر

 .زدحرف یم تلفنز  کیس

و با مرد چرا آشناست. نگاه گرفت  د یفکر کرد نفهم هرچه

کنم." و از   یهمکار  سیبا پل د یخودش تکرار کرد: "با

. ستاد یاندک با مرد ا یدر فاصله یی رد شد و جا ابانیخ

 ی. بدون نگاه کردن به صفحهد یتلفن باز در دستش لرز 

 .را به گوشش چسباند تماس را برقرار کرد و آن ،گویسر 

 ؟کنز چرا در رو باز نیم ؟یی کجا-

ز طلبکار مع یصدا  .در شش پژواک شد یر

 .آگایه ونم؛یر ب-

جا همون ؟کنز   یلجباز  یدار دوست ؟یومدیچرا با من ن-

 .دنبالت آمبمون یم

را قطع کرد. دستش را دور  گفت و گویسر   محکیم ی"نه"

احت داشت. جا به کیم از یمحکم کرد. ن گویسر  که   یی اسیی

احت و به پ فکر  سیپل شنهاد یبدون سؤال و جواب، اسیی

 .دکیی بود یجا، خانه نیتر کیکند. نزد
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ز اول مقابل زد:  اد یزرد دست گرفت و فر  تاکیس یر

ز "دربست". ماش را گفت و  یر مس ستاد،یا شیمقابل پا یر

 یکه از دو سو   با موافقت راننده، سوار شد و نگایه

از ش خشم و  گی. د یمانده بود را ند شیرو  ابانیخ

 .کردنگاهش یم با نگرایز  یگر ید
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تا  شدند جا یم. مردم با شتاب جابهد یبار یم ز یتند و ر  باران

 ابانیبه دو سمت خ برسانند. نگایه گایهخود را به پناه

   دنیانداخت و با د
ز
که در آن قرار داشت،   شایی کاف

 .را پارک کرد و از آن خارج شد نشیماش

شود.  سیتا کمیی خ د یباال کش را کیم شیپالتو  یقهی

  د یاز شما کش یسر یه
ز
راه  شاپو با شتاب به سمت کاف

در آب حاصل از  شیهابوتمیافتاد. با هر گام بلند، ن

. با کردند یم جاد یشلپ اشلپ یو صدا آمد باران فرود یم

  دنیرس
ز
 یمعطل نکرد و داخل شد. صدا شاپ،به کاف
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از پشت بار به او  یآمد و مرد شوازشیبه پ زنگ

 .آمد گفتخوش

 یو ش  د یتا آب باران را بزدا د یکش  شیدر موها دسنی 

. د یجا چرخخلق تکان داد و نگاهش در آنمرد خوش یبرا

 وار ی" و لبخند زد. در و دیر با خودش زمزمه کرد "اساط

  .شاهنامه یهاصحنه ر یکافه پر بود از تصاو 

 ر یدر آغوش رستم گذشت. تصو  دهیسهراب خواب از 

لبخند به  که دست برگردن او انداخته بود،  رودابه و زایل

جلوتر  بود و رستم و کیم مرغینشاند. جلوتر س شیهالب

ر ب ر و من نیر دخیی جوان  بیآغوشش! انتخاب عج انیم هیر

 ی. چند نفر ند یخوش در تاروپودش بنش باعث شد حیس

 
ز
قدر شگرم بودند، آن ستهنش شاپکه داخل کاف

 .دندیدرا نیم ر یپذدل ر یصحبت بودند که انگار او و تصاو 

تا  کند ود که مرد پشت بار، صبورانه نگاهش یمب متوجه

نشده  یر س با یز  ر یتصاو  دنیهنوز از د ویل ند یرا برگز  یی جا

 یاتورهاینی. عاشق مکرد یم یبود. مادرش هم نگارگر 

شاهنامه  حیپدرش که در حال تصح یپامادرش بود. پابه
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 نی. با اکرد یم شاهنامه را نقایسر  یهابود، مادرش صحنه

 ر یاز تصاو  اورد،یب جا نیبار او را به ا کی د یم که بایتصم

دنج گشت تا  یی بار چشمانش دنبال جا نینگاه گرفت و ا

   ر یدلپذ یوگو کند. بو راحت با سها گفت
ز
را به  شاپکاف

 .دیمشام کش

کرده   جاد یا بیعج نر یترک ک،یقهوه، عود و عطر ک یبو  

ز ی. با کرد اش یمبود که گرسنه دلخواهش  یفضا افیی

 یسالن حرکت کرد. درست در گوشه یانتهاسمت 

 ب یی سالن، جا
ز ز م کی وار،یها و دکتاب  یقفسه یر با دو  یر

ز قرار داشت. م صندیل داشت و  یاحالت نامتقارن بامزه یر

گذر   وار،ی. دآمدند به نظر یم احتر  ،چویر  یهاصندیل

از آتش را درخود جا داده بود و شهاب فکر کرد  اوشیس

 
 

او هم از آتش امتحان سها  ا ی! آجالنر  چه هماهنگ

 آمده است؟ ونیر شبلند ب

ز خطاب به کافه قبل  یکه در کنار قفسه  منز از نشسیی

داغ داد.  یبود، سفارش دو فنجان چا ستادهیها اکتاب

. د یتجربه ثابت کرده بود که سها، ش ساعت خواهد رس
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با آن حال وحشتناک او  از زمایز  شیی یشد بود و سه روز ب

او را  خواستو نیم گذشتقات کرده بود، نیمرا مال

 .ندیبب لدوباره بدحا

 را باز کرد و وارد پوشه موردنظرش شد. سیع تاپشلپ

 نیفکر نکند. صدرالد شیدهایکرد به پدرش و تهد

ها به خانه یاز خانه بود. درست وقنی  عصبایز   یدخیی

احت کند، با پدرش  خودشان بازگشته بود تا کیم اسیی

سود  شیمواجه شده بود که از نبود مادر و خواهرها

زده  اد یداده بود. شش فر  لیدادگاه تشک شیجسته و برا

اش نکند. تمام احمقانه یو خواسته بود سها را وارد کارها

بود و از او  دهیچشمش کش شیپ را از نوجوایز  شیکارها

دارد، دور  حماقت الیخواسته بود که اگر باز هم خ

 .خط بکشد شهیهم یخانواده را برا

سها  یآتش چگونه برپا شده است. ماجرا نیا دانستیم

مادرش به  قیاز طر  قدیسخاله یو رفتنشان به خانه

ز مس یبرا بود. قدیس دهیگوش پدرش رس او بهیی  یر بسیی

اف یم د یاز پدرش شاغ نداشت و با  نیکه در ا  کرد اعیی
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پدرش و بعد از آن  یها. حرفامر موفق عمل کرده بود 

 د یگران تمام شده بود که ق  شیبراقهر مادرش چنان 

ز چهمه ماجرا شود و  الیخگرفته بود یر   میرا زده و تصم یر

  .به کارش بچسبد

 به خانه برگشته بود تا مبادا با کیس رتر یدو شب قبل د از 

رو شود. خودش را در کار غرق کرده بود. به شاغ روبه

 حسابهیها تسو رفته و با آن قدیس ساختمان یکارگرها

کرده بود و تمام مدت خودش را در اتاق کارش حبس 

ز سنگ یکرده بود تا پروژه را که در  ساخت مجتمیع یر

درست تا  یخوددار  نیکامل کند، اما ا  ،دست داشتند 

از  ایمیکه پ  ساعت دوازده شب قبل ادامه داشت. تا وقنی 

عبارت ساده  کیکه   ایمیبود. پ دهیسها به دستش رس

 کرد را که فکر یم یاتوانسته بود اراده نداشت ویل شیی یب

 .کند  رانیمحکم است، و 

سلول مغزش نقش شده بود. بهسلول یانگار رو  امیپ

زود  یلیبعد از آن خ« کمکتون کنم.   خوامسالم، یم»

از مغزش  یامتوجه شد که خودش را گول زده و گوشه
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است! سها  دهیننشسته و نقشه کش کار یدو روز ب نیدر ا

  شیبرا
ز
 نیامروز و ا یفرستاده و برا شاپآدرس کاف

  .دندبو  ساعت قرار گذاشته

تالش  فوتوشاپ باز کرد و با کیم قیرا از طر  عکس

و  د یبسازد. لب گز  ر یاز تصو  یتوانست وضوح بهیی 

ز مشغول باال و پا  یاگرفته  یشد که صدا ر یکردن تصو   ییر

 .دیشش شن یاز باال

 !سالم-

 .ستادیسها لبخند زد و ا دنیبلند کرد و با د ش 

 .. متوجه اومدنت نشدمد یسالم، ببخش-

 و مقابل سها نشست. هنوز کیم د یکش  ونیر را ب صندیل

 .بود دا یدر صورتش پ یمار یاثر ب

 ؟یبهیی -

ز چ نیگفت. مردد بود و ا  آرایم یبله سها  نبود که به  ییر

 .دیایچشم شهاب ن

 

 ۱۸۲پارت #
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 .شده یلیوا خه-

 ر یتصو  دنینشست. با د صندیل یرا گفت و رو  نیا سها 

و لبخند زد.  د یچشمانش درخش وار،ید یمقابلش رو 

که   منز او نگاه گرفت و به کافه یهاگونه  یشهاب از قرمز 

 .نگاه کرد شد یم شانکینزد

. فکر کنم تازه باز شده چون به قول هیقشنگ یجا-

 !میشهر رو آباد کرد یهاها، من و دوستام کافهبچه

 .زد و ساده شانه باال انداخت یلبخند سها 

 .هیخوب ی. جادمشی. منم تازه ددونمنیم-

ز م یرا رو  خایل یهافنجان مرد   یهیگذاشت و با صیر پا  یر

ز م یکن را رو گرم  .گذاشت  شیرا رو  یقرار داد و قور  یر

ز چ-  ک؟یک  د؟یخور یم یاگهید یر

  .به سها نگاه کرد شهاب

ز . چارنیب یشده گفتم چا دمید- بگم اضافه  یخور یم ییر

 ارن؟یب یچا یبه جا ا یکنند 

  کیک  کیخوبه. فقط  ینه، چا-
 
 .ساده لطفا
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 یتکان داد و دور شد. نگاه سها از شهاب فرار  یش  مرد 

 .بازگشت وار ید یبود و باز رو 

 اوشیداستان شاهنامه گذر س نیتر قشنگ گه،مامان یم-

 !از آتشه

بار هدف نگاهش،  نیباالخره نگاه از تابلو گرفت و ا سها 

 یرفت تا در فنجانش چا شیشد. دستش پ یکن چاگرم

 .زدیبر 

و داستانش رو  اوشیاش قشنگه. منم سشاهنامه همه-

داشت که  بابا، دوسنی  شیها پلدارم. سا  دوست یلیخ

 .بودم شی. من عاشق نقالکرد یم خوایز شاهنامه

." به یپدرم رو بشنو  نقایل د ی: "بابا خودش گفت شهاب

 .دینگاه کرد و ابرو درهم کش شانیپر  یسها

 باعث شد نظرت عوض بشه؟ چی -

ز باالخره از م سها  دل کند و نگاهش به نگاه شهاب گره  یر

 .خورد
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. هیچ تیبفهمم واقع خواد عوض نشده، اما دلم یم-

با  خواد سال یم ازدهیداده بعد از  امیبابا بهم پ روز ید

 !مامان برگرده

داد.  ونیر را داخل دهانش جمع کرد و ب شیهالب سها 

   نخواست از غیم
ز
بزند. با  که به دلش نشسته بود حرف

ز زم یپنجه رو  ب گرفت یر  .رصز

ز چهمه ومدنی...تا نخوامیم-  !حل بشه یر

 م؟یبرس جهیزود به نت نقدر یا میتونیم کنز فکر یم-

 شهاب به صندیل او قرار گرفت.  یپر سؤال سها رو  نگاه

 .باال انداخت یی داد و ابرو هیتک

رو  اطیآپارتمان بدون ح کیبه من سفارش  نیآذ یآقا-

 یهفته یدور از شهر. اونم برا دادن. دوطبقه و کیم

 !ندهیآ

 پدرم؟-

خانه است  یوجو که پدرش در جست  دانستیم سها 

 بیعج به شهاب سفارش خانه را داده بود کیم نکهیا ویل

 .بود
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. رسهزود از راه یم یلیبازگشت خ نیاز قرار معلوم زمان ا-

 م؟یرسیم جهیزود به نت نقدر یا کنز فکر یم

 .دیلب گز  سها 

 !دونمنیم-

ز م یکنار زد و رو   تاپش را کیملپ شهاب ز خم شد. م یر  یر

 
ز
جلوتر بکشد تا  بود کیم آنقدر کوچک بود که کاف

 یا. در فاصلهد یر صورتش مقابل صورت سها قرار بگ

 .اندک ار یبس

ماجرا  نیباعث شده دنبال ا چی  دونمخانم سها، نیم-

ز چ ا ی دمیکه وصفش رو شن  یایهمون کنجکاو  ؛فنی یب  یر

مشخصه  ویل سنی ین هست...راضز  اما هرچی  ،یاگهید

خودت  یخواستهاونقدر مهمه که به خاطرش از دل

 .گذشنی 

 ستم؟ین گفته راضز   یک-

 .دیزد و شش را عقب کش یلبخند شهاب

برق  یاما چند بار  شناسمت،یم ستیوقت ن یلیخ-

 شیی ی. امروز بدمیچشمات د یرو تو  تیو رضا یشاد
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دروغ  حرف نزن ویل ی. اگر دوست ندار تا راضز  شویز یپر 

 .نیسر  مونیپش دوارمیهم نگو. فقط ام

 .شمنیم-

چشم ببندد.  قاطع سها باعث شد شهاب با ناراحنی  کالم

 .مردد شده بود کیم

 .ماجرا تموم بشه، آقاشهاب نیا خواممن یم-

چشم باز کرد. با تعجب نگاهش در صورت سها  شهاب

 یمردد رفته بود و همان سها یانگار آن سها د،یچرخ

را  فشیچشمش نشسته بود. سها ک شیو آشنا پ یقو 

ز م یرا رو  شیهاگذاشت و دست  شییکنار پا در هم گره  یر

 .کرد

 ه؟یتون چ. نقشهشنومیم-

نبود و سها  حیپ را چرخاند. الزم به توضتالپ شهاب

 بار نیچشمانش است؛ ا شیپ نامهتیوص د یفهم خویر به

ز کاملش  .میی

ز رو بخون نیا د یاول با-  یهیبه بق میرسبعد...یم د،یمیی

 .ماجرا
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 .مقابلش گرفت ینگاه از صفحه سها 

 به...به گنج داره؟ ...اون خونه...ربظد یکنفکر یم-

ز پا شیصدا  .دییپابود و نگاهش دور و بر را یم ییر

 امرز یخداب د یآس تیداره. وص گهاما حسم یم دونم،نیم-

ز چ یش کیو  فکر کنم نه تنها  شهباعث یم گهید یهایر

ز ب ز دو خانواده ارتباط تنگاتنگ هست، بلکه ب نیا یر  نیا یر

ز دو خونه هم چ  .هست ییر

ارتباط دو خانواده که مشخصه. اول مادِر مادربزرِگ -

. اما خانمشده، بعد هم قدیس ها یمن، عروس موسو 

 یی دا تی. از اون گذشته...وصهیمعنها یر ارتباط خونه

 به ماجرا داره؟ مادرم چه ربظ

 یخونه ه،یقدسمال خاله کنز که فکر یم  یاخونه-

 !...مال مادرتهها یموسو 

 .دیشعت اخم درهم کشبه سها 

 شونگهید یهانوه نی نه تا وق بره؛مادرم از اونا ارث نیم-

 .زنده هستند

ز ب د یآس اثیر . مدونمیم-  .شده میوراثش تقس یر
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 .زد شخند ین سها 

 خونه مونده؟ نیو چطور ا-

خونه رو از پدر و مادر خودش ارث برده نه  نیمادرت...ا-

هم توش سهم نداره. خاله بعد از  تییدا ! حنی د یاز آس

تماس گرفت و سهمش رو داد. اموال  تییبا دا د یمرگ س

امانت بود که بعد از مرگش به  شیبرادر رضاع شیپ ا،یثر 

 .دیمحمدرضا و مادرت رس

 

 ۱۸۱پارت#

فکر  یبرا به فرصنی  از یو عقب نشست. ن د یلرز  سها 

 
ز
فرصت  نیا ک،یبه همراه ک منکردن داشت و آمدن کاف

  .را به َاو داد

درک و هضم کند. را  تیاجازه داد تا سها واقع شهاب

 یلیتما کدامچیتمام شد، اما ه یچا یخورده و قور  کیک

ز سکوت نداشتند. عاقبت ا سها بود که با  نیبه شکسیی

 .لرزان به حرف آمد یی صدا

ز ...اون روز همخانممنظور قدیس-  بود؟ یر
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 .تکان داد و ش به نقز  د یکش  آیه شهاب

برسونه  د یهست گردنش مونده و با نز ید گهنه؛ خاله یم-

ذکر شده  د یآس تیوص یخانم. عالوه بر اون تو به مژده

خاله مجبور به محافظت اون  ا،یشدن وراث ثر  دا یکه تا پ

 .نهیاون خونه نشسته هم یکه تو   امواله! علنی 

را آنقدر محکم مشت  شیهااشکش را پس زد. دست سها 

 .کردکرده بود که درد یم

پول و  ا یکه ثر   یودجالل...با وج ی...اون مرد...باباعنز ی-

ش خونه یداشت باهاش اون کارو کرد؟ تو  اثیر م

 .کرد  ونشیر نشسته بود و...ب

ز غمگ یلبخند شهاب  .زد یر

 ینه دق-
 
جمال و جالل،  یبه قول تو بابا ا ی نر حی. آسد قا

ز داشته که ب یاگهید یخونه شده. تا  میوراثش تقس یر

خونه نداشته  و  نیاز ا یخیر  بعد از مرگش کیس

و  نر حیدیبرادرش دستشه. با مرگ س اثیر م دونستند نیم

تا به وراثش  هیر گرو دست یم ا یجمال، جالل ثروت ثر 

 .برسونه
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 نیکنه تا ا  عرویس ا ینذاشت جمال با ثر  نر حیدیچرا س-

 اتفاقا رخ نده؟

اون خونه مال خاله  دونمیم نکهی. علت ادونممنم نیم-

 اثیر با م یبازساز  انیکه در جر   نهیا ست،ین
 

 یر درگ فرهنگ

ز به مادرت. هم دمیشدم و بعد رس باعث شد که  یر

سم و درباره ز چ یش کیش از مادرم بیی  یبفهمم. تو   ها یر

طرف و اون طرف  نیاز ا ختهیگر مدت هم جسته نیا

ز ها رو به هم چسبوندم همو داده دمیشن   .یر

تاپ را به سمت خودش دو سکوت کردند. شهاب لپ هر 

 .چرخاند

 جا چیاما ه کنم،یم لیمیرو برات ا ر یتصاو  نیا-

 .نکن شونهیر ذخ

شهاب  یرا برا لشیمیتکان داد و ا د ییبه تأ یش  سها 

چشم، شهاب را  یرا تر کرد و از گوشه شیهانوشت. لب

 .نگاه کرد

  یخوایم چی -
 

 ؟بگ

 .خسته زد و به مرد مقابلش نگاه دوخت یلبخند سها 
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 یتقر  نیا یتو -
 
از  کسچیا هسال سن، به جز باب یس با

 !هیبود دردم چ دهیحاالتم نفهم یرو 

 .باال انداخت یی ابرو با شخویسر  شهاب

 بد؟ ا یخوبه  نیا-

حس رو تجربه کنم.  نیدوباره ا خواد ترسناکه! دلم نیم-

 .دوباره رها بشم خواد دلم نیم

او  یکه در چهره  به سها نگاه کرد. غیم با ناراحنی  شهاب

ز انداخته بود، چ هیسا ز اول یبود که برا ییر   .دیدبار یم یر

 کنه؟داره، ترکت یم بهت توجه هرکیس کنز چرا فکر یم-

تا به مقصد  می! ما فقط همسفرشونرنروز یم کیهمه -

بهشون  حنی  ا یمسافرا دل بست  نیبه ا د یبرسن! نبا

 .عادت کرد

 !یبه روابط آدما دار  چه نگاه سخنی -

نذاشته  نر حیدیس که  ...علنی کنمآقاشهاب...من فکر یم-

بوده. زِن  ا یمادربزرگم، عروسش بشه، مادر ثر  ا،یثر 

ز برادرش که گفت  .نوه صمصامه یر
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 متوجه بود که سها تما  شهاب
ً
 یبه ادامه یلیکامال

تاپ را بست و به احساسش ندارد. لپ یصحبت درباره

 .سها نگاه دوخت

ز چرا چن-  ؟کنز یم یفکر  یر

گفته   شییدازن یمادرم بهم درباره ش،یها پسال ادمهی-

 کسچیگفته بود که ه  نمیو ا د یترسازش یم نکهیبود. ا

 !نداشته دجاللیو س به ازدواج قدیس نی یرضا

دو  نی. اما ربط اگهیم شهیهم هم قدیسرو خاله نیا-

 ه؟یچ

 ر یتصو  یو نگاهش رو  د یخودش را به آغوش کش سها 

 .کردیم عبور  نشست. داشت از آزمون سخنی  اوشیس

رو دوست داشته و نه  ،نه عروسش، قدیس نر حیدیس-

رابطه  ها نز یبرادر مرحومش رو! چون اونا با حسزن

آدم از راز  نیا گه...حسم بهم یمدویز داشتند. یم

 !دهیداونا رو دزد یم حنی  د یخیر داشته! شا ها نز یحس

با منطق او هم جور  نیشهاب به فکر فرو رفت. ا 

 .آمددریم
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ز هم یپس برا- بوده که نذاشته پول برادرش با پول  یر

چه ارث  محمدرضات،یی دا دویز بشه. یم خودش قایی 

با پول خودش  نر حیدیاز پول برادر س یابرده؟ ذره یادیز 

همون پول راکد از  نشده بوده، اما حنی  هاش قایی و بچه

 یر تمام م
هاش ها و نوهبچه یبرا نر حی د یکه س  ایی

 !دبو  شیی یگذاشت، ب

 .دیابرو درهم کش سها 

. من...من کنمیم دا یپ نر یحس عج یی دا د یگیم وقنی -

  یکه تو   دارم! کیس یی دا هیفکر نکردم  وقتچیه
 

 بچگ

م نداشت بود. ما حنی  ازش دور شده مادرم . میازش خیر

اون رو  مجبور شدم از پدر و مادرم جدا بشم، کیس وقنی 

ها قبل، درست سال د،یگنکرد و حاال یم شنهاد یبه من پ

و ازدواج  شهنکه مادرم از خانواده جدا یمیبعد از ا

 نی! اهیر گیم لیرو تحو  اثشیر و م آد آدم یم نیا کنه،یم

  !دنبال تنها خواهرش نگشته آدم حنی 

 !متأسفم-
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ز  یهادور و بر من، پر از قصه د؟ینیبیم- دل بسیی

به  به مادرا دل بست نه پدرا...نه حنی  شهاشتباهه. نه یم

  !رنو یم کنند روز رهات یم کیبرادرا! همه 

 ست؟ین نطور یاما پدرت ثابت کرده عشق موندگاره. ا-

 یبرا توانستبا غم چشم بست. شهاب آرزو کرد یم سها 

 .شد سها، تن شهاب را لرزاند یکند. صدا  یاو کار 

 

رها کردن تنها فرزند؟  متیبه ق ؟منی یعشق؟ به چه ق-

 .رو هم دوست ندارم نینه! من ا

 .باز کرد و به شهاب نگاه دوخت چشم

خاطر عشق به اوشیس د؟یدیپشت شتون رو د ر یتصو -

. دمیند با یزن، وارد آتش شد. من عشق ز  کیآلود هوس

کشته   یادیز  یبود عده کیعشق زال به رودابه نزد یبرا

 هم پر از د ییر اساط یبشن. عشقا
 

 رده. عشق، قشنگ

 .نداره
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 !هی! کافیلرز یم یسها، دار -

زمزمه کرد.  یدیلب ببخش ر یخودش را بغل و ز  سها 

را بازگو  شیشهاب تمام دردها یرو چرا روبه دانستنیم

داشتند.  شیدر باورها قی یعم یشهیکه ر   یی دردها کند؛یم

 نیزدن از احساسش با شهاب آسان بود و احرف

 .افکارش را پاره کرد یشهاب رشته ی. صداترساندشیم

- 
 

ز نگاه کن. به دوسنی  یهابه قشنگ  دوست داشیی

چطور  یدی. دنتونهیکه ب  خودت و صبورا؛ به محبنی 

تمام شب نگران و مراقبت بود. به محبت پدرت فکر کن 

اگه  حنی  زنه،چشماش موج یم یکه تموم نشده و تو 

 .همصلحت اون رو ازت دور کرده باش

 .کرد و ادامه داد  آرایم یخنده شهاب

بار  دو گی. منم حساب کنز  یخواهرا یرو  تویز یم حنی -

 .دوستت دارن یلیو خ دنتید

ز غمگ یلبخند سها  زد. شهاب کالفه از غم نشسته در  یر

سها  یها. حرفد یکش  شیموها انیچشمان او دست م

اعتقاد  . خودش به عشق باور داشت ویلترساندشیم
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ز پش یامروز  یهاداشت عشق داشت  اد ی. به ارزند نیم ییر

که تمسخر نکن چون   داد هشدارش یم شهیپدرش هم

چون باور  زد یم شخند ی. در جواب پدر نیشو گرفتار یم

چون مادرش را  . او کیسفتد یعشق ب ینداشت در تله

 شود یم یهر لحظه جذب دخیی  د یدو حاال یم خواستیم

نداشت و بدتر آنکه از  شباهنی  نیمیی که به مادرش ک

 .بود زانیعشق گر 

 .افتیجز عوض کردن بحث ن یاچاره شهاب

طبق  ها،یموسو  یو خونه دار یسپ یخونه دویز یم-

 اثیر م یادله
 

  هستند؟ ها نز یجزو اموال حس ،فرهنگ

 چطور ممکنه؟-

 یاست. خونه درواقع جهاز نوه ساده یلیخ-

 .خان بودهصمصمام

حال بدش را فراموش کرد و به فکر فرو رفت. شهاب  سها 

 .دیاز ش آرامش کش لبخند زد و نفیس راضز 

  خان بوده؟ها هر دو مال صمصمام...خونهد یگیم عنز ی-

 یدق-
 
 .نطورهیهم قا
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از  گی یکه گنج تو   کنند هاش فکر یمنوه هیر میم و وقنی -

 !هاستخونه نیا

 !درسته-

  ا یاجرا مرده بوده م نی...قبل از اا یمادر ثر -
ً
بعدش؟ اصال

 بعد از اون؟ ا یقبلش ازدواج کرده بوده 

شون حرف تر دربارهتا راحت میهمه اسم بذار  یرو  ا یب-

اسمش طال بوده؛ برادراش، اردالن، تارخ  ا ی. مادر ثر میبزن

 .و تورج بودند و اسم پرس صمصمام، پدرشون، نادر بوده

ش راز گنج رو هابه نادر و بچه هیر میم وقنی  صمصام

 اثیر و م هیر مبعد از مرگ پدر یم . نادر کیمگهیم

که من   طور نی. اشهها منتقل یمبه بچه نخوایهخوایه

و  کنهمتوجه شدم، طال قبل از مرگ صمصام ازدواج یم

 یعنوان جهاز با خودش به خونهاون خونه رو به

 !برهیم ها یموسو 

 گفته بود-
ً
 یصمصمام  فقط خونه د یاما شما قبال

 .رو داشته دار یسپ
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 وقتچیرو خودش ساخته بوده و ه دار یسپ یبله، خونه-

 مالک اون 
 
 اثیر . مشهخونه نیم گیرسما

 
مالک  فرهنگ

 وانید یتو  میکه در قد  دونهیم یمرد هیخونه رو  یهیاول

و به نام  شهیم یدار ی. بعد خونه خر کردهکار یم  ینارص 

چرا اون رو به تنها دخیی  فهممقط نیم. فشهطال ثبت یم

 .نه پرسها بخشهیم ادر ن

 !بهیعج یلیخ-

ز هم یبرا- یسکمکم کنز   د یبا گممن یم یر تو به  . دسیی

 وار یمن به اون د گهیتره. از طرف دراحت یمیاسناد قد

 .مشکوکم

 .دینگاه کرد و لب گز  اشنگران به گویسر  سها 

 واره؟یپشت اون د چی  کنز فکر یم-

ز زم یندارم. نقشه ینظر  چیه- منطقه، قنات  شنایسیر

اون  گهیم تیبا قاطع یشهردار  ویل دهنشون یم یمیقد

  .خشک شده

ز به هم تونهاون نم، یم-  وجود اومده باشه؟علت به یر
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ندارند،  محل مشکیل یگهید یهاکه خونه  یی از اونجا-

 .دهیبع

 ندارند؟ مشکیل د یمطمئن-

 جست-
ً
 اون کنموجو کردم. من فکر یمبله، قبال

ً
ها قبال

 یتو  یلیاون رو کور کردند، اما به دل یورود یمجرا

 !خاله، مجرا کور نشده یخونه

اون رو  د یبه گنج ربط داشته باشه. چرا با کنمفکر نیم-

 .جمیبه تنها دخیی خانواده ببخشه؟ من هنوز گ

 .شانه باال انداخت شهاب

 !نه ابرو نهیشچشم یم یشمه رو  گه،یم تیوص یتو -

ه و پرس ابرو؟ د یکنفکر یم ؟چی  عنز ی-   چشم دخیی

 !ممکنه-

 .اون کاغذا رو بخونم د یمن با-

 عکسش رو برریس-
ً
 .آدیم شیپ چی  مینیکن تا بب  فعال

ز م یکالفه با انگشت رو   سها   .دیکوب  یر

 .. من طاقتش رو ندارممیزودتر بفهم د یبا-
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باال  یبه گوش شهاب نشست. شهاب با ابرو  اشزمزمه

 .رفته نگاهش کرد

 رو؟ طاقت چی -

زنگ در  یدر جواب شهاب گفت. صدا آرایم «خی یه»

 خویر  یبچرخد. بهانه یکافه باعث شد به سمت ورود

دو فرد آشنا  دنیبود تا از نگاه شهاب فرار کند. با د

ها شده متوجه آن ا ی. شهاب هم گو د یباال پر  شیابروها

 .دیود که پرسب

 ستند؟یو دوستت ن یمهد-

 یتکان داد و نگاهش را برنداشت. لبخند رو  د ییبه تأ یش 

مدت  داد نشان یم شانیهالباس یسیها و خآن یهالب

اند. کافه بزرگ نبود و صبورا زودتر از بوده ربارانیز  یادیز 

لب  ر یها شد و به سمتشان آمد. سها ز متوجه آن یمهد

عشق! صبورا  یبد یبرا گهید لیدل کی نمیا»زمزمه کرد 

هحا   «!همه رو رها کنه یخاطر مهدبه رصز

و دستش را به  ستاد یآن دو نفر، شهاب ا شدنکینزد با 

 .دراز کرد یسمت مهد
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 .سالم-

 .دیباال پر  شیو ابرو  د یها چرخآن یصبورا رو  نگاه

 !چقدر هوا شده یوا د؟یینجایسالم، شما هم ا-

مغرضانه و  کیم  یسالم صبورا را دادند. نگاه مهد جواب

 .دیها چرخآن یرو  انهیر گمچ

 م؟یمزاحمتون شد-
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تکان و شهاب جواب  شعت به نقز شش را به سها 

 .داد شخند یرا با ن یمهد

مزاحمت  یدرباره ویل د،یستیشما که مزاحم ما ن-

ز ن یخودمون برا  .ستمیشما مطمی 

تا نخندد. صبورا از خجالت شخ شد و  د یلب گز  سها 

لب شهاب نشسته بود  یکه گوشه  یبه لبخند یمهد

 .اخم کرد. شهاب به سها نگاه کرد

 دربارهختهیکار شم ر   . کیلگهیمن با اجازه برم د-
 
 ی. بعدا

  .میزناون طرح حرف یم
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باال انداخت. دوست نداشت شهاب را  یی ابرو یمهد

. دوست داشت برادرش به حرف ند یاطراف سها بب

 ویل شد یم تر کیبه سها نزد و کیم کرد مادرشان گوش یم

 .انگار قرار نبود زمانه به کام او باشد

طرحتونم  یآقاشهاب. درباره د،یخوردقهوه با ما یم هی-

 .دیزدحرف یم

اخم کرد. شهاب  یمهد یباال انداخت و برا یی ابرو سها 

 .زد یمهد یشانه یخونرسد رو 

. خورماز خونه قهوه نیم ونیر ممنون از دعوتت. من ب-

 د یفهمیم د،یمادرم رو بخور  یهابار قهوه هیشمام اگه 

 .چرا

 .را گفت و به سها نگاه کرد نیا

  .نز یدوقلوها رو بب یمراسم فال قهوه د یبا-

 .ستادیکتاب ا  یشوفاژ کنار قفسه کینزد صبورا 

  .م! من عاشق فال قهوهعایل چه-

تاپش را و لپ فیبه صبورا زد و ک یلبخند بشها

 .برداشت
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ها بخوا-  هینداره. کاف یکار   د ییر فال قهوه بگ د یمثل دخیی

 یرو تو  شیو معن د یقهوه کشف کن یتو  ر یتصو  هی

 .دیمرورگر جستجو کن

ها خیر داشت و  یاز عالقه سها 
شهاب به دخیی

که رفتار   ،ییر حدس بزند نه مراسم فالگ توانستیم

ها برا  نکهیو جذاب است. از ا نییر شهاب ش یدخیی

 شیاو را به خواهرها خواستشهاب به طرق مختلف یم

دست  یداشت. شهاب با مهد نر یکند، حس عج  کینزد

از شوفاژ دل  بورا او ش تکان داد و دور شد. ص یداد، برا

 .ستادیا تر کینزد کند و کیم

ز شهاب، مهد با   .دیبه سمتش چرخ یرفیی

 .دیخور شما که قهوه یم-

خوردم،  یشما چا یپا شیپ ویل آد نیم از قهوه بدم-

 .ممنون

ها دور شد و سفارش قهوه از آن یبدون حرف برا یمهد

و صبورا  یسها در دلش اقرار کرد دوست داشت مهد

. آن دو بدموقع زد با شهاب حرف یم شیی ینبودند تا ب
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با شهاب  د یبودند و ذهن او پر از سؤال بود. با دهیرس

که گرفته بود.   ایمیپ یخصوص دربارهبه زد،حرف یم

و  ستاد یبد از خودش فاصله داد و ا را با حایل اشگویسر 

 .به صبورا نگاه کرد

 یم-
 
 !جانصبورا  نمت،یبمن هم برم. بعدا

 .دستش را گرفت صبورا 

ز نه بش-  .باهات حرف بزنم خوام. یمیر

ز ناچار موافقت کرد و به دنبال مبه سها  تر نگاه بزرگ ییر

که توسط مسئول کافه مشکلشان   د ینکش چرخاند. طویل

ز حل شد و دور م که پر   یتر نشستند. سها با ش بزرگ ییر

ز شده بود از افکار درهم به روم چشم دوخته بود. با  ییر

صمصمام به  یطال برا میفرض کن»خودش فکر کرد: 

ز بوده و به هم ز یارعز یبس یلیدال  علت براش خونه  یر

 ا یش که ثر . بعد از مرگ طال هم خونه به تنها بچهدهیخر 

نه  دهیاما بعد از اون چرا خونه به مامان رس ده،یبوده رس

 تو  برادرش؟ چرا قدیس
ً
 یتوش ساکن شده؟ مامان اصال

 د یشیکالفه دستش را مشت کرد و اند« خونه بوده؟ نیا
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دستش  یدست صبورا رو  فت؟ر  یم د یچرا االن شهاب با

 .نشست و او را از افکارش خارج کرد

 سها؟ ،خویر -

  به
 

دیک  یادیز  یی معنا صبورا نگاه کرد. خوب بودن گسیی

  .خوب نبود کرد از هر جنبه که نگاه یم داشت ویل

  کن چی   فیبرام تعر -
ز
 ؟بزیز  یخوایم شده! چه حرف

خندان  انداخت که با لنر  یبه مهد نگایهمین سها 

 .و ادامه داد شد یم کشانینزد

 !خونهکبکتون هم که خروس یم-

  چشم
ی
 .زد صبورا برف

ز شر محمدحس میتونمفصله. خدا بخواد یم- رو از  یر

 .میشمون کم کن

ماند. با  شیی یب حیمتعجب نگاهش کرد و منتظر توض سها 

ز صبورا نگاه به م ،یبازگشت مهد دوخت و با انگشت  یر

 .دیکش  ایلیخ آن طرچ یرو 

رو  تی...بذار خود واقعاون روز...تو هم گفنی  ادتهی-

 بشناسه؟
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 یهاگفت و به اخم  یدر جواب صبورا "خب" سها 

 .نگاه کرد یمهد

به خودتون مهلت بده.  گهصادق هم مثل تو یمداداش-

ز آقامحمدحس کنهاونم فکر یم . رهیم نهیرفتار من رو بب یر

 کهاویز  نه نهیرو بب تیخودت باش! بذار خوِد واقع گهیم

 !دهید سنی یخاطر رودربابه شهیهم

 .دیلب گز  سها 

 ؟ش کنز از خودت زده یخوایم-

 .هیاگه بشه...عال-

نگاه  اشبه گویسر  با ناراحنی  یسها متوجه شد که مهد 

 .کندیم

 یم تو چی -
 

 ؟یآقامهد ،یک

 .زد یشخندین یمهد

 یآدم ر  نیمردم. ا هی. من دهجواب نیم-
 

به کفششه!  گ

ارصار کنه؟ از من  نقدر یا د یشک ندارم، وگرنه چرا با

 تر کیمسئله فقط صبورا رو بهش نزد نیا د یپرسیم

 !کنهیم
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حق داد. از صبورا  یابرو باال انداخت و به مهد سها 

 .دیپرس

 گم؟. درست نیمیکرد  دا یحل پراه روز گفنی  خب؟ اون-

نگاه کرد. سها به  یبه مهد چشیم ر یو ز  د یلب گز  صبورا 

ز داد و نگاهش را ب هیتک صندیل  .ها چرخاندآن یر

- 
ز
 د؟یبکن ستیکه قرار ن  کار خالف

. د یبه صبورا نگاه کرد و صبورا نگاه دزد با ناراحنی  یمهد

ز م یسها کالفه رو  ب گرفت یر  .رصز

نخواسته  هیاون آدم ک نکهیا دنیفهم یبرا دوارمیام-

  !دیکن  یدراز دست شیخصوص میبه حر  د یباش

ز زم یرا رو  شیپا یکالفه پنجه  یمهد  .دیکوب  یر
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تو  یباره کمک بخواه، صبورا. آقامهد نیاز داداشت در ا-

ز هم هم    تونند . برادراتون یمطور یر
 
کمکتون کنند. اگر واقعا

ز محمدحس  .دیفهمیم ینطور یداشته باشه، ا مشکیل یر
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آشناست.  قیصادق؟ اون فقط با جمع و تفر داداش-

آدم مشکل و  نیگفته ا  یهم...به مهد مرتیصز آقا 

ز نداره؛ هم نهیشیسوءپ  .یر

  به سها 
 

اگر  دانستزد. یم شخند یصبورا ن سادیک

ز محمدحس . گفتها یمداشت، صادق به آن مشکیل یر

کار   یکند تا مهد  یر دو برادر را درگ خواستیم شیی یسها ب

ز سبخواهد محمدح یمهد نکهینکند. حدس ا اشتبایه  یر

 .کردیم تشیاذ نیرا هک کند دور از ذهن نبود و ا

. د یکن  یر ترهاتون رو درگکه بزرگ  نهیکار شما ا  یچاره-

پدر صبورا  ترسهاون روز به من گفت یم آقامرتیصز 

صیر کنه، اما  یخواستگار  یبرا خواد حساس بشه و یم

. د یانتخاب بذار  یها رو تو اون د ی. باستیحل نراه نیا

 !یدست بجنبون، آقامهد

ز منم هم-  نیدم ا آد رو به صبورا گفتم، اما...بدم نیم یر

 .نمیآدمم بچ

 .اخم کرد ناراضز  سها 

 ؟هکش کنز  یخوایم-
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 .کرد  به صبورا نگاه صاف نشست و با ناراحنی  یمهد

 یدرباره به کیس د ینکن. درسته که نبا خیصبورا رو توب-

که   یراهت رو اشتباه بر  ترسهنگرانته. یم کارت بگه، ویل

که نگران از   دمانگار حقم داره. البته به تو هم حق یم

 ،حفظش بکنز  یبرا یو هر کار  دست دادن صبورا بایسر 

 درست  از دانشت اشتباه استفاده کنز  نکهیا ویل
ً
اصال

 .ستین

آدم مشکوکه. راستش رو بگم؟  نیکنم؟ ا  کار یچ د یگیم-

  هیبا صبورا به  خواد یم کنمحس یم
ز
برسه. خوندن  هدف

 .کننده باشهکمک  تونه...یملشیمیا اماش،یپ

 !یآقامهد-

 .دیکالفه لب گز   یمهد

. یمرحله عبور کرد نیتو از ا دونمکه یم  یی تا اونجا-

. کنند و انتقام هک نیم مقاصد شخیص یبرا دا یسفکاله

 ست؟ین ا یکار کاله آب  نیا

 .دیدونیم اد یز -
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هم  طننی یش هیشتم. بهش عالقه دا یلیخ موقیع هی-

 .کنار  دمیکردم...بعد کش

 یم  یمهد
ً
 .ندیصداقت را در کالم سها بب توانستکامال

  .آدبهتون نیم-

م، اما خب...مجبور شدم داشته طنتیمنم مثل شما ش-

 .خودم رو جمع کنم

ام  پا یچل نهیس یرا رو  شیهادست یمهد و با احیی

 .به سها نگاه کرد یشیی یب

رو جمع  تیخودت و زندگ یخواتو وقت یم ،یآقامهد-

تا درسش تموم بشه و با  خواد . صبورا هم وقت یمکنز 

ز هم یروشن بشه. برا فشیتکل شیخودش و زندگ  گمیم یر

دست بجنبونند! مادرت ممکنه بتونه از  د یترهات بابزرگ

پدر  تیو فقط درصورت رضا اد یبرب کاظیم  یپس آقا

 
 

 .شهدرست یم تونصبورا زندیک

ز چممکنم هست...همه-  !بدتر بشه یر

 .نگاه کرد شایک یبه صبورا سها 
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 یکه انتخاب کرد  بدتر از االن؟ پدرت اگه بفهمه کیس-

 یآقامهد هی. کافکنهرو کم یم شییر گ...جبهههیآدم حساب

 .نشون بدن یش خودو خانواده

 کیدار هر سه ساکت شدند. در ش هر آمدن مرد کافه با 

 کرد،فکر یم نامهتیبلوا برپا بود. سها به شهاب و وص

دور کردن  یبرا سها و صبورا به رایه یهابه حرف یمهد

. با دور شدن مرد، صبورا هیپرس همسا یپدرش از ماجرا

 .سکوت را شکست

  .میر فال بگ خوامت رو بخور، یمقهوه یمهد-

 یبه تأسف تکان داد. روزها یو ش  د یکش  آیه سها 

سه  و  ستیبودنش زود تمام شده و به ب شخوش

 
 
 یاز حال صبورا، برا خیر بود. یر  دهینرس اشسالیک

صورتش آمد و  یاخم کرد. دست صبورا جلو  اشایلیخیر 

 .را نشانش داد اشگویسر   یصفحه

ز آقامهندس راست گفت...بب- ز چقدر چ یر فال  یدرباره یر

 .قهوه نوشته شده
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 را عقب راند. گویسر  به صبورا چپ نگاه کرد و گویسر  سها 

 از جلو 
ً
آن  یی یچشمش دور نشده بود که ت یکامال

 .توجهش را جلب کرد

ز چنقطه دنید"  "در فال قهوه یر

 .دیچیبد در جانش پ زنگ زد و حیس شیهاگوش

- 
 

 .افتهبا فال قهوه راه نیم گیمن  زندیک

 .انداخت به صبورا نگایه حی    با تفر  یمهد

مچت رو گرفتم،  دمیامتحان کنم. شا آد اما من بدم نیم-

 د
ً
و  پیتپرس خوش هیعاشق  ،عاشقی  دمیهان؟ مثال

 .قدبلند

 یداشت و  ی. مهدستاد یزد و ا یلبخند سها 
 

 یهاژیک

از  صبورا دوستش دارد ویل دانست. یمگفتخودش را یم

 
 

اف به عشق نگرفته بود. صبورا با رنگ به  دهیپر  او اعیی

 .سها نگاه کرد

 ؟یبر ... یخوایم-

 .دییر . شمام فال بگگهیآره د-
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 خداحافظز  یبرد و دست صبورا را برا شیرا پ دستش

د. با تعجب متوجه شد ها شد. لب زد آن اد یز  یفرسر

 .گفت  یبه مهد ربط" صبورا ش تکان داد و یر ؟"خویر 

 کنمیم نی. من اول تمر میفال گرفت گهیروز د هی د یشا-

 !یبعد...تو. بهم نخند

 .صبورا افتاد گویسر   ینوشته یسها رو  نگاه

 ".راز است نقش خانه به معنز "

 یبود. نگاهش رو  دهیباال انداخت. صبورا ترس ابرو 

 .ترس در جانش نشست د،یها چرخنوشته

 ".عالمت مرگ است بیصل"

ز زم یرا از رو  فشیک نگاه کرد.  یبرداشت و به مهد یر

 د؟یبگو  شیاز دردها کیس  یوقتش نبود که صبورا برا

 حنی  ا یگشا گره  توانستچقدر یم ،ین با مهدحرف زد

 میتصم داد دخالت نکند ویل حیخطرناک باشد؟ ترج

 د یباره با صبورا حرف بزند. با نیشب، در ا گرفت همان

 یها. حرفد یفهمصبورا را یم گاهترس نشسته در ن معنز 

صبورا و مادرش باشد.  یتمام ماجرا توانستپدرش نیم
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که   کرد و از کافه خارج شد. جمالیی   ها خداحافظز از آن

ز . چدند یرقصچشمانش یم شیخوانده بود. در پ  ییر

 .ستیچ د یفهمو نیم داد آزارش یم
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 توانستیم خویر بود که به یا! دو واژهشایز یو پر  خستگ

 یمدت کوتاه به اندازه نیکند. در ا  فیحالش را توص

 ز ید. دلش گر تحت فشار قرار گرفته بو  اشسالهعمر یس

نباشد. دلش  یبرسر  چیکه ه  یی . فرار تا جاخواستیم

کاوش و تماس با خاک! دلش دور   خواست؛صحرا یم

 یر گ  شیی یانگار ب رفتیم شیپ هرچه ویل خواستشدن یم

 حی    سالن ترسر  یهارا به چراغ شیها. خسته چشمافتاد یم

شده بود که نه به بافت  میتنظ یدوخت که نورش طور 

و به  د یبزند و نه چشم را خسته کند. شش چرخ بیآس

 .نگاه کرد و مرتیصز  یدکیی زند

فراخوانده شده بود و  نجا یاز صحبت با شهاب به ا بعد 

 متعجبش کرده مرتیصز  دنید اش،از احضار ناگهایز  شیی یب
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 بیکرده دستش را در جگره  یبود. دکیی با ابروها

د. شلوارش فرو کرده و روپوشش را کنار زده بو 

ز فرمال یلکه توانستیم  صیروپوش او تشخ یرا رو  یر

 .دهد

از دکیی  و گردیز  نگاه کرد که ش  و به مرتیصز  د یگز   لب

به دکیی بود  اشیدرهم و نگاه جد شیهابلندتر بود. اخم

  .دادتکان یم د ییبه تأ یبار ش  کیو هر چند لحظه 

 الیها خو آن گذشتیم دنشیاز رس یاقهیدق ستیب

 .شد کشانیو نزد ستاد یحرف زدن نداشتند. کالفه ا

  نجام؟یمن بفهمم چرا ا ستیقرار ن-

جا کرد و به سمتش صورتش جابه یرا رو  نکشیع دکیی 

 .بود که جوابش را داد مرتیصز  نیاما ا د،یچرخ

منترسر  قانویز . جواب پزشگد ینیها رو ببقراره استخوان-

ا هم قرار شم یخانواده ار یدر اخت یزودشده و به

 .ستین شما مشکیل برریس یبرا گهی. دهیر گیم

 .دکیی نگاه کرد به

؟ یک  د یدونشدن؟ یم یی اونا شناسا- ز  هسیی
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 .دیابرو درهم کش یزند دکیی 

 .نه بله! اما دویم شونیکی-

دور نماند.  به تن سها نشست که از چشم مرتیصز  یلرز 

ک با زنده DNA عنز ی یی شناسا نیا پدر  ونس،یها. مشیی

 ؟یگر یشخص د ا ی ن؟یصدرالد یجد مادر  ا یشهناز 

 بوده؟ و اون...یک-

دهانش را محکم قورت داد و به دهان دکیی چشم  آب

  .دوخت

 .نز یحس ونسی-

. ناگهان احساس شما کرد. د یرا در آغوش کش بدنش

ناباور پلک بر هم زد و احساس کرد به تنش برق متصل 

 .اندکرده

 و نفر دوم؟-

 خودش هم ناآشنا بود. دکیی با نگرایز  یبرا شیصدا

 .نگاهش کرد و جوابش را داد

یک توایل میکه ازشون نمونه گرفت  یافراد یتو -  مشیی

 یو عده میکنیم سهیمقا میدار  DNA نداره. با بانک
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 هو میرو هم نمونه گرفت یاگهید
ً
اون فرد  تی. فعال

 !مجهوله

 .دیلرز  سها 

ز رزمیز  یکه تو   اویز -  بود...کدومشون بود؟ یر

 .نگاهش کرد و جوابش را داد مرتیصز 

 .ونسی-

- ...
 
 .نکشته  گیرو...بعد از اون  ونسیقطعا

 .شد کشینزد کیم  مرتیصز 

 ؟کنز فکر رو یم نیچرا ا-

از جسد  یکه جسد دوم رو برداشته، خیر   چون کیس-

هم هست.  یاگهیجسد د دونستهاول نداشته و نیم

 
ً
 ب،یروند تخر  یتو  کردهفکر نیم قاتل دوم هم...احتماال

 !بزنه ونیر ها باستخوان

 کردهنفر باشه و فکر یم کیقاتل  د یدوتا قاتل؟ شا عنز ی-

 .اونقدر زمان گذشته که نابود شده از مرگ اویل

و دستش  د یابرو درهم کش ،حرف مرتیصز  دنیبا شن سها 

 .را مشت و به او نگاه کرد
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 .دیپرونده کار کن یرو  گهید کردمفکر نیم-

 .تجسس بودم و هنوزم هستم میت یمن تو -

 بکنم؟ د یاالن من چکار با-

 .ستادیا کشینزد یزند دکیی 

ز . چمیکن  دا یرو پ شونیکی قیعلت مرگ دق میتونما نیم-  یر

 میبدون میخوادر بدن هر دو وجود داره. یم ینر عج

 .دارم از یمرده. به کمکت ن یچطور 

 د؟یاستچرا...از تهران کمک نخو -

 .خونرسد جوابش را داد دکیی 

 ویل م،یاجهینمونه به اونجا هم ارسال شده و منتظر نت-

وع کنز  تیتو هم بررس خوامیم  .رو شر

متعلق  د یکه بهش مشکوک  یکه جسد  د یگو به من نیم-

 ه؟یبه ک

 .دیتکان داد. سها ابرو درهم کش د ییبه تأ یش  مرتیصز 

وع کنم؟ د یکار رو با  از یک-  شر

 .ستادیجلوتر آمد و مقابلش ا یزند دکیی 

. البراتوار کامل در اخت-  .ارتهیهرچه زودتر بهیی
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نگاه دوخت. دست  و به مرتیصز  د یکالفه کش  نفیس سها 

 .کرداش جلب توجه یمبستهآتل

 اند؟مورد اتهام نمیهنوز والد-

 .خارج نشده ستیاز ل متأسفانه هنوز کیس-

 .ندیر تقصاونا یر -

 .دیحمت به گوش دو مرد رسز لرزانش به یصدا

 یداره به جا قاتیتحق دونمکه یم  یی . تا جاد ینگران نباش-

 .رسهیم خویر 

چقدر از  تکان داد و با خود فکر کرد مرتیصز  د ییبه تأ یش 

 داند؟کل ماجرا را یم

وع کنم، آقا تونمیم- ؟ یاز فردا کارم رو شر  دکیی

را  فشیتکان داد. سها ک د ییبه تأ یش  یزند دکیی 

راه افتاد.  گفت و به سمت خروچر   برداشت، خداحافظز 

حرف  شمس با مرتیصز  یدرباره توانستآرزو کرد کاش یم

را خوب  مجبور به سکوت بود. شمس مرتیصز  بزند ویل

کت شناختیم شمس را  شیدر کارها دادن مرتیصز  و شر

 .کردو دور یم ترساند یم
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احساس هم از سالن خارج شد.  زمان با او مرتیصز هم 

که در آن روز گرفته، در   شش از حجم اطالعایی  کرد یم

 .حال انفجار است

اش نگاه و در صورت خسته ستاد یکنارش ا  مرتیصز 

 .چرخاند

 د؟یخوب-

 .نگاه کرد ابانیلب گفت و به خ ر یز  ممنویز 

 .دهی. رنگتون پر د یبه نظر هنوز کسالت دار -

 .خوبم. فقط ذهنم آشفته است-

 !برسونمتون د یزه بد. اگه اجاد یدار  حق-

 مرتیصز  یهاتکان داد. نگرایز  و شش را به نقز  د یگز   لب

 .شده بود لیتبد نحلیال  یابه مسئله شیبرا

 

 ۱۸۹پارت#

 یبرم کتابخونه د ی. باشمنه، ممنون مزاحم شما نیم-

 .خواماسناد یم یش کیدانشگاه 

 سهاخانم؟-
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 .او درهم گره شده بود ینگاه کرد. ابروها مرتیصز  به

 بود. کیس یدخیی پرتالش و جد هیسابق ما  یهیهمسا-

محتاج  کردمحس یم کردم،بهش نگاه یم بود که وقنی 

ز چچیه   یتو  شیر و مس ستین کسچیو ه یر
 

 زندیک

نبودم  محل راضز  یاز حضورتون تو  نکهیمشخصه! با ا

ام گذاشتم شهیهم ویل  .بهتون احیی

 به سمت مرتیصز  بایز گرفت و عص  قیعم دیم سها 

 .دیچرخ

 دهاومده؟ االن رفتارم نشون یم شیپ االن...مشکیل-

 !محتاجم؟

 .گفت و نگاه از او نگرفت  نه قاطیع مرتیصز 

 کنمچند وقت حس یم نیا ویل ستیمشکل که ن-

  !دیشد ر یپذبیآس

چند وقت انقدر  نیا یمن خوبم، جناب شگرد! فقط تو -

در حال  کنماطالعات به مغزم فرو رفته که احساس یم

ا کشهانفجاره! طول یم وفق  دمیجد طیتا بتونم با شر

کمکم   د یخوایم ه؛یفکرتون چ یتو  دونمکنم. یم  دا یپ
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به ترحم دارم و نه  از یمن همون آدمم و نه ن ویل د،یکن

 !کمک

 از شهاب صولت؟ حنی -

 .پرتردد نگاه کرد ابانیزد و به خ یشخندین

 کیتفاوت که  نیمهندس صولت هم مثل شما؛ با ا-

اومده که  شیپ و اتفاقایی  میناخواسته دار  یلیفام

کرده. من اگر شما رو سه ساله   اد یوآمدمون رو ز رفت

. شما شناسمیم ستیماه هم ن کیآقا رو  نیا شناسم،یم

بهتون وابسته  د یبا یجور هیما زنا  د یکنمردا چرا فکر یم

 از ش ضعفه؟ ایطو هر ارتب میباش

 .دیغر  طاقتزد. سها یر  شخند ین بار مرتیصز  نیا

چند وقت مورد  نیا یو اندازه میاهیسه ساله ما همسا-

  ه؟یعلتش چ د یتوجه شما نبودم. به من بگ
 
واقعا

 د؟یمشکلتون با مهندس باعث شده که اطراف من بچرخ

 !دمیدر یمتتر و بالغمن شما رو عاقل
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 یباال انداخت. دخیی مقابلش دق یی ابرو مرتیصز 
 
همان  قا

شده بود؛ جسور و  گایز یبود که در ذهنش با یی سها

 .محکم

 به اون نداره. نگرانم چون قایی  من ربظ نگرایز -

س من خارجش کردند و ا  د یشد یاپرونده  نیکه از دسیی

 !شده منافع میل یر درگ ده؛نیم شیی یب معنز  کی

 .دیقدمش به عقب لغز  سها 

 .دیهست میجزو ت د یشما...گفت ویل-

 یو دفعه ستین ارمیدر اخت یادیاطالعات ز  هستم ویل-

 !ادیز  یلیقبل هم بهتون گفتم. من نگرانتونم، خ

که اطرافتونند، اگر   یی هاهیهمسا یهمه یچرا؟ شما برا-

 د؟یخاص بشن، نگران یهاپرونده قایی 

 یبه صبورا درباره یکه مهد  دانستلبخند زد. یم مرتیصز 

است تا  سها آماده زد نظر مادرشان گفته است. حدس یم

 
ز
سها را  د یرا بشنود و نه را در صورتش بکوبد. با چه حرف

. سها با تعجب نگاهش در  کرد،آگاه یم هرچه زودتر بهیی

  .دیصورت او چرخ
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 .دیدون...یمد یمادرم دوست داره شما عروسش بش-

م صورتش را گلگون د یناباور لرز  سها  . احساس کرد شر

ز شد، خواست چ مانیاز حرفش پش. کند یم که   د یبگو  ییر

 .نگذاشت مرتیصز 

 شهیدو سال من هم نیدرست از دو سال قبل! جواب ا-

 نیبه ا د،یباش یشما دخیی بد نکهیثابت بوده؛ نه! نه ا

بتونم وارد تعهد بشم. من  ستمین که من آدیم  لیدل

خیر دارم و  تونیی سهاخانم. از تنها ،دونمشما یم یدرباره

ز چ یلیپرونده خ نیخاطر ابه . من دمیهم فهم گهید یهایر

 !رو پر کنم یی حجم از تنها نیکه ا  ستمیو ن ودهنب آدیم

 دهیمحکم در شکمش کوب کیس  کرد احساس یم سها 

. احساس پس زده شدن. با کرد است. احساس درد یم

 دار حهیقلبش جر  نداشت ویل به مرتیصز  حیس نکهیا

خودش باشد  خواهد که نیم  کیس  داد یم حیشده بود. ترج

در صورتش گفته بود  مرتیصز  نکهی. او نه مرتیصز 

بود.  شیجاخودش و سؤال نابه یر تقص خواهدشنیم
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انش کرد. مردمک  عقب رفت که مرتیصز  قدیم جیر

 .دیلرز سها یم یهاچشم

بوده و بشنوم. من...من مشتاق شما ن خوام! نیمهیکاف-

ز ندارهحرف نی...پس استمین  .ها گفیی

 یهابه چشم میلبخندش را جمع کرد و مستق مرتیصز 

 .سها نگاه دوخت یفرار 

 تونیادآور یو مادرم مدام  د یکوچه بود  یتو  نکهیاز ا-

ز چ چیبودم، چون شما ه ناراحت و عصبایز  کرد یم  ییر

احمقم که  ا یکورم   د یکه بد باشه! پس فکر نکن  د یندار 

 خویر 
فقط مناسب هم  نم،یمثل شما رو نب دخیی

هم  ،نداره مناسب برادرم، مصطقز  لی. اما دلمیستین

 اد یخاطر ارصار ز و به آد یم شش! برادرم از شما خو د ینباش

است  خاطر مصطقز مادرم به من، سکوت کرده. من به

تر که نگران برادر بزرگ کیکه نگران شمام. درست مثل 

 !کشهیخواهر کوچ

مانده باز و بسته  ونیر از آب ب دهانش مثل مایه سها 

 .عقب رفت به خود داد و قدیم شد. تکایز 
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 !دیبس کن-

 !سهاخانم-

و نه جز  د یمن نگران بش یوقت نه برا چیه گهی...دگهید-

 !تونوقت! نه شما...نه خانواده چی. هکمیموقع کار نزد

 مرتیصز  یهابه صداکردن توجهرا گفت و یر  نیا سها 

بدود.  ا یتا آخر دن خواستشعت دور شد. دلش یمبه

بود  در تمام وجودش پخش شده بود. عصبایز  یحس بد

 آرام مصطقز  یافهیبزند. ق اد یفر  خواستو دلش یم

نگاه محجوبش، سکوت  خورد؛چشمانش تاب یم یجلو 

 
ز
زد لعنت! که  اد یفر  تی! با عصبانوارشو آرامش صوف

 ستاد ینگاهش کنند. ا با ناراحنی  دهایباعث شد چند عابر پ

خون در  یجا کرد . حس یمد یکش  قیعم و نفیس

. از درون داغ بود و از اند ختهیشب مذاب ر  شیهارگ

 .نداشت یاخشم با انفجار فاصله

 را به چشم مرتیصز  ها خود احمقش بود که نگرایز  یر تقص

 .بود دهیکش
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 ۱۹۰پارت#

بود که  کیگذشته بود و هوا آنقدر تار   مهیاز ن شب

 ی. ماه پشت ابرهاد یسانت جلوتر را د کی شد نیم

. چد یپباد در کانال کولر یم یپنهان بود و هوهو  میضخ

خانه، به  صندیل ینوشش را آماده کرد و رو سها دم ز آشیی

تاپش، خواب و لپنشست. نور شب دنشیکشانتظار دم

را که از  یی هاکتاب  کرد. کالفهروشن یم را کیم طیمح

ز م یکتابخانه به امانت گرفته بود رو  پخش کرد.  یر

مرتبشان  د یرا عالمت زده بود و با یادیصفحات ز 

 .کردیم

 ازشیمورد ن یهاکردن کتاب  دا یروز گذشته را رصف پ دو 

خاص را دوباره و چند باره مرور  خز یتار  د یکرده بود. با

بافت  و حنی  استیآن گرفته تا س یهی. از ابنکرد یم

هم مشورت کرده  دشیبا اسات . حنی اشو اجتمایع خز یتار 

ز چ وبمر یبود تا ز  را  دانستنیم ا یکرده که فراموش  یی هایر

شمس بود.  شیاز کتاب و سند پ یر همه غ ها نی. اهمد بف

و دو روز بود که حال  گذشتدادن به او یم امیدو روز از پ
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مجدد با او نداشت. در جواب  یی ارویاز فکر به رو  خویسر 

 :درخواست کمکش نوشته بود

سها...تو آسمونا دنبالت یم به،به»  یرو  میگشتخانم دکیی

ز زم  «!آد؟من یم یر گ  چی  ! قبول ویلمیکرد  داتیپ یر

  یلیخ شیپ ها سال
ی
مرد آشنا شده بود. در  نیبا ا اتفاف

با آن  د یمرد موسف نیا کرد فکر یم و جاهیل اوج جوایز 

است؛  انیرانیا تیو هو  خی    جنتلمنش، دلسوز تار ظاهر 

نهان. به او کمک کرده بود تا بتواند با  قیکشف حقا  در یی 

 یلیرا از محلش خارج کند و خ یانهیدف بیآس نیکمیی 

 .شده بود مانیشزود، پ

ز اول یبرا نه،یاز خارج کردن دف بعد   سیبار با پل نیو آخر  یر

بختانه شد. خوش یر عنوان مجرم درگمبارزه با قاچاق به

 نه،یدف لیرا ثابت کند و با تحو  اشگنایهتوانسته بود یر 

هرگز نتوانست  دار شدن فرار کند ویلو سابقه از بدنام

و شمس  کند نام را اثبات  ظاهر خوشمرد به نیا یکار گناه

 .رسته بود سیهم از دام پل
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ماجرا، با تمام قوا از او فرار کرده بود. شمس از آن بعد 

حماقت محض.  یی با او به تنها دار یبود و د قز ید کثمر 

را جز  . کیسد یگز قولنج انگشتانش را شکست و لب

 یبرا توانستهمراه خودش کند. یم توانستشهاب نیم

 یمالقات تنها برود. دلش قرص بود که خطر  نیا

نبود که دلش بخواهد  کیس  مسش ویل کند نیم دشیتهد

ز او را دوباره و در چن  .ندیتنها بب نی یموقع یر

رابطه حرف بزند.  نینتوانسته بود با شهاب در ا هنوز 

 
ز
 یهابود. در تماس دهیاو را ند گر ید شاپبعد از کاف

  نیدر ا توانستهم نیم تلفنز 
ز
 .بزند رابطه با شهاب حرف

 د،یبود، بو کش را که آماده شده نویسر دم وانیخسته ل 

قدر ا آنرا برداشت و سمت تراس، راه افتاد. هو  وانیل

شد بود که نخواهد وارد تراس شود و از پشت پنجره به 

 .اکتفا کرد یو ابر  کینگاه کردن به آسمان تار 

شده بود  مسائیل یر بود. درگ روزها از خودش ناراضز  نیا

گنج و   یوجو . جستکرد یم یها دور از آن شهیکه هم

کوتاه و   یوگو و گفت طرفکیو کشف رمز از  خوایز خط
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باعث  گر یاز سمت د اش با مرتیصز کنندهناراحت

 .شده بود اشناراحنی 

نگاه کرد و زمزمه  شهیداخل ش شکلمات و یر  ر یتصو  به

 :کرد

 .ازت انتظار نداشتم، سها-

خاطر حرف که خودش را در دادگاه وجدانش به  زمایز  از 

ها گذشته بود و بعد از سال کرد،مالمت یم دهینسنج

باعث شده  جا و حساس شدن یر  تیعصبان کیها سال

 در ذهن مرتیصز  کرد بود غرورش لگدمال شود. دعا یم

است. نه  یجلوه نکرده باشد که منتظر خواستگار  نطور یا

  یبرا یگر ید رد م جیو نه ه به مرتیصز 
 

فکر  اشزندیک

 یاحمقانه یز یر اش و آن برونو حرف نابخردانه کرد نیم

اعصابش را به هم  ،نام مصطقز  آمدنشیو پ مرتیصز 

باز شده بود،  وقتکه یر   بود. با افسوس از زبایز  ختهیر 

آرام  د یشا د ینوشش را نوشاز دم یاو جرعه د یگز لب

 .شود
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 یداد تا فکرش رها شود و دوباره رو  را محکم تکان شش

ز پدر و مادرش  د یمتمرکز شد. با نهیگنج تا قبل از برگشیی

  کرد کار را تمام یم
 

 .دانسترا نیم اشاما چگونگ

خانه بازگشت گیاز تار  خسته ز . مطلق، دوباره به آشیی

رو گذاشت  شیرا که پر شده بود از اطالعاتش پ یکاغذ

وع به مرورش کرد. مدت زمان مخقز  ماندن  و شر

شهر ساکن  نیدر ا و پنج سال بود. وقنی  ستیصمصام ب

 کسچیبود ه افتهی نانیشده بود که پدرزنش مرده و اطم

  .گرددها نیمل آندنبا

ورسم برهم زده و مشغول تجارت با خودش اسم یبرا

کرده بود.   کیها نزدشهر شده و خود را به آن ینجبا

تنها  یهمرس  یاز بزرگان را برا گیقدر که دخیی آن

 ی. نادر از همرسش دار کند فرزندش، نادر انتخاب یم

 .شوداردالن، تورج، تارخ و طال یم یهاچهار فرزند به نام

بزرگ  یهمه در خانه یمیقد طبق رسیم خانواده،

 ها ی. طال عروس موسو شوند ساکن یم دار یسپ یمحله
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خوب، بر استحکام و قدرت  شده و پرسها هم با ازدواچر 

 .ندیافزاخانواده یم

 را مخقز  نهیزمان دف نیصمصام قبل از ا زد یم حدس

. صمصام در شهر د یفهمکار را نیم  نیکرده بود. علت ا

 کیس  شد جا یمبزرگ وارد آن ناشناس بود و اگر با ثرویی 

آنقدر خاص بوده  نهی. مگر آنکه آن دفکرد شک نیم

 باشد که به
 

 .امکان خرج کردنش را نداشته باشد سادیک

 

 ۱۹۱پارت#

کرد. طبق   ز یچانه قرار داد و چشم ر  ر یرا ز  دستش

د توسط خو  دار یسپ یبا شهاب، خانه شیهاصحبت

 با عرویس ،قدیس یبود و خانه صمصام ساخته شده

 بخشش نامعلوم نیشده بود. علت ا دهیطال به او بخش

گنج را   د یبه چه علت صمصام با دانستنیم بود. حنی 

 .دفن کند ترا نداش تشیکه مالک  یادر خانه

ثابت ماند. اگر  شیهااز نوشته خظ یرو  نگاهش

 کیس قدیس یخانه
 
به  میتصم به گنج ربط داشت، واقعا



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 یامرگشان حادثه ا یحذف طال و شوهرش گرفته بود 

و رو کرده بود تا بتواند حدود  ر یبود؟ اسناد را ز  یعیطب

  .ابدیرا ب قدیس کنویز   یساخت خانه

ساخت با  خی    . تار د یکالفه کش  نفیس خی    تار  داکردنیپ با 

 یت. اگر خانهداش زمایز فرار صمصمام هم نر یتقر  خی    تار 

 د یماجرا داشت، شک نداشت که با نیبه ا ربظ قدیس

آن هم توسط صمصام ساخته شده باشد، اما علت 

  نکهیا
 
صمصام در آن خانه سکونت نکرده و مجددا

 .دیفهمساخته بود را نیم یاخانه

ز ب اد یمسافت ز  گر،ید مشکل ها دو خانه بود. اگر خانه یر

 قیحدس زد که از طر  شد بودند، یم گر یکدیدر مجاورت 

 یحاال تقر  به هم راه دارند ویل نز یرزمیز  نقنر 
 
  .محال بود با

کهن   ار یبس یکه ساختار   یمیقد یدر شهرها دانستیم

چندان  نز یرزمیز  یها و مجار دارند، احتمال وجود تونل

 که به  مثل تونیل ست؛یدور از انتظار ن
 

ز در ح تازیک  یر

 کیس  نکهیودند؛ اما اب افتهیمسجد امام اصفهان  یبازساز 
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ز آگاه باشد و با چن ها یر مس نیاز ا  یاماهرانه یز یر طرح یر

 .را به هم وصل کند دور از ذهن بود نهدو خا

ز م یخودکارش رو  با  ب گرفت و تصو  یر  نامهتیوص ر یرصز

 .را بزرگ کرد

« 
 

  یرا رو  زندیک
 

 آب بنا کردم. روزگارم به همان آشفتگ

تاب  خانمسیشد! دمادم هول بود و وال! ان کشنی   اهایل

و زود من را با نادر تنها گذاشت. گنج را  اورد یبال را ن

گنج   گفت؛یم سیدردش! ان انیدفن کردم م یاگوشه

دانستم که از بال  ر ی! چه دگفتدام بال بود و خوش یم

 «!ترخوش ورتر هر چه د

ز  جلب که نظرش را   جا کرد تا به قسمت دویمرا جابه میی

 .کرده بود برسد

گنجند و نام!   که سگان و ددان در یی   د یباش مراقب»

! خطر را مراقبت الزم بدییِ  ِی جو کیاز ن د یبرحذر باش

به گنج  د یاست و خواسته را ممارست. گر از دام بال ره

ز ی قی. توفد یابیدست  حاصل گردد که از بال  وقنی  افیی
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نه هرکه  مرغیکه س  د یینجو  ادهیو ز  د ینخواه ادهی. ز د یبره

است و نه هرکه را رواست  «!را شز

حرف شهاب  اد یفوت کرد و به  ونیر را کالفه به ب نفسش

ز در روز مالقاتشان در باغ ف  تیرا وص تیافتاد. وص یر

بود و حاال حس  دهیدم مرگ نام یوانهیشباز د کی

چند صفحه پر بود  نینگفته است! شاش ا راهیر  کرد یم

صمصام  د یا خودش فکر کرد؛ شاکلمات. ب  لیقب نیاز ا

از فرزندانش داده  گی ا یرا به نادر  نجموقع مرگ آدرس گ

از  یبه دور  د یفقط از جهت تأک تیوص نیاست و ا

 کدگذار  تیوص د یفهمحرص و آز است. نیم
 
 یواقعا

 د یشا افتیرا یم یمینه. اگر آن کتاب قد ا یاست  شده

 .را باز کند و پنهایز  احتمایل یتر کدهاساده توانستیم

قرار داد. حاال  شیرو ها را روبهاز خانه اشذهنز  کرویک

بود. جز  دهیبه حرف شهاب رس یگر یاز هروقت د شیی یب

پرده از  خواستخودش هم یم س،یبه پل یی آن قول کذا

موضوع که  نیا دنیراز بردارد. از دو روز قبل و فهم نیا

 .د بودبوده است، حالش ب ونسیاز اجساد متعلق به  گی
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داده بود که امکان  ایمیجوابش را نداده و تنها پ پدرش

ها در گوشش زنگ ندارد. نگران بود و حرف دیهپاسخ

ش را داشت که  وسفی. زد یم هنوز بازداشت بود و خیر

اند. با خودش فکر کرد؛ شده یی بازجو نفر اسایس نیچند

ز  یموقع آن حادثه برا وسفیمگر  مادرش، دم از رفیی

شهر  نیدر ا ونسیقرار نبود  مگر ه بود؟ پرسش نزد

در آن خانه دفن کرده  یی نباشد؟ پس چرا جسدش را جا

رخ  پرسکیسر  ا یبودند؟ چه موقع آن اتفاق افتاده بود؟ آ

ز بود؟ با چه انگ یگر یقاتل شخص د ا یداده بود  او را  یاهیر

و دلش را به  د یچیبد در وجوش پ کشته بودند؟ حیس

 .شور انداخت

که متعلق به   را در قسمنی  ونسینداشت جسد  شک

بود دفن کرده بودند و قاتل از ترس رو افتادنش،  قدیس

 آن موقع، قدیس  شیجابهجا 
ً
طور همان کرده بود. احتماال

کرده و   یدار یرا هم خر  ال یعمولسهم زن گفتند که همه یم

بودن خانه، اقدام به قتل  قاتل هرکه بود، با علم به خایل
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مشت کرد تا  نهیس یسد کرده بود. دستش را رو و دفن ج

 .دیر تپش قلبش آرام بگ

...قبل از ونسیشاغت.  آد یم سیمامان...مطمئنم پل-

ز تو مرده   بعدش؟ ا یرفیی

نبود علت در  د ی. بعد یچشمش چک یاز گوشه اشگ

س نبودن پدرش هم ز دسیی  .دیباشد. لب گز  یر

 دمیم . قولدممامان...قول یم کنمیم داشیقاتل رو پ-

کردند   تیتو رو اذ کنمو ثابت یم کنمکار رو برات یم  نیا

به اون گنج برسم.  د یو بهت تهمت زدند، اما قبلش با

ز چ یلیخ فیمنم مثل شهاب مطمئنم اون گنج تکل رو  ها یر

کردند،   دا یبفهمم تو رو کجا پ د ی. بعدم باکنهروشن یم

بابا گفت  گه؟ید یجا ا ی... دار یسپ یکوچه  یخونه یتو 

 !توت نداره قدیس یاونجا درخت توت داشته و خونه

ز چ ناگهان از شش عبور کرد و صاف نشست. آنقدر  ییر

   د یکوبقلبش تند یم
 

 یقهی. کرد یم که احساس خفگ

 .دیکش  قیعم بلوزش را از گردنش فاصله داد و نفیس
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 ۱۹۲پارت#

 یتا اتاق صبورا رفت و بازگشت. صدا با نگرایز  نگاهش

. در دو روز گذشته د یرسصبورا به گوش یم یناله

ز ب ینتوانسته بود با او حرف بزند و انگار فضا او و  یر

 یصدا وقتبود که وقت و یر  ختهیدوباره به هم ر  یمهد

. بعد از دو روز فکر کردن به د یشنصبورا را یم یهاهیگر 

 با دهیرس جهینت نیا
 
در ارتباط با  د یبود که صادق شخصا

بعدها  کهیحرف بزند. طور  یصبورا  با مهد یگذشته

ز صبورا نشود. هرچند هم دنیگذشته باعث آزار د  نیا  یر

 یگر یمثل هر انسان د یکه بعدها مهد  د یترساالن هم یم

 .آزار دادن بسازد یبرا یاصبورا حربه یهااز ضعف

ز کرد. چ  شیموها انیدست م ناراحت مثل خوره  ییر

صبورا  شانینش، حاالت پر اکنو  . نگرایز د یجو مغزش را یم

بود که ناگهان کشفش کرده بود.  قنی ینبود، بلکه حق

لب  ر ی. ز د یو لب گز  د یها چرخخانه کرویک  ینگاهش رو 

 !ایزمزمه کرد؛ خدا
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قرار  یادر آن ساکن بود، خانه که قدیس  یاکوچه  یابتدا

است که  یابود؛ خانه داشت که شهاب آن روز گفته

  نیها قبل صدرالدسال
 

. کردند یم و شهناز در آن زندیک

ز اول یکه در آن مژده، مادرش، برا  یاخانه بار هاشم،  یر

 .بود دهیپدرش، را د

گفته بود که   نیصدرالد ادآورد یبه  وقنی  د یلرز یم دستش

 یکه در خانه  و مادر صبورا، زمایز  هیهمسا پرسک عیل

  یگر ید
 

اند، همان ها بودهآن یهیهمسا کردند،یم زندیک

ز مادر و پدر او، اول یکه روز   یاانهخ  گر یکدیبار در آن  یر

 یانداشت. خانه شیی یب معنز  کی نیرا مالقات کردند و ا

 یکه شهاب نشانش داده بود، در همسا
 

 یخانه گ

ها آن یپدربزرگ و مادربزرگ صبورا قرار داشت و روزگار 

 یهم در همسا
 

  قدیسخانه گ
 

 ی. ناباور واکردند یم زندیک

 .ش گذاشت و با خودش زمزمه کرد یگفت و دست رو 

ها و تشابهشون صبورا اشتباه نکرده بود. اون خونه عنز ی-

ز چ یلیخ عنز یبه اون عکس درست بوده!  هم  گهید یهایر

  !درسته گهکه صبورا یم
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باشد.  دهیمادرش هرگز مادر صبورا را ند زد؛یم حدس

 یگفته  تر بود و مادرش طبقمادر صبورا از او کوچک

 
 

را  شیهانکرده بود. چشم شهاب، هرگز در آن خانه زندیک

وحشت صبورا  اد یداد. به  هیتک صندیل بست و به پشنی 

 .دیافتاد و لرز  قدیس یاز خانه

نبوده، سکته  علتصبورا، اگه بفهمه ترسش یر  چارهیب-

 به دنبال مامان من بود، ویل . درسته که قدیسکنهیم

 موقع ماجرا . قدیسترس صبورا هم درست بود 
ً
 یاحتماال

 ها یموسو  یاجداد یمادر صبورا، هنوز ساکن خونه

 شهمجبور یم دجاللیکه بعد از مرگ س  یی بوده. جا

 .ترکش کنه

را  اشداشت. چشم باز کرد و گویسر  یبد ار یبس حال

صادق را  یرا باز و صفحه رسانشامیبرداشت. پ

ساعت  نیبودن صادق در ا نیوجو کرد. آنال جست

ها و دانسته یبا صادق درباره د یبود. با خودش نعمنی 

خورد و  کیزود ت یلی. سالمش خزد حرف یم شیهاحدس

  .پاسخ گرفت
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 یر سالم، شبتون بخ-
ی
 افتاده؟ . اتفاف

دو صبح بود و  کی. نزدد یساعت چرخ یرو  نگاهش

 .صادق حق داشت نگران شود

- 
ی
حرف باهاتون  خواستمفقط یم فتاده،ین نه، اتفاف

  .بزنم

 کرده؟  دا یپ صبورا مشکیل-

نگران" و دلش  شهیبا خودش زمزمه کرد "برادِر هم سها 

 .خودش سوخت یی تنها یبرا

 .ازدواجش یهاش و مسئلهکابوس  شهیمثل هم-

. د یطول کش شد، اما پاسخش کیم دهیشعت دبه امیپ

ز که مدام عبارت  یدودل برا ا یبود  قرار صادق یر  نوشیی

" باال ز . عاقبت رفتو یم آمد صفحه یم ی"در حال نوشیی

 .کرد  افتیرا در  امشیپ

  افتاده؟ یدیاتفاق جد-

 .کرد  پیو تا د یکش  قیعم نفیس

پدربزرگ و مادربزرگ  یمیقد یشما آدرس خونه-

 د؟یرو دار  تونیمادر 
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 .صفحه ظاهر شد یرخ داد وکلمات رو  مکنی 

  شده، سهاخانم؟ چی -

 خانمقدیس یبه خونه ها ربظنه؟ اون آدرس ا ی د یدار -

 داره؟

 :کرد  پیشعت تابار صادق به نیا

 یهاکنم چون حرف  قیدر موردش تحق خواستمیم-

اومد باعث  شیکه پ  صبورا نگرانم کرده بود، اما مسائیل

 .شد فراموشش کنم

 .کرد  پیو صادق باز تا د یلب گز  سها 

 میها رابطه نداشتراستش ما با اون-
ً
. بعد از مامان هم کال

. مادربزرگ و پدربزرگم که فوت کردند، دمشونیند گهید

از  ما رو کامل کنار گذاشتند و من آدریس ها یی دا

 !دیشده؟ نگرانم کرد ندارم. چی  کدومچیه
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د شیابروها انیو م د یکالفه کش  نفیس سها   .را فرسر
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و احساسش به شما  خانمقدیس یخونه یهصبورا دربار -

 
ز
 زده بود؟ حرف

صادق  یدار شد. سها نگران از صفحهصادق ادامه مکث

ز را باال و پا رسانامیآمد و پ ونیر ب  یکرد. چراغ صفحه  ییر

و متوجه شد که  د یکش  شهاب هم روشن بود. آیه

ز است. یر  صادق  یبه صفحه قرار صادق در حال نوشیی

 .برگشت و به آن چشم دوخت

- 
ز
 زده؟ صبورا از مادرم با شما حرف

به صادق  خواستجواب نداد. دلش نیم عی    ش  سها 

ها دوست را جز پدر آن مادرش کیس داند که یم  د یبگو 

 :مکث نوشت داشته است. با کیم

  یگفته تو -
 

 خانمقدیس یمشابه خونه یادر خونه بچگ

 
 

با  آد ...باباتون خوشش نیمنکهیو ا کردهیم زندیک

 !رو بشهمادرتون روبه یمیخاطرات قد

 ر ی. صادق پشت خط بود. ناگز د یدر دستش لرز  گویسر 

ش  کوتایه  پریستماس را پاسخ داد. صادق بعد از احوال

 .اصل مطلب رفت
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 الیک دونمسهاخانم؟ یم د،یبه من بگ د یخوایم شما چی -

 .دییر گتماس نیم

شاغ اصل مطلب  راستکیسها سخت بود که  یبرا

 .برود

ز راستش من چ- ...بعد از بد دونمهم یم یاگهید یهایر

که   یی هاو بهونه تشیحساس دنیشدن حال صبورا و د

...از بابا آورد تون یمبه خانواده ینشون ندادن مهد یبرا

ز چ یلی...خب...بابا خدمیپرس میقد یدرباره بهم  ها یر

 .گفت

ز عرض اتاقش را باال و پا صادق  یپنجره یرو رفت روبه ییر

ف بود وحاال  تی. روز بعد عازم مأمور ستاد یا اطیحبهمرسر

ز کرده بود. سها ام  دا یپ یدیجد یدغدغه  بود ویل یر

 .افتخار نداشت یشان جاگذشته

 خب؟-

 .اتاق صبورا نگاه دوخت یبه در بسته با ناراحنی  سها 



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ز بابا از علت مرگ مادرتون گفت و هم-  نکهیا طور یر

باهاشون تنها  شون،یبعد از مرگ ا ا چند ساعنی صبور 

 .بوده

اتاقش  یو ناراحت به پنجره د یکالفه کش  نفیس صادق

   بود از سها ممنون یم د یچسباند. با شایز یپ
ز
از  که حرف

 .مادرشان نزده بود خودکیسر 

 یلیرو هم خود صبورا بهم گفته بود که...مادرتون خ نیا-

هاش و از خواسته گفتهیم  می...از قدزدهباهاش حرف یم

ه بگم آروزهاش...متوجه منظورم یم ا یو   د؟یشبهیی

ز . چد یاخم درهم کش صادق ماجراها  نیاز ا ییر

متوجه منظور سها بود. صبورا از  ویل دانستنیم

 آرایم ی. بلهدانستاز او یم شیی یمادرشان ب یگذشته

 .گفت و سها باز هم ادامه داد

که   و شویک ها دهیشن یر ثصبورا تحت تأ کنممن فکر یم-

 
 

  یاز ش گذرونده ماجرا در بچگ
 

مادرتون براش  زندیک

و  کنهیم سهیباهاش مقا میپررنگ شده و خودش رو دا

ز پدرتونم هم کنهفکر یم  کهیی ! تا جاکنهکار رو یم  یر
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ما بوده مبادا پدرتون فکر  یهیهمسا یبگه مهد ترسهیم

 !بکنه شارهدرب یناجور 

. پنجره را باز د یکنار پنجره کوب  وار یمشتش را به د صادق

 یلیشد حالش را بهیی کند. افکار صبورا خ یکرد تا هوا

 .دانسترا خوب یم نینبود و ا تیهم دور از واقع

 کهیطور  یمشکلش حل بشه. با مهد د یبهش کمک کن-

...به صبورا د یبگ میسؤال نره از قد ر ینفستون ز عزت

...من اد یب یبه خواستگار  یمهد د یو کمک کن د یکمک کن

ز هم . حنی شهتر یمروز شکنندهصبورا روزبه نمیبدارم یم  یر

 .آدخواب یمش از اتاقناله یحاال هم صدا

. د یکش  هیشد را به داخل ر  یهوا قیعم با نفیس صادق

 .دشوار شده است شیبرا دنینفس کش کرد احساس یم

من حرفاتون رو قبول دارم  ه؟یسهاخانم، اصل ماجرا چ-

  که چی   فهمماما نیم
 

مادر  یمیقد باعث شده محل زندیک

 .دیبا من حرف بزن د یما براتون مهم بشه و بخوا

 .دیچرخ ها کرویک  یو نگاهش رو  د یسها ناراحت لب گز  
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- 
 

با پدرو  یکه مادرتون در زمان مجرد  دمیفهم من تازیک

ون هم یبودن! اونم تو  هیمادر مهندس صولت همسا

 .قرار داشت خانمقدیس یکه خونه  یاکوچه

آورد. ترس او از  اد یخواهرش را به  یهاحرف صادق

مادرشان  یبه گذشته شده ربظ دا یمبادا جسد پ نکهیا

 .دیکالفه کش  داشته باشد. نفیس

 .شهنیم باعث نگرایز  ویل هیبیتصادف عج-

. د یکوبرا تر کرد. قلبش دوباره تند یم شیهالب سها 

 .صادق با او بد برخورد نکند کرد خداخدا یم

. صبورا به من ستین نیراستش مسئله فقط ا-

دستش بوده که   گفته...مادرتون موقع مرگ...عکیس

 !بوده خانمقدیس یخونه هیشب

 .حبس شد نهیصادق در س نفس

بچه  کیذهن  یدهییزا ها نیا کردممن تا امشب فکر یم-

...راستش...من هیواقع ها نیا دونمبوده، اما االن که یم

ز که صبورا...از چ  ترسمآقاصادق! یم ترسم،یم خیر  ییر

 کشنمن رو یم گهیم وقتو یر  داشته باشه که وقت
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 نیا ترسم! من...من یمترسه...از پدر و پدربزرگتون یما ی

  تیواقع کیدر  شهیر  ها ستر 
 
داشته باشه نه رصفا

 .صبورا باشه یگونهوسواس یفکرها

. د یکوبدهانش گذاشت. قلبش تند یم یدست رو  سها 

صادق هم  داد خط نشان یم یسو آن یهانفس یصدا

 .ندارد حال خویسر 

 ...دیکنشما که فکر نیم کشنش؟یم گهصبورا یم-

 .حرف صادق رفت انیم به

 یخواهرتون رو جد د یبا دونم...فقط یمدونمنیم-

هاش! دو هم در رابطه با ازدواجش و هم ترس د،ییر بگ

کمکش   د یتون. فقط شما یمنهیبشبه دوباره کابوس یم

هم درمان  د یو کمک کن د یرو بفهم تیواقع د ی. باد یکن

 .داشته باشه بشه و هم ازدواج خویر 
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. پدرشان شود یم خایل شیپاها ر یاحساس کرد ز  صادق

وع یم یهاکابوس  وقنی   کیس  گذاشتنیم شد صبورا شر
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و  د یکششود! خودش صبورا را به آغوش یم کشینزد

خواب شود!  ا یتا آرام  خواند قدر در گوشش ورد یمآن

سد! همه نگذاشته بود کیس ز چاز گذشته از او بیی را در  یر

داده، پنهان کرده بود تا رخ یواقعهرابطه با مادرشان و 

اده بود. بزرگ به جان صادق افت نرود. تریس شانیآبرو 

خانواده را  یهاشهیکه ممکن بود ر   یاترس از واقعه

 .بلرزاند

 آقاصادق؟-

 رمتجارت یم ی. براتیمأمور  رممن...من دارم یم-

 !ستمین نجا یگم بشه! ا  میارمنستان...اما قراره گوش

 دهیخواب صالی. استستیماجرا چ د یساده فهم یلیخ سها 

 .در کالم صادق دلش را لرزاند

 بره؟ یاگهی...کس دد ینر  شهنیم-

 .میختینه! براش برنامه ر -

 ینگران فکر کرد ممکن است با نبود صادق فشار رو  سها 

ها را با دور کردن مادر آن شود. مثل وقنی  شیی یصبورا ب

 .اش شوهر داده بودندمرد مورد عالقه
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  د یاگه بر -
ی
 ؟چی  فتهیب و اتفاف

. پدرتون با بابا تماس گرفته و گفته قراره افتهنیم-

ز هم یبرگرده، برا یزودبه  اد یقرار گذاشتند که هنگام ب یر

 یترم بعد یاونجا تا صبورا ترمش تموم بشه. برا

 میکه همرس صبورا براش تصم  هیجد مشونیهم...تصم

 !هیر گیم

 .دیلب گز  با ناراحنی  سها 

 آد؟فردا هنگامه یم-

 .آرمشاره خودم یم-

ز هم یبرا دونه؟بورا یمص-  خته؟یبه هم ر  یر

- 
ً
 !احتماال

با  دشیفکر کرد پس علت اختالف جد با ناراحنی  سها 

 ینداشتند و مهد یادیروشن شد. وقت ز  یمهد

 صادق در گویسر  یبازنده باشد. صدا خواستنیم

 .دیچیپ
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با صبورا حرف  کنماون موضوع...خواهش یم یدرباره-

ز . در اولد ینزن برگشتم خودم درستش  فرصت، وقنی  یر

 .کنمیم

صبورا،  یباشه، فقط...حواستون باشه ممکنه گذشته-

ز رو از ب شندهیآ ه یر  !بیر

و زمزمه کرد  د یکش  شیموها انیم دسنی  شایز یبا پر  صادق

 !دونمیم

خواستگار  یآقا نیا اد یدرضمن...ارصار ز -

 یر  د یمشکوکه...مطمئن
 

 به کفش نداره؟ گ

 .و لب زد ختیرا به هم ر  شیموها صادق

 .نباشه نه گیترها ر وپاخت با بزرگاگر ساخت-

 .متوجه حرف صادق نشد سها 

ز چ-  د؟یگفت  ییر

 .گفت  آرایم ینه صادق

ز . در اولد یمراقب صبورا باش- فرصت باهاتون تماس  یر

...بابا...موظفه به من جواب بده...من صبورا میر گیم

 .ستمین
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 ....منظورم موقع تجارتهد یمراقب خودتون باش-

ز . سها سومد یکش  قی ینفس عم صادق بود که  ینفر  یر

ز بود و هم تلخ. اول نییر هم ش نینگران بود و ا شیبرا  یر

ن بود و دوم ز نفر نسیی  دهیکه فهم  روز ینفر هنگام. از د یر

بغض کرده بود و آخر شب موقع  رود بود به ارمنستان یم

را سد کرده و گفته  شیر خروجش از خانه، با خجالت مس

شدتر باشه...ممکنه مثل دفعات  رمنستانبود "ممکنه ا

قطع بشه....مراقب خودتون  هو کیقبل تماستون 

ز شایلدیباش  انیبه گردنش او را م " و با انداخیی

که هنوز به   تنها گذاشته و رفته بود. شایل شیهادودیل

تنها گرمش نکرده بود که بدخواب و نه گردن داشت ویل

جوان، در  خیی د انیهم کرده بود. احساس ع نشیغمگ

ن بودبرابر خط  .ونشان نسیی

 آقاصادق؟-

بود. نه مثل  یگر یسها طور د یدر صدا دهیخواب نگرایز 

ن و نه مثل هنگام. قلبش را به بودنش گرم یم  کرد؛نسیی

 .خواهر کی گاه،هیتک کیمثل 
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مواظب خودم هستم، ممنونم. شما هم مراقب -

 .دیخودتون باش
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او  یآمد. برا ونیر صادق ب یاز صفحه با ناراحنی  سها 

ام قائل بود و یم صبورا  یتمام تالشش را برا دانستاحیی

 تیاز ترب یصادق قدر  کرد . فقط آرزو یمدهد انجام یم

خواهر و برادر  یو رابطه گرفتخشک پدرشان فاصله یم

صبورا هم کم  یدهیمشکالت عد د یشا شد،یم تر کینزد

 ینگاهش دوباره رو  گویسر   دنی. با لرز د یگردیم

 .از شهاب داشت امی. چند پد یچرخ رسانشامیپ

ها با حال ستاره یدار یبسالم، خانم سها! فکر کنم شب-

 داره، نه؟ خوایز هم

ز باز و پازمزمه کرد زبان سها   .رفت تر ییر
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کاره نصفه یپروژه نیخراب و چند با حایل شبمهین-

با حالم  اتشیاب نیدل و روزگارم فال حافظ گرفتم. ا یبرا

  .داشت خوایز هم

 مرادم گردد/ من نه آنم که زبویز  یر برهم زنم ار غ چرخ

  کشم از چرخ فلک

از بر او  بیرق یا / یبار  ینگذار  ششیبِر حافظ خو  چون

 دو قدم دورترک کی

 :تو فرستاده یهم فکر کنم حافظ برا تیب نیا

زر  ار یتجربه کن/کس ع خلوص منت ار هست شگ در 

 ناسد چو محکخالص نش

 امیغره رفت و پچشم امیپ یسو مخاطب آن یبرا سها 

 .را خواند یبعد

 م؟ییر بگ کیهم به فال ن شیبه نظرت باق-

 خنده هم
ی
شعر را  اش گرفته بود و هم حرصش. باف

بود که  حافظ را کیس کیو  صد یخوب بلد بود. غزل س

 .را گرفت و نوشت مشینشناسد؟ تصم

 .دمیم حیو نه رو ترج و شصت صد یسالم. من غزل س-
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 .دوباره نوشت بعد 

 د؟یایب یی با من جا د یتونیم-

در جوابش مکث رخ داد.  شد ویل دهیشعت دبه ها امیپ

فکر کرد شهاب به دنبال غزل گشته است؟ لبخند زد و 

  .لب شعر را زمزمه کرد ر یز 

خود غلط بود آنچه  / میداشت یار یچشم  ارانیز  ما 

 میپنداشتیم

 و تخیم میرفت ا یدهد/ حال بر یک درخت دوسنی  تا 

 !میکاشت

 .شهاب افکارش را پاره کرد ینوشته

 .کارهام رو هماهنگ کنم  د یو کجا؟ با یک-

داد. شهاب او را  هیتک باال انداخت و به صندیل یی ابرو

 ایمیپ انشیتمام آشنا یبرا امیپ نیوگرنه ا شناختنیم

ز آمدلهره کمک درخواست   از کیس نیسها آذ بود. وقنی  یر

و بس. پس  د یرسدردش و خطر به مشام یم یبو  کرد یم

 یک
 
چه  دند؛یپرسیم شیی ی! بشد و کجا نیم جوابشان قطعا
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لرزان  ! با دسنی میافتاده؟ نگرانت شد یبد تفاقشده؟ ا

 .نوشت

 فردا عرص. ساعتش رو خیر یم-
ً
 .دماحتماال

 .پاسخ گرفت شعتبه

 .خوبه عرص کارم کمه. منتظرم-

زل زد. ذهنش پر  شیرو روبه وار یرا بست و به د صفحه

 آمد،بود؛ هنگامه یم ومرج بود. فردا روز سخنی از هرج

خود  یو به رو  کرد آگاهانه بدرقه یم د یصادق را با

ز چه چ آورد نیم  برا نی. اداند یم یی هایر
 
صادق و  یقطعا

و بعد به  کرد آرام یم د یتر بود. صبورا را باهنگامه سخت

کند و   را برریس ششیآزما جیتا نتا رفتشگاه یمیآزما

علت مرگ جسدها و  یدهد. درباره یبه دکیی زند جوایر 

مثل خوره به جانش افتاده بود که دعا  شباهتشان، شگ

با شمس  توانستغلط باشد. عرص هم یم کرد یم

ز کتاب، با شهاب پ  یهماهنگ کند و برا ود. بر  ششیگرفیی

پوست لبش را کند  ناراحنی سهم شمس! با  ماند فقط یم

مثل جرقه از ذهنش  یو طعم خون در دهانش ماند. فکر 



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

را  کیس  د یلبش کش آمد. فقط با یگذشت. لبخند رو 

 .و بعد برد با او بود کرد قانع یم

 !جناب شمس کنم،یم هیحسابت رو باالخره تسو -
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   اد ی
 

ز یباالوپا گرفته بود زندیک ز ساده بود  یر دارد. نه باال رفیی

ز و نه پا نبود  ر یپذآمدن دلچسب. ماندن در قله امکان ییر

  نویسیس یر و س
 

 تا آخر عمر ادامه داشت. گایه زندیک

  یابه قله دنیرس
 

و گاه  گرفترا در بر یم تمام زندیک

نه  بود؛. اما هرچه داد عمر را به باد یم یارهاشدن از دره

روزها هم خواهد  نیا دانستبود و نه قله. یم دره ماندیز 

 یگذشت؛ مثل تمام دوازده سال گذشته! مثل روزها

 یروزها ا یمادر باخیر شده بودند  یمار یکه از راز ب  سخنی 

مراقبت  یکه مادر فرار کرد و پدر برا  بعدتر از آن، زمایز 

که آن   د بو  نیا دانستاز مادر به دنبالش رفت. آنچه نیم

در دره بود  ا ی کرد له بود و سقوط را تجربه یمروزها در ق
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 یاالن کجا دانستنیم بعد از آن باال آمده بود؟ حنی 

  نویسیموج س
 

 !قرار دارد زندیک

خاطر مالقاتش را صاف کرد. به اشیو روش  د یکش  آیه

با گل درشت قرمز به ش  یلیساتن ن یبا شمس روش 

ز کرده بود. چ  یدکیی زند یهاکه برق به چشم  ییر

 ییر بر لبانش نشانده بود، تغ تیانداخته و لبخند رضا

ز او با هم یافهیواضح ق  .ساده بود یروش  ضیتعو  یر

شدتر بود و لرز به تنش  شگاهیاز داخل آزما ونیر ب یهوا

« زودتر تمام شود!  یکاش د»لب زمزمه کرد  ر ینشاند. ز 

کوتاه زمستان و   یروزها یر تقص اششایز یانگار پر 

  .بلندش بود یهاشب

به اعصابش وصل کرده و آن  کیسر   کیس  کرد یم احساس

. از سوختیم شیهاو چشم کرد . شش درد یمکشد را یم

ز نت  یصبح برا به  یبندو جمع یی نها یجهیگرفیی

ز چ شیآزما یجهیآمده بود. نت شگاهیآزما نبود که  ییر

او  تیانتظارش را داشته باشند. قاطع یدکیی زند ا ی سیپل

ها را متقاعد بود هم نتوانست آن ردهکه ارائه ک  در جوایر 
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داشت گزارش به باالدست شگرد  نانیکند. هرچند اطم

حال  نیفرق خواهد کرد. با ا تیبرسد وضع یمرادشاه

 .تهران بودند یجهیهمه منتظر اعالم نت

زمان خواسته بود. اگر  نظر قطیعاعالم یبرا تهران

 
ز
 التشیخانواده و تحص ینهیشیپاو از  اطالعات کاف

 صیشعت نوع سم را تشخ نیبه ا توانستنبود، نیم

 کیبرسد.  جهیبه نت رتر یکه د  داد دهد و به تهران حق یم

شده بود. هرچند  یی نوع سم در بدن هر دو جسد شناسا

به به جمجمه بود، اما جسد  ها از آن گیعلت مرگ  رصز

 به گر ید
 
 .خاطر سم مرده بودقطعا

 
ز
ز کوتاه را پا  یهاو پله د یکالفه کش  پوف رفت. کارش  ییر

 یگر یتر از هر زمان دذهنش آشفته تمام شده بود ویل

ز رضا  یبرا بود. سه ساعت معطیل  ها باالدسنی  تیگرفیی

 
 

کرده بود.   طاقتشاضافه شده و یر  ها شیآزما به خستگ

به خود آمد. شش را به اطراف  نز یبوق ماش دنیبا شن

ز ماش دنیچرخاند و با د شهاب به ساعتش نگاه کرد.  یر

 یی هااو متعجبش نکرد. با قدم دنیو ش ساعت رس قیدق
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که محکم نبود جلو رفت. شمس خواسته بود ساعت 

داشت تا  زمایز  خواست. دلش یمند یپنج او را در خانه بب

متأسفانه آنقدر در  ویل کرد آرامشش را جمع یم

 یبرا ه زمایز ک  د وپاسخ شده بو معطل و پرسش شگاهیآزما

نمانده بود. شانس آورده که از قبل  شیتمدد اعصاب برا

 .فکر کرده بود شیهابه لباس

 یباز کرد و او خسته رو  شیدر را از داخل برا شهاب

جواب داد و  نشست. شهاب سالمش را به گریم صندیل

 .کرد  میرا به سمتش تنظ یبخار 

 ؟خویر  ده،یرنگت پر -

. احساس شما باعث در جواب شهاب گفت آرایم خوبم

. نگاه د یر باد گرم بگ شد دستش را به سمت خروچر 

. د یاو چرخ یلیوشلوار نبلند و کت یپالتو  یشهاب رو 

 .نشستظاهر متفاوتش به چشم یم

از من  . کمگمشخصه خسته و البته کالفه هسنی -

 .یتر خسته شهیاز هم آد؟بریم

 ؟یر کبیر ام ابونیخ د یبر  شهخوبم. یم-
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ز به مالمت تکان داد و ماش یش  شهاب  .را روشن کرد یر

 م؟یکجا قراره بر   یدیم حیتوض-

 .بود دهی. به قسمت سخت ماجرا رسد یلب گز  سها 

 یمیقد یآشنا کیرو از  لهیوس هیکتاب و   هی خوامیم-

 !ششیتنها برم پ خواست. منتها...دلم نیممیر بگ

س یی ابرو شهاب  یچرا من را برا د یباال انداخت و نیی

ز ! ماشیاانتخاب کرده همرایه  تیهدا یکنار   نیرا به ال  یر

 .را دور زد ابانیکرد و خ

 ...جوونه؟هیر پ ه؟یآدم...شخص خاص نیا-

بسته به شهاب کرد. اگر شهاب چشم نگایهمین سها 

 می! تصمکرد به عقلش شک یم افتاد،دنبالش راه یم

ها شهاب را آماده کند و حاال آن یی ارویداشت قبل از رو 

 .تنها زمان ممکن بود

از  گیهفتاد رو داشته باشه.  د ی. شاهیر شمس پ یآقا-

کت نیتر بزرگ منطقه  یگردو جهان یگردرانیا یهاشر

دانشگاهه و به  مایل انیاز حام گیاز...  گیرو داره. 
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ز هرچ ربط داشته باشه عالقه  رانیا یکه به گذشته  ییر

 !داره

 !آدازش خوشت نیم-

 .کرد  د ییتأ

 !آدنیم-

 .شد طرفهکی ابایز یفرمان را چرخاند و داخل خ شهاب

 آدم خطرناکه؟ نیا-

 .دیلب گز  سها 

 !باشه تونهیم-

 ...کتاب رو  نیا-

 دونمکه من یم  هیآدم داره! حداقل تنها کس نیفقط ا-

 !اون رو داره

 .دیتکان داد. سها به سمتش چرخ د ییبه تأ یش  شهاب

. شک قهی! کارش حرف نداره و دقهینیپلیسیآدم باد-

ز ندارم اگر هم  د یکنفکرشم نیم حنی  دشینیبب یطور یر

ز چ نهیا تیممکنه خطرناک باشه، اما واقع که نشون   ییر

 د؟یایبا من ب د یترس. شما که نیمستین دهیم
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نگاه  ها ابانیخ یبدون مکث نه گفت و به تابلو  شهاب

 .کرد
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ز خیابان موردنظر، یگ از جدیدترین و لوکس ترین نشیر

های شهر بود، با ظاهری بسیار متفاوت با خیابان

 .های اصیل و بافت قدیم شهرساختمان

 ؟ی این آدمقراره بریم خونه-

سها شی به تأیید تکان داد و به شهاب نگاه کرد. ابروهای 

ها بود. فک روی هم قفل، چشمشهاب در هم گره شده 

ه بود. فکر مرد جوان مشغول  ریز شده و به مقابل خیر

 .بود

های خاصش رو توی خونه شمس عادت داره مالقات -

کت عریض وطویلش و پست خاض که انجام بده. شر

ز مالقاتداره اجازه نیم ای هایی رو جای دیگهده چنیر

 .انجام بده
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به سها نگاه کرد. سها  ابروی شهاب باال پرید و پرسؤال

 .نگاه نگرفت و شهاب پرسید

سم چطور باهاش آشنا شدی و اگر اینقدر یم- تونم بیی

 ؟خطرناکه چرا اینجاییم

چند سال پیش از طریق دانشگاه باهاش آشنا شدم. تازه -

و شگرم دفاعم بودم.  خواستم بیام اینجا برای تدریسیم

..فهمیدم اویز خییل کمکم کرد و بهش مدیون شدم...اما. 

ده نیست و ازش فاصله گرفتم. شمس که نشون یم

برخورده و ی اجتمایع بسیار خویر داره. خوشوجهه

کنه چه آدمیه. زیر کس باور نیمرفتارش درسته. هیچ

ش، خییل غلطا یمسایه کنه! ی پولش و البته کارهای خیر

 !شهمطمئنم ببینیدش باورتون نیم

 .اش را پرسیدو سؤال بعدیحرف به جلو راند شهاب یر 

 بشم-
ز
 ؟قراره من به این آقا چی معرف

! من رو یم- ز دونه دوست شناسه و یمیک دوست امیر

ی رویارویی زیاد دارم! البته این رو هم با توجه به تجربه

 .دونه که به هرکیس اعتماد ندارممون یمقبیل
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 !؟یه دوست؟ چرا فامیل نه-

د. نفسش کند شده و سها دستش را گرد کیفش حلقه کر 

ها که با او درد در قلبش خزیده بود. تنهایی چه بازی

ی ها که نکشیده بود تا به این نقطهنکرده بود. چه سخنی 

اعتمادی برسد و خودش بماند و خودش. چند سال یر 

قبل خدا نجاتش داده بود وگرنه آن حجم اعتماد به 

 بود، ای که به او پیدا کردهشمس و حس پدرگونه

توانست شش را به باد دهد. نگاهش را به سمت یم

 .خیابان چرخاند و زمزمه کرد

ز و فامیل نزدیک پیشم نیست، یم- دونه...بابا اینا نیسیی

ز از فامیل توضیح زیاد یم  مقابل اون در گفیی
 
طلبه. لطفا

 !نگه دارید

کرد و پیاده   ای بزرگ پارکروی خانهشهاب متفکر روبه

با تمسخر روی ظاهر ساختمان شدند. نگاه شهاب 

 .چرخید

ای مثل این فکر کردم گفنی عاشق تاری    خ ایرانه! خونه-

 !خورهخییل بهش نیم
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برایش دیدگاه شهاب جالب بود. اگر خود بیست و 

ها این دید را داشت، کمیی به این اش هم آن سالسالهپنج

 مرد اعتماد یم
 
ی داد که عمیقا ز کرد. جواب شهاب را چیر

 .داشت باورش

خوره، این خونه شاید به ادعاش نخوره ویل به پولش یم-

های فضول هم داره! های قدییم، همسایهدرضمن خونه

اند. این رو هم اضافه بینید که...همه مثل هماینجا یم

ها دار و اصیل به این راحنی های شناسنامهکنید خونه

 .رهفروش نیم

. نیم-  ؟زیز خوای زنگ بقانع شدم، خانم دکیی

د.  سها به صورت جدی شهاب نگاه کرد و زنگ را فرسر

وپاسخز در خانه باز شد. با طویل نکشید که بدون پرسش

ورودشان حیاط بزرگ و دلبازی مقابلشان قرار گرفت و 

 .ابروهای شهاب باال پرید

ی کس اندازهدونم یک اینجا رو ساخته! هیچفکر کنم یم-

ساختمان  مهندس حمیدی عاشق نمای یونایز توی

  !نیست
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 بزرگ و پهن و استخر و سها به ستون
 

های سنگ

های قوشکل بزرگ نگاه کرد. طاق ورودی گرد بود و فواره

ی بزرگ دو طرفش کار شده بود. روی دو پرنده

های ریخته بر کف حیاط قدم گذاشتند. ریزهسنگ

 خانه
 

ی قدیس، این حیاط برخالف حیاط خایل از زندیک

های بود باغبایز ماهر درختچهزنده بود. مشخص 

ز را شوسامان داده و به شکیل زیبا آراسته همیشه سیر

  .است

شدن به ایوان ورودی، قامت مردی مقابلشان با نزدیک

  .ظاهر شد

خونه خوش اومدین، خانم آذین. جناب شمس توی گل-

 !منتظرتونه

ها را به سمت پشت شلوارپوش با دست آنمرد کت

ویل هدایت کرد. سها دستش را وطساختمان عریض

ای دور محکم اطراف کیفش محکم گرفته بود و به خاطره

ز گلفکر یم خانه در چند کرد؛ به دیدار با این مرد در همیر

ی که نگهبان ساختمان هم به یادش  ز سال پیش، چیر
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داشت. صورت شهاب درهم بود و به ساختمان به چشم 

هت پیش کرد. انگار ساختمان پرابتحقیر نگاه یم

 .چشمانش کم ارزش بود

از این جا خوشتون نیومده یا با این سبک معماری -

 ؟مشکل دارید 

هردو! منم مثل مادرم اعتقاد دارم هر موجودی توی -

دنیا انرژی داره! حنی گل و سنگ! این ساختمان شاش 

سازی اصییل انرژی منفیه! غیر از اون تا ساختمان

؟ ما اسالیم هست چرا چسبیدن ایرایز  به معماری اروپایی

 !خودمون کم نماد زیبا نداریم

های بالدار بود که دو طرف ایوان  نگاه شهاب روی شیر

کردند ساختمان را دور کار شده بودند و انگار نگاهشان یم

چندان بزرگ ای نهخانهخلوت مقابل گلزدند و در حیاط

ای داشت و سققز خانه دیواری شیشهایستادند. تمام گل

افزود. سها فکر کرد زیباتر اش یمدایره بر زیبایی بلند و نیم

ی است که به یاد دارد ز  .از چیر
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خانه شدند و هوای گرم و بوی ناب به دنبال مرد وارد گل

ین از عطر گل رز و گل ها به استقبالشان آمد. ترکینر شیر

 !مریم
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خانه، شمس ای گلکیم جلوتر، زیر سقف بلند و شیشه

ی، ایستاده و نگاهشان پوشیده در کت وشلواری خاکسیی

دید که موهایش سفیدتر از قبل شده کرد. سها یمیم

قامت بود و قد است و جذابیتش دوچندان. هنوز راست

 .نشستبلندش در چشم یم

اش را به مرد مقابلشان دوخت شهاب نگاه پر از کنجکاوی

باال شانه  که به استقبالشان آمد. مرد موهای پرش را به

ی هایش با دیدن سها درخشید. با اشارهزده بود و چشم

دستش مرد راهنمایشان را مرخص کرد و به روی سها 

های سفید و سالمش لبخند زد. لبخندی که ردیف دندان

کشید. سها فکر کرد روزگاری در این لبخند را به رخ یم

 .نشستدید ویل حاال به دلش نیمفقط مهر یم
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دیدنت خوشحالم، دکیی جوان! چهار سال و  از دوباره-

کم ! خانم شدی، دخیی  !این همه تغییر

شهاب از کاف تحبیب خوابیده در کالم مرد ابرو باال 

ز سها و او روزگاری  انداخت. شک نداشت ارتباط بیر

صمیمانه بوده است. سها تشکری کوتاه کرد. شمس 

درچشم دستش را به سمت شهاب دراز کرد و چشم

گفت آن نگاه پر مهر از او دری    غ تباه نبود اگر یمشدند. اش

شده و جایش را سؤال و نارضاینی پر کرده بود. نگاه 

شمس طوالیز در صورت شهاب چرخید و شهاب 

 .مؤدبانه به حرف آمد

 ؟حالتون چطوره، جناب-

د و براندازش کرد   .شمس دست او را محکم فرسر

 نیم-
ز
، سهاجانمعرف  ؟کنز

خواست ثابت هاب کرد. شمس یمنگایه به شسها نیم

 .کند با او صمییم است؟ اخم درهم کشید

جان، آقای شمس صولت از دوستانم! شهاب شهاب-

کت ایراندخت هستند  .مدیرعامل شر
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تر شمس زمزمه کرد صولت و باز ظاهر شهاب را طوالیز 

از نظر گذراند. یگ از ابروهایش را باال انداخت و با 

 .ا رها کردفشاری محکم دست شهاب ر 

 !پرویز شمس هستم. خوش اومدید-

شهاب با تشکری کوتاه کنار سها و مقابل شمس نشست. 

ای که سها راه انداخته بود شد و آن جان متوجه بازی

چسبیده به نامش دلش را نلرزاند. مرد بود و نوع نگاه 

ز داد. صندیلشمس روی سها آزارش یم ی و میر های حصیر

ی از صمییم یمکوچک چویر باید فضا را  کرد، ویل خیر

های خانه چرخید. گلصمیمت نبود. نگاه شهاب در گل

آمد. شمس کنار به چشم یمقیمت در گوشهزیننی و گران

 .اش تکیه دادبه شهاب نگاه کرد و به صندیل

اینجا شهر کوچکیه و صولت فامییل نیست که توی این -

ین نام ها قبل استادی به اشهر خییل استفاده بشه! سال

 .صولتشناختم. صدرالدینیم

 !پرسش هستم-

 .ابروی شمس باال پرید و نیشخند زد
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! امیدوارم باید حدس یم- زدم چون خییل شبیه پدریی

ز نباشه   .اخالقت مثل اون تندوتیر

دار حرف شمس تمام نشده بود که زیز با سینز چرخ

ز چید.   روی میر
نزدیکشان شد. چند نوع کیک و نوشیدیز

ز گذاشت. شمع زیر ی و پایهقوری چا ی گرمکن را روی میر

ز  قوری را روشن کرد و دور شد. بوی خوش دارچیر

 .مشامشان را پر کرد. شهاب لبخندی زد

 یم-
 
گن ما از نظر اخالق شبیه نیستیم! هرچه پدرم اتفاقا

، من شلوغم و شم درد یم ز  !کنه برای دردشآرام هسیی

مرد جوان را اش را رها کرد، معنز حرف شمس خنده

خوب فهمیده بود. قدری روی شهاب مکث کرد و بعد به 

 .سها نگاه دوخت

م تعجب یم- کردم. غیر از این بود باید از انتخاب دخیی

  !عادت نداشنی دوسنی رو با خودت بیاری

ز چای در سها به دست های شمس که مشغول ریخیی

 .ها بود نگاه کردفنجان

ها تغییر کرده. از جمل- ز   !ه عادات منخییل چیر
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ه جوان شمس مکنی کرد و نگاه خیر اش را به چشمان دخیی

 .گره کرد

 ؟چای-

 !کنیدلطف یم-

 .چای را در فنجان ریخت و مقابل سها قرار داد

؟ بگم قهوه براتون بیارن-  ؟شما چی

 !نه، ممنون چای خوبه-

شمس شی تکان داد و فنجایز دیگر مقابل شهاب 

کرد. در تمام یم گذاشت. شهاب با تعجب تماشایش

خورد. حق با سها بود، این حرکاتش آرامش به چشم یم

وحشم خودش مرد رفتاری معقول داشت و با وجود خدم

 .دادکار پذیرایی را انجام یم

 .کار پذیرایی که تمام شد، شمس به حرف آمد

 ؟از پدر و مادرت چه خیر -

  .اش را حفظ کندسها سیع کرد خونرسدی

 !گردن اینجاخوبن! دارن بریم-
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خوبه، پس پدرت باالخره فهمیده نباید جواهرش رو -

بدون محافظ رها کنه! هرچند...فکر کنم جفت خودت 

 !رو پیدا کردی

نگایه به سها انداخت. آنقدر در حاالت دخیی شهاب نیم

دانست این سکوت نه از جوان دقیق شده بود که یم

تا بود  رضایت و نه از تأیید است. او سکوت کرده

ون نریزد. چایش را با خشمش به صورت کلمات به بیر

ز  مرد فکر یمآرامش نوشید. همیر کرد او برای قدر که پیر

 
ز
سها نقش محافظ دارد و نزدیک به اوست، برایش کاف

 .بود

 .شه بریم ش اصل مطلب، جناب شمساگه یم-

  .ها دیدمتای داری؟ بعد از مدتچه عجله-

دستش را به سمت سها دراز شمس این را گفت و ایستاد. 

 .کرد و نگاه به نگاهش دوخت

 !دونم دوستشون داریها گل دادند و یمبا من بیا. ارکیده-

 .زدنگاه سها روی دست دراز شده چرخید. قلبش تند یم

 !جناب شمس-
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 اینقدر ترسو و عجول نبودی. با من بیا و -
ً
! قبال بیا، دخیی

 ! کنهاجازه بده دوستت، کیم از خودش پذیرایی 

 .های دخیی جوان دیدشهاب تردید را در چشم

 .مونمبرو، سهاجان. من اینجا منتظرت یم-
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ناچار ایستاد و کنار شمس قرار گرفت. با دور سها به

 .شدن از شهاب، شمس سکوت را شکست

 منتظر اجازه-
ً
، عوض شدی! قبال ی کیس راست گفنی

 !نبودی

 .تمسخر صدای شمس تنش را لرزاند

ز کسیه که - ط ادب تنها نگذاشیی اجازه نگرفتم. شر

 .آدخاطر آدم جایی یمبه

کنز پس جفت خودت رو پیدا کردی که بهش اعتماد یم-

. ارتباط گذشتهو از اشارت بهش یم
 

ی ما برات رازه، یک

 ؟گمدرست نیم

 .سکوت سها باعث شد شمس حرفش را ادامه دهد
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یل جسارت نگاهش کنم برای با تو بودن کمه، وفکر یم-

 !رو دوست دارم

 بماند. در سکوت ترجیح یم
ی
داد شمس در اشتباهش باف

خواست مثل آن های ارکیده ایستادند. دلش یمکنار گل

زده شود و لذت ها ذوقتوانست از دیدن آنها یمسال

د ویل گل ها فقط او را به یاد بیر ز  چیر
ی
ها هم مثل باف

چرخید. انداختند. به سمت شمس حماقتش یم

ها شدند که شهاب به آنهای زیننی مانع یمدرخچه

 .دیدی داشته باشد

دید؟ در عوض جواهری که چند کتاب رو به من یم-

خواستید، بهتون سال پیش برای تکمیل کلکسیونتون یم

 .دمیم

نه! نه تا وقنی نفهمم ماجرا چیه؟ تو اهل دنبال گنج -

هاش رو دارم که هنوزم  ! خیر ز نیسنی
خط قرمزای گشیی

خودت رو داری. این کتاب و ابزار به دردت 

خوره...بهت شک دارم. امیدوارم فکر نکنز اونقدر نیم

 .م کنهبچه هستم که اون جواهر وسوسه
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اث مادرمه. -  به دستم رسیده. میر
 

یه وصیت خانوادیک

دفینه است ویل جاش مشخص نیست. باید بفهمم اون 

 !کنهگه. اون کتاب کمکم یموصیت چی یم

ی قتیل ی مادرت؟ ببینم به این پروندهوصیت؟ خانواده-

ت ربط پیدا کرده که مربوط نیست؟ از که به خانواده

خوای تو ماجرایی وارد بشم که حواس پلیس من که نیم

 ؟به اون جمع شده

ها خیر  ز سها آب دهانش را قورت داد. شمس از خییل چیر

ی که احتمالش را داده بودند ز  .داشت. چیر

درسته،  ما که پاک هستید؛ همیشه گفتید که راهتونش-

 ؟ترسید از چی یم

گ بنفششمس خنده رنگ گل را نوازش ی آرایم کرد و گلیر

 .کرد

جان. اما اعتمادم ندارممن نیم-  .ترسم، دخیی

 ؟اگر به من اعتماد نداشتید، چرا راهم دادید -

او را به دست گرفت و باعث شد سها  شمس پر روشی

 .و کنار بکشد اخم کند 
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خواستم بفرستمت مثل دخیی خودم دوستت داشتم. یم-

 و به جایی که الیقیسر بری پیش بچه
هام تا تحصیل کنز

      !بریس، اما تو چکار کردی؟ خیانت

من خیانت نکردم. شما گولم زدید. نزدیک بود جونم و -

 .اعتبار کاریم رو از دست بدم

ی تونست ثابت کنه تو از سکس نیمهیچ- ز ایت چیر

. هم زمان سه گروه تفحص توی اون منطقه کار برداشنی

دزدی هم کرد که ازقضا دوتا از اعضاش آدمای دلهیم

کرد اگر با یک کس بهت شک نیمبودند. هیچ

ز رو لو نیمجواب ساده، همهو سؤال دادی و اون نشان چیر

دادی! تو زحمت چندین سال با ارزش رو تحویلشون نیم

 .د دادیمن رو به با

قانویز پیدا کرده بودیم. شما این رو به - اون...اون رو غیر

 !کنممن نگفتید. من به کشور و آیندگانم خیانت نیم

 .شمس بلند خندید و به تن سها لرز نشاند

ی دیدی؟ - خیانت؟ تو از اون نشان جایی اثر یا خیر

تونست اطالعات باارزش به ما بده؟ دویز چقدر یمیم
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 بود برسونم به دست دویز چقدر یم
ز
قدمت داشت؟ کاف

  .ش رو دربیاره و منترسر کنهپرفسور تا تاریخچه

اث شما یم- خواستید اون رو از کشور خارج کنید. اون میر

ی که  ز اث میل ثبت شده. چیر میل بود! االن هم جزو میر

هایی که شما نیم
ز دونید اینه که کدگذاری شده و اون چیر

ه و تحریف کرده تحویلمون قرار بود یک غریبه منترسر کن

 !بده، خودمون به دستش آوردیم

. سال- ها باید بگذره تا ای ای...تو هوز خایم، دخیی

بفهیم چه خیاننی به کشورت کردی! اون مدال رو مفت 

 .باخنی 

 .سها عصبایز غرید

افاتتون نیم- ترسید با خودمون شنود آورده باشیم و اعیی

 ؟ضبط شده باشه

ال انداخت و دستش را در جیب شمس خونرسد ابرو با

 .شلوارش فرو کرد
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، شنودها از کار یمخونه یموقنی وارد این گل-  یسر
ً
افته! کال

ونیکت کار نیم کنه. باور نداری، گوشیت رو ابزار الکیی

 !چک کن

سها به خودش لرزید. از شمس روگرداند. از آمدن 

پشیمان بود. هنوز قدیم دور نشده بود که صدای شمس 

 .دبلند ش

  .خوامدم...ویل گرو یمکتاب رو بهت یم-

 .متعجب به سمت شمس چرخید

ز باشم کتاب به من بریم-  !گردهباید مطمی 

 !من دزد نیستم-

 .شمس نیشخند زد

ِ اشتباهت کار دستم بده! نیسنی ویل ممکنه میهن-
پرسنی

 .من تاجرم

 .سها با عصبانیت دندان روی دندان سایید

 ؟خواید چی یم-

 .ابرویی باال انداخت و لبخند زدشمس 
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ز اخالقت باعث شد جذبت بشم و بخوام - خوبه. همیر

 .زندگیت رو تغییر بدم. هرچند خودت نخواسنی 

کافیه. راه ما جدا شده، جناب شمس. در عوض -

دونم بگم از گنج سهم یم برید خواید؟ یمکمکتون چی یم

کنید، اون جواهر رو هم رد کردید، پس چی قبول نیم

 ؟خواید یم

 .نگاه مرد در صورت او چرخید و باعث شد عرق کند

ی برام - ز ی نیستم و هرچیر ز خوبه که فهیدی دنبال هرچیر

و طال و یه تکه جواهر  تاری    خ انقضا داره. چهارتا سکه

تونه من رو تحریک کنه به خطر کردن، مگر ارزشش نیم

 ؟خییل زیاد باشه. هست

دونم! شمس ؛ نیماش جواب داد سها با تمام قدرت مانده

 .نیشخند زد

 

 ۲۰۰پارت#

ی که راضیم یمخوبه...یم- ز  االن تنها چیر
 ؟کنه چیهدویز
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ی که از  ز سها قدیم به عقب برداشت. این نگاه با چیر

 .کردقدیم به یاد داشت فرق یم

 .کنممن پشیمون شدم. بدون کمک شما حلش یم-

از سهای شجاع من بعیده اینقدر راحت عقب بکشه. -

 ؟کنهوای بدویز چی راضیم یمخنیم

د، شامهسها دندان اش ی زنانههایش را روی هم فرسر

 .داداخطار دور شدن یم

 ؟چی -

ان کرد و نزدیکش ایستاد  .شمس قدم دور شده او را جیر

عنوان مهریه بهت خوام. کتاب رو بهخودت رو یم- 

ز دیگه که بخوای...اینطوری همیشه برای یم دم...و هرچیر

...در   ؟گمست نیممنز

 .زده قدیم عقب رفتسها وحشت

 !شوچز کثیفیه-

 !شوچز نیست-

ب سییل دل یر 
قرارش را آرام دستش را بلند کرد تا با رصز

کند. گلدایز که پشت شش قرار داشت لرزید و با صدای 
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ز  ز افتاد و صدای سییل در صدای شکسیی بلندی روی زمیر

ز گلدان صدای پا بلند شد و کیم  بعد گم شد. با شکسیی

دانست دو مرد کنارشان بودند. شهاب و نگهبایز که نیم

 .از کجا آمده و ناگهان پیدایش شده است

 افتاده-
ی
 ؟اتفاف

 !نگاه شهاب روی تن لرزان سها بود و نگاه مرد به اربابش

ی نیست، یه موش رد شد. سها ترسید. اینطور - ز چیر

کم  ؟نیست، دخیی

ز کت  شهاب را سها با خشم به شمس پشت کرد و آستیر

 .کشید

  !بریم شهاب-

تریس...اما از آدمای کثیف چرا...چی تو از موش نیم-

 ؟شده

 !اومدم...بریمبریم...نباید یم-

شد شهاب با خشم به شمس نگاه کرد. نگاه مرد باعث یم

ی سها حلقه از خودش بدش بیاید. دستش را گرد شانه
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کرد بدون تماس آنقدر که دخیی لرزان بداند حمایت 

 .شودیم

 .بریم-

 .چرخیدند و پشت کردند

 .کنم، خانم دکیی پول گلدان رو برات فاکتور یم-

سها لرزید، آنقدر که به چشم شهاب نشست. با 

ی شمس در که صدای خنده  های بلند در حایلقدم

پیچید، به سمت خروچر راه افتاد. شهاب گوشش یم

 خانهکیف سها و گویسر خودش را برداشت و با هم از گل

 .خارج شدند

 ؟تر. چی شد، سها؟ اذیتت کرد؟ برگردم شاغشآروم-

آورد. سها تمام تالشش را کرد تا گریه نکند. نباید کم یم

 زمزمه کرد

م کرد. اما...طعمه - ز بود. تحقیر خردم کرد. هدفش همیر

 .رو گاز گرفت

 ؟سها -

 .کنمبریم. خواهش یم-
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ای اشک از چشمانش چکید. با خروج از خانه قطره

کرد. شهاب کتش را روی   شش را بلند و به آسمان نگاه

شعت باز های لرزانش انداخت و در ماشینش را بهشانه

 .کرد

 .ی ماریم خونهزنگ بزن به صبوراخانم. یم-

 .نه-

ی ها و بابا و مامان رفتند خونهکن. عمه  حرف گوش-

آقایوسف. اونجا قیامت شده. از وقنی فهمیدن جسد، 

قدیس هم هنوز زنش حالش بد شده. خاله جسد یونسه،

احت کنز ریم خونهبیمارستانه. یم  .ی ما تا اسیی

 .رم خونهیم-

. رو حرفم حرف - نه، باید حرف بزنیم. باید آروم بیسر

 .ت رو بسپار به کیس و تمامخونهنیار. هم

 .رفت تا فراگیر شود نگاه کردسها به تاریگ شب که یم

 .صبورا تنها نیست-

 .ای زمزمه کرد و به سمت خانه راه افتادخوبهشهاب 
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 ۲۰۱پارت#

شش را به پنجره تکیه داد و نگاهش را به آسمایز دوخت 

کرد. نگاهش روی هالل ماه نشست. که انگار حرکت یم

ای از ماه را مخقز کرده بود. انگار که ابری نازک گوشه

قامت نازک ماه، شدش بود و با پتویی خود را پوشانده 

بود  . آیه کشید و در خودش جمع شد. اجازه دادهبود 

د. نه اینکه نتواند مخالفت کند  شهاب برایش تصمیم بگیر

برد، تنها به این علت که از و یا از شهاب حساب یم

ترسید قاضز خلوت و تنهایی با خودش هراس داشت. یم

وجودش ش بلند کند و حکم نهایی را بدهد و مقابل 

منده شود. حر  شد ف شمس در شش تکرار یمخودش شر

آمد. از طرف و هر بار چون سییل بر گوشش فرود یم

ای جز همرایه کرد و چارهدیگر باید این ماجرا را تمام یم

 .با شهاب نداشت

پیایم کوتاه برای صبورا فرستاده بود که شب دیر 

وپاسخز به عادت گردد. صبورا هم بدون پرسشبازیم

فرستاده بود و تمام.  همیشه "مراقب باش"ی برایش
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خیالش راحت بود با وجود هنگامه، صبورا نه گرسنه 

ماند و نه تنها. کیفش را که شهاب روی پاهایش قرار یم

داد. نه داده بود، به سینه چسبانده بود و فشارش یم

ِء قیمنی داخل آن، بلکه برای خایل کردن به خاطر یسر

 .حرص و عصبانینی که گریبانش را گرفته بود

کرد که هنش به تکاپو افتاده بود و با خودش فکر یمذ

ی او باخیر شده است؟ شمس چطور از ماجرای خانواده

ز که مستقیم روی جواهر کار یم  شاهیر
کرد حنی دکیی

درگیر پرونده نشده بود. شک نداشت خیر همان جواهر 

شده و باعث شده که شمس حواسش به این پخش

بفهمد از کجا و به  توانستپرونده جمع شود ویل نیم

چه دلیل به او رسیده بود. پیشنهاد کثیف شمس باعث 

ار شود. نیم ز مرد شده بود از خودش بیر دانست چرا پیر

ز پیشنهادی را با آن لحن جدی داده است. او  چنیر

و اندی  شناختش؛ خطوط قرمزش را بلد بود. یک سالیم

خویر وآمد باعث شده بود هر دو یکدیگر را بهرفت

ها فهمید چرا شمس با علم به تمام ایناسند. نیمبشن



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ز پیشنهادی داده است. لرزی به تنش نشست. شک  چنیر

ش بود و بس! از اینکه مجبور  نداشت قصد او تحقیر

ز موقعینی را در اختیارش قرار  شده بود او را ببیند و چنیر

ز باعث یم ار بود و همیر ز شد بیشیی از قبل از داده بود، بیر

 در این ماجرایی که نه خودش بدش بیا
ز ید. پا گذاشیی

شش معلوم بود و نه انتهایش باعث شده بود از خودش 

 .بدش بیاید و ناامید شود

 یه شب مهتاب"

 آد تو خوابماه یم

 کوچهبهبره کوچهمنو یم

 باغ انگوری باغ آلوچه

 صحرادره صحرابهبهدره

 هااونجا که شبا پشت بیشه

 ولرزونآد ترسونیه پری یم

 ذاره تو آب چشمهپاشو یم

 کنه موی پریشونشونه یم

 آد تو خوابیه شب مهتاب ماه یم
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 بره ته اون درهمنو یم

 وتنهااونجا که شبا یکه

 درخت بید شاد و پرامیدتک

 کنه به ناز دستشو درازیم

 که یه ستاره بچکه مثل یه چیکه بارون

 "شه آویزونش یمش ش یه شاخهبه جای میوه

ز را ناگهایز شکست. نگاهش صدای فر  هاد سکوت ماشیر

رو های درهم به روبهبه سمت شهاب چرخید که با اخم

ه بود. شهاب به محض اینکه متوجه نگاه کردن او  خیر

ز را کم کرد. ابروهای سها باال  شد، صدای ضبط ماشیر

 .پرید

 .شدی، نجاتت دادمداشنی توی افکارت غرق یم-

ه شدغسها سکوت کرد و دوباره به چرا   .های شهر خیر

چی توی سکوته که دوستش داری؟ این همه فکر کردن -

ز فایده ای هم داره؟ خدا هم گوش داده و توی خود ریخیی

و هم زبان؛ یعنز بگو و بشنو. خسته نشدی از سکوت و 

ز   ؟تو خودت ریخیی
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کنید حرفام رو شناسید! چرا فکر یممدت کمیه من رو یم-

 ؟ریزمتوی خودم یم

. باید کنم، مطمئنم. چشمات داد یمفکر نیم- زنه تنهایی

زیز تو کور باشم و نبینم اون برزچز رو که وقنی حرف یم

خوای حرف بزیز کنم یمشینه. گایه حس یمچشمات یم

، انگار یمویل سکوت یم  و بیای کنز
ز
تریس پیله بشکاف

ون  !بیر

گفت ویل دوست سها لب گزید. شهاب راست یم

اف کند.  دوست نداشت فکر کند همه او را  نداشت اعیی

ز  خوانند. چه شهاب صولت چه پرویز قدر ساده یمهمیر

 !شمس

ز مدت کوتاه برای شناخت من کافیه؟ این- قدر یعنز همیر

 ؟ساده هستم

؛ هزارتویی که ِددالوس ساخت -
ساده؟ تو اگه ساده بایسر

  !هم ساده است

هایش را محکم بست و باز کرد. کامل به سمت سها چشم

 .هاب چرخیدش



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 ؟ِددالوس-

! اسمش رو نشنیدی- ع یونایز  ؟معمار و مخیی

شمس هم چند سال قبل به او گفته بود افکارش مثل 

جا رجش را بشکافد. همانبههزارتو است و تمایل دارد رج

ع ماز یا همان هزارتوی یونایز آشنا شده بود  .با مخیی

 .های یونان عالقه ندارمبه افسانه-

ز را به حاشیهی آر شهاب خنده ی خیابان ایم کرد و ماشیر

 .هدایت کرد

 !هاستدویز جزو افسانهپس یم-

ای رفت و دوباره به خیابان شهر غرهسها به شهاب چشم

ها شهر را رنگارنگ های نئویز مغازهنگاه دوخت. چراغ

ز پیچید  .کرده بودند. صدای فرهاد دوباره در ماشیر

  یه شب مهتاب"

 آد تو خوابماه یم

 بره از توی زندونمنو یم

ونمثل شب  پره با خودش بیر

 "بره اونجا که شب سیاهیم
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بار خودش صدای ضبط را قطع کرد و لبخند  عصنر این

 .های شهاب را ندیدنشسته بر لب

 

 ۲۰۲پارت#

 ؟شاملو دوست دارید یا فرهاد رو -

ی که سکوت رو بشکنه و هیچ- ز کدوم و هردو! هرچیر

وبه! معنز هم داشته باشه و ریتمش روی مخ نباشه خ

 قافیه پشت هم سوار نشده باشه
 
 !رصفا

ابرو باال انداخت و زمزمه کرد از پرس استاد ادبیات جز 

 .ره. شهاب سکوت را دوباره شکستاین انتظار نیم

 ؟خوای با خودت آشنی کنز نیم-

 .من با خودم قهر نیستم-

هسنی دیگه! به خودت نگاه کن. خط اخمت از -

 !ترههای من عمیقجانعمه

 کرد و پالتو را به خودش نزدیک کرد. 
ز
سها کالفه پوف

دانست از بودن شهاب کرد. نیمدوباره احساس شما یم

 .شکست راضز باشد یا ناراضز که سکوت را یم
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مرد بهت چی گفت که این همه پریشونت کرده؟ - اون پیر

خواسنی یا...به من و اون کتاب رو برای کارت یم

 ؟گردهکمکم بریم  درخواست

 .سها با خودش فکر کرد باالخره پرسید

 .تونم حلش کنممشکلیه که خودم یم-

ز هم بد نیست-  .برمنکرش لعنت! اما کمک گرفیی

ز  خواست جواب شهاب را بدهد که متوجه توقف ماشیر

شد. به اطرافش نگاه کرد و با ناباوری متوجه شد 

 .اندها ایستادهی آنروی خانهروبه

 !مرسیدی-

 .خدا قبول کنه، آره رسیدیم-

ز خوابیده در کالم شهاب لبخند زد. شهاب پیاده  به طیز

زد که پدرش شنید غر یمشد و در خانه را باز کرد. یم

حارصز نیست در را عوض و اتومات کند. شهاب دوباره 

ز را به داخل هدایت کرد. حیاط تاریک  سوار شد و ماشیر

 .ترس به دل سها نشاند

 ؟یستکس...نهیچ-
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ز اردوی - ها هم رفیی نه نیستند. گفتم که کجان، دخیی

س تنها نیم . نیی مونیم. بابا پیام داده آخر شب زیاریی

ی دخیی ها خدا رو شکر خونهگردن...با مامان. عمهبریم

 !مونندآقایوسف یم

 ؟وآمد دارنبا دخیی آقایوسف رفت-

 شهاب شی به تأیید تکان داد

 .یباز وسال بودن، همسنهم-

ز پیاده شدند و شهاب به های شعت کلید چراغاز ماشیر

های دار را زد و حیاط روشن شد. لبخند روی لبپایه

سها عمق گرفت و ترسش ریخت. این خانه را دوست 

داشت. حنی در زیر نور مصنویع، حیاط زیبا دیده 

 .شدیم

ره بابا عاشق این خونه است و من و مامان...دلمون یم-

 !ای قدییمهبرای خونه

ی یگ از سها با تعجب به شهایر نگاه کرد که به پایه

 .کردها تکیه زده و نگاهش یمچراغ

 !اینجا که خییل قشنگه-
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 مثل خونهآد اینجا رو با خونهدلت یم-
 

ی ی قشنگ

؟ منظورم خونهخاله  !ی مادرتهقدیس تاخت بزیز

سها به حالت صدای شهاب لبخند زد. واقعیت این بود 

ینز که که  هر دو خانه را دوست داشت ویل حس شیر

داد را بیشیی هایش به دلش یمدیدن این حیاط و اتاق

 .دوست داشت

 !ی بابابریم توی خونه! معلومه رفنی تو جبهه-

ی آرایم کرد که از چشم شهاب دور نماند. مرد سها خنده

ای ای به او رفت و لبخند زد. سها شانهغرهجوان چشم

 .ت و به سمت آالچیق راه افتادباال انداخ

 ؟شه اینجا بشینیم و نریم توی خونهیم-

 .ای ناالن نه گفتشهاب شش را خم کرد و با قیافه

شده. صورتت رو دیدی؟ شخ شدی! خوبه تازه خوب -

 !شدی و بازم هوس هوای شد به شت زده

 .سها در خودش جمع شد و شهاب باز غر زد

 !یسر اراحت یمگم با خودت قهری نبعد یم-

 !زنیدچقدر غر یم-
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 .سالمنی بابا دوتا شدهبه-

ی شهاب نگاه کرد. های درشت شدهسها به چشم

صمیمیت شهاب برایش تازه بود. روی صندیل آالچیق 

ی نشست و شمای صندیل از جا پراندش. صدای خنده

 .شهاب بلند شد

چوب خداست! بیا این طرف...برم پای بساط -

ن کنم تا گرم بشیم...هوس شما بشینه، بابا...آتیش روش

بعد بریم توی خونه! مامان ببینه مهمونم رو پذیرایی 

 !برهتابیخ یمنکردم شم رو بیخ

ی شهاب نگاه کرد. پشت زدهسها به حرکت شتاب

 برپا بود. لبخند 
 

آالچیق بساط منقل و باربیکیوی بزریک

های سها وقنی عمق گرفت که متوجه شد روی لب

ون مشغول روشن کردن همان لباس شهاب با  های بیر

 .آتش است
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ها روشن به سمت او رفت و طویل نکشید که زیر زغال

شد و آتش شعله کشید. دستش را به سمت آتش دراز 

کرد و زمزمه کرد شده! شهاب برایش اخم کرد و او 

 .های ریز آتش چشم دوختتوجه به شهاب، به جرقهیر 

دونم چرا حس برام آشنا بود. نیم ی اون مرد قیافه-

 دیدمشیم
ً
 !کنم قبال

 ؟شمس-

شناسه. آره. وقنی دیدمش حس کردم اونم من رو یم-

 .رفتارش عجیب بود

سها دستش را به هم مالید و به انیر داخل دست شهاب 

 .نگاه کرد

 .شاید وقنی پدرتون رو دیده، شما رو هم دیده-

خاطر دمای زیادی بهبابا دوست زیاد داره. خییل زیاد. آ-

ی ما خوانیش به خونههای شاهنامهها و دورهنشینز شب

اومدن. دوستای اندک زمان جنگشم هستند، اما خونه و 

  .زندگیش حرمت داره



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

به سمت راست چرخید و به قسمنی از حیاط اشاره کرد. 

های شهاب را دنبال کرد و به پله نگاه سها مسیر دست

ز رسید  .های زیرزمیر

هاش واحد اون پایینه! بابا تمام دورهیمنیمیک -

های صمییم بابا نبود، اونجاست. این مرد جزو دوست

ی ما اومده باشه، اونقدر شاخص مطمئنم...اگر به خونه

گه بابا رو خوب بود که به یادم بمونه، ویل حسم یم

 .شناختیم

سها کت شهاب را به او پس داد. حس بدی داشت. از 

آمد. خودش را لعنت کرد و شه بدش یمکاری همیپنهان

ه شد ز خیر  .در سکوت به زیرزمیر

ای که شمس رو شناختم، اهل وخردهسالتوی یک-

های محافل ادیر نبود. اهل جلسات تاری    خ و میتینگ

شنایس بود ویل شب شعر و غزل و باستان

کنم آشنایش با پدر شما خوایز نه! منم فکر یمشاهنامه

 .ندارهربظ به این قضایا 
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زیز اون آدم اذیتت کرده. مردمکت وقنی ازش حرف یم-

 .لرزهیم

سها شی    ع چشم بست و ندید چطور دست شهاب 

 .اطراف انیر مشت شد

! من از پس خودم - ز  زد و جوابش رو گرفت. همیر
ز
حرف

 !آمبر یم

ها را کنار زد تا آتش همه شهاب با حرض واضح زغال

برخاست. انیر را جای منقل پخش شود. جرقه به هوا 

که سها بشنود   کنار گذاشت، اطرافش را گشت و طوری

 :زمزمه کرد

ز طرفا باشه. همیشه دم زمینز سیب- ا باید همیر
های دخیی

 .دسته! آهان...پیداشون کردم

سها چشم باز کرد و متوجه شد که شهاب از جعبه کنار 

کند. شهاب زمینز خارج یممنقل فویل و سیب

 .به سمتش بلند کردها را زمینز سیب

  !چسبهدوست داری؟ یم-

 .شانه باال انداخت
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زمینز آتییسر رو ندارم...بابا بیشیی ی خوررن سیبتجربه-

 !اهل بالل بود

هووم. بالل هم خوبه ویل توی خونه نداریم. باشه -

 .طلبت

پوش را زیر آتیسر که سبک شده های فویلزمینز سیب

 .پذیر شده بوددلبود گذاشت. شمای هوا با وجود آتش 

از کنار آتش تکان نخورد و به حرکت شی    ع شهاب نگاه 

های افروخته کرد که با مهارت سیب الی زغال

 .گذاشتیم

 جای اون سییل باید یم-
ً
م. مثال ذاشنی من حالش رو بگیر

 !با خودت مرد برده بودی

 .سها لب به دندان کشید

 ؟فهمیدید -

ظاهر شد. درست هو خری که یکهم من و هم اون نره-

ب بهرصز خورده دستت سبک بود ویل صورت رصز

 .مشخصه! فقط علتش رو نفهمیدیم

 .ش حرف بزنمخوام دربارهنیم-
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دم. بعیصز مسائل خصوصیه. باشه. بهت حق یم-

اما...دیگه وقنی من رو به هر دلییل با خودت همراه 

ز موقعیتیم ...ازم نخواه توی چنیر م و کنز هایی قرار بگیر

 .نمسکوت ک

ناچار نگاه جدی شهاب روی سها نشست. سها به

دار شد. شهاب عصنر سکوت کرد. سکوت بینشان کش

ز نداشت. عادت کرده بود   برای گفیی
ز
بود و سها حرف

خودش مشکالتش را حل کند نه منتظر قهرمایز بایستد و 

 .گر باشدنظاره

ز خاصیه؟ من یم-  .تونم کمگ کنماون کتاب...چیر

 .ن بحث جواب شهاب را دادراضز از عوض شد

ها داره. رمزگشاست. اطالعات جالب و عجینر از دفینه-

های نوشتهدونم مؤلفش کیه ویل بیشیی شبیه دستنیم

آوری شده است. مطمئنم در طول زمان بهش جمع

 .اضافه هم شده

 !پس کتاِب کتاب هم نیست-

 .ی خظ و قدیمیهنه نیست. نوشته-
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 ؟واستیشخنامه یمخاطر وصیتبه-

سها شش را تکایز داد و روی حرکت عصنر شهاب چشم 

 .بست. معلوم بود شهاب هنوز آرام نشده است

 کتایر یم-
ز ی رسیدی که دنبال چنیر ز  ؟گردیبه چیر

وپال باشه...هم تونه پرتحرفای اون وصیت هم یم-

شنخ. یک جاهایی رو مشخص کردم و چند بار 

 .تر شدمخوندم...ویل هر بار گیج

ها نبود و بعدم من که گفتم انگار هذیونه! اگر اون سکه-

ز خاض وقت فکر نیمحرفای پیش اومده، هیچ کردم چیر

 .باشه

 ؟ها رو هنوز دارید اون سکه-

 ؟آره دارم. نیازشون داری-

م-  .شاید بد نباشه از کیس مشورت بگیر

 ؟خانم سها -

 .ش سها باال آمد و نگاهش کرد

هرقدر بیشیی پخش بشه، حواست هست؟ این ماجرا -

خصوص کشه طرفمون! بههای گنج رو بیشیی یمجوینده
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 هم آوازه
ً
جو ی گنجی این گنج پیچیده و خانوادهکه قبال

 .خاطرش حنی فامیلشون رو عوض کردندبه

ز و   شاهیر
سها به شمس فکر کرد و به دانستنش. به دکیی

 .خییل افراد دیگر که درگیر شده بودند

 .حواسم هست-

 ؟قدم بعدیت چیه-

جا کردن شهاب این را در حایل پرسید که در حال جابه

ها بود. سها راضز از حرارت آتش، سؤال را با سؤال زغال

 .جواب داد

 ؟قدم بعدیم-
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دار شدیم - در رابطه با گنج. راستش از دیروز که خیر

جسد یونس پیدا شده، مامان خییل ترسیده. خانواده به 

.مطمئنم پدر و مادرتم از این وضع مستثنا هم ریخته.. 

ز   .نیسیی

 .سها ابرو درهم کشید
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 ؟ترسیدید و پشیمون شدید -

های درهم و ظاهر جدی به شهاب با همان اخم

های چون شب سها نگاه دوخت. سفیدی کوچک چشم

 میان مردمک، او را به یاد نام دخیی یم
 

انداخت و تازیک

 !ست دارد؛ سهادوهجایی را دو  کرد این نامفکر یم

ت کردم-  .ترسیدن که طبیعیه، اما پشیمونم درگیر

ی ی خونهخوام نقشهدیگه برای پشیمویز دیره. یم-

ی ی کوچهی قبیل خونهخانم رو ببینم. اگر نقشهقدیس

خانم سپیدار هم باشه خوبه. بعد هم باید تا قدیس

ز رو اونجا امتحان کنم.  برنگشته برم و چندتا چیر

کنم به ی وصیت مواردی اومده که حس یمراستش...تو 

ز اونجا اشاره داره. فقط هنوزم نیم فهمم چطور چنیر

ی ممکنه! اون خونه مالک دیگه ز ای داشته و بعد چیر

عنوان جهاز باهاش به ش خریداری شده و بهبرای نوه

 ؟ی شوهر رفته. چرا باید گنج توی اون خونه باشهخونه

ی بگم- ز  ؟چیر

 .کان دادسها شی به تأیید ت
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منم این مدت بیکار ننشستم. با توجه به تاری    خ ساخت -

ی سپیدار جدیدتر ساخته شده ویل فقط ها، خونهخونه

کنم وچند سال...و البته این رو هم بگم فکر یمبیست

ی سپیدار ازعمد با معماری ساده ساخته شده. فکر خونه

ی کنم گنج دو قسمت شده و قسمتیش توی خونهیم

و باقیش جای دیگه پنهانه! جایی که کیس یا  خاله است

 
ی
اش موندهکسایز بهش رسیدن و حاال دنبال قسمت باف

ز   !هسیی

سها با ترس و نگرایز به شهاب نگاه کرد. چشم شهاب در 

ز بار بود که اینقدر طوالیز در شب برق یم زد. ویل اولیر

ز های شهاب زل یمچشم بار  زد. آنقدر که برای اولیر

های شهاب مثل مادرش روشن چشم متوجه شد که

 به چشمش نیامده بود. قلبش تند 
ً
ی که قبال ز است. چیر

 .شد، پس زدکوبید و اسیم را که در ذهنش پررنگ یم

 ؟چرا این فکر رو کردید -

 ؟ها از کجا اومدهساده است...این سکه-
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ای سینه! شفهسها در ذهنش اضافه کرد و آن گل

 .مصلحنی کرد و سؤالش را پرسید

 ؟خوان یا براشون مهمهچرا اون قسمتم یم-

ی - ز اول که طمع تمویم نداره و...شاید چون چیر

آوردشون در برابرش هیچه! اونجاست که تمام دست

ز مهم که حنی صمصام جرئت خرج کردنش رو  یک چیر

 !نداشته

ی مثل مهر یا...نشان- ز  ؟یک چیر

ز باارزش- ! و حنی چیر
ً
 .تراحتماال

مگر ارزشش »سؤال شمس فکر کرد. سها با ناراحنی به 

 «؟خییل زیاد باشه؛ هست

 ؟خویر -

ی مثبت برای سؤایل که دلیلش را شش را به نشانه

ها را از میان زمینز دانست تکان داد. شهاب سیبنیم

ون کشید  .آتش بیر

میم-  ؟تویز بخوری؟ برات پوست بگیر
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سها گیج به شهاب نگاه کرد و شهاب با خود فکر کرد 

ی را مخقز یمدخیی مق ز ها کند؟ به سیبابلش چه چیر

 .اشاره کرد

 .تویز بخوری؟ داغهیم-

سها گیج شی تکان داد و شهاب ناراضز فویل را باز کرد و 

ون کشید. شک نداشت اگر به سیب زمینز داغ را بیر

دست دخیی جوان بدهد خودش را خواهد سوزاند. با 

که صیر سیب را فوت کرد و پوست گرفت. از حرارتش  

ز شد به سمت سها گرفت و اشاره کرد بخورد. سها  مطمی 

  .گیج تشکری کرد و سیب را گرفت

 !داغه-

 .شهاب خندید و ش تکان داد

ی خوبش رو دیگه کم فوتش کن. از حرارت بیفته مزهیه-

 .نداره

ای به دهان زمینز جلب شد و تکهسها توجهش به سیب

 .گذاشت

 ؟نمک داره-
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 !داره-

 پرسها -
ً
. گایه توی توی کمپ برای خودشون یمقبال ز پخیی

ز ویل اونقدر سیاه یمها زیر آتیش یمسایت بچه شد ذاشیی

 .که دل خوردنش رو نداشتم

 .شهاب خندید

 .ای بایسر آد بچه پاستوریزهبهت نیم-

کم به خوراکم حساسم. کثیف نیستم...ویل یه-

 .تونم بخورمشباشه...سخت یم

- . بخدا آتیش قبل از الکل اون کثیف نیست، خانم دکیی

برای ضدعفویز کردن استفاده شده. این رو دیگه شما 

 !باید بهیی بلد بایسر 

 .کبایر شی تکان دادسها راضز از طعم سیب

ز خوبیه-  ؟طعم اونام به همیر

ه! منتها مامان خوشش - از من بشنوی از اینم بهیی

 .کنهکاری داره. ش و صوت رو سیاه یمآد...کثیفنیم
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یی روی سیب داخل دستش کرد و با لبخند گاز سها فو

کبایر به دلش تری زد. گرسنه بود و طعم سیببزرگ

 .نشسته بود

 .خوشمزه است-

 .شهاب با رضایت لبخند زد

یه. فکر کنم -  بسیی
ً
فردا درگیر کارم هستم. خاله هم فعال

 !ی خالهفردا بتونیم بریم خونهپس

روی سیب دیگری سها شی به تأیید تکان داد و نگاهش 

که شهاب از فویل خارج کرده بود نشست. تازه متوجه 

شد که شهاب برایش سیب را پوست گرفته و کیم خنک 

 .کرده است. خون به صورتش دوید و نگاهش را دزدید

منم فردا باید برم دانشگاه. دو روز دیگه باید برم سایت. -

 .خییل وقت نداریم

 .ش شهاب باال آمد

 ؟ریتنها یم-

 .سها چنی نگاهش کرد
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شه؟ همیشه اونجا کیس هست. غیر از اون مگه یم-

رم. باید مواردی رو برای ترم بعد همیشه با گروه یم

 !مونمبرریس کنم. خییل نیم

ز اخم کرد  شاهیر
 .این را گفت و با به یادآوردن دکیی

دادن شغلت  شغل سخنی داری. با مردهای ایرایز ادامه-

 !سخته

شید و به شهاب نگاه کرد. شهاب سها اخم درهم ک

خودش را مشغول سینر دیگر کرده بود و ابروهایش 

 .درهم و متفکر بود

 .دلییل نداره نگران مردها باشم-
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شهاب ش بلند کرد و نگاه سها را شکار کرد. الزم نبود 

ی خشم در چشم ز های دخیی انگشتان سها را نگاه کند. تیر

 .شدجوان دیده یم

. هرکیس یمراست - . الزم نیست نگرانشون بایسر
 

یک

آی و دهنش رو فهمه از پس خودت بریمبشناسدت یم
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، زن هسنی یم بنده، ویل قبول کن هرقدر هم محکم بایسر

ها باشیم. چه خوشتون و ما مردها یادگرفتیم محافظ زن

 .بیاد و چه خوشتون نیاد

ون داد  .سها نفسش را محکم بیر

شکل ایجاد نکنند، الزم نیست ها ممردها اگه برای زن-

 .شون برای محافظت سینه سیی کنهجنس دیگههم

شعت باال آمد و نگاهش در نگاه او ش شهاب به

های شهاب و لبخند نشست. برق نشسته در چشم

 .عمیقش دلش را لرزاند

نوع خب...ما مردها فقط برای مقابله با همخب-

از  دونمکه یم  دیم...تا جایی خرج نیم خودمون رشادت به

این توی عرص حجر کار شکار و محافظت با مردها بوده... 

 ؟خون ماست، اینطور نیست

امکاش این هم توی خونتون یم-  موند که به زن احیی

بگذارید و اجازه بدید اگر خواست به حریمش نزدیک 

 بشید، درست مثل اجداد پارینه
 

 !تونسنگ

 .شهاب با لبخند ش تکان داد



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ش رو بهم داده گردیز هسنی که بابا وعدهن پستو همو -

 !بود. خود خودیسر 

شهاب این را گفت و به نگاه متعجب او چشمگ زد، برای 

غره رفت و ش به زیر انداخت. صدای شهاب چشم

ی از میان سینهخنده ز اش به ی شهاب پخش شد و چیر

خورد. حیس عجیب داشت. نگاه شهاب  میان شکمش شر

 .کوبیدلبش تند یمکرد و قرا حس یم

 سیب-
ی
 بریم باف

 
ها رو توی خونه بخوریم؟ من واقعا

 !شدمه

ی تاریک نشست و اخم کرد. تا نگاه سها روی خانه

ز   .جا هم از ش ناچاری کنار آمده بودهمیر

 !من برم-

 ؟تریساز من یم-

آمد. این را پیش خودش ی شهاب نیماخم به چهره

اف کرد که از اخم  .ترسیدیمهای شهاب اعیی
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بحث ترس نیست، درست نیست بیشیی از این اینجا -

. به لطف شما بهیی شدم و  ز باشم. پدر و مادرتون نیسیی

 .باید برم

جا کرد هایش را جابهی تلفنش را باز و پیامشهاب صفحه

 .و مقابل سها گرفت

ر هم  ِرسند. دستبابا و مامان تا نیم ساعت دیگه یم-  پر

دونند اینجایی و بیان و یمتم که... آرن. گفمیان. شام یم

، از چشم من یم ز نیسنی ز ببییز  .بییز

م رو نگه»نگاه سها روی پیام چرخید.  دار، غذا دخیی

رسیم. اذیتش آیم، چهل دقیقه دیگه یمخریم و یمیم

شهاب نام « نکنز شهاب و فراریش بدی. کارش دارم. 

ت پدر سیو کرده بود  .پدرش را با حرصز

ی صدرالدین شده ه فکرش مشغول جملهک  سها در حایل

 .بود به حرف آمد

 ؟کارم دارهپدرتون چه-

دونم. توی دنیا فقط مامان ش از کارهای بابا نیم-

 .آره و بسدریم
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 ؟خییل هم رو دوست دارند -

 .شهاب با ابرویی باالرفته به صورت متفکر سها نگاه کرد

زمینز آره. بیا بریم داخل خونه! مامان بفهمه با سیب -

ت کردم من رو یم  !کشهسیر

و گرد غم در صورتش « مادر»سها با خودش فکر کرد 

اف کرد به شهاب و ارتباطش با  نشست. با خودش اعیی

ز والدین او شهناز حسودی یم  که بیر
کند. حنی به عشقی

 .کردبود حسودی یم

 !قدر فکر نکن، دخیی آسموناین-

 .سها با اخم ایستاد

 ؟دخیی آسمون-

 .ا شیطنت ابرو باال انداختشهاب ب

ش...فکر کنم کهکشان - شهاب مرد آسمونه! سها دخیی

  !بابا باشه و آسمون هم که مامانه

 ؟پس پرس آسمون کیه؟ نپتون-



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

نه! آسمون پرس نداره! فقط مردای جنتلمن زیاد توش -

اش یمشه که دور تکپیدا یم ز وتوک دخیی چرخن. ببیر

ز دور خورشید یم ی همچرخه، کیوان زمیر  !و مشیی

کردن   سها دنبال شیطنت شهاب را نگرفت و به چپ نگاه

به او قناعت کرد. شهاب با خنده داخل شد و خانه 

شعت مثل روز روشن گردید. نگاه سها روی تاب به

خواست تا آمدن پدر و داخل حیاط چرخید. دلش یم

ز شهاب و دیدن دو  ون بماند. با برگشیی مادر شهاب بیر

الش پهن داخل دستش با تعجب ابرو باال پتوی نازک و ب

 .انداخت

. تا من آثار جرممون - . تو داخل بیا نیسنی بیا این رو بگیر

ز توی آالچیق. بالش رو بذار رو پاک یم کنم، تو هم بشیر

  !زیرت و پتو رو هم بنداز دورت

قدرشناس به شهاب نگاه کرد. شهاب لبخندی زد و 

سها نفیس  وسایل داخل دستش را به دست او داد. 

اش را پر کرد. عمیق کشید و عطری ناآشنا میان شامه

 .لباسش عطر شهاب را گرفته بود
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شهاب تازه آب روی آتش ریخته بود که در خانه باز شد. 

های مانده چرخید. شی    ع زیر زمینز نگاه سها روی سیب

پتوی دوم، پنهانشان کرد و این از نگاه شهاب دور نماند. 

ه لبشان نشست و سها شانه باال انداخت. با وارد لبخند ب

 حیاط بیشیی به 
 

ز صدرالدین به خانه، بزریک شدن ماشیر

ز شهاب،  ز صدرالدین کنار ماشیر چشمش نشست. ماشیر

در قسمت مسقف حیاط پارک شد و حیاط هنوز 

ز داشت  .ظرفیت ماشیر

پتو را تا زد و کنار بالش گذاشت و به استقبال 

های خجالت به حس خانه رفت. احساسصاحب

وغریب دیگرش اضافه شده بود. برای فرار از عجیب

آوردن اطالعات شهاب و نزدیک شدن  تنهایی و به دست

 یر 
سابقه قرار داده بود. تنهایی به او، خود را در موقعینی

باعث شده بود محتاط شود و خودش را از مظان اتهام 
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رخالف دور کند و بودنش در آن خانه به همراه شهاب، ب

 .اش بودتالش چندین ساله

 .سالم-

 .شهناز به سمتش آمد و در آغوشش کشید

ون ایستادید علیک-  ؟سالم. چرا بیر

 .لب گزید و جای او، شهاب جواب مادرش را داد

ون بودیم-  .داخل نرفتیم. آتیش روشن کردم بیر

شهناز با ابروی باالرفته به سها نگاه کرد و به سمت 

ی که شوهرش چرخید و راضز  ز ز بودم! چیر
لب زد؛ مطمی 

از نگاه سها و شهاب دور ماند. صدرالدین با دسنی پر 

نزدیک شهاب ایستاد و با دادن نایلون غذا به پرسش، 

 .سالم سها را با رویی باز پاسخ داد

م. گفتم دخیی هاشم رفت که رفت  راه گم-  !کردی، دخیی

با خجالت به صورت خسته و مهربان صدرالدین نگاه 

 .کرد

ز داشتم که روزم رو پر یمگرفتارم. یه پروژه-  .کردی سنگیر

 .شهناز چادرش را برداشت و دست زیر بازوی او انداخت
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بیاید بریم داخل یخ زدم. این دخیی هم یخ کرده. وقت -

 .پریس هستبرای احوال

 .باید زودتر برم، شهناز خانم-

، یم- ز ها نیسیی  خوام تا بیا تو. امشب مهمون خودیم. دخیی

صبح باهات حرف بزنم. زنگ بزن به دوستت و بگو شب 

ری تا نگران نشه! شهاب که گفت اومدی اینجا تا ما نیم

، صدرالدین رو بلند کردم تا زودتر برگردیم. گفت  رو ببینز

 .خواسنی برگردی. بیا داخل، عزیزمکه یم

ز را سها به این فکر کرد که شهاب چه زمایز آمار همه چیر

داده است؟ راضز از اینکه شهاب  به پدر و مادرش

ماهیت قرارشان را لو نداده است، قدرشناس به او نگاه 

 .کرد

 ...اما-

م. در جواب شهناز فقط باید گفت - اما و اگر نیار، دخیی

 .چشم

ی مرد ی شهناز به صدرالدین، صدای خندهغرهبا چشم

در ساختمان پیچید و سها فکر کرد شهاب شبیه پدرش 
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ی شهاب نیازی به گذشت  خندد. براییم دیدن دوران پیر

 بود پدرش را نگاه کند. با فشار دست 
ز
زمان نداشت. کاف

شهناز وارد خانه شد. با برخورد شهناز و همرسش، حس 

طور که رنگ شد. شهناز همانبد ابتدای ورودشان کم

نشاند برای شهاب اخم درهم سها را کنار شومینه یم

 .کشید

م نکردی؟ درضمن بوی سیب شهاب، چرا خونه رو گر -

  !آد! فکر نکن نفهمیدمآتییسر یم

سها لب گزید تا نخندد و شهاب شخوش ابرو باال 

 .انداخت

 پذیرایی کنم از مهمونتون دیگه، مامان-
جان...منم گفنی

 مهمونتم دوست داشت! درضمن 
 
پذیرایی کردم. اتفاقا

 !کردم که کردمحیاط رو باید گرم یم

ش شی به تأسف تکان داد و چادر صدرالدین برای پرس 

 .همرسش را گرفت

 .نخور، خانم. برید لباستون رو عوض کنید حرص-

 .سها پالتواش را به دست شهناز داد
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 .من راحتم...بفرمایید. ببخشید مزاحمتون شدم-

 .آماز این حرفا نزن. من االن یم-

ای گفت و با دور شدن شهناز، صدرالدین هم بااجازه

ی لباس دور شد. نگاه سها روی شعلهبرای تعویض 

شان ای که تازه روشن شده بود، چرخید. گذشتهشومینه

های مداوم وجو کرد و ناز کشیدنرا در ذهنش جست

آلود مادرش را. گایه پدرش را به خاطر آورد و رفتار تب

رفتار مادرش طبییع بود و گاه نه. گاه ترس و توهم دامنش 

 را سخرا یم
 

 ت یمگرفت و زندیک
 

شان آرام کرد و گاه زندیک

ها را نداشت. بود ویل هرچه بود، تجربه ز ی خییل چیر

هایی که در این چند وقت، بسیار به چشمش نشسته 
ز چیر

 .بود

وآمدی نداشت. پدرش ی دوستانش رفتبا خانواده

پسندید و خودش هم از صمیمت زیاد با دوستانش را نیم

 آمدی در یی دانست هر ر آن گریزان بود، چرا که یم
فنی

دارد و او دوست نداشت دوستانش، پا به حریم 

 
 

ز دلیل روابطش محدود و زندیک شان بگذارند. به همیر
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که هیچ دوست صمییم اطرافش   محدودتر شد تا جایی 

 .نماند

 هم 
 

آیه کشید و با خودش فکر کرد روابط کم خانوادیک

ز زیادی باعث شد جامعه ی اطرافش محدودتر شود و چیر

 خانوادهاز زند 
 

های دیگر و روابط زن و مرد نداند. یک

ها ها و شیالچه در فیلماطالعاتش محدود بود به آن

شناسد و از آن نفرت کرد عشق را یمدید. فکر یمیم

ی بود که دور گلویش چنگ  ز داشت، اما در این خانه چیر

کرد و قلبش را داغ انداخت، باورهایش را نابود یمیم

ز تک  زد. موچر سیالیم تک افراد داخل خانه که بیر

توانست نایم بر آن بگذارد. جریان داشت و او حنی نیم

ز شهاب و پدری که از او فراری  احسایس قوی که حنی بیر

ز شد. شاید قویبود، دیده یم  بیر
تر از احسایس که زمایز

 .خودش و پدرش بود

م-  .ببخش تنهات گذاشتیم، دخیی
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تر نشست. کرد، لبخندی زد و جمعنگایه به صدرالدین  

 .ها خوب بوداعتمادیاحساسش به این مرد با وجود یر 

 ؟پدرت باهات تماس نگرفت- 

  .سها ابرو درهم کشید

 .گفته قراره برگردند...با مادرم-

 .های درهمش نگاه کردبه صدرالدین و اخم

کنید االن وقت خوبیه؟ با توجه به...پیداشدن فکر یم-

ی آقایوسف مادرم رو ترسم خانوادهمن یمیونس! من... 

 !مقرص بدونند

 .های مضطرب سها نگاه کردصدرالدین به چشم

وسال بودند ویل از نظر جثه فرق سنیونس و مژده هم-

 و چه بزرگ
 

که سایل. با وجودیداشتند. چه توی بچگ

 .تر بودتر و بزرگمادرت ظریف نبود، یونس ازش درشت

 ؟تونسته اون رو بکشهمادرم نیمخواید بگید یم-

صدرالدین شی به تأیید تکان داد و سها با ناراحنی فکر 

کرد؛ سم چطور؟ سم کار کدام مرد را ساخته است؟ 

ی  ز ز چیر یونس یا مرد دوم را؟ مادرش امکان داشت به چنیر
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ی درباره ز یس داشته باشد؟ اجازه نداشت چیر ی دسیی

 .دادتحقیقاتش بگوید و این آزارش یم

 ؟آقای صولت مادرم و یونس...روابطشون چطور بود -

صدرالدین اخم درهم کشید. انگشتانش را چند بار مشت 

 .کرد و دوباره گشود و این سها را ترساند

 ؟آقای صولت-

ها با دونم خیر داری یا نه...مادربزرگ من سالنیم-

ی صیر و حوصلهمادرت همسایه بود. بدخلق بود و کم

ز رو خوب یادمه که ها رو نداشت. بچه ..اما یک چیر

  .شهگفت مژده توی اون خونه نابود یمهمیشه یم

ای هم مادرم رو خانم شخص دیگهچرا؟ غیر از قدیس-

  ؟کرد؟ یونس...یونس آدم خویر نبود اذیت یم

ی بود - ز یونس اوایل با مادرت خوب بود. این حداقل چیر

وست ها زیاد دنشست. منتها قدییمکه به چشم ماها یم

بچه و پرسبچه با هم بزرگ  نداشتند دخیی

ز باعث شد بشن...به خصوص که مادرت زیبا بود...همیر

انکه قدیس ها رو از خانم، زن آقایوسف، بچهخانم و جیر
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کم ند. کمهم دور کنند و باعث حساس شدن یونس شد 

 .با تغییر رفتار مژده...یونس هم رفتارش عوض شد

.مگه...مگه خواستگارش کردم دوستش داشته.. فکر یم-

 ؟نبود 

 .صدرالدین دسنی روی صورتش کشید

 !ها رو شهناز برات تعریف کنهبذار این-

های سها آب دهانش را محکم قورت داد. یادداشت

کوبید. از وحشت مادرش داخل کیفش بود. قلبش تند یم

 که صدرالدین از گفتنش فراری بود، 
ز
شنیدن حرف

ت شده است. کرد دست و پایش کرخاحساس یم

 .صدرالدین سکوت را شکست

م-  .خواد تنها بمویز . دلم نیممن نگران تو هستم، دخیی

ه شد  .سها دستش را مشت کرد و به آتش خیر

  .من تنها نیستم-

 .ی لرزانش به گوش صدرالدین نشستزمزمه

ز هاشم دوست دونم همیم- خونه داری. ویل تا برگشیی

. درسته   که مژده و هاشم از ما دارم روی ما حساب بازکنز
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شون اندازه ی دخیی خودم برام دلخور هستند ویل دخیی

عزیزه. امروز باخیر شدم چندتا از اقوام مادرت پیداشون 

ز اون ها هم دوتا از پرسها ناپدید شدند. شده، گویا از بیر

ی مادرت و یگ از یگ از دوقلوهای خاله

 .بودکه زمایز خواستگار فتانه   پرسعموهاش...همویز 

 DNA هایسها به لفظ اقوام نیشخند زد و به نمونه

توانست این افراد جدید فکر کرد ولب گزید. چطور یم

ی سپیدار ربط دهد؟ باز هم گنج؟ به ربط را به خانهیر 

فکر کرد و افراد دیگری که در آن زمان  DNA بانک

شان کند. مفقود شده بودند و پلیس قرار بود برریس

ی جز گنج جو  ز  .اب نبود. آه کشیدچیر

اون افراد فامییل دوری با مادرم دارند، برای اون نگران -

 ؟منید 

  .پس شهاب برات تعریف کرده-

 .سها شی به تأیید تکان داد

آد. االن کدوم از مادرت خوششون نیماین افراد هیچ-

هم اینجا جمع شدند. راستش...چند روز پیش دوقلوها 
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من باور نکردم...تا حرف از تعقیب شدنشون زدند و 

اینکه دیروز شیده با ترس گفت موتوری ازعمد 

ش رو زده. اونا اردو نیستند. امروز نزدیکشون شده و کوله

ز به شهاب یا مادرشون، فرستادمشون خونه ی بدون گفیی

یگ از دوستان معتمدم. االن هم نگران توئم. متوجیه؟ 

ه...تو تجربه ی اگر خطری باشه، اطراف تو بیشیی

 ؟طوری نداشنی این

ز کشید. هم سها ترسیده چشم او و هم  درشت کرد و هیر

شدن شهاب شدند. صدایش را صدرالدین متوجه نزدیک

ز آورد  .پاییر

راستش...راستش چند روز پیش حس کردم -

 .کنهموتورسواری تعقیبم یم

 ؟چرا زودتر نگفنی -

های نگران شهاب نشست ش سها باال آمد و روی چشم

نگاه کرد. صدرالدین چشم بست و صدرالدین و بعد به

 .گشود و او ادامه داد
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ی توهمه. اون روز که رفتیم خونه فکر کردم-

اومد فکر خانم...خب...االنم اگه حرف پیش نیمقدیس

 .باشه کردم مهمنیم

 .پدر و پرس نگایه حایک از نگرایز به یکدیگر کردند

ا...بفرما بابا...گفتم دوقلوه- ا رو نباید مثل دخیی

 .ای مشهدفرستادیم اردو...اونم اردوی یک هفتهیم

 .شهاب دسنی میان موهایش کشید

...دوستت رو بسپار - شما هم خانم سها...نباید تنها بمویز

 .به کیس که اومده پیشش...یک مدت بیا اینجا

 !نه-

م. به من گفت نگذارم - متأسفانه حق با شهابه، دخیی

کردم نکردم. منم تا امروز فکر یمها برن اردو و گوش بچه

 .تو ها بوده...االن نگرانم، هم برای اونا...همتوهم بچه

 

 ۲۰۸پارت#

 .کرد و شهاب غرید  سها با تعجب به صدرالدین نگاه
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  اونا که مدرسه مراقبشونه...البته امیدوارم-
ً
باشه. فعال

باشیم. صدرالدین در میان دلشوره و  باید نگران خانم

ی جدی پرسش بدش به اخم نشسته بر چهرههای حس

لبخند زد. سها نگران جورابش را روی فرش کشید. باید با 

زد. با ناراحنی فکر کرد اگر مرادی حرف یمشگرد شاه

بحث چند روز قبل نبود، همان شب به مرتیصز پیغام 

کار   هایش جایی برای اینداد. حیف که مرتیصز با حرفیم

 !نگذاشته بود

 .ب خودم هستم. نگران من نباشیدمن مراق-

ی پرسش را لمس و دعوت به آرامشش صدرالدین شانه

ز رفتار شهاب مانع بود تا درباره ها با او کرد. همیر ی دخیی

حرف بزند. شهاب آدم مدارا و سیاست نبود. به دخیی 

 .ی مقابلش نگریست و به حرف آمدترسیده

م. اگه یه-  اسوقت احس حرف من همون قبلیه، دخیی

گم، نکن. به شهابم یمتونم کمکت کنم، درنگکردی یم

بازی نیست. پای دو تا قتل در میونه و یه این ماجرا بچه



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

صاحب...شوچز نیست. پس شک کشیدن توی گنج یر 

های دردشدار رو متوقف کنید ز  .چیر

زد و دلش سها کالفه روشی را صاف کرد. قلبش تند یم

محرم و مرهم خواست. دلش آغویسر پدرش را یم

خواست تا آرامش کند. آغویسر بزرگ و مردانه، مثل یم

ش  .آغوش پدری برای دخیی

ز دیگه-   ؟ای هم هستچیر

 .به شهاب نگاه کرد. اثری از صدرالدین نبود

 ؟پدرتون یک رفت-

- 
ز
ز االن. رنگت پریده. توی کاف شاپم پریده بود. همیر

کنم ی خاله هم...به من اعتماد نداری و من فکر یمخونه

حق با باباست...نباید با کیس که بهت اعتماد نداره 

یک بیسر   .شر

هایش درهم بود و نگاه سها روی شهاب نشست. اخم

د که صدای لرزان سها  ز فکش قفل. خواست برخیر

 .متوقفش کرد

 .کنهمادرم بیماره و من...ترس بیماری رهام نیم-
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 .های لرزان سها متوقف شدنگاه شهاب ناباور روی تیله

، تو فکر یم- ؟ تو یک محققی ...مثل مادرت مرییصز کنز

کنز وقنی بر پایه و به هات شک یمچطور به دیده

 ؟کنز استنادشون کار یم

چرا کیس باید من رو تعقیب کنه؟ یا حنی خواهرهای -

 ؟شما رو 

خانه رفت و  ز شهاب مقابل سها نشست و نگاهش تا آشیی

 .بازگشت

ها جوایر ندارم...اما در -
ی خودت...باید بارهبرای دخیی

...شاید اونا یم ی خوان به وسیلهفکر کنز ز ی تو به چیر

ی یم ز  .ترسنبرسند...شایدم از چیر

ی یم- ز  ؟گردیمیعنز فهمیدن ما دنبال چیر

 کاری نکردیم که کیس مشکوک -
ً
فکر نکنم، چون ما عمال

ز رو رها کنیم تا دم همهبشه...اگر این باشه...ترجیح یم چیر

 .نیفتهجون تو به خطر 

 .خوام ادامه بدیماما من یم-
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ترین ترست رو بدون پس به من اعتماد کن و کوچک-

فکر کردن به توهم بودنش به من بگو...حداکیی با هم 

ت کنم...تا بهش یم خندیم...وگرنه...فکرشم نکن درگیر

ز حاال هم حماقت کردم و باید با نگرایز درباره ی تو همیر

 .چوبش رو بخورم

، از پرسیدن علت سها با به خ اطر آوردن واکنش مرتیصز

نگرایز شهاب منرصف شد. هرچند باید پیش خودش 

اف یم کرد جوایر که دوست داشت از شهاب بشنود، اعیی

کرد. لبش را با جوایر که از مرتیصز انتظار داشت فرق یم

 .تر کرد و دل به دریا زد

آد...به ی ناشناس...برام پیامای عجیب یماز یه شماره-

ز اشتباه اپراتورهپ  .لیس گفتم و گفیی

درچشم شد. کرده با سها چشمشهاب با ابروهای گره

اعتماد سها قلبش را گرم کرده بود اما تریس عمیق 

 .لرزاندوجودش را یم

 ؟تهدید شدی-
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نه، تهدید نشدم...اما طرح و نقش مسخره اومده...مثل -

 .وخطوط فال قهوهخط

 ؟شهاب ناباور زمزمه کرد فال قهوه

 ؟ری کمک پدرت، شهابیم-

که   ناچار ایستاد و به مادرش نگاه کرد. در حایلشهاب به

در شش هیاهو برپا بود و قلبش از شدت نگرایز تند 

خانه را در کوبید بهیم ز ناچار چشیم گفت و مسیر آشیی

 .گرفت  پیش

 

 ۲۰۹پارت#

ای نزدیکش شد و ودامنز شمهشهناز پوشیده در بلوز 

اف کرد دوست داشت  کنارش نشست.  پیش خودش اعیی

زدند. شهناز نگاه در صورتش ماند و حرف یمشهاب یم

 .چرخاند و به حرف آمد

 ؟چی شدی؟ چرا رنگت پریده-

ها شده  ز نگاهش روی صورت شهناز دودو زد. خییل چیر

ی مادرش و هم حال بود. ترسیده بود؛ هم برای گذشته
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ترین دستخودش. آب دهانش را قورت داد و به دم

 .انداخت موضوع چنگ

 !شهناز خانم...از مامانم برام بگید...از یونس-

شهناز ابرو درهم کشید و به مسیر دورشدن شهاب نگاه 

 .کرد

ی بهت گفته- ز  ؟صدرالدین چیر

 .شش را محکم تکان داد

 !ترسونهنه! اما فرار شما و بابا من رو یم-

د و با غیم که در صورتش سایه  شهناز دستش را آرام فرسر

 :انداخته بود زمزمه کرد

 .کنمامشب بمون...برات تعریف یم-

شم. راستش باید برگردم خونه. عادت به مزاحمتون نیم-

ون موندن اینطوری ندارم و هم  .شهم نگرانم یمخونهبیر

ز زد  .شهناز لبخندی غمگیر

...شهاب که گفت اومدی، با خودم گفتم - مزاحم نیسنی

ین وقت برای صحبته.  ی قبل حالم بد بود و دفعه بهیی

ها هم رسیدند، اما امشب  نشد صحبت کنیم چون دخیی
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زنیم. زنگ بزن به دوستت و با آرامش تا صبح حرف یم

  .بهش بگو کجایی تا نگران نشه

توانست برود با ذهنز ناآرام و سها مردد لب گزید. یم

مشوش و یا بماند و حداقل ذهنش رو به حقایقی از 

 .. حرف شهناز باعث شد صاف بنشیندگذشته باز شود 

ش با پرس بینم کیس پیدا شده که میونهخوشحالم یم-

  !ی من خوبهدندهیک

ی نبود که به چشم اخم نشسته در چهره ز ی سها، چیر

طور که به شهایر که وارد سالن شهناز نیاید. شهناز همان

کرد، با لبخند دست سها را شد نگاه یمخصوض خانه یم

 .لمس کرد

ی بینتون نیم- ز ی که چیر خواد تو هم مثل اون جبهه بگیر

 خویر نیست. باید مادر بیسر تا بفیه چی یم
گم. تو دخیی

، پرس من پرس خوبیه! بذار دل من برای خودش  هسنی

 !قصه ببافه

. گویا امشب قرار بود تا آخرین خجالت زده بود و عصنر

د حد توانش تحت  .فشار عصنر قرار بگیر
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ای داره...اگر اینجا وآمد ما دلیل دیگه..رفتشهناز خانم. -

 !خاطر مادرمههستم به

 .شهناز انگشت به پشت دستش کشید و رهایش کرد

وآمدت هر دلییل که باشه من راضز هستم...حاال رفت-

ی خانواده باشه یا خاطر گذشتهشق من بهبا پرس کله

یه که داری روش یمآینده ذاری و ی خودتون، مهم تأثیر

من و هم صدر ازش راضز هستیم! فقط ازت  هم

. یمیم . تو دخیی عاقیل هسنی دونم با خوام مراقبش بایسر

کنید که صدرالدین رو نگران کرده، هم دارید کارهایی یم

بینم برخالف شهاب، ریسمون کار دستته! هر وقت اما یم

ره ریسمون رو بکش! من ترجیح کردی داره خطا یمحس

ان باشه تا حرست زنده دیدنش یک دم پرسم توی زندیم

 !عمر به دلم بشینه

 .سها نگران و ترسیده به حرف آمد

 ؟کار کنه، شهناز خانممگه قراره چه-

شهناز اشگ را که در چشمش جمع شده بود با نفیس 

 .عمیق عقب زد
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وی شهاب شش درد یم- کنه برای دردش. وقنی از نیر

ون هیچ خوشحال نشد! ی من کس اندازهپلیس اومد بیر

دلم این روزا قرار نداره. نگرانشم. مثل قدیم باهام حرف 

زنه. بذار دلم رو خوش کنم که کیس تو زندگیش نیم

ایه که اومده و جایگزین من شده و این همون مرحله

 .ترسنی مادرا ازش یمهمه

نگاه شهناز در صورت نگران سها چرخید. اخیم ظریف 

هایش نگرایز را فریاد و چشممیان ابروهای او افتاده بود 

 .زدیم

بلند شو بریم غذا بخوریم. تا االن دیگه شهاب و  پدرش -

ز شام رو چیده ویز کارهاش با آقایونه. میر ند...غذای بیر

ز آماده  .االن وقتشه مثل دوتا بانوی اصیل بریم ش میر

 یر 
رنگ شهناز سها با ناراحنی ایستاد و سیع کرد به شوچز

 داشت. حرفلبخند بزند. احس
 

های چندپهلوی اس گنگ

شهناز نگرانش کرده بود. کیم بعد با شهناز مقابل پدر و 

ی از صورت بشاش شهاب  پرس نشسته بودند. نه خیر

 صدرالدین! با شفه
 

ی شهناز پدر بود و نه لبخند همیشگ
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و پرس به خود آمدند و دیس پلو و ظرف کباب توسط 

ا با وجود شهاب مقابلش قرار گرفت. میلش به غذ

های شنیده، تمام شده بود. با ها و حرفزمینز سیب

بان قدری غذا کشید. یر  ز اشتهایی و برای ناراحت نکردن میر

های شهناز و صدرالدین بود که متوجه آنقدر درگیر حرف

 .نگاه نگران جمع نشد

های کوتاه خانواده خورده شد. غذا در سکوت و صحبت

داد و د به صبورا خیر یمخییل زود دست از غذا کشید. بای

شان به کوتایه پیامگ شده به پدرش! حاال که فاصله

خیر بگذارد، حنی توانست پدرش را از احوالش یر بود، نیم

دادند! با شد و جوابش را دیر یماگر پیام شی    ع رصد نیم

ون کرد. سها  تمام شدن غذا، صدرالدین او و شهناز را بیر

ا بارها از پدرش هم دیده لبخندی غریب زد. این حرکت ر 

 .بود
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های هایش انداخت و به اتاقشهناز دست پشت شانه

های مارپیچ را باال رفتند. ی باال هدایتش کرد. پلهطبقه

 مقابل 
 

این قسمت از ساختمان را ندیده بود. سالن بزریک

چشمانش جان گرفت که در دو سمتش درهایی با فاصله 

 .شددیده یم

 دوتا از درها، فضایی بر سقف گچ
ز ی ظریقز داشت و بیر

توانست حدس خایل و فرورفته قرارداشت که ناگفته یم

شود. جایی که از نمای ی باال ختم یمبزند به تراس طبقه

ویز ساختمان به شد. شهناز او را به خویر دیده یمبیر

ها هدایت کرد. داخل اتاق یک دست سمت یگ از اتاق

شد وکف اتاق با قایل  دیده یممبل راحنی طویس و آیر 

گردی با طرح اسلییم و ختایی پر شده بود. دیوار مقابل 

 شیشه بود و پرده
 
های های حریرطویس با واالندر تماما

ی اتاق کنار داد. گوشهتر نشان یمآیر اتاق را روشن

پنجره، تخنی ساده قرار داشت و دیوار مقابلش را 

اما آنچه اتاق را متمایز تلویزیویز کوچک پر کرده بود. 

کرد دیوار سوم اتاق بود که شتاش پر از کتاب بود. یم
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 دیده یم
 

 بزریک
 
ز نسبتا شد که روی آن پر کنار کتابخانه، میر

آمد و شبیه بود از انواع قلم که به چشم سها آشنا یم

های ریز و درشنی که مادرش برای طراچ بودند به قلم

 .کرداستفاده یم

احت و نقش این اتاق- آم زدن یممحبوب منه. برای اسیی

احت منه! اینجا.  نیم شه گفت اتاق کار، بیشیی اتاق اسیی

  !تونیم اینجا حرف بزنیم و کیس مزاحم ما نشهامشب یم

ز رفت و روی قلم  .موها دست کشیدسها به سمت میر

ز مینیاتور یم- کشید! برام جالبه که مادرم آقاشهاب گفیی

قه داره! انگار قرابت خویز شما زیادتر هم به طراچ عال

یه که به نظر یم ز  .آداز چیر

 .اش را لمس کردشهناز کنارش ایستاد و شانه

کشید. ما هم شاید برای اینه که آسیدجالل طرح یم-

ز کنارش و تماشا کردنش  مشغویلدل و عشقمون نشسیی

بود. خدارحمتش کنه. مرد خییل خویر بود. من مطمئنم 

به من و مادرت داشت، مثل لطقز بود که  لطقز که اون

 .ی خودش داشتبچه نداشته
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 .اما به وقتش...مادرم رو کنار گذاشت-

خییل دنبالش گشت، سها. ترسیده بود، مرد پایک بود و -

ی مژده بحث آبروش وسط بود. وقنی پدرت گناه نکرده

رو گردن گرفت، خییل عصبایز شد. باورش 

ز با ازدو نیم اجشون موافقت کرد. هاشم شد...برای همیر

بد کرد...خییل بد کرد که شبونه دست زنش رو گرفت و 

گوها باز بمونه! از اینجا بردش و گذاشت دهن یاوه

های نزدیک ش هم به ما آدرسش رو نداد! به دوستعمه

فایده...آب شده بودند و فرو رفته هاشم ش زدیم...اما یر 

مرد چشم ! پیر ز دن مادرت از دنیا انتظار دیبودند توی زمیر

 .رفت

گفت جالل به مادرم دین داره. یمگفت...دایی ویل بابا یم-

 .باید ازش حاللیت بطلبه

 .های شخ به سمت شهناز چرخیدسها با چشم

 مدیون مادرته! اما پدرتم نامردی کرد-
 
 .سید قطعا

خواست یک بار برای سها ابرو درهم کشید دلش یم

  .دهمیشه داستان واقیع را بشنو 
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ز جا...همهبرام تعریف کنید. از قدیم...از همه-  .چیر

گردم. تا صبح رم و بریمزنگ بزن به دوستت. منم یم-

م هایی که شده یک غده و داره خفهحرف داریم. حرف

 .کنهیم

ونسها مات قدم رفتنش به  های تند شهناز شد. با بیر

اش را از جیب کتش خارج سمت پنجره رفت و گویسر 

ز مانده بودکرد. کی   .ف و وسایلش پاییر

پیایم کوتاه برای صبورا فرستاد و اطالع داد کجا مانده 

شعت در جوابش شکلک خنده و . صبورا بهاست

چشمک فرستاد و باعث شد لبخند بزند. شیطنت صبورا 

یک معنز بیشیی نداشت، حال صبورا با هنگامه خوب 

یه پیام بود. با تردید وارد شماره پدرش شد. پیایم شب

صبورا، برای پدرش ارسال کرد و منتظر آهنگ تحویل 

طور که ناامید به گویسر زل زده بود، در پیام ماند. همان

 .اتاق باز و شهناز داخل شد

 .ببخش منتظرت گذاشتم-

 .لبایس به سمتش گرفت و لبخند زد
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پارسال شهاب برام کادوی تولد گرفت، اما یادش رفته بود 

 .نوی نوئه. قسمت توئهکردم.   سایز بزرگ

ز  سها نفس عمیقی کشید. دلش خندیدن و گریسیی

 .خواستیم

 .من راحتم، ممنون-

؟ حرفشم نزن. تا صبح یم- ون بمویز خوای با لباِس بیر

ذاره که کمد دیواری رو بازکن، یک زاویه در اختیارت یم

 .راحت لباست رو عوض کنز 

اش نز سها ناچار لباس را پذیرفت. بوی لباس نو در بی

ها از وقنی مجبور به اطاعت شده بود، پیچید. مدت

گذشت. شخصیت شهناز برایش عجیب و تازه بود. یم

کرد. بغضش را پس لفظ مادر با شهناز معنای تازه پیدا یم

اش نشده و شهناز نشانش داده زد و دری را که متوجه

بود باز کرد و مشغول تعویض لباس شد. نریم لباس 

ز بود. پیر  اهنز بلند از جنس ژاکارد و گلدار، با دلنشیر

ز  اهن با های کوتاه که در کمر کلوش یمآستیر شد. پیر

 .لطافت اندامش را قاب گرفت
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 .رو گردیداز گوشه خارج شد و با لبخند شهناز روبه

 .آدچقدر اخرایی بهت یم-

، مقابل  ز لبخند زد و تشکر کرد و روی مبیل در نزدیگ میر

ویه  نگاهش به دیوار مقابلشان شهناز نشست. از این زا

 که خانواده پنجکامل بود و یم
 

ی نفرهتوانست قاب بزریک

های خندان و گرفت، ببیند. لبها را در بر یمآن

هایی که برق خوشبخنی داشت. شهناز مسیر چشم

 .نگاهش را دنبال کرد و با دیدن قاب لبخند زد

چه-  !ش نوشتهمادرم از شما توی دفیی

 .ت شهناز پریدرنگ از صور 

چه-  ؟دفیی
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 .توجه به واکنش شهناز، شی به تأیید تکان داد سها یر 

ز دوست - برام عجیب بود دیدنش...آخه مامان نوشیی

ستان نداشت. یم دونم مدرسه نرفته البته تا وقنی دبیر

دونستم، چون بابا همیشه جور مامان رو رفتم، نیم
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ها ایم ز ستعداد خویر داره کشید. مامان توی بعیصز چیر

ها...نه! بابا یم ز گه هرقدر از طرح قایل ویل برای بعیصز چیر

چه کشیدن خوشش یم اره...اینکه دفیی ز ز بیر
آد، از نوشیی

چه خییل قدیمیهنوشته عجیبه...عجیب  .تر که دفیی

 .شهناز لب گزید و دست روی سینه گذاشت

من و مادرت با هم از آسید، سواد یاد گرفتیم...مادرم -

ی خاله رفتم، نگذاشته بود مدرسه برم و وقنی به خونه

 به ما دوتا درس داد. خاله یم
 
گفت تا سید خودش شخصا

ز  قبل از اومدن من، مژده به هیچ وجه حارصز به آموخیی

نبوده، ویل با اومدن من عالقه نشون داده و پای بساط 

خط بود و من عاشق نشینه. سید خییل خوشداییش یم

وی کاغذ بودم و مژده تا ازش غافل صدای قلمش ر 

رفت و بوش شیدیم، شاغ مرکب یمیم

کشید...البته...همیشه لک جوهر روی لباس و فرش یم

ز کارهاش ظاهر یم شد که باعث دردش بود و شاید همیر

 .باعث شد از درس خوشش نیاد

 .شهناز تلخندی زد و به فکر فرو رفت
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...وقنی شما اونجا بودید هم- مادرم تنبیه  پس...وقنی

ز یم  ؟شد؟ توی زیرزمیر

 .شهناز اخم کرد

؟ نه! خاله بعدها گفت که فقط چند بار - ز توی زیرزمیر

مژده رو اونجا تنبیه کرده...بعد از تنبیه آخرش...اونجا 

ترسیدم برم داخل شد پاتوق مژده...هرقدر که من یم

، مژده ساعت ز رفت اونجا و بلند با کیس ها یمزیرزمیر

ش خندید. گایه هم صدای گریهحنی یم زد و حرف یم

ترها به خودشون اومد و اینطور مواقع وقنی بزرگیم

ز یم ز بود...یا اومدن که مژده خونیر ومالیر

 .نحوی...آسیب دیده بودبه

شدن حرف  سها متعجب به شهناز نگاه کرد. با تمام

شهناز، در اتاق به صدا درآمد. شهناز ببخشیدی گفت و 

از آن زاویه دیدی به در اتاق نداشت  به سمت در رفت. 

 .شنیدخویر یمویل صدای صدرالدین را به
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م - خودت رو اذیت نکن! دیروز زیر شم بودی. اون دخیی

خواست، بهش با گذشته عذاب نده...مطمئنم باباش یم

 .گفته بود

 !باید بدونه صدر...حاال که یونس پیدا شده...باید بدونه-

شاید بخوادش. من بیدارم. باشه...این کیف سهاست، -

 !کاری داشنی صدام کن

ز و شنیدنشان چشم بست.  سها به روی شب بخیر گفیی

دکوبید و ترس قلبش را یمقلبش تند یم   .فرسر

 .چسبهبیا، دخیی خوب. چای بعد از غذا یم-

های کمرباریک شهناز جلوی تعارف او را گرفت و استکان

عطر چای چای را مقابلش گذاشت. بوی خوش کیک و 

ز بود. نگاهش روی کیف کنار پای شهناز  اشتهابرانگیر

 .چرخید

هام؛ کوچیکن ویل چای توشون من عاشق این استکان-

 !ی دیگه دارهیه مزه
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ز زد و تشکری کرد. نگاهش روی تابلو  سها لبخندی غمگیر

وع نشدن حرف کس از هایی که هیچنشست. برای شر

 .گفتنشان راضز نبود، دنبال چاره بود

 ؟جالل دیدید ی دایی همرستون رو تو خونه-

 .شهناز چای را به دست سها داد و لبخند زد

 .زداومد به مادربزرگش ش یمآره! یم-

ی صدرالدین دور شدههای حلقهنگایه به دستسها نیم

 .های شهناز، در عکس کردشانه

سمیم-  ؟تونم...یه سؤایل بیی

؟ درباره-  ؟ی من و صدرهچی

اش را از ش برداشت ه لب گزید و روشیزدسها خجالت

ها و روی پشنی مبل انداخت. عادت به این قبیل سؤال

های اصیل فرار کند، خواست از حرفنداشت. تنها یم

درواقع حرف صدرالدین ترسانده بودش. انگار حال 

شهناز هم مانند او بود که دل به دلش داد و از خودشان 

 .گفت
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س. خجالت نداره، دخیی - خوای بدویز خوب. اگه یم بیی

اومد...ما عاشق شدیم باید بگم نه. من ازش بدم یم

کدوم به این ازدواج راضز نبودیم. من چون اون هیچ

ترسیدم، اونم...خب دانشجو اندام بود ازش یمدرشت

ی مثل خودش رو بود...تحصیل کرده...دلش دخیی

ی ما جایی نداشت. نه خواست. کیس که توی خانوادهیم

ی مثل من که حنی یک کالس هم درس نخونده د خیی

 !بود

ه شد. شهناز نگاهش را شکار  سها با ناباوری به شهناز خیر

 .کرد و آرام خندید

چی اینقدر متعجبت کرده؟ ازدواج اجباری ما یا درس -

 ؟نخوندن من

 گفتید...برای اون خب...درباره-
ً
ی درس خوندنتون قبال

ز عجینر نبوده...اما  شه ...اما باورم نیمموقع هم چیر

 .همدیگه رو دوست نداشتید

 .سیب داخل بشقاب سها گذاشتای پایشهناز تکه



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

! ماشاال به جای گوشت - بخور...چقدر تو الغری، دخیی

 !فقط مو داری

ینز سها به شوچز شهناز لبخند زد و تکه ای کوچک از شیر

 .را داخل دهانش گذاشت

، باعث شد ما با ارصار خاله و لیالخانم، مادربزرگ صدر -

هم عرویس کنیم. زمان ما خییل رسم نبود دخیی و پرس نه 

دونستیم اون یگ دوستمون نداره. بیارن! اما هردومون یم

 !ی عقد من با گریه نشستم و اون با ترسر پدرشش سفره
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سها ناباور دست روی دهان گذاشت و شهناز غرق در 

 .گذشته به حرف آمد

- 
 

وع شد، با ل خییل دیگه از هممون مثزندیک نسالمون شر

! عادت کردیم به بودن هم. وظایقز که بر عهده 
 

روزمریک

! من 
 

داشتیم رو انجام دادیم و اسمش رو گذاشتیم زندیک

 مهربون. شوخ بود. بارها 
 
صبور و قانع بودم و صدر ذاتا

ده. های خواهراش یمدل شیطنتبهدیده بودم چطور دل
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خوار پدرشه. اخالقش رو از ه و غمهوای مادرش رو دار 

پدرش به ارث برده بود وگرنه مادرش هم مثل 

 .تلخ بودمادربزرگش گوشت

 ؟مثل خواهراش-

شهناز زیر خنده زد و سها از خجالت شخ شد. حرف 

 .ذهنش را بلند گفته بود

 .ببخشید...منظوری نداشتم...توی خاطرات مامانم بود-

نست جایی از کار ایراد شهناز دوباره اخم کرد و سها دا

 .دارد

 !شهناز خانم-

 .هایش گرفت و به سها دادشهناز نگاهش را از دست

اند...مادرت راست تلخ و بدزبونعالیه و حبیبه گوشت-

کس این رو مثل من با گوشت و خونش گفته. هیچ

 .احساس نکرده

 ؟گمشما االن خوشبختید...عاشقید...درست نیم-

ز زد   .و جلو کشید شهناز لبخندی غمگیر
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هستم، اما نه به این دلیل که اجبار خوبه! ازدواج سننی -

ین نیست. خییل وقت ها و اجباری همیشه هم شیر

ها و پرسها فرهنگ بسته ی خانواده و عرف جامعه، دخیی

کنه. من کرد و یمرو وادار به سکوت و همرایه هم یم

ساله مادر شدم و شونزده سالم بود ازدواج کردم. هجده

اگه خدا ما رو ش عقل نیاورده بود، ما هم مثل خییل از 

کردیم و با ها یمهامون خودمون رو وقف بچههم نسل

 همینه، عمرمون یط یم
 
 حتما

 
 !شدفکر به اینکه زندیک

ی شاد افراد داخل عکس نگاه سها با تعجب به قیافه

کرد. نگاه صدرالدین دست کیم از نگاه مجنون پدرش 

ای نبوده گوید عالقهمید چرا شهناز یمفهنداشت و نیم

  .است

 ؟آقای صولت هم شما رو دوست نداشت-

. من این نه مثل حاال. حق- ها رو برای داری تعجب کنز

ام هم تعریف نکردم چون جز عشق ی  دخیی ز و عالقه چیر

ها رو داری این از ما ندیدند. اما تو به دو دلیل حق

...اول به هم برای اینکه بدویز خاطر شهاب...بعد بدویز



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 کردیم و بعد من 
 

من و مادرت فقط چند سال با هم زندیک

 خودم شدم
 

 .درگیر زندیک

خاطر شهاب" و نگاه به خورد "بهسها در شش تاب یم

ی شهنار دوخت. شهناز چای نگاه مهربان و خسته

دنیا آمدن  شدشده را شکشید و به گذشته فکر کرد؛ به

م دورتر کرده بود. خودش دخیی شهاب، او و صدر را از ه

دانست، مادری را جوایز بود که هرچه از همرسداری نیم

فهمید نگاه و نیاز همرسش فرق کرد و نیمخوب مشق یم

وع حساسیت ز شر های ها و حسادتکرده است. همیر

خواست سها صدرالدین به پرسشان بود. دلش یم

شده و فهمید که شهاب چگونه از همان کودیک، مرِد او یم

خاطر خایم مادرش از پدرش دور شده بود. شاید به

زد ها را برایش نیمهرکس دیگری جای سها بود این حرف

ی بود که به او آرامش  ز  جوان چیر
ویل در وجود دخیی

وقت به زبان هایی که هیچشد حرفداد و باعث یمیم

نرانده است، بزند. شاید هم دوست داشت سها به 
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تر و پدر و پرس را هم به هم نزدیکتر شود شهاب نزدیک

 .کند. به قاب نگاه کرد و سکوت را شکست

شهاب که به دنیا اومد...من خودم رو وقفش کردم و -

 .شوهرم یادم رفت

 .های سها نگاه کردی تلخز کرد و به چشمخنده

وع کش- ز بود. سها به شاید شر ز پدر و پرس همیر مکش بیر

ها، دور از عکس شهاب نگاه کرد و به اینکه بر  عکس دخیی

 .ی عکس و کنار مادرش ایستاده بودپدر و در حاشیه

ونیمش بود که صدر رفت جبهه...وقنی سالشهاب یک-

ماه خونه  صدر برگشت...شهاب دوساله بود! شش

نیومد...اما وقنی اومد...من عوض شده بودم...اونم 

عوض شده بود.  این دوری برای هردومون الزم بود، 

دونستم اون کیه و جای خالیش به یم چون هم من

وحالش چشمم نشسته بود و هم اون دلتنگ شده و حس

 .دویز عوض شده بود...گایه تا از دست ندی قدر نیم

 ؟عاشق شده بودید -

 .شهناز لبخند زد
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شدیم...هرچی که بود نه...اما داشتیم عاشق یم-

وآمدهای صدر به جبهه هم اون رو بزرگ کرد هم رفت

ز ما هم صلح برقرار من رو..  .وقنی جنگ تموم شد، بیر

دونستیم. بعد از شده بود و قدر همدیگه رو بیشیی یم

جنگ هردو درس خوندیم و گایه صدر برای 

شد ویل احساسمون به هم پخته تحصیل دور یمادامه

 .شده بود و دیگه عاشق بودیم

ز به عکس نگاه کرد و شهناز فکر  سها با لبخندی غمگیر

سال طول کشید تا توانست عشقش را  کرد که چند 

ز همرسی که دوستش داشت و  مدیریت کند؟ عشق بیر

فرزندی که از جانش عزیزتر بود؟ راه درازی را یط کرده 

  !بودند و در این میان آنکه آسیب دیده بود، شهاب بود

 ؟اون موقع...آقاشهاب چند سالش بود -

 .ی منساله بود، مرد خونهوهفت؟ سهسال شصت-

ز مادر حاال بهیی یم توانست علت رابطه سها  ی عمیق بیر

ه و پرس را درک کند. آیه کشید و به دست هایش خیر

 .شد
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ز آقای صولت از جنگ با ازدواج پدر و مادرم - برگشیی

 ؟زمان شد، درستههم

همون حدود بود. عملیات مرصاد بود که صدر زخیم -

شد و مجبور شد برگرده. بعد هم که دیگه جنگ تموم 

 .. اون موقع مادر و پدرت ازدواج کرده بودندشد 

 

 ۲۱۳پارت#

سکوت، داخل اتاق سایه انداخت و هردو به فکر فرو 

ی ناخنش را کند و به مادرش رفتند. سها به عادت گوشه

هایشان. هردو ها و تفاوتو شهناز فکر کرد. به شباهت

 یمیتیم بودند و تنها. هردو در خانه
 

کردند. ی فامیل زندیک

ا چرا یگ به آن وضع افتاده بود و دیگری با خویسر کنار ام

 یمخانواده
 

طاقت موهایش را بسته و کرد؟ یر اش زندیک

ی شهناز روی موهای مواج و باز کرد و نگاه خریدارانه

 .بلندش نشست

 .اومدمادرت...از موی بلند خوشش نیم-

 .برعکس بابام-
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 .غم داخل صدای سها دل شهناز را لرزاند

 ؟اطر بابات موهات بلندهخبه-

آره! ویل مامان دوست نداشت...تا باهاشون بودم -

 .شدهام بلندتر نیمموهام از ش شونه

 تو رو با این همه مو دیده حسایر شاد -
پس بابات وقنی

 !شده

لبخند سها جمع شد. این فکر خودش هم بود؛ دیدن 

 
 

 برق نگاه پدرش با دیدن موهای بلندش، اما پدرش زندیک

دن را هم از یاد برده بود چه رسد به ذوق موهای او را کر 

! نگاه خایل سها، قلب شهناز را به درد آورد ز  .داشیی

آن و من ی موی بلند برنیمبیا اینجا...دوقلوها از عهده-

حرست موی بلند شدن به دلم مونده. باباشونم که اونا 

ذاره مجبورشون کنم موهاشون کنه و نیمرو پرستش یم

 !خوادد کنند. بیا که دلم یه دخیی گیسوکمند یمرو بلن

ز زد و مقابل پای شهناز نشست.  سها لبخندی غمگیر

ز ریخت. عطر  شهناز کش مو را باز کرد و خرمن موها پاییر

خوش شامپو مشام شهناز را نواخت و لبخند به لبش 
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هایش نشاند. دسنی داخل موهای نرم سها کشید و چشم

ز شد. درخشید. موها را سه دسته   کرد و مشغول بافیی

  .ی جدید لرزیدسها از این تجربه

 ؟گید از...از مادرم و یونس یم-

های شهناز از حرکت ایستاد و بعد از مکنی کوتاه دست

 .به حرف آمد

 ؟چرا...از یونس-

لنگه، شهناز خانم. خاطرات درهم مادرم. یه جای کار یم-

...نیم ز  !فهممدونم...نیمفرار شما از گفیی

 .نس...یونس رفتار نرمایل نداشتیو -

 .زده زیر دست شهناز لرزیدسها وحشت

 ؟مثل...مادرم-

نه! نه مثل اون! یونس...چطور بگم...بذار از مادرت -

 !بگم

  !شهناز خانم-

شهناز مکث کرد. دستش میان موهای سها جا مانده بود 

 !ای از گذشتهو قلبش در خاطره



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 ؟د کر رو اذیت یم یونس...یونس مادرم-

ز افتاد و پیشایز قطره اشگ از گوشه ی چشم شهناز پاییر

 .کرد، خیس کردسها را که به باال نگاه یم

کرد، مگه نه؟ اون یونس بود؟ رو اذیت یم کیس مادرم-

ش توهم نیست زنه...همه"او"یی که مادرم ازش حرف یم

زد ویل مگه نه؟ مادرم خییل از گذشته با من حرف نیم

گفت و یا توهمش رو گریخته از "او" یموقنی جسته

چه فرق  داشت...حرفاش...حرفاش با اون دفیی

 .کرد...انگار این "او"ی لعننی دوتا بعد دارهیم

ز مو را بست و با نفیس عمیق اشکش را پس  شهناز پاییر

 .رخ شدندبهشعت چرخید و رخزد. سها به

...بر نوییس که دفعهکردم خاطرهفکر یم- ای ی قبل گفنی

 .بعد از ازدواجشه

 .سها اخم کرد

 .ترهنه...خییل قدییم-

ز بار رفت - مادرت شش ماه قبل از ازواجش برای اولیر

...وقنی حالش خییل بد شده بود...قبل از اون پیش  دکیی
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پزشک نرفت که...که بخواد خاطره بنویسه...تو 

ش گفته ...دکیی  .گفنی

 .های لرزان شهناز چرخیدسها نگاهش در مردمک

چه...مال زمانیه که شما باهاش بودید-  !اون...اون دفیی

خط مادرش فکر کرد که شهناز لرزید و سها به کنی دست

های گویسر گرفته بود. همان روز در آزمایشگاه از عکس

شاغ کیفش رفت و چند کاغذ را مقابل شهناز گذاشت. 

شهناز با ناباوری دست روی دهانش گذاشت و زیر گریه 

 .زد

نابودشون کنه...نباید...نباید نگهشون  قرار بود -

 .داشتیم

کوبید واکنش نگرایز مضاعف و قلنر که تند یمسها با 

 .زده شهناز را از نظر گذراندوحشت

این خط شماست نه؟ اینا رو شما نوشتید نه -

مادرم...جاهایی که خط اونه 

 جاها...کار درهم
ی
برهمه...ناخواناست...اما...اما باف

 !شماست
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 ۲۱۴ارتپ#

ی شهناز باعث شد وحشت به جان سها سکوت و گریه

چه خوانده بود را با  بنشیند. شب قبل آنچه از دفیی

هایش جمع کرده بود تا در سایت بگذارد اما شنیده

دانست جایی از کار ایراد دارد. ایرادی بزرگ که مانع یم

اک  .اش شده بودگذاری نوشتهاشیی

چه ظاهر شده بود او"ی مادرش، با "او"یی که می" ان دفیی

چه هم  فرق داشت. گایه در صفحات ابتدایی دفیی

فت احساس یم کرد "او" عجیب است ویل با پیرسر

ی آشکار یمیادداشت شد. انگار مادرش از ها تفاوت بیشیی

 !زد آدیم...یا اجنهشخیص حرف یم

این او به توهیم سیال ربط نداشت. سیال ذهن مادرش 

زدن مادرش فرق داشت. بارها حرفبا آنچه خوانده بود، 

ه با خودش را دیده بود. بارها دیده بود به نقطه ای خیر

هایش هم زند که با حرفشود و از کیس حرف یمیم

ترساندش. کیس که از مادرش در کند و هم یمآرامش یم
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کند و یا مقابل دیگرایز شبیه خودش محافظت یم

درش دهد. کیس که فقط آغوش پبرعکس آزارش یم

 .کرددورش یم

ز  ز شدن مادرش؟! آن هم چندیناما خونیر بار در  ومالیر

ز عجینر بود! به خصوص که سابقه نداشت در کودیک چیر

گونه خودش را آسیب بزند. دست شهناز سایل اینبزرگ

ها را از روی صورت شهناز بلند کرد. را گرفت و آن

ی شهناز در نور اتاق به چشم پریدهصورت رنگ

 .تنشسیم

 !برام بگید-

شهناز نفیس کشید تا بغضش را پس بزند. با ناراحنی لب 

فهمید؟ اگر گزید و به در اتاق نگاه کرد. اگر شهابش یم

کانش یم ها خیر فهمیدند؟ حنی صدر از راز آندخیی

چه های شومشان خیر نداشت. از عمق نداشت. از دفیی

های همرسش خیر نداشت. نفس گرفت و با غم به ترس

توانست محرم و های سها نگاه کرد. این دخیی یممچش

یک دردهای او و مادرش باشد؟ حنی هاشم هم تمام  شر
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دانست. هرچند بیرسر از صدرالدین خیر ماجرا را نیم

 .داشت

 .دونهبابات...تنها کسیه که درد مژده رو یم-

 .سها با اخم به شهناز نگاه کرد

 بابام؟ چی یم-
ً
چه گید، شهناز خانم؟ اون اصال  از دفیی

چه رو به  خیر نداشت! اونم مثل من شوکه بود وقنی دفیی

 !دستم داد

 ؟بابات بهت داد -

ز  نگاه ناباور شهناز روی صورت سها چرخید. گریسیی

 .فراموشش شده بود. دل سها از دلهره پیچ برداشت

ی ی خاله رفتم...مژده یه بچهمن وقنی به خونه-

ه ترس توی چشمش کوچیک و رنجور بود. یه روح زیبا ک

ز یمدودو یم رفت. گایه زد. وقنی خوب بود که به زیرزمیر

شد و حنی از زده و ترسناک یمجور خاض وحشتهم یه

ز یم کرد تاوان ترسید. اون مواقع هرکیس اذیتش یمزیرزمیر

گفت خودش نبوده! ارصار داشت دید. بعد هم یمیم

 !ای این کار رو انجام دادهکس دیگه
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وع به تعریف کرده سها زانوه ایش را بغل کرد. شهناز شر

 .بود

گفت نزدیکش نشم. ترسیدم. خاله یممن اوایل ازش یم-

پریشون رو کیس تحویل ی همیشهی بیچارهبچه

گرفت. جرئت نداشت به قسمت آقایوسف نزدیک نیم

بشه یا به قلمروی لیالخانم پا بذاره. یه گوشه نزدیک 

ز قفل نبود، نشست و اگه در ز درخت توت یم یرزمیر

ی ما از هم زیاد بود تا اینکه....یه رفت اونجا. فاصلهیم

شب...وقنی بیدار شدم که موهای چیده شدم توی 

 !دستش بود

 .ی مادرش را به یاد آوردسها خاطره

سیدید و باور کردید کار اون نبوده-  ؟چرا ازش نیی

من فقط بخشیدمش. چون دیدم با چه حرسیی به موها -

کنه و بعد به موهای کوتاه خودش دست یمنگاه 

کشه! مژده اگرم اون کار رو کرده بود، از ش بدطیننی یم

 دوباره موها رو به شم گره 
 

نبود چون داشت با سادیک

 .زد که بیدار شدمیم
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 .سها بغض کرد و اشک در چشمش جمع شد

ور داشتم. بارها بال شم آورده بودند و - من دوتا برادر شر

م نگاه مادرت و اون ناراحنی توی وقت هیچ اون شر

چشماشون نبود! همون شب من و مادرت دوست 

شدیم! وادارش کردم کنارم بخوابه و با شوچز و خنده 

نصف موها رو به موهاش گره زدم! روز 

بعد...خاله...متوجه شد...به خاله گفتم کار خودم بوده! 

از اون  باور نکرد و موهای دخیی بیچاره رو از ته چید. بعد 

هرگز ندیدم که مژده مو بلند کنه. داییت که اومد...خییل 

ساده گفت مژده شپش گرفته و موهای جفتمون رو 

 .کوتاه کرده

سها با غم به شهناز نگاه کرد. نگاه شهناز به دوردست 

 .بود، جایی در گذشته

جا به خودم قول دادم دوست مژده بمونم! همون-

ود. هنوزم گایه از "او"ی تر شده برفتارهای مژده طبییع

زد. "او"یی که با کمال تعجب، خیالیش برام حرف یم

ها بعد دیدم شبیه پدرته! "او"ی خیایل مادرت گایه سال
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شد که با بازیش و گایه بزرگ یمشد و همکوچیک یم

 .زدهای بزرش کتکش یمدست

سها با تعجب به شهناز نگاه کرد. شهناز لبخندی زد و 

 .س کردصورت او را لم

مادرت عاشق بابات شد...برای من عجنر نبود...چون -

ون اومده تا نجاتش بده. قویفکر یم  بیر
 

تر کرد اوی بچگ

 .ترو صد برابر مهربون

 با توهم بزرگ"-
 

سالیش فرق او"ی مادرم توی بچگ

 ؟داشت

 .شک ندارم که فرق داشت-

 .کشید  شهناز آه

شت. گفت. صدای جذایر دامادرت قشنگ قصه یم-

کس جز من زد. هیچگفت برق یمچشماش وقنی قصه یم

وع کرد به قصه هاش رو دوست نداشت. وقنی آسید شر

درس دادن به ما و الفبا تموم شد. برای جایزه...برامون 

چه خرید  .دوتا دفیی
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 ۲۱۵پارت#

ز شخورد و در خودش جمع  شهناز از مبل به روی زمیر

ناز، مثل شد. حاال زانوهایشان مماس بودند و شه

بچه  .ای ترسیده در خودش فرو رفته بوددخیی

چه- هامون بودیم. مژده دوست هردومون عاشق دفیی

ی بنویسه. خطش خییل بد بود و خاله  ز نداشت توش چیر

افته، اما گفت اگه بذاره توی آفتاب راه یمبهش یم

 آسید یم
 

شد. من...دوست داشتم خطم به قشنگ

چ ی خودم خاطراتم هدوست داشتم بنویسم. توی دفیی

کرد. یک روز بهش نوشتم و مژده با حرست نگام یمرو یم

بچه ساله ی دهپیشنهاد دادم بگه تا من بنویسم...یه دخیی

ی نداشتیم که بشه خاطره! اما ذهن  ز بود...ما چیر

ز کرد و یهقصه وع به گفیی کم که پیش پرداز مژده شر

 !گهی خودش و مادرش رو یمرفتیم، متوجه شدم قصه

 ؟هایی که پاره کردید...اونا چی بود اون صفحه-

 .شهناز ترسید و لرزشش را سها حس کرد

ش...خط مادرت بود...خودش پاره کردشون-  .بیشیی
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کرد؟ یونس نفهمیدید اون شخص یک بود اذیتش یم-

 ؟بود 

های هراسان سها آب دهانش را قورت داد. مردمک

های زشت آن شهناز نشان یم ز خاطرات داد که به چیر

ها سخت شود و قلب او از شنیدن ناشنیدهنزدیک یم

 .کوبیدیم

های خونه خییل بزرگ بود و چندین اتاق داشت. اتاق-

ها تر که گرم کردنشون راحت بود رو به ما بچهکوچک

داده بودند. ما توی یک اتاق کوچیک، انتهای سالنز که 

از خوابیدیم. قبل به اتاق خاله و شوهرش راه داشت یم

 که اول راهرو بود تا اون مژده توی اتاق دیگه
ی
ای بود. اتاف

 !به قول خاله بتونه زود بره دستشویی 

  .شهناز لب گزید

ادراری اما...از وقنی اومد ته سالن پیش من...دیگه شب-

کم متوجه گفت باالخره بزرگ شده! کمنداشت و خاله یم

و  خوابه. ترس داشتها هوشیار یمشدم که مژده شب

وقنی این ترس بیشیی شد که تصمیم گرفتند ما رو 



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

گفت بفرستند به یک اتاق دیگه. تصمیم داییش بود. یم

ها آفتاب الزم دارند و خاله هم یم گفت اگه اتاق دخیی

ز شنر که تر بشه، یمبزرگ تونه برامون دار قایل بزنه...اولیر

 !توی اتاق بزرگ خوابیدیم مژده خودش رو خیس کرد

هانش را محکم قورت داد تا مگر گردوی بزرگ سها آب د

ز رود. سکوتش شهناز را وادار به حرف  داخل گلویش پاییر

 .زدن کرد

بغلش کردم و خوابیدم...چندین شب...تا آروم شد. من -

 تر بودم و با همهتر بودم. عاقلسال بزرگ سه
 

ی بچگ

ترسه! به خاله گفتم و اون محل نداد. فهمیدم مژده یمیم

مم شد به آسید بگم...بعدها پشیمون شدم...خییل یم شر

پشیمون شدم که چرا...چرا محرمینی نبود تا آسید رو 

محرم اشارمون کنم...هرچند آسید اگر دایی منم بود...یا 

، نیم تونستم این حرفا رو بهش حنی پدرم...بازم مِن دخیی

بزنم...خاله باورم نکرد و مادرم هم زنده نبود، پس منم 

 !ژده الل شدم...الل شدممثل م

 .هق شهناز در اتاق پیچیدصدای هق
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 !شهناز خانم-

کیم طول کشید تا شهناز باالخره آرام شد. لیوایز آب از 

ای که صدرالدین به داخل اتاق آورده بود برداشت سینز 

 صدرالدین 
 
و با دسنی لرزان به خورد شهناز داد. قطعا

ی یم ز ! شهناز باالخره داد دانست که آب بوی گالب یمچیر

نشست، به حرف زحمت به گوش سها یمبا صدایی که به

 .آمد

کم منم توی ترسش کم منم مثل مادرت ترسیدم. کمکم-

یک شدم. شب کردم ها...وقنی خواب بودیم...حس یمشر

شدم و کیس کنه. با وحشت بیدار یمکیس لمسمون یم

باه نبود. اوایل فکر کردم مژده است و وقنی فهمیدم اشت

کنم که دیدم دخیی بیچاره با وحشت از خواب پرید و یم

خودش رو خیس کرد. از اون شب...ترسم بیشیی شد. 

بار به خاله گفتم و گفت تو هم مثل مژده  برای آخرین

ز از هم جدامون کنند که با التماس جنز شدی! یم خواسیی

 .نذاشتم. بعد از اون...منم فقط درد کشیدم
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وی اتاقتون!؟ اون خونه...فقط دو تا اومد تیک...یک یم-

مرد غریبه داشت...آقایوسف و پرسش! مگر اینکه فکر 

 !کنید...فکر کنید کار آدیم نبوده

 .شهناز با وحشت خودش را بغل کرد

 !های دیگهاومدن اونجا...خییلخییل آدمای دیگه...یم-

ز تجربیایی  سها با وحشت به مادری فکر کرد که چنیر

شهنازی که روایز سالم داشت بعد از  داشته است. وقنی 

لرزید، ها یمسال هنوز از یادآوری ان لمس بیشیی از یس

. تر هم بوده استوای به حال مادرش که کوچک

سد که آیا این تجربه از لمس فراتر  وحشت داشت بیی

سد که آن ها متجاوز را رفته یا نه! وحشت داشت بیی

 !اند یا نهدیده

"ی دوم وارد داستانتون شد؟ اویی از همون وقت..."او-

کرد؟ اویی که...اویی که مادرم رو که اذیت یم

 ؟کرد...برهنه بشهوادار...وادار یم

 

 ۲۱۶پارت#
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شهناز محکم در آغوشش کشید و سها متوجه گریستنش 

 .شد

چه رو به تو یم-  !داد! نبایدنباید هاشم دفیی

 ؟دونستبابا یم-

ی دونه...تجربهیم دونم هاشم چقدر دونم...نیمنیم-

ها از لمس های شبانه از من آدیم ساخت که تا ساللمس

ار شدم و صدرالدین فهمید یه جای کار یم ز لنگه، شدن بیر

خصوص که خودش فهمیدن بابات عجیب نیست...به

در جریان پیداکردن مادرت توی اون خونه و با اون 

 .وضعیت بود

از دست سها خودش را در آغوش شهناز جمع کرد. شهن

روی شش گذاشت و نوازش کرد. سها فکر کرد وای به 

خواند، آیا او هم مشکوک ها را یمپلییس که یادداشت

شود بر فجایع شود یا نه؟! بیماری مادرش پوشیسر یمیم

گذشته یا نه! از ذهنش بارها و بارها گذشت بیچاره 

 .مادرش، بیچاره شهناز و باز هم بیچاره مادرش

 ؟ید؟ چرا جیغ نزدید چرا کاری نکرد-
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ی که ما نیم- ز دونستیم. خونه راه مخقز داشت، سها؛ چیر

گفتم...مشکالت مادرت باعث شده بود کیس بعد هم

 .شدحرفمون رو باور نکنه. چون اون کثافت ناپدید یم

 .اشک سها دست شهناز را خیس کرد

هایی که با داشت، شب های نحس ادامهاون شب-

پریدم. خوایر که خواب نبود یموحشت لمس یگ، از 

دیدم مژده باالی شم شدم و یمهایی که بیدار یمشب

بیدار نشسته و گایه معلوم بود با کیس جنگیده و 

...دندوناش خویز بود  .حنی

 ؟شناختشمادرم اون شخص دیده بود و یم-

 .شک ندارم-

هایی سها از وحشت لرزید و شهناز با تنز شد و دست

رد دندان روی دست آن مرد  فکر کرد و کرده، به عرق

ها بعد وقنی دیگر اثری از مژده نبود تا لرزید. ردی که سال

ها قبل آزارشان او را لو دهد، به او فهماند کیس که سال

داده چه کیس است. افسوس که هیچ مدریک برای اثبات 

 .نداشت
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 ؟تا یک...تا یک اذیت شدید -

 .سخنی افکارش را جمع کردشهناز به

وقنی منم مثل مادرت بیدار نشستم...وقنی با یه چوب -

ترم پشت درها رو کشیک دادم...وقنی با عقل بزرگ

رغم گرما و شما پنجره قفل کردم و مقابل بستم و عیل

آد تو و برای قفل کردن در خاله ایستادم که شب گربه یم

 خویر نداشت، بهونه پشت بهونه که اون موقع
ها معنز

خیال...فکر آزار شبونه تموم شد! مِن خوشجور کردم... 

که اون کثافت فقط برای   کردم تموم شده...در حایلیم

گیر نیفتادنش توسط من فقط رنگ عوض کرده بود و 

 .شدمژده جور دیگه اذیت یم

 ؟از کجا فهمیدید -

نوشت! یاد های مادرت که دور از چشم من یمیادداشت-

 گرفته بود ترسش رو بنویسه تا آرو 
ز
م بشه. به من حرف

اش زد، شاید ترسونده بودنش. خط خرچنگ قورباغهنیم

تونستم بخونم. شایدم از عمد طوری رو هم نیم
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دیدم که با وجود نوشت تا کیس نتونه بخونه...اما یمیم

  .است ها، بازم وحشت زدهامن شدن شب

هایی که حنی صدرالدین از آن خیر نداشت، زدن حرف

ی تنها مثل سها! شهناز درد روی درد بو  د. آن هم به دخیی

دانست تا از خود پشیمان بود و نبود. سها باید یم

 .محافظت کند

؟ وقنی اذیت یمچرا مادرم یم- ز شد چرا رفت توی زیرزمیر

 ؟ذاشتید رفت؟ چرا یمیم

مادرت اواییل که من اونجا بودم و اواخری که درگیر -

ز یم رفت...وگرنه...توی کارهای ازدواجم بودم...به زیرزمیر

. اون چند سال که با هم بودیم، خییل کم یم ز رفت زیرزمیر

آروم شده بود! خییل آروم. اگر از من 

ز من مریض شد...قبلش یم شنوی...مادرت...بعد از رفیی

شایی ی تنها بود که برای خودش داستانفقط یه بچه

 .توجه کنهکرد و تا تنهاییش رو پر و یا جلبیم

ها به من فهموند که حرفی دتجربه  ز دخیی زدن  اشیی

ز دوست بچه با خودش و داستان شاییش و حنی داشیی
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، نه تنها ترسناک نیست که بخیسر از رشده! نامری 

اما...مادرت رو کیس درک نکرد! مادرت تنها بود و 

ها دستیک ز  !دست داد تا مریض بشهبهشی چیر

 سها با غم چشم بست. قلب شهناز زیر گوشش محکم

 .کوبیدیم

 .از یونس نگفتید...از ماهیت اون مهاجمم نگفتید-

بیند با شهناز خوشحال از اینکه سها صورتش را نیم

 .صدایی لرزان به حرف آمد

ز داشت. پرس هوشیاری بود - یونس جنون دوست داشیی

و یتیم و تنها بودن مادرت باعث شده بود فکر کنه 

رو وقنی صاحب نداره و مالک مادرته! چند بار مچش 

 بود من نباشم! این گرفتم که مژده رو اذیت یم
ز
کرد. کاف

ز در اختیارش قرار یم داد. یونس فرصت رو زیرزمیر

ده ز ساله بود که ازدواج کردم. درشت بود و بلند. بالغ سیر

بوسید ریش هم داشت. مادرت رو یمشده بود چون ته

که مچش رو گرفتم. توی صورتم براق شد که مژده 

 !زنشه



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 ؟ونس...یونس همون آدم بود ی-

زد. شهناز آرام زمزمه کرد؛ نه. مادرت یونس رو پس یم

 کرد و گازش نیماما...بهش حمله نیم
 
گرفت...یونس واقعا

مادرت رو دوست داشت، یه بار آسید دیدشون و کتک 

ز موضوع باعث شد آسید  مفصیل به یونس زد. همیر

بره! با عقد باالخره دست از اون خونه بشوره و از اونجا 

ی پدر سید! شهاب برات من، سید و خاله رفتند خونه

ها ی االِن خاله، مال موسویتعریف کرده که خونه

 ؟نبوده

که شش پر از سؤال بود از   سها ش تکان داد و در حایل

شهناز فاصله گرفت. شهناز هنوز پریشان بود و جواب او 

 !را نداده بود

ز اون خونه جهنیم پس چرا مادرم بدتر شد؟ مگه ا-

ون نیومدند   ؟بیر

 .شهناز لب گزید

 

 ۲۱۷پارت#
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من ازدواج کرده بودم. خاله دوست نداشت دخیی مجرد -

کنم. وگوشش رو باز یمگفت چشمکنار من بشینه! یم

ز من و مژده رو از هم دور کرد و در عوض هلم  برای همیر

دو سال از ازدواجش ای که یگداد به سمت فتانه

که صدر رفت   دوری ما ادامه داشت تا وقنی گذشت. یم

جبهه و تنهایی من باعث شد گایه مژده بیاد پیشم...اما ما 

 دور شده
 
بودیم. انگار باور کرده بودیم با هم  از هم واقعا

فرق داریم و البته مژده دیگه اون مژده نبود. توهم 

زد. نشست یه گوشه و با کیس حرف یمدید، سها! یمیم

داد و کشید و دست توی هوا تکون یمیم هو جیغیک

کس اونجا که هیچ  کنه!" در حایلگفت: "اذیتم یمیم

داد و وقنی ازش زد زیر خنده که من رو نشون یمنبود! یم

خنده! گفت "او" داره به تو یمپرسیدم، یمدلیلش رو یم

 .انقدر موضوع ادامه پیدا کرد که باالخره بردنش دکیی 

ی سها به درازای عمرش آشنا بود. با غم به این رفتارها برا

شهناز نگاه کرد. شهناز هم مثل پزشک مادرش اعتقاد 

 !ی خردسال، بیمار نبوده استداشت که مژده
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 ؟دید جواب من رو نیم-

 .شدن نداشتشهناز چشم دزدید. این شر خیال تمام

 !بردی سپیدار یمخاله اون رو با خودش به خونه-

 ؟چی -

گشت پیش رفت مأموریت...خاله بریمیموقنی آسید -

ها رو دوست نداشت و ی موسویاقوامش! خونه

  ".گفت: "اونجا وهم دارهیم

" گفت و از شهناز فاصله گرفت. کالفه بود و  سها "لعننی

آورد. مادرش کرد محتویات شکمش را باال یماحساس یم

ها مادری را از او را چه دیر شناخته بود! مادری که سال

ها برایش بهیی معنا یمد ز شد. ری    غ کرده بود! حاال خییل چیر

خاطر رفتار ها که بهاشکش را با خشم پاک کرد. چه سال

ها دور از چشم مادرش عذاب نکشیده بود! چه کتک

ون از خانه با پرسی  پدر، از مادر نخورده بود که چرا بیر

، تنبیه حرف زده است! چقدر به ز خاطر تنهایی پارک رفیی

ها که پدرش شیفت بود و مادرش به ود! چه شبشده ب

نشست تا اش باالی شش بیدار یمهمراه "او"ی خیایل



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

پدرش از ش کار بازگردد! سکوت زمان زیادی در اتاق 

 .سایه انداخت

سها، با تنز لرزان به سمت پنجره رفت و پیشایز به 

 اشک را روی گونه
ز

اش خنکای پنجره چسباند. دایع

سداحساس کرد. طول    :کشید تا توانست بیی

 ؟بعد چی شد؟ مادرم...تا یک مصیبت کشید -

 .صدای شهناز خش گریه داشت

زدن نبود.  دونم...بهت گفتم که مادرت اهل حرفنیم-

چه هامون رو قبل از ازدواج من سوزوندیم و دیگه دفیی

کردم سوزونده. اون رو هم نداشت. البته من فکر یم

ادرت نبود که اگر خاطر ازدواجم حواسم به مبه

 !افتادبود...شاید خییل اتفاقا نیم

چرا...چرا اگه یونس مادرم رو دوست داشت...چرا -

...به هم برسن ز  ؟نخواسیی

تر سال از مادرت بزرگ یونس سنش کم بود. فقط یک-

بود. هنوز شبازی نرفته بود و کار بلد نبود. فقط هیکل 

مخالف  بزرگ کرده بود. غیر از خاله و آقایوسف که
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بودند، سید هم مخالف بود! شاید اگر پدرت پیداش 

شدند و نشده بود، چند سال بعد اونا باالخره راضز یم

 !دادکرد و قتیل هم رخ نیممژده با یونس ازدواج یم

 !؟خاطر مادر من بودهگید قتل بهگید...یمیم-

 .شهناز لب گزید و به سها نزدیک شد

باری که یونس رو زنده دونم. فقط مطمئنم آخریننیم-

ی ما پرید دیدم، همون روزی بود که از دیوار خونه

ون  !بیر

 .سها متعجب به سمت شهناز چرخید

 ؟ی شما؟! منظورتون چیهخونه-

های اول ازدواجمون توی یک بهت که گفتم...ما سال-

 .خونه مستأجر بودیم

 .آورد و آه کشید سها خانه و درخت توتش را به یاد 

ی ما افتاد، هاشم نم چون اون اتفاق توی خونهکفکر یم-

و مژده فکر کردند ما هم توش دخیل بودیم...اما نبودیم! 

اون روز که اون اتفاق افتاد...من رفته بودم که به 

 
ً
صدرالدین تلفن بزنم. شهاب تب داشت و حالش اصال
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ی ما بود تا مراقب بچه باشه. خوب نبود. مژده خونه

..دل توی دلم نبود و دلم شور مژده خونه شلوغ بود. تلفن

دار یمزد. فکر یمو شهاب رو یم شه مژده کردم هاشم خیر

ره شاغش. نامزدش بود و حق داشت اونو تنهاست و یم

ببینه...پاتوقشون زیر درخت توت بود...اما من از 

ترسیدم مژده کاری کنه و ترسیدم. یمتنهاییشون یم

نگ شده بود خودش رو ر ها کمخاطر قرصبیماریش که به

سه و عقب بکشه. تا قبل از  نشون بده و هاشم بیی

نامزدیشون من مخالف شسخت ماجرا بودم. حنی کاری 

کردم که صدر چند روز برگشت خونه و با هاشم حرف 

زد اما موفق نشد کاری کنه و برگشت جبهه و اون دوتا 

ز دیگه دلم نیم خواست هاشم نامزد کردند. برای همیر

ای به دردای مژده اضافه و پس بزنه و درد دیگهمژده ر 

 .کنه

سها کالفه حرف شهناز را پاره کرد. زن بیچاره به درودیوار 

 .زد تا حرف اصیل را نزندیم

 ؟چی شد اون روز -
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 .شهناز آیه کشید و حرفش را ادامه داد

نگرون برگشتم خونه. وقنی رسیدم تلفنم رو که زدم، دل -

  !م پرید توی کوچهز دیوار خونهتوی کوچه...دیدم یگ ا

 .ی شهناز نگاه کردهای ترسیدهسها به چشم

مطمئنید یونس بوده؟ اما پدرش گفت قبلش از شهر -

 !رفته بوده

 

 ۲۱۸پارت#

کس جز یونس یونس بود. اون قدوهیکل رو هیچ-

نداشت! اما آقایوسف زیر بار نرفت و گفت پرسش از 

رد یه غریبه رو دیده و اونجا رفته! بعدم که فتانه ادعا ک

ی مژده و وضعینی که داشت باعث ریختههمظاهر به

 .شد همه حرف اون رو باور کنند

 .سها با اخم به شهناز نگاه کرد

 ؟فتانه دخیی آقایوسفه دیگه-

 .شهناز ش تکان داد
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ی سپیدار از اونجا خییل کرد؟ محلهکار یماونجا چه-

 ؟دوره! اونم اونجا ساکن بود 

 !ی خواهرشوهرشاومده بود خونهنه؛ -

 ؟خواهرشوهرش-

 .شهناز ش تکان داد

ی مادرشوهر عروس بود و خونهخواهرشوهرش تازه-

 یم
 

کرد. شاید برات جالب باشه که بدویز اونا زندیک

ز خونه ای بودند که االن خاله مستأجرهای قدییم همیر

ها پدِر لی پولداری نبودند و سا توش ساکنه. خانواده

کرد و بدون شاگردِی پدر سیدجالل رو یماده خونهخونو 

سیدجالل و  اون خونه بود...بعد از مرگ اجاره ساکن

ز پرسشون عیل از شهر، اونام از اونجا بلند شدند و از  رفیی

ای ی خییل قویخانواده این شهر رفتند. شوهر فتانه هم

ی حسینز بود که وصل خانواده نداشت و خودش زرنگ

ها نه عرویس کرد وگرنه...اونا کجا و حسینز شد با فتا

 !کجا
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زد. سها شش را به پنجره گذاشت. قلبش کند یم

شد و حالش را بد های صبورا در شش تکرار یمحرف

 .کرد. موضوع مادرش را از یاد برد و پرسیدیم

این عیل...همونیه که...مادر صبورا دوستش داشت، -

 ؟د، نهنه؟ شما همون روز صبورا رو شناختی

آره. دوستت خییل شبیه مادرشه. منتها مادر تخس و -

 دونستمشیطون بود ویل دوستت خییل آرومه. اگر نیم

گفتم دوستت به آرویِم شوهر مژده یگ دیگه است، یم

 .هعیل

شهناز غافل از حال خراب سها، پرده را عقب زد و به  

ه شد و حرفش را ادامه داد ه خیر  .آسمان تیر

فتانه و علت اونجا بودنش نیست...حنی دلم االن مهم -

خواد بهشون فکر کنم. فتانه و شوهرش وجودشون نیم

داد، داد چه نیمخیر نداره...چه فتانه شهادت دروغ یم

که ش مژده اومد، من بودم. من نباید مژده مقرص بالیی 

اومد کیس به ذاشتم. اگر اون بال ش مژده نیمرو تنها یم

شد و داد. سید تحریک نیمزدن نیمخودش جرئت حرف 
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شد که  شد. اون اتفاق باعثمژده از ما اینقدر دور نیم

انها پچزن وع کنند. جیر خانم و فتانه باد به پچشون رو شر

زدند. آقایوسف هم مدام خدا رو آتیش خاله و آسید یم

طرف به گوش کرد پرسش دور شده. از اونشکر یم

خواست نامزدی رو و اون یمهاشم رسونده بودند  یعمه

ِ خونه شد. کار وقنی بدتر   بیچاره اسیر
پس بخونه! دخیی

شد که...قابله آوردن باال ش مژده...مژده...مژده...چنان 

سخنی کارش رو انجام داد. وحیسر شد که زن بدبخت به

شون رسیدند. نگاه پر از چهارتا زن گرفتنش تا به خواسته

ره. نگاهش به من هنوز وقت یادم نیمدرد مژده هیچ

قدر کس جز من نفهمید چرا مادرت اونیادمه. هیچ

 با خودم یم
 

ی گم شاید مژده توی خونهناآروم بود. تازیک

ای هم داشته که اون روز ی دیگهسپیدار...تجربه

 !طور ترسید و واکنش نشون داداون

صدای آرام شهناز باعث وحشت سها شد. سها چرخید و 

زد: "شاید کرد. در شش کیس فریاد یمبه شهناز نگاه  
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های شهناز را ای هم داشته!"  حرفی دیگهمژده تجربه

 .شنیدشنید و نیمیم

ز همسایه- ها پیچید که مژده سالم نیست...در خیر بیر

 که قابله خالفش رو گفته بود...اما یگ فتنه کرده  حایل

 پخش شده بود. این وسط...فتانه و ای بود و خیر دیگه

ن شوهرش یم خواستند کاری کنند که مژده رو بیر

تیمارستان. خیر داشتند چند ماهیه پیش دکیی 

ز بگیم دیوونه شده و خودش به خودش ره...یمیم گفیی

ف داشت به یر آسیب  مژده شر
 

آبروییش! زده...دیوونگ

ی مژده رو اینجا بود که هاشم اومد وسط و گناه نکرده

ش رو راضز کرده مهدونم چطور عگردن گرفت. نیم

ش اومد...خییل زود عقد کردند و دونم! اما عمهبود...نیم

بعد غیبشون زد! بعد ما موندیم یک دنیا حرف! صدر 

ون!  برگشت و ما چند وقت بعد از اون محله اومدیم بیر

آسید سکته کرد و مرد. خاله با مرگ لیالخانم، برگشت 

اِث سید، خونه ز بچهی سپیدار! بعد از تقسیم میر های بیر

ای که سهم مژده برادر و خواهرش و وصیتش برای خونه
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اث والدینش بود، خاله اسباب ای کیسر کرد به محلهاز میر

 .که روزی بدنایم مژده توش رقم خورده بود

خورد. شش را میان  ز شر سها با تنز خسته روی زمیر

زد و هایش جیغ یمهایش گرفت. کیس داخل گوشدست

های از ترسیده کنار سها نشست. چشمزد. شهنجیغ یم

وضوح های شش بهدخیی جوان به شچز خون بود و رگ

 .زدنبض یم

روی کردم. صیر کن برات سها؟ خدا من رو بکشه زیاده-

 !گالب بیارم...سها جان

کرد. دست شهناز را ش سها روی گردنش سنگینز یم

 .گرفت و مانعش شد

 ؟ز خانم؟ یکیک با شما این کار رو کرده، شهنا-

 .شهناز از شدی تن سها لرزید

...حالت خوب نیست-
 
 .بذار بعدا

 .سها اخم کرد

 ؟بگید...بگید یک با مادرم این کار رو کرد -

 .صدای بلند سها شهناز را لرزاند
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 !هیش...آروم...سها جان-

 

 ۲۱۹پارت#

االن دیگه چرا ساکت باشم؟ چرا کیس نباید بفهمه اون -

بچه چکار کرده؟ چرا؟! از وروان دعوضز با روح وتا دخیی

ی شما مادرم کجا معلوم همون آدم، اون روز توی خونه

رو اذیت نکرده باشه و گناه گردن کس دیگه نیفتاده 

 ؟باشه

 .های سها را گرفتشهناز با فکر به آن مرد لرزید و شانه

اون کار، کار یونس بود. فکر کردی چرا باباش ساکته و -

 ؟زنهحرف نیم

 ؟نگفتید یونس عاشق بود مگه -

مادرت نامزد کرده بود. یونس بارها هردو رو تهدید کرده -

 .کرده بود پدرت رو رها کنهبود...به مژده التماس

 .سها عصنر دست شهناز را کنار زد

؟ چرا نیم-  ؟خواید اون حیوون مجازات بشهقبلش چی

 .شهناز پشیمان و ترسان به سها نگاه کرد
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کنه سها؟ بفهمه چه برخوردی یمفکر کردی شوهر من -

ز فایده نداره ام چی بگم؟ به پرسم؟ گفیی ام...به دخیی  .دخیی

اض بلند شد و دست شهناز با  صدای سها به اعیی

وحشت روی دهانش نشست. ترس مثل موریانه جان 

 .جویدشهناز را یم

فهیم...من مدرک فهیم سها...تو...نیمتو نیم-

اگه گندش بلند بشه اویز ندارم...من...من هیخی ندارم... 

که باید شه منم! مادرته! نکن سها. اون روزیکه خفه یم

 !کردند، نکردند...وای به حاالباورمون یم

شهناز با غم دست از روی دهان سها برداشت و خودش 

را بغل کرد. نگاهش حال کودیک داشت، ترسیده. سها 

  .و درمانده نگاهش روی او چرخید گیج

ز شده. توی گوشت هاست ترسسال- وخونم عجیر

ز مهیم  سخنی قانع کردم که حال بدمشوهرم رو به چیر

نیست. زجر کشیدم تا اون نفهمه...اگه صدر حاال 

شه! یک عمر بهش دروغ بفهمه...اگه بفهمه...دیونه یم

 .گفتم، سها
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مگه تقصیر شما بوده؟ بوده؟ شما دوتا بچه بودید! -

 !پلیس باید بدونه

کرد خودش ناکش را لمس کرد. آرزو یمشهناز گردن درد

گرفت و شد. جذام یمهم مثل مژده دیوانه یم

گریخت. به یاد تهدید مرد افتاد وقنی متوجه شده بود یم

او را شناخته است. آن مرد گفته بود: "مدریک نداری ویل 

انش تعقیب یم  داری" و حاال دخیی
 

ای قشنگ شدند دخیی

اف پیش پلیس  زد. دلش پیچ یمو سها حرف از اعیی

 .برداشت و عق زد. سها وحشت زده کنارش نشست

قول بده، سها...این -

ز  جا...بمونه...شهاب...شهابم نفهمه. قول حرفا...همیر

...قول بده. به جان پدرت قسم  بده مراقب خودت بایسر

 .بخور، سها

ی در نگاه شهناز بود که سها روبه ز روی شهناز زانو زد. چیر

ش قول دهد و قسم بخورد. رغم میلباعث شد عیل

 .سکوت شهناز را که دید با صدای لرزان پرسید

 ؟اون یک بود -
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 نام مرد را لب زد و سها ناباور خودش را 
 

شهناز با بیچاریک

ز رها کرد. خاطرات  مادرش پیش چشمانش زنده روی زمیر

 .شد و نفسش تنگیم

 

 ۲۲۰پارت#

ز شهناز یم بود تا  گذشت. در اتاق تنها شدهساعنی از رفیی

احت کند ویل خواب فراری شده و گیج و شدرگم  اسیی

خواب روی تخت کز بود. چراغ را خاموش و زیر نور شب

گره کرد. نفسش گرهکرده بود و به حیاط خانه نگاه یم

بود و حالش بد. شک نداشت حال شهناز هم خوب 

دانست شهناز حال بدش را چگونه پیش نیست. نیم

 .کندهمرسش توجیه یم

ی کرده بود، سخت ف کر کردن به روزگاری که مادرش سیی

ها و متفاوت رغم سخنی بود. روزگار کودیک خودش عیل

 .بودنش با وجود پدر، خوب گذشته بود

رفت بیشیی ی مادرش پیش یمهرچه در گذشته

خواست از واقعیت باخیر و راز گذشته فاش شود. باید یم
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دست داشتند نحوی در این ماجرا ی کسایز که بههمه

شدند. کالفه آیه کشید و با گویسر وارد سایت رسوا یم

ز  اش هایش را در صفحهشد. همیشه عادت داشت میی

ه کند و از آن   .ی داستانش انتقال دهدجا به صفحهذخیر

ز ویرایش نشده را باز کرد. داستایز که نفیس گرفت و میی

ی عاشقانه باشد، داشت به ی سادهکرد یک قصهفکر یم

شد. روزی که داستان را ی وحشت تبدیل یمنامهمغ

وع کرده بود، یم ی یتیم و تنها به شر خواست از دخیی

عاشقی زیبا برسد و داستان را تمام کند، اما بازی روزگار و 

گذاشتند. داستایز که قرار بود هایش نیمها و دیدهشنیده

چه ی بیشیی آن را تخیلش تشکیل دهد، با پیدا شدن دفیی

ش رش و شنیدن حرفماد های قدیس و شهناز، از مسیر

ترساندش. اشک چشمش را پر منحرف شده بود و گاه یم

ز   که حنی تا همیر
کرد و نگاهش روی کلمات لغزید. کلمایی

کرد چقدر با حقیقت فاصله دارند. شب قبل فکر نیم

وع کرد. باید داستان را تغییر یم  .دادویرایش کلمات را شر

** 
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وروی دیگری پیدا کرده با آمدن شهناز رنگی دایی خانه

اش را دوست داشت. گایه بود. آرام و مهربان بود و خاله

کردم. بعد از چیدن موهایش توسط از دور نگاهش یم

ی شلوغ و کشیدم نزدیکش شوم. خانهخجالت یم« او»

ی وآمد دایی برای شهناز هم خوشایند نبود. خانهپر رفت

یگ کوچه وآمد بسیار بزرگ بود ویل رفت ی سپیدار،شر

شد. ی آقایوسف، باعث ناراحنی ما یمها به خانهغریبه

 .آیندی هم نداشتیمهرچند اقوام خوش

گذشت. دیگر نه ترس از ها با وجود شهناز آرام یمشب

ز داشتم و نه آمدن او. اتاقم با اتاق شهناز  ون رفیی بیر

ک شده بود و از در دور بودیم. از دیواری که عقب   مشیی

کرد فاصله داشتیم ی نحس او را نمایان یمرفت و سایهیم

ز آرامم کرده بود  .و همیر

لیال عمو های زنحرف بود و مثل من از نوهشهناز کم

های آمد و در جمعکرد. از فتانه خوشش نیمدوری یم

ز او نفره فتانه با عالیه و حبیبه حارصز نیمسه شد و همیر

 .بودرا پیش من عزیزتر کرده 
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بیشیی فاصله « او»شدم، تر یمهرچه به شهناز نزدیک

ام! گفت آرام و بزرگ شدهقدیس یمدایی گرفت و زنیم

کردم و چقدر خوشحال بودم که در خودم را خیس نیم

 .درخشدجالل برق رضایت یمهای دایی چشم

مایه گذشته بود که دایی فهمید از آمدن شهناز یک 

تر است، سواد ندارد! آن شب زرگشهناز با اینکه از من ب

را خوب به یاد دارم که خسته از مأموریت بازگشته بود. 

درخشید. با آوردن قلم و کاغذهایش صورت مهربانش یم

 به هردوی ما را کنار خودش نشاند و اعالم کرد از این

ی که لبخند روی لب ز های شهناز بعد، معلم ماست. چیر

د و من فکر کردم اگر اش نشانی خالهو اخم به چهره

  !خورمنتوانم کتک یم

های بودن اما برخالف تصورم، بعد از آن شب، شب

 . ر شد از بوی قلم و مرکب، بدون تنبیه یا پرخایسر ، پر دایی

شد و من مست بوی مرکب قلم روی کاغذ کشیده یم

داد و خودش با صیر قلم بودم! مداد را به دست ما یم

کشید. صدای قلم دلم ذ یمزد و روی کاغداخل دوات یم
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کرد اما برای استشمام بوی خوش مرکب را ریش یم

 .کردمتحمل یم

ز شهناز بیشیی بود؛ اما کلمات با من بد  شوق آموخیی

 !بودند. دور و فراری

های سیایه از روی کاغذ کردم مثل مورچهگایه حس یم

قدر کنند. کلمات همانخورند و به حیاط فرار یمش یم

ای ماندند که لشکری مورچه در گوشهپایدار یمدر ذهنم 

ز خسته  از حیاط بزرگ خانه! هر وقت که از نشسیی

ی دنجم زیر گریختم. به گوشهشدم، به حیاط یمیم

ایستادم مگر صدایی بشنوم بردم و گوش یمدرخت پناه یم

ز خانه با و با قصه ای جدید شگرم شوم! زیرزمیر

م، خوشایندم نبود. وآمدهای جدید و آن حضور شو رفت

ز وحشت داشت و با حضور  شهناز هم از زیرزمیر

گشت، دوست نداشتم هایی که با ولع روی تنم یمچشم

"او" هم در حضور آن مرد کم رنگ پا به آنجا بگذارم. حنی

 .شدیم
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عمولیال به های زنوآمد دخیی و نوهچندی بود که رفت

بود. عالیه را با خانه بیشیی شده و این برای من آزاردهنده 

طور تر بود، عقد کرده بودند و آنمردی که خییل بزرگ

ش سهیال، طالب عمو لیال یمکه زن گفت، دخیی

ش، عالیه، را آماده کندسهم  .االرث بود تا جهاز دخیی

گرفتند که نیاز نبود تا آنقدر همه حضورم را نادیده یم

از فالگوش بایستم و از اشارشان باخیر شوم و راحت 

ز زنان خانه باخیر بودم. جز عالیه که در حال همه چیر

ازدواج بود، فتانه هم دو خواستگار داشت و یک 

و حبیبه  معشوق! کیس را دوست داشت و کنار عالیه

 .کردپردازی یماش خیالدرباره

 

 ۲۲۱پارت#

کردم دادم و فکر یمدر ذهنم رویاهای فتانه را پروبال یم

ه مثل معشوق فتانه، من را شود کآیا کیس پیدا یم

کرد و من با به افکارم اخم یم« او»دوست داشته باشد؟ 

  !تر استکردم مرد من کیم از "او" کوتاهخودم فکر یم
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قدر داستان خواستگاران فتانه داغ بود که شک آن

ها خواهد بود. نداشتم هرکجا بایستم فقط حرف از آن

ز معشوق خواستگارهای فتانه را دوست نداشتم و ا

های درگویسر آمد. حرفناپیدای فتانه، نشناخته بدم یم

ان، مادر فتانه، و زن داد که برد با قدیس نشان یمدایی جیر

جمال؛ مردی است که از او نفرت داشتم. پرس دایی 

هایی پهن داشت. محمود! محمود قدی بلند و شانه

ش را مخقز یمرییسر پر که چانه ز کرد و مانند مادرش ی تیر

هایش ریز بود و ابروهایش پهن. برخالف ینو، چشمم

پوشید و وشلوار یمعمولیال ، صدرالدین، کتی زننوه

  .دادبوی عطر بدی یم

بار با دیدن محمود در گوشم زمزمه کرده بود شهناز یک

هیوال و هر دو از خنده ریسه رفته بودیم! محمود زیاد به 

ا دوست داشت و جالل او ر آمد و دایی ی سپیدار یمخانه

جالل، کرد ویل در غیاب دایی با روی باز از او استقبال یم

 .ریختمانند مادرش زهر به جانم یم
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 کردند. بهجمال و آقایوسف با هم معامله یمدایی  
 

تازیک

آقایوسف قایل به خارج یم فرستاد و قرار بود محمود 

برای تجارت از طرف هردو به خارج از ایران برود و 

گفت که قرار است با فتانه برود تا ها یمی زنزمزمه

 این را خوب تر شود! من با همهتجارتشان محکم
 

ی بچگ

فهمیدم که همه  محمود را به خواستگار دوم ترجیح یم

 !دهندیم

ز  خالف محمود، خواستگار دیگر فتانه ظاهری دلنشیر

ی که  ز داشت ویل باطنش به زشنی ظاهر محمود بود. چیر

شد وقنی آنجا بود، آن خیر داشت و باعث یمفتانه هم از 

اش ناپدید شود. مازیار، دست راست آقایوسف در حجره

پوش. در سیما و خوشاش! قدبلند و خوشبود؛ همه کاره

وغریب و مرموز آقایوسف نییم از جلسات عجیب

وآمد داشت تا حضور داشت و دایم به خانه رفت

د یا برعکسقایل قایل آنجا بگذارد.  هایی را از انبار بیر

ز را جدا کرده بودند و قایل ی های اضافهقسمنی از زیرزمیر

شد. قسمنی که از ی آقایوسف در آنجا انبار یممغازه
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دور بود. مازیار خواستگار فتانه بود « او»گاه من و مخقز 

 .آمدو در مقابل ثروت محمود هیچ به حساب یم

شدم که به یمسوخت و گاه شاد گایه دلم برای فتانه یم

رسد. فتانه بدجنس بود و خوب بود که اش نیمخواسته

به مرد دلخواهش نرسد! هرچند شک نداشتم که 

محبوب فتانه، از میان مردهایی است که به آن خانه 

ون نیم رفت، پس آمدوشد دارند، چون فتانه از خانه بیر

 مرد خویر محبوب فتانه نبود
 
 !قطعا

ینز  باوجود گذر سالها خوب به خاطر خوران فتانه را شیر

، خانواده عمولیال هم حضور ی زندارم. در آن مهمایز

آمد قدیس طرف داماد به حساب یمدایی داشتند. چون زن

وخویش عروس بودند. عالیه که از حبیبه ها تنها قومو آن

تر بود، اجازه پیدا کرده بود در مراسم باشد. هرچه بزرگ

 عقدکرد
 

ی مردی شده بود و از ما هنباشد، به تازیک

ها جدا! من و شهناز و حبیبه اجازه ی ورود به دخیی

 .ساختمان آقایوسف که در آن مراسم بود نداشتیم
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فهمیدم ترساند. نیمهای فتانه من را یمغم و خشم چشم

شوند! چادر اطلس ترها متوجه آن خشم نیمچرا بزرگ

زده  هایش را مادرش شخابسفیدی بر شداشت و گونه

هایش پریده نباشد. فتانه زیبا نبود اما چشمبود تا رنگ

کرد. فتانه مثل مار، افسون بلد بود. این را بارها جادو یم

ترین مینو شنیده بودم. بعد از فتانه، بزرگدایی از زبان زن

 !دایی مینو، مادر داماد بودناراضز جمع زن

با نگاهش به فتانه درست به بدی نگاهش به من بود! 

کرد. دلم وقنی بیشیی وغضب او را نگاه یمهمان خشم

ز ناراضز است.  برای فتانه سوخت که دیدم نگاه فهمیه نیر

ز من از مراسم  حضور اقوام مادرم برای دور نگه داشیی

ینز   بود. بهشیر
ز
خصوص که بانو هم خوران فتانه کاف

 !نبود

 از من غرینر یم
کرد و تماییل به حضور شهناز هم بیشیی

ترها نداشت. این میان حبیبه مثل اسفند ر جمع بزرگد

ز یم  .پریدروی آتش باالوپاییر
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وقت اونا شوهر کردن و ترم! اونمن از اون دوتا قشنگ»

این حرف را بیشیی از ده بار از حبیبه شنیده « من موندم! 

سن شهناز بود و عالیه و فتانه دو سایل بودیم. حبیبه هم

  .سال داشتندتر بودند و شانزده بزرگ

شهناز کتایر که دایی برایش خریده بود را به دست داشت 

زدم آمد و من زور یمو دور از چشم حبیبه برای من ادا یم

 .تا نخندم و خشم حبیبه را به جان نخرم

ی دایی بودیم. دور از شوصداهای ما در خانه 

ینز  داد شیطنت خوران! و این به من و شهناز اجاره یمشیر

کشید تا تنها ای کشیک یمیونس از عرص مثل گربه کنیم. 

 .رفتمپیدایم کند و من مثل موش از چنگالش دریم

ناحق شده بودم، یونس بعد از آن روز و تنبییه که به

ی مادرش را آمادهخط قرمز من شده بود. نگاه همیشه

س جا یمدوست نداشتم. به همه گریختم تا در دسیی

های هم مثل آن مرد، از راهیونس نباشم. هرچند یونس 

 خیر داشت و دور از چشم مادرش من را گیر 
مخقز
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کشید که بزن، وقت "او" در شم فریاد یم آورد! آنیم

 .آمدی من میان صورت فربه یونس فرود یمبِکش و پنجه

 

 ۲۲۲پارت#

ی دایی شب، با آمدن فهیمه، سکوت نسنر خانهآن

ورت برافروخته و طور که با صشکسته شد. فهیمه همان

اش را صاف کردهنشست و پاهای ورمهای درهم یماخم

 .کرد برای من پشت چشم نازک کردیم

 ؟چی شد -

ه ی فهیمه راحت سوال حبیبه باعث شد از نگاه خیر

ی دایی بودم و کمیی از قبل شوم. دو سال بود که در خانه

 زدیم. گایه که در مناسبنی همهی پدربزرگم ش یمبه خانه

قدر از مادر و دخیی و شدیم، آندور هم جمع یم

ها زده شده ی آنشنیدم که از همهطوبا حرف یمخاله

دانست و بودم. خاله هنوز من را مقرص بدبخنی مادرم یم

یز فرار   خویر بودم، مادرم از تیر
ادعا داشت اگر دخیی
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ی نامعلویم از عمو کینهشد و زنکرد و بدبخت نیمنیم

 .دانستمن را طفییل و شبار یممن داشت و 

ینز خوردیم-  !شیر

 .نگاهم روی شهناز لغزید و حبیبه تخس پرسید

 ؟برای ما نیاوردین-

ینز بخوره-  !دادم به پرسا! دخیی خوبیت نداره خییل شیر

هایم نشاند؛ در زمان مجردی اش نیشخند روی لبجمله

ینز و نان ی ای بود و حاال هم به بهانهخامهعاشق شیر

ینز یمبارداری تا یم خورد، بعید نبود در توانست شیر

ینز گوشه های سهم ما و پرسها ای دور از چشم همه، شیر

گفت دکیی برایش ممنوع مینو یمدایی را خورده باشد. زن

  .کرده و او آدم نخوردن نبود

ینز دوست نداشتم؛ اما شک نداشتم که  من که شیر

ه باشد رسوایش دوقلوها و یونس اگر کاله ششان رفت

کنند. کنار کشیدم و در کنج اتاق از دیدرس فهیمه دور یم

دانستم دوباره شدم. لبخندم حرصش را درآورده بود و یم

 .کندهایش را نثارم یمیگ از متلک
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های این خانه به تر بود جز من کوچکفهیمه از تمام دخیی

کردند که زود شوهر و خودش و مادرش چقدر افتخار یم

ف مادر شدن است. نگاهم روی شکم باال  کرده
و در شرر

اش چرخید و حالم بد شد. دلم هوای مادرم را کرده آمده

  .بود

 ؟خواهِر بزرِگ دوماد نباید اون طرف باشه-

شد که جای فتانه، با خودم فکر کردم چه خوب یم

وتند بود قدر تلخشد. همانعمومینو یمحبیبه عروس زن

. فهیمه ابرو درهم کشید. با ناز ها نیاز داشتند که آن

دست روی شکمش کشید و با ناله پایش را فشار داد. 

  !تر شده بودچاق

شاءهللا دست فتانه روی شتون. اون که با ش رفت ان-

 .ی عسل، ایشاال بخت شمام باز بشهتو خمره

لب گزیدم، جواب حبیبه را نداده و متلکش صورت 

خودش را کنار دیوار جمع  بود. شهناز  حبیبه را شخ کرده

 .کرد
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ها داشت. در او هم مثل من عادت به شنیدن این حرف

های یک سایل که پیش ما آمده بود، او هم هدف حرف

ای که ما را نامطلوب این خانواده قرار گرفته بود. خانواده

دیدند و دایم نق به جان خور اضافه برای پرسشان یمنان

 !زدند که شوهرمان دهندقدیس یمدایی جالل و زندایی 

شناسم. فرق بخت من بسته نشده. درضمن من عسل-

ز بلدم! سکنجبینتون خمره ی عسلم با تغار سکنجبیر

 !ارزویز فتانه

دانستم زهر کالم حبیبه به دل فهیمه نشسته بود و یم

ون از اتاق خزیدم. در این پا یمدعوا به شود. آرام به بیر

خانه، کیس به یاد من وقت شب و با بودن مهمان در 

جا امن بود. خودم را به سمت دیوار کشیدم. نبود و همه

توانستم پنهان شوم. نزدیک درخت توت، جایی بود که یم

برگشته بود! « او»هیش بند دلم را پاره کرد. صدای هیش

ی آرایم نگاهم دور تا دور حیاط چرخید و صدای زمزمه

"شنیدم که تکرار یم ز . آب دهانم را قورت کرد "بیا زیرزمیر

هایم دادم. شم را محکم تکان دادم و دست روی گوش
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هایم را گذاشتم. زمزمه تکرار شد و لرزیدم. اشک چشم

ز ایستاده بود. عصبایز روبه« او»پر کرد.  روی در زیرزمیر

رسید. آن انگار قدش کش آمده بود و تا آسمان یم

ه نگاهم یمتر دوستانش با چشمطرف دند. کر هایی تیر

  .انگشت به سمتم گرفت و هیش کشید

ز دور از چشم پرسها که بحث یم کردند، وارد زیرزمیر

تر بود ویل تر و درشتشدم. یونس از دوقلوها بزرگ

شان شده بود تا از بازیتر و همها کوچکعقلش از آن

مجلس خواهرش دور بماند. آیه کشیدم و آرزو کردم مرا 

ام نشدند. ی بودند که متوجهببینند ویل آنقدر شگرم باز 

ز تاریک بود و قلبم تند یم ها کوبید. کنار پلهزیرزمیر

ز نشستم. یم دایی دعوایم دانستم زنشخوردم و روی زمیر

  .ام را کثیف کرده بودمکند. لباس پلوخورییم

میان شم فریاد « او»شم پر از صدا شده بود. انگار 

کرد و اشک هم یم کرد. بازخواستمکشید و دعوایم یمیم

سازم نبود. عصبایز بود و من بر شوصورتم چاره

کوبیدم تا رهایم کند. دیگر دوستش نداشتم. دلم یم
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رها کند « او»خواست پیش شهناز فرار کنم تا مرا از یم

گذاشت. آنقدر بر صورتم کوبیده بودم که نفس ویل نیم

تمایم نداشت. ناگهان دسنی « او»ی نداشتم و قهقهه

باره قطع شد. نفسم به ور تنم پیچید و صداها یکد

شماره افتاد. دست راهش را بلد بود. شکمم منقبض شد 

و شدی تنم با گریم دستانش پیوند خورد. زبانم الل شده 

 .آمدبود و نفسم باال نیم

 

 ۲۲۳پارت#

 .صدای نحسش در گوشم پیچید

ه-  ؟اینجا چه خیر

خواست. این مرد از دلم رها شدن از این کابوس را یم

کرد ویل تر بود. "او" فقط در شم بلوا یم"او" وحشتناک

 .هوایم را داشت. اما این مرد دشمن بود

 !ول...ولم...کن-

 .صدایم در شم پیچید و نامفهوم از دهانم خارج شد
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؟! اتاقت رو عوض کردی! فکر کردی رهات - نیسنی

 .کنمکوچولو رو فقط من آدم یمکنم؟ تو موشیم

دانستم از ترس، نفرت و ترس! خودم را خیس کردم. یم

ار است. صدای خنده ز  .اش بلند شداین کار بیر

کنه. بگو اون باال چه امشب نه، حنی این کارت دورم نیم-

ه تا رهات کنم  .خیر

صدایم را گم کرده بودم. خودم را محکم تکان دادم و 

عاقبت توانستم جیغ بکشم. جیغ دومم در میان 

ی بزرگش خفه شد آنقدر به تن و صورتم فشار هادست

 .جان رها شدمآورد تا یر 

 .حرف بزن-

 ...ف...فتانه...نااممزد-

- 
ً
 !پس کارخودشون رو کردن! خوش باشن...البته فعال

 !گمبه...به دایی یم-

نیشخند زد و گوشت شکمم را میان انگشتش فشار داد. 

 .درد در صورتم پخش شد
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؟ اینکه دیچی رو یم-
 

ای؟! بگو...بگو تا بیشیی باور وونهیک

کنه! صورتت رو دیدی؟ من زدمت؟ نه! خودت خودت 

 اینجا چطوری اومدم؟ بگو ویل 
ً
رو زدی. من اصال

 .کنهکس باور نیمهیچ

دست روی دهانم گذاشتم و هق زدم. صورتش را نزدیک 

 .اش بدنم را کاویدهای دریدهصورتم آورد. چشم

...وگرنه شنیدی  آفرین...فهمیدی باید خفه- بیسر

خوان شوهرت بدن، خوشگله! من هات یمکه...دایی 

 !امی فداکاریآماده

اشگ از چشمم چکید. بودن با او برای همیشه 

دانستم. وشوهری را یموحشتناک بود. من مفهوم زن

 !نشانم داده بود

 !نه-

 .صدای جیغم در میان دستش خفه شد

هآخه یک توی شاشو و جنز رو یم- هگیر ی ؟ دخیی

...مگر فقط من به دردت بخورم! من! برای من  روایز
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ز چکارت یمزنه و نه یمجیغ یم کنم. هم گه! صیر کن ببیر

 .ت روتو رو، هم خانواده

ز « او»به دیوار چسبانده شدم. حالم بد بود و  خشمگیر

" و من یمکرد. فریاد یمنگاهمان یم ترسیدم زد "گازش بگیر

با آمدن صدای پا رهایم کرد و  حرف "او" را گوش دهم. 

از پشت دیوار ناپدید شد. به خود لرزیدم و دوباره روی 

ز شخوردم. یونس با هیکل فربه اش باالی شم پیدا زمیر

 .شد

 ؟چی شده، مژده-

 .ساله از حال رفتمساله میان آغوش یونس یازدهمِن ده

 

هوش آمدم، شهناز باالی شم بود. شب وقنی بهآن

قدیس دایی که مهمایز بود وگرنه دوباره زن  شانس آوردم

 .کرددعوایم یم

کرد. شهناز نگذاشته بود یونس بیچاره گریان نگاهم یم

دار شوند. آن شب فهمیدم  فهیمه و حبیبه از ماجرا خیر

توانستم به من از دست این کابوس رهایی ندارم. نیم
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گفت. وقنی کیس حرفم را کیس حرف بزنم. او راست یم

توانستم دانستند، کاری نیمکرد و من را دیوانه یمیمباور ن

دادن شهناز، لب گزیدم و در برابر بکنم. از ترس از دست

 .سؤالش که جویای حال و اتفاق بود، سکوت کردم

ز باری که آن مرد مزاحمم شد را به خاطر نداشتم.  اولیر

دانستم که از حضور "او" خیر داشت و فقط یم

ک یتیمیم این خانه را کیس باور ندارد. با  دانست دخیی

رفت، درست مثل مازیار؛ با این آمد و یمآقایوسف یم

ی از راه های پنهان خانه نداشت. تفاوت که مازیار خیر

ز بود، اما با من کاری نداشت. اما  مازیار دغل و دزد و هیر

داشت. آن شب را با این مرد، دست از ش من برنیم

ز کابوس در آغوش شهناز صبح ک ون رفیی ردم. از بیر

وحشت داشتم. "او" دوباره برگشته بود و آن مرد باز 

 .آزارم داده بود

خواستم و ام، اما نیمدایی فهمیده بود ترسیده

 بزنم. طویل نکشید که همه آنقدر نیم
ز
توانستم حرف
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مشغول سوروسات عرویس فتانه شدند که باز هم من از 

 .خاطرشان رفتم

شد، سهیال، فشارش نزدیک یم هرچه زمان عرویس فتانه

متوجه کرد. تا اینکه یک روز را روی مادرش بیشیی یم

عمولیال داد توجیه پول به زنجالل، مبلغ قابلشدم دایی 

ش بدهد. متعجب گوشه ای مخقز بودم و تا به دخیی

ام شد و شاغم آمد. کردم، اما دایی متوجهنگاهشان یم

از من قول گرفت به عمو را خریده بود و دایی سهم زن

ی نگویم. حنی به شهناز، و من گیج موافقت  ز کیس چیر

کرد کس حرفم را باور نیمکردم. من دوسنی نداشتم. هیچ

شد. درست مثل زنش! و دایی نباید نگران دیدن من یم

وقت حضور من را موقع دعواهایش با دایی هیچزن

 .گرفتآقایوسف جدی نیم

با پرسعمویش بر ش گنج  برایش مهم نبود که من بشنوم

کند. برایش مهم نبود که من بفهمم وصینی را که دعوا یم

عمولیال به امانتش داده بود، به آقایوسف داده است. زن
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ام؛ روح شگردان این خانه قدیس باور داشت مندایی زن

 .دانست کیس حرفم را باور نخواهد کردمثل آن مرد یم

 

 ۲۲۴پارت#

ز پول وجوش افتاده از مادرش به جنب سهیال با گرفیی

خواست جشن ازدواج عالیه زودتر از فتانه انجام بود. یم

تر بود. چون قرار بود جشن شود و خانه از همیشه شلوغ

 .در آن برگزار شود

جالل با در یگ از همان روزهای پرکار شهریور، دایی 

ای شاد به خانه آمد. چند سطل رنگ در دست قیافه

درخشید. من و شهناز هم مثل یش یمهاداشت و چشم

ها را به یگ کردیم. رنگقدیس کنجکاو نگاهش یمدایی زن

ترین اتاق های اول سالن منتقل کرد و بعد رو به از نورگیر

ترین خیر ممکن های کنجکاو ما بلند خندید و شومقیافه

 .را بر زبان آورد
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داداش شنیدم. ی عمرم یه حرف درست از زنتوی همه-

ا کوچیکه! نیاز به آفتاب دارن. بعد از ات اق برای دخیی

زکاری و رنگ اینجا مال شماست. دوستش دارین  ؟تمیر

لرزیدن من به چشم کیس نیامد ویل شوق شهناز واضح و 

دایی حرف همرسش را تأیید کرد و گفت آشکار بود. زن

زده ی اتاق قایل بزند. اما من ماتمتواند برای ما گوشهیم

دانستم کردم. جایی که نیمنهان اتاق نگاه یمبه دیوار پ

کند و چند بار دیده بودم که آقایوسف چگونه حرکت یم

ی آن داخل اتاق شده بودند. آب و آن مرد به وسیله

دانستم مخالفتم مهم نیست و دهانم را قورت دادم. یم

های ترسناک آماده شوم. نگاهم روی باید برای شب

ی از  شهناز چرخید و آرزو کردم با بودن شهناز دیگر خیر

ی از دست های مردی درازیآزارهای شبانه نباشد. خیر

بود ویل حریم  داده شده که به حریم خانه راه

قدر قوی و بزرگ شکست، نباشد. آرزو کردم شهناز آنیم

  .باشد که جای من هم با او بجنگد
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چهیم ای که دایی به ما هدیه داده بود، خواستم در دفیی

جرای این روزهایم را بنویسم، شاید با خواندنش شهناز ما

ی  ز از ماجرا باخیر شود و من و خودش را برهاند. اما چیر

قدیس است و دایی زد که حق با زندر جانم فریاد یم

کند. آن سال، سال نحیس دامن من و سال را رها نیم

  .دانستمنحیس بود و من هنوز معنای نحیس را نیم

** 

ارسال کرد و به آسمان نگاه دوخت. در  سها پستش را 

کردند و ابرهایی نازک ها خودنمایی یمنبود ماه، ستاره

ی گوشه و کنار آسمان را پر کرده بودند. با ناراحنی جمله

چه را مرور کرد.  « آن سال نحس بود! »پررنگ داخل دفیی

چه پاره شده  درست بعد از آن جمالت، چندین برگ دفیی

 مادرش ادامه دادهها از شانزدهبود و بعد یادداشت
 
 سالیک

شده بود. شش سال بعد از آن ماجرا! خط تمام 

صفحات دیگر متعلق به مادرش بود و این را خوب 

دانست. دلیلش هم واضح بود؛ شهناز ازدواج کرده یم
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بود! بیماری مادرش بیشیی شده بود و این را از جمالت 

 به خویر یم
  .فهمیددرهم و نامفهوم دفیی

ون  آیه کشید و شاغ کیفش رفت. کاغذی از داخلش بیر

وع به جمع بندی اطالعاتش کرد. کشید و دوباره شر

د. ی ظریقز را نادیده یمگفت نکتهحیس به او یم گیر

 .ای که کلید بازکننده معماستنکته

ی که دیگر از آن اطمینان داشت این بود که باید  ز تنها چیر

چه را یمش علت ناراحنی مادرش و پاره فهمید. دن دفیی

ربط به قویل که مادرش به شهناز داده شک نداشت یر 

دانست مادرش و شهناز ماجرای بود، نیست. بعید یم

باشند. ترس  ها را نگاشته و بعد پاره کردهآزار و اذیت

ها مانع عیان کردن ماجرا به هر نحوی بود. ترس از آن

 بیشیی از ترس
 
از فهمیدن  رسوایی در آن زمان، قطعا

ز آن اطرافیان در زمان حال بود. باید یم فهمید چه چیر

سال نحس بوده است. شک نداشت شهناز قسمنی را 

قدر اطمینان داشت داند و مخقز کرده است، اما همانیم

هایی را حنی از شهناز پنهان کرده است. 
ز مادرش چیر
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چه بود ویل در حرف های ظریقز که در دفیی ز های چیر

ها را یم شهناز نبود.  ز  اینکه چرا باید خییل چیر
ً
فهمید؛ مثال

محمود با فتانه ازدواج نکرده است. باید علت شنوشت 

 فهمید و شاید به علت پارهعجیب مرد متجاوز را یم

توانست رسید. در این راه فقط یک نفر یمشدن دفیی یم

 ."کمکش کند: "شهاب

دستش روی شکمش مشت شد. دلش پیچ برداشت و 

با یک حساب شانگشنی فهمید که احتمال رخ  لرزید. 

مرد بدون هویت در آن زمان وجود دارد؛ در  دادن قتل

  .هایش پاره شده بودی زمایز منحوس که برگههمان بازه

کرد. باید اطالعاتش را با اطالعات شهاب ترکیب یم

جمال و ی سید سوزی حجرهشهناز گفته بود آتش

د از به هم خوردن ماه بع موسوی بزرگ درست شش

نامزدی محمود و فتانه رخ داده است. در همان زمان 

ز نامه سال  ای از شهر رفته بود و یکمحمود با گذاشیی

بعد، مازیار با فتانه ازدواج کرده بود. در زمان ازدواج 

فتانه با مازیار، عالیه کودیک یک ماهه داشته و حبیبه 
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 یم
 
ها را اینتوانست باردار بوده است. شهاب قطعا

 .برایش توضیح دهد

. 
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عصنر دوباره روی تخت نشست و روی تشک مشت 

ین کاری که آرزویش را داشت این بود که  کوبید. کمیی

قولش به شهناز را فراموش کند و آن ملعون متجاوز را به 

ای اعمالش برساند. حرف مرادی زدن با شگرد شاه شز

ز  الزم بود ویل نه قبل از آنکه از  واقعیت اطرافش مطمی 

شود. با بلند شدن صدای پیامک گویسر افکارش پاره شد. 

ز یک گویسر را برداشت و در دستش جابه جا کرد. تا همیر

های گویسر برایش اهمینی نداشت. ماه قبل پیام

 هر زنِگ تماس یا 
 
ا شان تبلیغایی بود و بس اما اخیر بیشیی

به شاغ  ترساندش. گویسر را باز کرد و صدای پیامگ یم

هایش رفت. با دیدن نام مخاطب لبخند زد و زمزمه پیام
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زاده! تو خواب نداری؟" پیام را باز کرد و کرد "حالل

 .نگاهش روی کلمات لغزید

 وقنی مادر من تصمیم به یم-
ً
دونم بیداری. اصوال

ه باید ترسید. خویر کردن با کیس یمصحبت  ؟گیر

 .ادپیام را چندبار خواند و عاقبت جواب د

ک مادرم و نیستم. ذهنم مشغول گذشته- ی مشیی

 !مادرتونه

تونستم بگم بیا پیش من توی تراس تا با هم کاش یم-

خوب نباشیم. چون ذهن منم مشغول حرف توئه! اما 

تریس مادر و پدرم تو رو توی آی چون یمدونم تو نیمیم

 !تراس با من ببینند

ه باعث زده فرستاده بود کبعد هم چند شکلک وحشت

های سها بنشیند. کیم رنگ روی لبشد لبخندی کم

 .مکث کرد و جواب را فرستاد

 !های من؟ من حرف خاض نزدمچرا مشغول حرف-

 ؟های مادرم؟ حرف خاض زدهچرا مشغول حرف-
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!" شش را به بالش کوبید و زمزمه کرد "پرسه ی روایز

دینگ پیام باعث شد نگاهش دوباره به صفحه دوخته 

 .شود

 ویل منتظر روزی یمدونم نیمخب. یمخییل-
 

مونم که یک

های فال محرم اشارت بشم. حاال بگو منظورت از پیام

تاپم تا فنجون قهوه خوردم. لپای چی بود؟ سهقهوه

های دوقلوها رو مرور کردم وپرتمقابلمه و تمام چرت

 !ویل هیخی نفهمیدم

روی تخت سها با تعجب زمزمه کرد "سه فنجان قهوه" و 

نشست و پاهایش را آویزان کرد. برای مخاطب آن سوی 

 .خط اخم کرد

  !نگفتم فال قهوه! گفتم شبیه فال قهوه-

کیم بعد از آالرم رسیدن پیامش، تلفنش به صدا درآمد. 

ی تماس را لمس کرد و گویسر را به شعت نشانهبه

 .گوشش چسباند
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ای که وژهفردا کیل کار دارم. بدخواب شدم و نتونستم پر -

ونگار ها دارم نقشروی دستمه رو تکمیل کنم. مثل دیونه

 .تر نشدمبینم! توضیح بده تا دیوونهفال قهوه یم

قدر کنید نباید این موضع ساده اینآقا شهاب! فکر نیم-

 ؟نگرانتون کنه

موضوع ساده نیست چون توی ذهن تو موندگار شده. -

های مهم آدم خیالکنه چون عادت ندارم یر نگرانم یم

خانم، چه دوست داشته بایسر و  زندگیم بشم و شما دخیی

، داری برام مهم یم   !یسر چه نداشته بایسر

نفس سها در سینه حبس شد. دست آزادش روی 

اش نشست و گویسر را به صورتش فشار داد. قلبش سینه

 .کوبید که از ترس دستش مشت شدچنان تند یم

 ؟الو؟ قطع کردی-

 .لند شدزحمت بصدایش به

 !نه-

 .صدای نفس عمیق شهاب را داخل گویسر شنید
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خوبه! حاال برام توضیح بده چی به دستت رسیده... -

وبابا و های ماماندرست و دقیق وگرنه دردش حرف

آم از اتاقت، خرم و یمهای تو رو به جون یماخم

ونیم   !کشمت بیر

  !آقاشهاب-

ینز نشصدای پر از عتاب سها باعث شد شهاب عقب

 .کند

 کالفه و نگرانم-
 
 !ببخشید. تند رفتم ویل واقعا

ز خاض نبودن... باور کنید که شما من رو حساس - چیر

 .کردید دوباره وگرنه اونا مهم نیستند

 ؟چی بودند -

غره رفت. سها نگران و کالفه برای مخاطب ناپیدا چشم

خواست شهاب را الیک نگران کند. حنی پدرش دلش نیم

 .اوضاعش نبود. ناچار به حرف آمد اینقدر پیگیر 

ی نیست. اون روز...اون روز - ز جز چندتا خط و نقطه چیر

توی کافه که از فال قهوه حرف زدین صبورا رفت داخل 

 چندتاش رو سایت
ی
ها...چندتایی نقش دید و من اتفاف
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ها مثل فال قهوه است چون گم اون پیامخوندم. نیم

ممکنه  .ارسالش توی پیامک غیر

دونه داره ها رو فرستاده یمگه اویز که اینبهم یمحیس -

 .تونه عالییم رمزی باشهکنه. اینها یمچکار یم

 .ناچار حرف شهاب را تأیید کردسها به

منم بهش فکر کردم. گفتم شاید رموز متون کهن باشن. -

ی نقوش و معناشون از چند تا مقاله خوندم...درباره

 تا االن...اما هیخی پارینه
 

بدر که بهسنگ ! جز یک رصز هیخی

ها بود و بشه به صلیب ربطش داد و مرگ که توی پیام

 .نماییهدیگه خییل بزرگ

بیند و نفس عمیقی کشید و شهاب انگار فکرش را یم

 .خواند، آن را بیان کردیم

 مطمئنم شاید به قول تو عالیم یر -
 
معنا باشه ویل تقریبا

قط خواسته که این آدم پیام واضح نفرستاده...ف

سوندت  .بیی



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

دار شد. سها با تردید نام سکوت دو سمت خط کش

ز یا شهاب را صدا زد. صدای نفس عمیق و جابه جایی میر

 .صندیل به گوشش نشست

سونند یم-  ؟رسیم به سؤال قدییم. چرا باید تو رو بیی
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 .کنیمدونم! شاید اشتباه یمنیم-

 .پس خودت هم بهش فکر کردی-

ز نیستم. شاید اشتباه یمفکر کر - کنم. دم...ویل مطمی 

 .معنیهها یر شاید پیام

س مهدی هنوزم هک انجام یم-  ؟دهاز دوستت بیی

ز سها حرف یر  " گفیی ربط شهاب باعث شد صدای "چی

 .در گویسر بپیچد

 هک یم-
ً
خوام بدونم کرد. یممهدی...داداش مرتیصز قبال

 !کنه یا داداشش جلوش رو گرفتهاالنم هک یم

 ؟دونید؟ چه ربظ داره به این موضوعشما از کجا یم-

 !کنهخوبه. پس هنوز هک یم-
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ز چی به چیهآقاشهاب! نیم-  ؟خواین بگیر

ستایز بود که افتاد توی دردش! سیستم پدر - مهدی دبیر

زدن به من به جای  دوستش رو هک کرده بود. زنگ

ی من رو به اسم مصطقز داداشش! ترسیده بود و شماره

پریس از کجا داشت باید ده بود به مدیرشون. اگه یمدا

هامون بگم یه موقیع من و برادرش همکار بودیم و شماره

ها داشتند. خالصه که نجاتش دادم و مدیونم رو خانواده

 بود، خانم دکیی 
ز
 ؟شده. االن جوابم کاف

های سها صدای شایک شهاب لبخندی لرزان روی لب

 .نشاند

 !حرفای من دارهاین چه ارتبایط با -

 .ی شهاب در گویسر پیچیدپوف کالفه

گشامونه. فردا بهش زنگ از مامان بدتری. مهدی مشگل-

بزن. بیاد همون کافه...باید سیستم اون اپراتور رو هک 

 تهدید شدی یا این عالمتا الکیه
 
 !کنه! باید بفهمیم واقعا

 ؟چی -
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 انگار ی شهاب نرم در گویسر پیچید. انگارنهصدای خنده

 .که سها را شوکه و عصبایز کرده است

. نیم- شه دست روی دست ساده نباش خانم دکیی

 !گذاشت

 ؟اون وقت چطور بفهمیم از کجا ارسال شده-

گفتم که کار یک هکره! مهدی خودش بلده. باالخره -

 !باید دینش رو به من ادا کنه

های شهناز افتاد. انگار او خوب پرسش را سها به یاد حرف

ترسید. کالفه دست میان موهایش شناخت که یمیم

! خییل کله»کشید و با خودش زمزمه کرد:  خرایر

 «!خان صولتشهاب

شهاب در آن سوی خط آرام خندید. صدای آرام سها را 

 .شنیده بود

کجاش رو دیدی سهاخانم آذین! از مادر زاده نشده -

 !کیس که به عزیزای شهاب نزدیک بشه و در امان بمونه
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زده از اینکه صدایش به گوش شهاب رسیده خجالت سها 

کرد به "عزیز" ارتقای مقام یافته طور که فکر یمو همان

 .است، لب گزید

 !نباید کار خالف بکنید. مادرتون نگرانتونه-

بینم فقط بحث گذشته وسط نبوده. مامان خوبه! یم-

ی نگفت ز ده؟ دیگه چیر  ؟من رو دستت نسیی

نگار شهاب هم مادرش را از بر بود. ابروی سها باال پرید، ا

کرد و این را از آهنگ صدایش شهاب داشت تفری    ح یم

 .فهمیدیم

 !فکر کنم دیگه بتونید بخوابید، آقاشهاب. شبتون بخیر -

 !صیر کن، سها-

سها کالفه گویسر را نزدیک گوشش نگه داشت. شهاب با 

 .علم به قطع نشدن تماس آرام زمزمه کرد

ز کنم همیک کاری یم- یسر قدر که تو داری برام مهم یمیر

خوایر منم برات مهم بشم. اون وقت دونفری شبا یر 

ی باالتر ی جذب به مرحلهکشیم تا از مرحلهیم
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بریم...بعد باالتر! مراحل عشق رو که بلدی؟ حاال 

، ستارهشبت  !بخیر

تماس قطع شده بود و سها مات به گویسر نگاه کرد. 

 زد. میان هیاهقلبش تند یم
 

اش وی این روزهای زندیک

 شهاب را کم داشت. لب گزید و دستش روی 
 

دیوانگ

قلبش نشست. این مرد بلد بود چگونه تارهای قلب 

ی کیس را بنوازد. اگر ترس از دست دادن نبود، اگر واهمه

شد. عاشق شدن نداشت، شاید دنیا برایش زیباتر یم

کرش را اشتباه نکرده بود، شهاب همان تیر ثاقنر بود که ف

 .کردیم
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روزش را متفاوت آغاز کرده بود. بعد از ساعنی خواب 

 از بدخوایر در اتاق و خانه
ای آشفته، با شدرد نایسر

ی غریبه چشم باز کرده بود. موقع رصف صبحانه، قیافه

بان ز هایش دست کیم از خودش نداشت. صورت میر

بود.  ی شبانه ریز هایش از گریهآلود و چشمشهناز پف
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 و یر 
کردن مداوم به اش را با نگاهقراریصدرالدین نگرایز

 به آناو و همرسش نشان یم
 

ها داد. دائم در حال رسیدیک

بود و با وجود تالشش برای لبخند زدن، خط اخم میان 

وز میدان بود؛ اما شهاب با آرامش صبحانه پیشایز  اش پیر

بسته بود  قراری پدر و حال بد مادر خورد و چشم بر یر یم

بایز را انجام یمو فقط وظیفه ز رسید. داد و به او یمی میر

شهاب با دیدن نگاه نگران او روی شهناز، لب زده بود: 

وقت بود که و آن« نگران نباش! بابا هواش رو داره! »

  .دهدفهمید چرا شهاب نگرایز برای مادرش را نشان نیم

را دیده  های پرمهر صدرالدیندر تمام مدیی که نگرایز 

بود، به این موضوع فکر کرده بود که شهناز و مادرش با 

وجود روزهای تلخ کودیک هردو در ازدواج شانس آورده 

عنوان همرس بعد از بودند. دو مرد همراه و همدل به

ها ترین لطف خداوند به آنهای کودیک، بزرگسخنی 

 .بوده است

بانبعد از صبحانه و تشکر از مهمان ز ایش، هنوازی میر

ز گرفته بود که شهاب خییل قاطع گفته  تصمیم به رفیی
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ز شهاب نشسته و از  بود یم رساندش و حاال در ماشیر

 بود، نگاه یمگوشه
 

 .کردی چشم به او که مشغول رانندیک

 ؟امروز کار خاض داری-

به البراتوار فکر کرد و به نتایخر که دیروز تحویل پلیس 

شگاهش و به اوضاع داده بود. به سایت و کارهای دان

 
 

  !اش و به صبورابلبشوی خانوادیک

کار خاض ندارم. باید برم خونه و شوسامویز به کارهام -

ز به سایت آماده بشم  .بدم. باید برای رفیی

خوبه. صبح با مهدی هماهنگ کردم. ساعت چهار از -

 !آد به همون کافهپادگان مستقیم یم

 .ردرخ جدی شهاب نگاه کسها با اخم به نیم

 !ی کار ما نیستجدی که نیستید؟ هک چاره-

 !هست. باید بفهمیم دنیا دست کیه-

شهاب در دورایه مسیر را عوض کرد و به خیابایز ناآشنا 

 .پیچید. نگاه سها به اطراف کشیده شد

 !؟ریمکجا یم-
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نگایه به سها های شهاب کش آمد و نیملبخند روی لب

 .انداخت

 !دزدمتدارم یم-

به سمتش چرخید که باز صورتش جدی شده سها وقنی 

ی از لبخند نبود  .بود و خیر

 !ریم، آقاشهابکجا یم-

دزدم. بعد از اون ناهار خییل جدی دارم صبحت رو یم-

رسیم خدمت برادر گرایم خوریم و بعد یمیم

 !تونآقامرتیصز 

ز - ! مهدی همیر
 
طوری دور دردش من رو پیاده کنید لطفا

 .وپر بدم. فکرشم نکنیدبهش بالچرخه...کافیه منم یم

فکرش رو کردم. الزمه این ماجرا تکلیفش روشن بشه. -

کنه، یگ باید حواسش به این طرف مامان رو بابا آروم یم

 !خط باشه

ی در وجود سها لرزید. دستش را مشت کرد ز  .چیر

 .من نیاز به مراقبت ندارم-

 .صدایش آنقدر که باید محکم نبود
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ای جز دزدیدن صبحت ندارم. ارهباشه نداری. منم چ-

 .برمت ش کارفقط دزد خویر نیستم و با خودم یم

، آقاشهابچی یم-
 

 !؟یک

روی مجتمع تجاری در شهاب ابرویی باال انداخت و روبه

 .حال ساخنی ایستاد

 ؟کنز در رو قفل کنم یا خودت فرار نیم-

 .سها به سمت در چرخید

 ؟بچه شدید -

 .شهاب خندید

 ؟ساعنی کار دارم باشهفرار نکن. من نیمکم. یه! یه-

 .من باید برم خونه. کیل کار دارم-

خوای بری خونه و خودت گفنی کار خاض نداری. یم-

ز  . همیر جا توی تنهایی فکر کن و با من تنهایی نقشه بکیسر

 .گردمدر میون بذار. بریم

شده به شهاب نگاه کرد که کیفش را های فراخبا چشم

شد. در ورودی ساختمان از مرد برداشت و خارج 

سایل که به استقبالش آمده بود کاله ایمنز گرفت و میان
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ایم که مرد به  با او دست داد. ظاهر جدی شهاب و احیی

گذاشت برایش جدید بود. کیم بعد شهاب در او یم

ساختمان مخقز شد. خواست در را باز کرده و خودش را 

 .تش دور بوداز این گرفتاری نجات دهد ویل از شخصی

ون داد و آرزو کرد لپ تاپش را داشت نفسش را کالفه بیر

اش را انجام دهد. توانست کیم از کارهای مقالهتا یم

گشت. محض بازگشت شهاب باید به خانه باز یمبه

احت داشت. چشم هایش را خسته بود و نیاز به اسیی

شد هایش داشت گرم یمبست و به پشنی تکیه داد. چشم

ناچار اش رسید. بهی کم سه پیام به گویسر فاصلهکه با 

هایش شد. یک پیام از چشم باز کرد و وارد لیست پیام

 !بانک داشت. یک پیام از صادق و یک پیام از شمس

خندی به لبش نشاند. لب گزید. پیامک واریزی بانک تلخ

موجودی حسایر که یازده سال قبل پدرش برایش باز 

شده بود. بعد از آن، پیام صادق را کرده بود، باز هم زیاد 

 .باز کرد
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خویر ندارم. سالم، سها خانم. با زحمت» های ما. خیر

حرفتون درست بود. پدربزرگ و مادربزرگ من ساکن 

ی مادرم های جدیدی دربارههمون کوچه بودند. حرف

هایی که یک عمر از زبون خواهرم شنیدم و شنیدم. حرف

خانم شما، ی قدیسونهباور نکردم. خییل پریشونم. خ

دیوار مادربزرگ و پدربزرگ من بوده! باید باهاتون دیواربه

 نیم
ً
تونم. مراقب خودتون، صبورا و حرف بزنم؛ اما فعال

 «.مهمونتون باشید

 

 ۲۲۸پارت#

 به این موضوع 
 
سها با ناراحنی فکر کرد صادق هم حتما

رسیده است که پرسی که مادرش دوست داشت در 

 یمی کنویز خانه
 

کرده است. پیام صادق را  قدیس زندیک

 :جواب داد

سالم. مراقب خودتون باشید. ما هم مراقب خودمون »

 «.هستیم
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ی از پیامک دریافت نشد. گویسر  پیام ارسال شد ویل خیر

صادق به احتمال زیاد خاموش بود. آیه کشید و با اکراه 

 .پیام شمس را باز کرد

 «!اعت شش منتطرتمبدون اون پرس بیا اینجا. امروز س»

ی تلخ روز گذشته دیگر دلش دیدن اخم کرد با تجربه

خواست. آن هم تنها! اگر تا دیروز فقط شمس را نیم

 یم
ز
ء عتیقه را تالف ز آن یسر ترسید شمس از دست رفیی

مرد کند، دیگر از دیروز از خود شمس هم یم ترسید. پیر

ی را نشانش داده بود که در آن چند سال آشنایی  ز چیر

اعتمادی به شمس کرد در نهاد او باشد! یر نی فکر نیمح

خاطر کارهایش نبود؛ از نر بودن شمس دیگر فقط به

 .ترسید. مثل خودش بدون سالم پیامش را جواب دادیم

دیروز به من ثابت کردید انتخاب چند سال قبلم »

مکس احتیاج دارم و نه درست بوده. نه به دستگاه یی 

 «.کتاب. مشکلم حل شد

ز نگاهش به سمت شهاب کشیده  با باز شدن در ماشیر

ی هایش نشسته بود. وسوسهشد. کیم خاک روی شانه
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کردن خاک را عقب زد. خط اخم روی صورت   پاک

شهاب از بدخلقی نبود و نشان از جدینی داشت که با 

ی غریب که به چهره ز ی خود از محل کار آورده بود. چیر

 .آمدشهاب یم

زنن! یگ نیست به ن نبایسر گند یمیه ساعت باالششو -

خوان توی این فردا یمی مردم پسوبچهاین مردک بگه زن

 !پاساژ برن و بیان! آدم باش حیوون

  .ابروهای سها باالپرید

 !؟خوبید -

شهاب چشم بست و گشود و با دست روی صورتش 

 .کشید

مت شهرداری شایک یم-  ؟یسر نه؛ ببخشید. بیر

 .سها لبخندش را خورد

 !؟ن که اینجام ازم اجازه گرفتید اال-

 .لبخند آشنای شهاب روی صورتش پخش شد

. دزد اجازه نیمراست یم-
 

هیک  .گیر
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ز را روشن کرد. دست سها روی قفل  این را گفت و ماشیر

 .در نشست

 .شم. بودن من اینجا فایده ندارهمن پیاده یم-

نگایه به سها انداخت. شک نداشت شهاب نیم

اش را برایش ریز کرده و ژست آشنا و جدیهایش را چشم

خواهد دید. با درست دیدن حدسش لبخندش عمق 

 !ی سها بودگرفت. استادی برازنده

 به جای فکر کردن به گذشته، یم-
ً
تویز فایده داره. مثال

. دور روز نیومدم باالِش  به مصائب یه مهندس فکر کنز

ست. گه دیوار اصیل نیکار، یه دیوار حذف کردن! یم

ل...ببخشید عصبایز فضا بازتر یم
ُ
 .مشه! یگ نیست بگه ا

سها لبخندش را خورد و جلوی خودش را گرفت تا نگوید 

  .آیدجدی بودن به او یم

ها من با پدرم زیاد به محل کارش رفتم. درسته که پزشک-

 و 
 

ز خاص دارند ویل تا دلتون بخواد کالفگ یه دیسیپلیر

اون بیشیی از همکار زن ،  عصنر شدنش رو دیدم. غیر از 
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همکار مرد دارم. پس خودتون رو اذیت نکنید. هرچند از 

 .آدفحش دادن خوشم نیم

های شهاب با دقت در صورت آرام سها چرخید. از چشم

فکر آنکه چگونه ادبیایی از زبان مردهای اطراف، به 

 .هایش داغ شدگوش سها رسیده است، گوش

 ؟ادبمردهای باادب یا یر -

ی شهاب بر نرم خندید و بدون آنکه نگاه شیفته سها 

 .لبخندش را ببیند جوابش را داد

 عصبایز که یم-
ً
 .شید خط قرمز نداریدشما مردها معموال

ز  شما باید بنشینید توی خونه! گوش زن- ها برای همیر

ده گوِشت باید فقط عزیزم و عشقم بشنوه. چه معنز یم

 !به فحش عادت کنه

های شهاب را شنید و گردن و حرف  یسها رگ برجسته

ز را به حرکت در آورد و با  ابرو باال انداخت. شهاب ماشیر

ه شد  .اخم به خیابان خیر

 ؟دهکیس توی خونه فحش نیم-

 کالفه کشید
ز
 .شهاب پوف
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 !چرا-

 ...خب پس-

 .شهاب میان حرفش رفت

 .من تسلیمم-

روی سها دوباره لبخند زد و کیم بعد شهاب روبه

 .هرداری نگه داشتساختمان ش

دم پیشم بایسر و کنم. ترجیح یمت یمببخش خسته-

بهت سخت بگذره تا دور بایسر و نگرانت باشم. سیع 

 .کنم زود برگردمیم

رم، آقاشهاب. روز پرکاری دارید. ساعت چهار من یم-

 .آم کافهیم

شم و یقه نیمبهبمون. اینجا که بایسر منم با کیس دست-

 .طوری فقط نگرانتمگردم. اونزود بریم

 .کمربند را باز کرد و کامل به سمتش چرخید

 .نگران نباشید-

 .تونم بکنمهستم. کاری هم نیم-



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

نگاه شهاب باعث شد احساس گرما کند. شهاب دسنی 

میان موهایش کشید و با ببخشیدی کوتاه از در خارج 

زمان پیاده شد. شهاب تا یک شد. سها چشم بست و هم

ش باشد؟ عاقبت مجبور بود قبول کند خواست مراقبیم

او تنهاست و آن را بپذیرد. شهاب با اخم نگاهش کرد. با 

ز موتورسواری کاله ، ترس بر بهگذشیی ز ش از کنار ماشیر

ترسید. نه در آن خیابان شلوغ. جانش نشست. نباید یم

های صدرالدین درست و تهدیدی کرد حرفنباید فکر یم

 .در کار است

 .کنمیم بمون. خواهش-

دانست. تلفن در شهاب متوجه ترسش شده بود؟ نیم

میان دستش زنگ خورد. زیر نگاه شهاب تلفن صبورا را 

 .جواب داد

 .سالم-

شهاب لب زد "سوار شو." اخم کرد و صدای صبورا در 

 .گویسر پیچید

 ؟سالم. کجایی -
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 ۲۲۹پارت#

 .زدنگرایز در صدای صبورا پیدا بود. دلش شور یم

 ؟صبورا چی شده، -

  .بابا زنگ زده. داداشم حالش بده-

قلب سها در سینه لرزید و با نگرایز رو به افزاییسر در 

 .گویسر زمزمه کرد

 ؟صادق طوریش شده-

نه بابا. اونکه ایران نیست و داره برای خودش خوش -

رضا! به صادق زنگ زدم گذرونه. داداش علیم. عیلیم

هر دفعه به ویل گوشیش خاموش بود. عادت داره آقا! 

س نیست! غصه نداره   !یه بهونه گوشیش در دسیی

اض هنگامه به حرف صبورا را از آن سوی صدای اعیی

ز گذاشت.  خط شنید و با نگرایز دست روی سقف ماشیر

سوخت. شهاب دلش برای صادق و این قضاوت ناروا یم

ز را دور زد و نگران کنارش ایستاد  .ماشیر

 برای عیل ا-
ی
 ؟فتادهچی شده؟ چه اتفاف
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 .بابا گفت...گفت از پله افتاده-

 .هق صبورا در گویسر پیچیدصدای هق

 ؟مگه عیل بچه است؟ چطور افتاده-

هوشه. دونم. بابا گفت شش بدجور شکسته... یر نیم-

  !هوشهداداشم یر 

ن-  ؟خانم حرف نزدید با نسیی

ده. خییل زنیم جواب نیمهرچی به گوشیش زنگ یم-

 .ریم اونجاداریم یم نگرانیم. من و هنگام

ز آروم باش، صبوراجان. ان- ی نیست. رفیی ز شاءهللا چیر

 ؟کنه. تو مگه امتحان نداریشما که دردی دوا نیم

کنه فدای ش داداشم! هنگام مثل ابر بهار داره گریه یم-

 ؟من چطور به فکر امتحانم باشم

سها لب گزید. دلش از غصه درهم پچید. هیچ وقت 

 .نداشت که حال صبورا را درک کندخواهر یا برادری 

شه. فقط از سالمت. داداشت خوب یمباشه برید به-

م کن، باشه  ؟حالش باخیر
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ی آرام صبورا در گویسر پیچید و تماس قطع صدای باشه

نداشتنز شد. سها با ناراحنی لب گزید. پرسک دوست

ه آسیب دیده بود. عیل رضا را دوست نداشت. نگایه خیر

دهو تند داشت که  ز ز  با وجود سیر سال سن برایش سنگیر

 به پدربزرگش 
ً
بود. عیل هم در رفتار و هم در ظاهر کامال

اش را زد و این خیر نگرایز شباهت داشت. دلش شور یم

بیشیی کرده بود. از یک طرف صادق و از طرف دیگر 

فهمید قطع شدن راه ارتبایط برادرش عیل! صبورا اگر یم

 ؟کرد یمبا خانه چه علنی دارد چه 

ی صادق را گرفت و باز پیغام نگران دوباره شماره

ک مورد نظر امکانضبط پذیر شده را شنید. تماس با مشیی

 !نبود

 ؟ی شدهطور -

متعجب به شهاب نگاه کرد. نفهمیده بود کنارش ایستاده 

 .است

 افتاده-
ی
 ؟اتفاف
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داداش صبورا...شش شکسته و توی بیمارستان -

 !هوشهیر 

 ؟آقاصادق-

 .سها شی به نقز تکان داد

ضا. دارن یم- رن پیشش. نه، داداش کوچیکش، علیر

 .نگرانم

 .شهاب با ناراحنی به پریشایز سها نگاه کرد

 .کنهشاءهللا بهبود پیدا یمان-

سها خودش را در آغوش کشید و شهاب با نگرایز 

 .مقابلش ایستاد

 ؟یسر رن یعنز تنها یمببینمت...اونا یم-

ی که فکر نکرده  هایشسها چشم ز را بست. به تنهاچیر

بود، تنهایی بود. تنهایی برایش عادت بود و نگرایز شهاب 

 !برایش عجیب و تاره

توی مجتمعیم، آقاشهاب! من چند ماه از سال رو تنها -

 !ی سپیدار بودمی کوچهتو خونه

 ؟ی کوفنی نبودی! بودیوقت درگیر این پروندهاما هیچ-
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 .چز صورتش شده بودعصبانیت شهاب باعث ش 

 .ی دوست پدرم. نگران نباشیدرم خونهیم-

 بود باد به دانست دروغ یمخودش هم یم
ز
گوید. کاف

گوش دکیی زندی برساند که او ممکن است در خطر 

  .باشد تا بیشیی از شهاب پاپیچش شود

ی دوست پدرت! االن رسونمت خونهباشه. عرص یم-

 .امسوار شو کارم رو انجام بدم و بی

 !آقاشهاب-

شهاب ابرویی باال انداخت و با جدیت نگاهش کرد. نگاه 

ز و پر از حرف بود  .شهاب سنگیر

. من خودم یک عمر آدم شناسمت، خانمیم- دکیی

پیچوندم پس من رو نپیچون. تو عادت کردی بری توی 

  .الک خودت

سها نفیس کالفه کشید. کار درست و غلط را گم کرده بود 

ی شهاب یا شخص دیگری ه خانهو دوست نداشت ب

 .برود
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ایطم هم تغییر رم خونه، اونجا امنیت داره. بقیهیم- ی شر

 .نکرده

ی برگشتنت به صبحت رو دزدیدم، یادت رفته؟ درباره-

 حرف یم
 
زنیم. بیا بریم توی شهرداری، جلوی خونه بعدا

 .ترهچشمم بایسر خیالم راحت

 !امآقاشهاب! من جدی-

ی ریم خونهذارم. عرص یمتنهات نیممنم جدی هستم. -

ی ما، آی خونهداری و یمشما و شما وسایل بریم

 !والسالم! شاید هم دلت بخواد شهنگ رو مراقبت کنم

 ؟شهنگ-

 !ی طبقه پایینیتآره، همسایه-

 .من چند روز دیگه عازم سفرم-

آی! اما این یک بار بله بله، خیر دارم. از پس خودتم بریم-

خواد حنی باهات عازم سفر بشم! تنهات یممن دلم 

 !ذارمنیم

 .سها ابرو درهم کشید

 .آدنظر بودن بدم یماز تحت-
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آد. بذار این ماجرا تموم بشه فقط. منم از نگرایز بدم یم-

 !بعد این شما و این آزادی
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ل کند و لبخند روی لبنتوانست خنده هایش اش را کنیی

ز پخش شد. در تمام عمرش  باری بود که کیس را به  اولیر

منتظره دید. لبخند آنلجبازی خودش یم قدر غریب و غیر

 .بود که شهاب را گیج کرد

 ؟خویر -

 .سها نفیس عمیق کشید و ش تکان داد

 !خوبم-

ز -  ؟مطمی 

جان در جواب شهاب زد. اوضاعش چون لبخندی کم

دانست هوای بهاری بود، گایه طوفایز و گاه آرام و نیم

ای پنایه است برای طوفان یا دیوانهمیان شهاب جاناین 

توانست میان باران بدود. شاید هم تنها که با او یم

ز   .رنگ بودکمان هفتتوهیم از رنگیر
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زنگ تلفنش باعث شد شهاب سکوت کند. با تعجب به 

ی پدرش نشدهی سیو ی مخاطبش نگاه کرد. شمارهشماره

 .بود. به شهاب نگریست

 .مونم تا بیایدرتون برسید. من یمبرید به کا-

شهاب نگران به تلفن نگاه کرد. نگاه جدی سها جای 

 .بحنی نگذاشت

ز هوا شده- ز توی ماشیر  !رو حرفت حساب کردم. بشیر

سها به تکان دادن ش اکتفا کرد و به شهاب نگریست که 

رفت و گایه به عقب تند و شی    ع به سمت شهرداری یم

د. با ورود شهاب به شهرداری، کر گشت و نگاهش یمبریم

ز  با دسنی لرزان تماس را برقرار کرد و داخل ماشیر

 .نشست

  .سالم بابا-

های آمد. مثل نفسصدای عجینر از آن سوی خط یم

 .تند و منقطع یک آدم. با تردید به شماره نگاه کرد

 ؟الو -

 ؟سها -
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کوبید. آنقدر سها شوکه به گویسر نگاه کرد. قلبش تند یم

کشیدن را برایش سخت کرده بود. دست نفستند که 

زدن فراموشش  اش را با مانتو پاک کرد. حرفکردهعرق

شده بود. ناباور به گویسر نگاه کرد. صدا دوباره در 

 .گوشش پیچید

 !؟سها -

و سیال در گوشش پچید. چرخ خورد و میان  صدا نرم

قلبش خانه کرد. صدا نرم و ضعیف بود و خش داشت. 

خواست با او حرف بزند؟ بود؟ مادرش یمصدای مادرش 

گشت باری که صدای مادرش را شنیده بود بریم آخرین

اش گفته بود. به شب قبل از فرارش! وقنی از خانواده

 گفته بود دایی 
اش او را نخواسته و با تهمت به عقد وقنی

هاشم درآورده بودندش! وقنی گفته بود از تمام آن 

ار است و آن ز  و خویر نیستند! ا آدمهخانواده بیر
ز های امیر

 :ناباور زمزمه کرد

 !مامان-
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ز آمد. صدای نفس  قطره اشگ از چشمش شخورد و پاییر

 .عمیقی از ان سوی خط آمد

 !سها-

 :دوباره تکرار کرد

 ؟مامان، خودیی -

بغض صدایش را خش انداخته بود. مکنی آن سوی خط 

 .ی مادرش در گویسر پیچیدزدهرخ داد و صدای وحشت

  .کنه! بیا اینجا...پیش محمدرضانرو پیشش. اذیتت یم-

دانست مادرش اش گره شد. نیمنفس سها در میان سینه

ی بعدی مادرش دوباره دچار توهماتش بود یا نه. جمله

 .افکارش را درهم شکست

کنه. مثل من...هاشم ازش دور بمون سها...اذیتت یم-

 !نجاتم داد...فرار کن، سها

اش مشت شد. مادرش از "او"ی سینهقلبش در میان 

دانست زد. حاال که حقیقت را یمتوهماتش حرف نیم

فهمید. بغضش را پس زد تا مادرش خویر یماین را به

 .صدای محکمش را بشنود و شکستنش را نبیند
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شناسمش، مامان. شهنازخانم بهم گفت. گفت از من یم-

روی گازی که ازش گرفنی اون رو شناخته. من 

ناسمش. من یه دخیی بزرگم مامان؛ مثل شهناز. من شیم

س، بابا پیشته. من مراقب ازش نیم ترسم. تو هم نیی

 .خودم هستم

مژده ناباور به گویسر زل زد. پلکش پرید و در شش تکرار 

 .خندیدکرد شهناز. "او" مقابلش ایستاده بود و یم

 .نرو-

 ی "او" بلند شد و او با ترس به هاشیم که وارد خنده

اتاق شده بود نگریست. گویسر میان دستش مشت شد و 

 .تنش به عرق نشست

 .کشهدور بمون ازش. دور بمون...از شهناز...تو رو یم-

  ؟زیز با یک حرف یم-

مژده گویسر را به گوشش چسباند و صدای سها در 

 .گوشش پچید

دم. دلم برات تنگ شم مامان...قول یمنزدیکش نیم-

 .شده! خییل تنگ شده
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ه به گویسر نگریست. صداها در شش زیاد شده مژد

 .بودند

خوان من رو پیدا کنند. بیا خوان بکشنت. یماونا یم-

 .شیم...بیا اینجا، سهااینجا...با هم قایم یم

نگاه ناباور هاشم روی مژده چرخید. در لباس بیمارستان 

 .شدنزارتر از همیشه دیده یم

 ؟زیز با سها حرف یم-

سوی شنید و اشکش را پاک کرد. آن سها صدای پدرش را 

 .خط مژده گویسر را به سمت هاشم گرفت و فریاد زد

 بیاد اینجا...باید بریم...یم-
 

گه اونا باید بگ

...بگو بیادکشنش...یمیم  .کشنش! مثل یونس...مثل دایی

 !آروم باش، عزیزم. آروم-

صدای جیغ مژده میان آغوش هاشم خفه شد. هاشم 

ز آمده بود در آغوش ای سخنی مژدهبه را که از تخت پاییر

کشید. پرستاری به اتاق آمد و طویل نکشید که مژده با 

  .بخیسر قوی آرام گرفتآرام
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نگاه هاشم روی تمایس که هنوز برقرار بود چرخید و وایی 

اش خارج شد. مژده را به کمک پرستار روی خفه از سینه

تماس  کرد تخت خواباند و به شاغ گویسر رفت. دعا یم

های منقطع آن سوی قطع شده باشد اما صدای نفس

 .خط امیدش را ناامید کرد

م-  ؟سها، دخیی

 .سها با بغض اشکش را پس زد

 ؟خوبه-

ی هاشم با درد چشم بست تا پیکر درهم شکسته

 .همرسش را نبیند

ی دیگه بیایم. حالش خوب نه، فکر نکنم بتونیم هفته-

 .نیست

 .گوشش چسباندسها لرزید و گویسر را به  

دونم از کجا گویسر رو پیدا کرده و چی بهت گفت؟ نیم-

 .بهت زنگ زده! ترسیده بود. حمله داشت
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 ؟خواستید با من حرف بزنهنیم-

هاشم درمانده صندیل را به عقب هل داد و به 

 .شدند نگاه کردپرستارهایی که خارج یم

م، بحث- ز من نیست دخیی ز یا نخواسیی  بحث خواسیی

روز حال بد مادرته. از وقنی پلیس باهاش حرف زده روزبه

ش یمبدتر یم  !ترسه دوباره خودکیسر کنهشه. دکیی

زده به خیابان لفظ دوباره در ش سها تکرار شد و وحشت

نگریست. انگار تمام دنیا ساکت شده بود و فقط یک 

 !"شد؛ "دوبارهکلمه بلند تکرار یم

 !؟دوباره-

توجه اشتباهش کرد ویل دیر شده صدای سها هاشم را م

 .بود

 !؟بابا -

 ؟مواظب خودت هسنی -

 خودکیسر کرده-
ً
 ؟مامان...قبال
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ی چشم سها هاشم سکوت کرد و اشگ از گوشه

خواست توضیح دهد اما خودش شخورد. پدرش نیم

 .زد. مکنی کردباید حرف یم

بابا...مامان...مامان از اون مرد برام گفت. گفت...فرار  -

 !کنم

 .اشم احساس کرد هوایی برای نفس کشیدن نیسته

تاب توئه و دوباره توهمش زیاد شده. سه روزه یر -

 !خواد از دست "او" نجاتت بدمیم

 .توهمش نیست، بابا-

رفت صورتش را خیس کند، پس زد و ادامه اشگ که یم

 .داد

ش دونید مگه نه؟ یمشما یم- دونید "او"یی که توی دفیی

دونید که یه آدم عوضز مام مثل من یمنوشته دو نفره! ش

 اذیتش کرده
 

 !توی بچگ

ی هاشم لرزید و نگاهش روی پیکر درهم پیچیده

 در میان یر 
هویسر هم درد داشت. همرسش نشست. حنی

 از زیبایی زبان
زد بود و تنها نگایه به آن صوریی را که زمایز
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نفسش را بند یم آورد از نظر گذراند و با مکث روی 

 .سالم بود، ایستاد چشیم که

دانست کیس در کودیک همرسش را آزار داده است؛ نه یم

یک آزار معمویل. درست بعد از به دنیا آمدن سها و عود 

ش اطمینان نداشت  بیماری همرسش فهمیده بود. دکیی

دایی مژده بود. توهم است یا واقعیت. ظنش به دایی و زن

دند. با عمه ز ی مژده حرف یمنیاز بود با کیس از گذشته

ود کمگ کند. نتوانسته ب تماس گرفته بود اما او هم

ز هنوز آن رده و پریشان بود و معیر
قدر شوهرش تازه مر

د.  ز کاری را به او سیی بزرگ نشده بود که بشود چنیر

ناچار روی این قسمت از درمان مژده خط کشید. اگر به

درست بود،  ی مهاجمیک درصد از افکار مژده درباره

ی حرف جا ن عزیزش در خطر بود. اما حاال سها از دفیی

ی سها های درهم مژده! نتیجهزد که پر بود از حرفیم گیر

 .اش کردزدهاز آن دفیی وحشت
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ز توهم مادرت و واقعیت تفاوت قائل - ...بیر
توی اون دفیی

خوام از این ماجرا شدن سخته. مراقب خودت باش. یم

! الزم باشه باید بیای   !اینجادور بمویز

وع  سها ناباور لب گزید و به قطرات باران که ناگهایز شر

کرد، نگاه کرد. نفیس کالفه شده و پنجره را خیس یم

ه ماند. پدرش  کشید و به حرکت تند مردم خیر

خواست او را درگیر کند. درست مثل دانست؟ یا نیمنیم

شهناز در مقابل فرزندانش! دل به دریا زد و سکوت را 

 .شکست

چه...مامان اذیت ا...طبق حرفباب- های اون دفیی

بچهیم ی مریض بوده. اویز شده...بارها. مامان یه دخیی

دونسته. تنها و یتیم بوده! اما که اذیتش کرده این رو یم

ای من...بزرگم. قوی تر از مادرمم و تا اون عوضز رو به شز

 .کشمعملش نرسونم کنار نیم

ی میان هاشم ناباور در گویسر نامش را زمز  ز مه کرد. چیر

ش بود که آزارش یمحرف ی که های دخیی ز داد. چیر
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ز را فهمیده بود؟ نیم خوانست باورش کند. سها چه چیر

  .نگاهش روی همرسش چرخید

، سها تو چی یم-  ؟دویز

 .صدای مردد پدرش در شش تکرار شد

بودم. شهنازخانم بهم  ی آقای صولتدیشب خونه-

، بابا! اون گفت. مادرم و اون...درد  ز ک داشیی مشیی

 !مرد...فقط مادرم رو اذیت نکرده

م میان صدای سها نشست و ش هاشم نبض گرفت  .شر

زنم، مگه نه؟ شمام دونید از چی حرف یمشما یم -

چه بهش یم گفت گفت...یمفهمیدید اویز که توی دفیی

گید که اون برهنه بشه..."او"ی توهمش نبوده. دروغ یم

 .من اذیت نشمخواید توهمه! یم

ی امید هاشم برای اشتباه کالم سها باعث شد تنها بارقه

اش بودن فکرش دود شده و به هوا برود. ناباور از شنیده

چرخ صندیل را رها و به مژده نگاه کرد. سها از آزار دو 

ها قبل برگشته بود. زد و ذهن او به سالدخیی حرف یم
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برد را به نیمها و لذیی که اوایل وحشت همرسش از لمس

 .ی آن روز آخر ربط داده بودحادثه

مژده بدون رغبت و با ترس تن به ارتباط داده بود. بعد از 

ز را به تولد سها و باخیر شدن از بیماری مژده، همه چیر

اش ربط داده بودند. پزشکش فکر اش و انزواطلنر بیماری

کرد آزاری در کودیک دیده است که او را به مرز جنون یم

ز ساعت قبل فکر یمک کرد منظور شانده است. تا همیر

 شنیده که رمق از جانش 
ز
سها همان است اما حاال حرف

 .برده بود
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ش سال ها اذیت شده بود تا نه مژده آزار ببیند و نه دخیی

 مادر و پدرش طبییع نیست. از وجود 
 

بفهمد زندیک

د آزار کر داد خیر داشت، ویل فکر نیم"او"یی که آزار یم

کرد توهم جنیس بوده باشد. دفیی را خوانده بود و فکر یم

مژده بر آن سایه انداخته است. با اینکه پزشک مژده 
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وع شده، باز هم تأکید داشت بیماری از چهارده  شر
 
سالیک

 .اندکرد اشتباه کردهفکر یم

کرد تمام حال بد همرسش برای برقراری همیشه فکر یم

گردد که شنوشتشان را روزی بریم ارتباط با او، به همان

در هم گره زد و با حال و وضیع نامطلوب میان خانه 

ز دیگری. دیگر الزم نبود سها  پیدایش کردند، نه چیر

ز را خوب یمحرفش را ادامه دهد. دیگر همه  .فهمیدچیر

با خودش فکر کرد اگر صبور و عاشق مژده نبود، چه  

د دیر نیست شد؟ عمه همان روزهای اول گفته بو یم

روی  روزی که مژده را رها کند و بازگردد و او مردانه چشم

بار  ی غرایزش بسته و مانده بود. دکیی مژده یکهمه

گفته بود او هم مجنون است که با وجود مشکالت مژده 

کشد، بیماری عشق دارد، اما خودش قبول عقب نیم

نداشت. او تنها عاشق همرسش بود. فقط یک نگاه به 

ش ان مظلوم و معصوم مژده و فکر به آیندهچشم ی دخیی

کرد. هرچند ها ماندن تا ابد کفایت یمبرای کنار آن

ز سها، فهمید که حق با آن سال ها بعد با تنها گذاشیی
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پزشک بوده است. شاید به قول او، بیمارگونه مژده را 

ز محبت زیاد چشمش را کور کرده یم پرستید و شاید همیر

اش و عشقش بود که یر مژده، بیماریقدر درگبود. آن

ش را فدا  واقعیت عیان مقابلش را ندیده و حنی دخیی

 .بود کرده

کرد. دستش روی سینه مشت شد. قلبش باز درد یم 

دردی کشنده که نفسش را تنگ کرده و دستش را فلج 

 .کرده بود. صدای سها افکارش را پاره کرد

 ؟دونستید بابا؟ شما...شما نیم-

ش دلش را لرزاندترس نشس  .ته در صدای دخیی

 ؟شناسیش سها؟ اون...اون کیهدونستم. تو یمیم-

 .سها لب گزید. پدرش را شوکه کرده بود

 .کنمپیداش یم-

شناسیش؟ سها، قول بده ازشون دور یعنز نیم-

...قول بده. زنگ یم زنم به فرهاد...بیاردت اینجا! یا بمویز

ه پیش خودش...اون   .آداز پست بریمنه...تو رو بیر
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صدای منقطع و پر از درد هاشم به گوش سها نشست 

ویل آنقدر در افکارش غرق بود که متوجه درد خوابیده 

 .در کالم پدر نشد

من خوبم. نگران من نباشید. من یک دخیی عاقل و -

ی خودتونم، بابا. از پروردهبزرگم. یادتون نره من دست

م نباشید. مراقب من نخواید کنار بکشم. اما نگرانم ه

خودم هستم و برعکِس شما من بلدم به پلیس اعتماد 

 .کنم

بغض میان کلماِت سها درد به جان هاشم نشاند. دستش 

د و از شدت درد خم شد  .را روی سینه بیشیی فرسر

. زود یم- آیم قول بده بابا...قول بده مراقب خودت بایسر

 !محض خوب شدن حال مادرتپیشت...به

  .دمقول یم-

 !من بهت اعتماد دارم. تو قول دادی-

هایی لرزان جواب خداحافظ پدرش را داد و در سها با لب

خودش جمع شد. شک نداشت که روزگار با مادرش بد تا 

تنهایی باری به کرده است. مادرش هم مثل شهناز به
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سنگینز آن غم را تحمل کرده بود. اما مادر بیمارش کجا و 

پاک کرد و زیر لب چند بار شهناز کجا! اشکش را محکم 

، در آخر صدایش فریاد شد و «مامان»زمزمه کرد 

دستش مشت و روی داشبور فرود آمد. درد در تمام 

جانش خزید اما گریه نکرد. این انصاف نبود. انصاف 

های دنیا پای لنگ مادرش را هدف ی سنگنبود که همه

گرفته باشند. با وجود مردی عاشق چون پدرش، باز هم 

ادرش تنها بود و چه بد که کیس نتوانسته بود دنیای م

توهماتش را از دنیای واقیع تشخیص دهد و بفهمد چه 

  .بر ش روح و روان او آمده است

 !سها-

صدای نگران شهاب لرزاندش. نفهمیده بود شهاب 

جوشید به بازگشته است. با نگایه که در آن خشم یم

خیس کرده بود و  شهایر نگاه کرد که نم باران لباسش را 

 .درخشیدصورتش از قطرات آب یم

 ؟چی شده-
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کرد. باید سها نفیس عمیق کشید. باید خودش را جمع یم

داد تا روزی که بتواند تنها شود. آنقدر تنها که ادامه یم

ز  بتواند سینه از غم خایل کند. اما حاال نه وقت شکسیی

! نیم ز یک دانست شهاب از  بود نه ناز کردن و نه گریسیی

 ؟آنجا بوده است. فریادش را شنیده یا دیده بود 

ببخشید، مادرم حالش خوب نیست...به هم -

 !آنریختم...بابا گفت...کیم دورتر یم

های سها نگاه کرد. به دو گوی شهاب با نگرایز به چشم

 برای 
 

سیاه. همان دو مردمگ که قبل از رفتنش برق زندیک

ز  ای در آن طلوع کرده بود، حاال ثانیه ز و خشمگیر غمگیر

 .بود

وقت بیشیی داریم ویل باید این ماجرا زودتر تموم بشه. -

ید خونهاگه یم خانم. کارتون تموم ی قدیسشه من رو بیر

  !شد بیاید دنبالم تا بریم شاغ مهدی

 !؟سها -

هایش نگاه نگاه از شهاب گرفت و به خیابان خیس و آدم

 .کرد. شهاب سکوت را شکست
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ساز نیست. گایه تقسیم کردن درد وقت چارهتنهایی هیچ-

 !کنهتر یمتحملش رو راحت

تر! مثل دردی که شهناز و سها فکر کرد گایه هم سخت

های او های خودش برداشته و بر شانهشب قبل از شانه

گذاشته بود. دردی که خودش خواسته بود. دلش 

خواست شهاب هم مثل او به دردی خودخواسته نیم

 .بتال شودویل کشنده م

. من رو یم-  ؟برید گایه الزمه تنها بایسر

 

 ۲۳۳پارت#

د پنهان  ز را روشن کرد. این نیر شهاب لبخندی زد و ماشیر

تر با سهای شسخت را دوست داشت. هرچه او عقب

ی شد و شعلهکشید، عطش شناختش یشیی یمیم

ورتر. روزگاری فکر سوی اعماق قلب و روحش شعلهکم

 سفر زند کرد همیم
 

اش باید آدم صبور و آرایم باشد اما یک

دید خودش در برابر سها آرام و صبور شده است. حاال یم

سفرش را یافته بود؟ سها زیرچشیم به سها نگاه کرد. هم
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توانست قسمت خایل روحش را پر کند؟ با دیدن یم

های او که محکم روی هم ی سها و لبمشت بسته

س بازکردنشان را از داد، قلبش لرزید و هو فشارشان یم

  .کردذهنش پراند. باید حواس خودش و دخیی را پرت یم

، سها؟" و زمزمه کار یمفکر کرد؛ "داری باهام چه کنز

کرد: "معروف ناپدید!" ابرو درهم کشید. پدر سها اسیم 

توانست بر او بگذارد؟ چرا این دخیی تر از این نیمبرازنده

 ؟م نیامده بود مانند نامش در اوج بود ویل به چش

ی گفتید - ز  ؟چیر

شهاب با ابرویی باالرفته فرمان را چرخاند و وارد مسیر 

 .ی قدیس شدآشنای خانه

  ؟گن معروِف ناپدید دویز توی جدول به چی یمیم-

ای مادر و پدرش سها کنجکاو نگاهش کرد و برای لحظه

نگایه به او انداخت ی ذهنش رفتند. شهاب نیمبه گوشه

 .و خواند

ز کنون به م- عروف و ناپدید سها بود بر فلک/من بر زمیر

 !مثال سها شدم
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ی سها زد و دار به نگاه ریزشدهشهاب لبخندی کش

  .دادادامه

الدین رو به عشق سهروردی بابای من که اسم شهاب-

گذاشت روی من. فکر کنم آرزو داشته مثل اون 

ی بشم. تو چرا سها شدی ز  چیر
ز
 ؟فیلسوف

های شهناز به شهاب نگاه کرد و حرفسها با غیم عمیق 

 .در شش تکرار شد

ز شایدم امید داشته روشن-  !کننده راه باشیر

کنم هم بابای من اسم شاید! به هر حال من فکر یم-

 !درسنی روی من نگذاشته هم بابای تو

بدون فکر بر « چرا»سها بدنش را به آغوش کشید. 

 .زبانش جاری شد

یستم و تو فراموش شدیز ی راه نکنندهچون من روشن-

 .نیسنی 

رخ شهاب بود که او سها لب گزید. نگاهش به نیم

صورتش را برگرداند و نگاهش را شکار کرد. در میان 

ی درخشید. شاید شبیه همان شهایر 
ز چشمان شهاب چیر
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کرد. هرچه بود ای نورباران یمکه آسمان شب را لحظه

ز وجود او فرود آم یم انگار آمد و مستقیم بر زمیر د. با شر

دانست چطور به جانش نشسته است، از شهاب که نیم

هایش داد. کوبش قلبش را در نگاه دزدید و به دست

 .شنیدشش یم

 .ی خاله رو با هم بریمذاشنی خونهکاش یم-

 .ی قدیس نگه داشتشهاب این را گفت و مقابل خانه

 .تونید به کارهاتون برسیدترم. شمام یمتنهایی راحت-

صدای سها به گوش شهاب خوش نشست. چشم  لرز 

دزدیدنش را دوست داشت. سها را حساس کرده بود؟ 

زده؟ کیس در میان قلبش باال پرید و شادی کرد. خجالت

با لبخندی که روی صورتش جا خوش کرده بود به سها 

 .نگاه کرد

 ؟سها -

سها نفیس عمیق کشید. دیگر خانم سها هم نبود! کمربند 

ه سمت شهاب چرخید. قصد بحث با او را را باز کرد و ب

م را نداشت چون یم دانست دوباره با حرف و کالیم شر
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تفاوت باشد. مثل کند. سیع کرد یر مهمان وجودش یم

 .روز گذشته تمام بیست

 !بله-

دویز اگه خدا االن بخواد یه آرزوم رو برآورده کنه چی یم-

 ؟خوامیم

فکر به او اخم میان صورت سها نشست. شهاب مهلت 

 :نداد

. فکر یم- خوام کاری کنه تو اینقدر طالب تنهایی نبایسر

نکن نفهمیدم حالت از اون تلفن بد شده. فکر نکن 

نفهمیدم از دیروز و دیدن اون مردک شمس جور دیگه 

. فکر نکن نفهمیدم مادرم دیشب باهات به هم ریخنی

هات افتاده و چشمات کم فروغ کاری کرده که شونه

ام یمشده. فق شم، ذارم. پاپیچت نیمط...بهت احیی

ام که همیشه شناسم سها...آدیماما...من خودم رو هم یم

 ، تا آخرش هستم، تا آخر آخرش. هرقدر دورم کنز

شم. قوی بودنت رو دوست دارم. سخت تر یمنزدیک

تم که میون پیشونیت بودنت رو. عاشق اخم اراده
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مستقل ویل کنار دم قوی باش و شینه، اما یادت یمیم

 آدما؛ کنار من
ی
 .باف

سخنی از آن صورت سها زیر نگاه شهاب نفس کم آورد. به

جدی نگاه گرفت. نم باران جعد موی شهاب را بیشیی و 

ز ی مردانهچهره تر کرده بود. برای خودش و اش را دلنشیر

ز پیاده شد  .احساس درهمش اخم کرد و از ماشیر

 

 ۲۳۴پارت#

خواست دست ش یممیان شش جنگ بود. دل

ون یمرشته یمانداخت و افکار را رشتهیم آورد تا کرد و بیر

آرام شود. آیه از ش افسوس کشید. شهاب بالفاصله 

پیاده شد تا در خانه را برایش باز کند. صدای گاز موتوری 

از آن سوی کوچه باعث شد ترسیده و ناخواسته به 

  .شهاب قدیم نزدیک شود

 متوجه ترس و علتش بود. شهاب اخم درهم کشید 
ً
. کامال

مرد  نگاهش در میان کوچه چرخید. با دیدن پیر

های کوچه موتورسوار اخم درهم کشید. یگ از قدییم
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ی که نشان یم ز داد بود و ترس نداشت. سها برعکس چیر

ترسیده بود و این یک معنا بیشیی نداشت. حقیقت 

 
 
ی نبود که سها سیع داشت نشانش دهد. سها عمیقا ز  چیر

 هم 
 
باور کرده بود تهدیدی وجود دارد. این یعنز واقعا

تهدید را قبول داشت و هم علتش را. ناگهان نگرایز برای 

خواهرهایش وجودش را پر کرد. باید با پدرش تماس 

طور که کلید گرفت. تلفنش را خارج کرد و همانیم

انداخت تماس را برقرار کرد. باید قبل از پدرش با یم

یکش تماس  .گرفتیم شر

 .سالم-

یک. اسم تو رو به جای شهاب باید یم- ز علیک ناشر ذاشیی

کت؟ شنیدم رفنی شهرداری سهیل! نیم خوای بیای شر

 !گردوخاک کردی

 !سالم دلچسنر چه علیک-

دویز چند وقته چقدر از دستت شکارم؟ شهاب...یم-

مرتیکه رفت خوابوندی زیر چشم خزعیل، داری چکار 

، شهابیم  ؟کنز
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 ؟یت کردهشکا-

م کردندنه! بچه-  .ها خیر

ش رو دونه اون دهن گندهاین یعنز حقش بوده و یم-

بینه. حقش بود. تو کاری که بهش ربط بازکنه، بد یم

بار دیگه  نداشت دخالت کرده و سوسه اومده بود یک

 !ریزم روی آبش رو یمبخواد کارشکنز کنه، پته

 !شهاب-

ز گرف-   .نی درد و شهاب. مرض شهاب گفیی

شهاب نگاه از نگاه سهای متعجب گرفت و وارد خانه 

 آن
ی
 .کردها را از باران حفظ یمشد. طاف

؟ تویز فایل نقشهیم- های جننی رو برام ایمیل کنز

م رو هم با پیک بفرست خونهنقشه ز ی های روی میر

 !مخاله

یک چندینپوف کالفه شد  اش باعثسالهی رفیق و شر

 .لبخند بزند

 ؟خوای بیای نیماین یعنز -
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های درهم نگاهش روی صورت سها چرخید. سها با اخم

 .ی او بودکرد. حواسش به مکالمهنگاهش یم

 ؟فرسنی نه، کار واجنر دارم. یم-

یهحواست هست این روزا زیاد جیم یم- ؟ خیر
 ؟زیز

 ؟فرسنی شاید آره...شاید نه. یم-

 !مرتیصز اومد اینجا-

جلوتر برود. لبش را به  کرد   شهاب با ش به سها اشاره

 .خواست سها را حساس کنددندان کشید. نیم

 ؟کدومشون-

 .ای از آن سمت خط بلند شدصدای خنده

 ؟تو با چندتا مرتیصز مشکل داری، جناب شگرد -

 .تمسخر میان صدای دوستش آتشش زد

 ؟کرد اونجا چه غلظ یم-

 !کنز فکر کنم غلط رو تو داری یم-

شناخت. نفسش را کالفه صدای شخص پشت خط را یم

ون داد  .بیر

 !امر-
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شهاب...پات رو توی کفیسر که نباید نکن...بکش از این -

ون  !ماجرا بیر

او هم مثل خودش نه سالم داده بود و نه طالب علیک 

 !بود

، شگردفهمم چی یمنیم-
 

 !یک

شگرد گفتنش مصادف شد با ایستادن سها. درست زیر 

ل سها روی او بود. نگاه درخت خرمالو بودند. نگاه پرسؤا

دار ی اریسفراری شهاب چرخید و به سمت پنجره

ش را جلب ی باال رفت. جایی که سها بار اول توجهطبقه

 .کرده بود

فهیم. یادت که نرفته حوادث چند سال قبل خوبم یم-

 !رو. اگه یادت رفته، یادت بیارم

، شگرد! من حادثه زیاد داشتمفهمم چی یمبازم نیم-
 

 یک

خصوص که پای تو وسطش بوده باشه. شنیدم به

خاطر همون حادثه. حاال کمیی جلزولز گذاشتنت کنار. به

کن. من تو بخوای و نخوای...وسط ماجرام. پس تو پات 

ون  !رو بکش بیر
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 ...اون دخیی رو با خودت-

 !اوه...اوه...استپ! نبینم برا کیس جوش بیاری، داداش-

اش کیس میان سینه  داداشش را از روی تمسخر گفت. 

کشید. نگاهش روی ابروهای کمایز و درهم خنج یم

ی آسمانش گذاشت کیس ستارهی سها نشست. نیمرفته

 .را بچیند

. حرف من من کاری به اون دخیی ندارم. خودت یم- دویز

...تو که کارات داره به گوشم یم  !رسهتویی

خوبه، پس زحمت اونا رو کم کن و خودت به گوشت -

ون   برسون که پات رو از وسط کارای من بیر

 قلمش یم
 
...وگرنه این بار رسما  !کنمبکیسر

این را گفت و تماس را قطع کرد. برای دوستش پیام داد و 

تأکید کرد که فایل و نقشه را برایش بفرستد و گویسر را 

داخل جیب کتش شاند. هنوز از بحث لحظات قبل داغ 

 .شود کالمبود. انتظار نداشت با مرتیصز هم

هایی که شنیدم، بازم نیمبا همه-
ز فهمم چرا شما ی چیر

 !اینقدر با هم بدید
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های او ابروی شهاب باال پرید. پنهان نکرده بود که حرف

 .را گوش داده است

ایی -
ز شاید وقنی تو بهم اعتماد کردی، منم بهت یه چیر

مونم. کاری گفتم. تو برو توی خونه...من منتظر پیک یم

 .نداشنی صدام ک

رو گرفت و به شهاب دوخت. باران تند و سها نگاه از روبه

ها و موهایش را خیس کرده بود، درست مثل ریز ششانه

 !روشی خودش

 .رفتید دنبال کارهاتونقرار بود تنها اینجا باشم. باید یم-

ز شد. صدای موتور از آن سو یم آمد. گوش شهاب تیر

توانست قدر موتورسوار داشت؟ نیممحله همیشه این

سها را تنها بگذارد و برود. نگاهش روی دیوارهای بلند 

خانه چرخید. دلش قرص به زنگ خطر بود. اما 

توانست به سها بگوید سیستم اعالم خطر را روشن یم

 .بگذارد؟ اخم درهم کشید

 ؟آقاشهاب؟ شنیدید چی گفتم-

ز تکان داد  .شی به طرفیر
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 ۲۳۵پارت#

دارم. کارهام رو اونجا انجام مشکیل نیست. اینجا یه اتاق -

شم. به کارت برس و کمک دم. مزاحم تو هم نیمیم

 .خواسنی کافیه صدام کنز 

 را بعد با لحنز که سیع داشت شوخ
 

طبیع همیشگ

 .همراهش کند به حرف آمد

! ببینم اصال بلدی جیغ - موش هم دیدی کافیه جیغ بزیز

 ؟بزیز 

 .ای نثارش کردغرهسها چشم

بدبخت از برسر دوپا باید ترسید. کلید رو  بیشیی از موش-

ز به من بدین، یم  .رم زیرزمیر

شهاب لبخندی به او زد. کلید را کف دستش انداخت ویل 

 .شده نگاهش کردسها همچنان ایستاد و با دست مشت

مشکیل هست؟ داری خیس مییسر و دوباره شما -

 .خورییم

 .یه حس بد دارم. خییل بد-
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ا نزدیک ایوان کشید تا بارایز که شهاب اخم کرد و سها ر 

 .زد کمیی آزارشان بدهدچپ یم

 ؟چی شده-

 .نگاه سها داخل حیاط چرخید

 .اینجا یه طوریه...نگاه کنید...مثل همیشه نیست-

. شاید حق با سها بود. او نگاه شهاب در حیاط چرخید 

هم از لحظه ورود حس خویر نداشت و آن را به ترس 

داد و نگرایز برای ور ربط یمسها و شنیدن صدای موت

 .دوقلوها

ی نیست- ز ز ش جاشهچیر  .. همه چیر

- 
 

ی شجاش نیست. توی بچگ ز اما... من مطمئنم یه چیر

ی رو بازی مورد عالقه ز م این بود که توی اتاق جای چیر

ز حس  عوض کنند و من بفهمم چی بوده...االن هم همیر

ی عوض شدهرو دارم ز  .. جای چیر

یاط خیس و درختان لخت را کاوید و نگاه شهاب دوباره ح

ی ندید ویل نیم ز نادیده توانست ترس سها را همباز چیر

د  .بگیر
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ز باهات یم-  .آم زیرزمیر

 .سها بدون مقاومت موافقت کرد

ز - باشه. پس اول برین باال رو بینید. من کنار زیرزمیر

 .مونم تا بیایدیم

ز راه افتاد. پله ی هاسها این را گفت و به سمت زیرزمیر

ز سقف کوتایه داشت که از باران محافظتش  زیرزمیر

ز سها کرد. شهاب نگاه از قدمیم های آرام ویل مطمیر

های ایوان را باال رفت. سها هربار گرفت و به شعت پله

ش یم کرد. انتظار مخالفت داشت ویل سها با غافلگیر

انگیخت. آرامش پذیرفته بود. این دخیی تمامیتش را بر یم

 طلنر زههم حس مبار 
 

اش را. اش را ، هم حس مردانگ

ک را آنقدر میان بازوهایش فشار دلش یم خواست دخیی

دهد تا بفهمد آنقدر نباید خواستنز باشد. زیر لب زمزمه 

" و با شعت از پله ز کرد "خواستنز ها باال رفت. به یقیر

شد که سهای بدون نازوادا را خواستنز داشت دیوانه یم

ماند. باید تا تمام شدن این حس ش یمدید. نباید کنار یم

کرد. به قول مادرش آتش بود و پنبه. عجیب دوری یم
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ون یم ز کردنش از امن بودن خانه، بیر رفت و باید با مطمی 

ز منتظرش یم ماند. کالفه دست روی صورت در ماشیر

کشید و وارد خانه شد. به ثانیه نکشید که چشمش فراخ 

ون پرید و سها را شد و قلبش پر از وحشت. به شع ت بیر

 .صدا زد

 

 ۲۳۶پارت#

 

 !سها...بیا باال-

سها با شنیدن صدای شهاب شاسیمه به سمت ورودی  

ی شهاب پریدهساختمان دوید. دیدن صورت رنگ

  .ترساندش

ز -  .بیا باال! نرو توی زیرزمیر

 ؟چی شده-

ی شهاب بدون توضیح اشاره کرد باال برود. با اشاره

ها را باال رفت و از در اصیل شعت پلهشهاب به
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ی پیش رویش قلبش ساختمان وارد شد. با دیدن منظره

وع به کوبیدن کردبه  .شعت شر

 افتاده- 
ی
 ؟این...اینجا چه اتفاف

 دزدی به خانه زده بود. نگاهش روی فرش
 
های ظاهرا

راهروی ورودی نشست. ردی از قطرات خون تازه روی 

ا بوی نم درهم آمد و بوی خون بفرش به چشم یم

 .زده به شهاب نگاه کردآمیخته بود. وحشت

 ؟کیس...کیس مرده؟ اینجا جسد هست-

دونم. خون تازه است. به بهارخانم گفته بودم تا نیم-

خود خاله نیاد به اینجا ش نزنه! اینم...نتیجه! دلم 

 ...خواد فکر کنم مال یه حیوونه! امایم

 !مال آدمه-

 آرایم گف
ً
ت و با احتیاط وارد شد. بعید شهاب احتماال

ط عقل یم دانست کیس آنجا باشد ویل باز احتیاط شر

بود. خواست قدیم به داخل ساختمان بردارد که سها 

ز کتش را کشید   .آستیر

 ؟چی شده-
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 !مونه...باید به پلیس خیر بدیمنرید...اثر...اثر پاتون یم-

 !باید ببینیم چی شده یا نه-

  .انه چرخاندسها نگاه نگرانش را در خ

ی نرم. بعد هم...نهایتش اثر پام ثبت - ز مراقبم روی چیر

 !شه دیگهیم

ی نباشه چی - ز   ؟اگه...اگه جز اثر پای شما اینجا چیر

 .این اتفاق برای این ساعت نیست. نگران نباش-

های شهاب که با احتیاط برداشته سها لب گزید و به قدم

افتاده بود. با  شد نگاه کرد. ترس مثل موریانه به جانشیم

 که به قدیس تعلق 
ی
متوقف شدن شهاب مقابل اتاف

 .داشت نگران قدیم به داخل ساختمان برداشت

ی هست- ز  ؟اونجا چیر

 .نه...ویل یگ از کشوها به هم ریخته-

سها کالفه نخی کرد طاقت نیاورد و از کنار رد خون، 

خودش را به شهاب رساند. لبخند معنادار شهاب را 

کرد. شهاب حق داشت. اتاق   و به اتاق نگاه نادیده گرفت
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ریخته نبود و فقط یگ از کشوها را خارج کرده همبه

 .بودند

 !چرا فقط یگ-

ی مخقز داشت. خاله اسناد و طالهاش توش یه قفسه-

دونم ذاشت توش...خودم براش درست کردم. نیمرو یم

 .از کجا فهمیدن

. چرا توی گ- ز اوصندوق حدسش راحته...فلزیاب داشیی

 ؟ذاشت. کشوی مخقز نیم

کرد ویل این تره! گاوصندوق توجه جلب یمگفت امنیم-

کشو نه! توی کشو یه جعبه با قفل رمزدار گذاشته بودم. 

 .اون...نیست

ط یم- دونسته بندم هریک اومده توی این خونه یمشر

ها هم گرده! غلط نکنم اون وصیت و سکهدنبال چی یم

 !این تو بودن

ونم. شاید سند خونه و د . هرچند از خاله بعید یمممکنه-

 !طالهاش رو گذاشته باشه توش، ویل اونا رو نه
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چرچز زد و از اتاق خارج شد و مسیر خون را تا سها نیم

خانه دنبال کرد. هر لحظه منتظر بود کیس با زخیم  ز آشیی

ون بیاید یا جسدی ببیند. نگاهش با دیدن  عمیق بیر

برق زد. به سمت مخالف چرخید خورشید بزرگ روی در 

 .و با دیدن سیمرغ ابرو باال انداخت

 ؟چی توجهت رو جلب کرده-

ز نه-  ؟این درها...قدییم هسیی

 !آره...خییل قدییم...البته جاشون رو عوض کردم-

 ؟چی -

دری رو به اندرویز و ی دری بودند که اتاق پنجدو لنگه-

ویز تقسیم یم ها کردم و ایندری رو بزرگ  کردند...پنجبیر

 !رو به اینجا انتقال دادم

خونه؟! این- ز  !ها عتیقه هستندبه آشیی

ی پشنی در رو عوض کردیم. فقط قسمت مقابل در الیه-

 .اصلیه

ز اینقدر سنگینه-  ؟پس برای همیر

 !آره-
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خانه شد ز   .سها شی تکان داد و وارد آشیی

 !چرا برای اتاقا نذاشتینشون! هردوشون رو-

شد مقابل ل هم باشن...فقط اینجا یمخاله گفت مقاب-

 !هم کارشون گذاشت

خانه  ز سها فکر کرد؛ "قدیِس زیرک" و نگاهش در آشیی

شعت پا به چرخید و صدای هینش بلند شد. شهاب به

خانه گذاشت. قلبش تند یم ز کوبید. با دیدن فضای آشیی

خانه فهمیدن علت واکنش سها سخت نبود. به ز ز آشیی یقیر

ی رخ خانه  در آنجا درگیر ز داده بود. تمام ظروف کف آشیی

ز پر از خون بود و جابه هایی جا قدمپخش بود. سطح زمیر

 .شد. دل سها پیچ برداشتدیده یم

 !معلوم نیست ش چی دعواشون شده-

 .کوبیدسها دست روی قلبش گذاشت که سخت یم

 !گنج-

 ؟چی -

 .گشتهگفتم گنج. هریک به اینجا اومده دنبال گنج یم-
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گاه کرد و حرفش را با نفیس عمیق ادامه داد. به شهاب ن

شک نداشت رنگش پریده است این را از لرز پاهایش 

 .فهمیدیم

 .یادتون رفته...ما خودمون هم به اینجا شک داشتیم-

نامه رو خوندیم که اونم االن دست خاله ما وصیت-

 !دونهاست! کیس نیم

 سها اخم درهم کشید. او هم تا قبل از خواندن دفیی 

ز فکر را یم  .کردمادرش و با توجه به حرف شهاب همیر

 !آقایوسفم ازش خیر داشته-

یجمله  .اش شهاب را متعجب کردی خیر

 ؟دویز از کجا یم-

ون. بوی اینجا حالم رو بد یم-  بریم بیر
 
کنه! باید لطفا

 !زنگ بزنیم به پلیس

  ؟سها -

نامه رو خانم وصیتمادرم...از مادرم شنیدم. قدیس-

وقت پیش به آقایوسف داده بود...اینکه چی شده  خییل

 !تونه توضیح بدهبرگشته پیشش رو فقط خودش یم
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یوئه...آقایوسف هم دوباره بازداشت یسخاله توی یس-

  !شده

 شخص دیگه-
 
ز آقایوسف حتما ای هم بوده! کیس که امیر

 .بوده

ه ی سها باعث شد شهاب اخم کند. بودند کسایز نگاه خیر

ند ویل نگاه پرازخشم سها نشان  ز که شک شهاب را برانگیر

ها شناسد و از قضا از آنداد او هم کسایز را یمیم

 .خویسر هم ندارددل

 ؟اون دوتا در...به وصیت ارتباط دارن-

 باید خدا رو شکر کنیم اینجا -
ً
. دنبالم بیاید. فعال

ً
احتماال

 .جسد نداریم

 .ها را کاویدنگاه نگران شهاب اتاق

 .شاید...توی اتاق باشه-

 .نه...رد خون مستقیم تا خروجیه و بعدم محو شده-

د  .شهاب میان ابروهایش را فرسر
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ز بود...روی - نشده...یادته گفنی حیاط تغییر کرده...همیر

ه بود...بارون یر خرده سنگ رنگشون کرده ها...کیم تیر

 .بود

سها شی به تأیید تکان داد. هنوز بدنش لرز داشت و 

زد که لرزش از شمای خانه است و نه ش را گول یمخود

ی از ترس. به راهروی ورودی بازگشت. نگاهش روی آینه

سیمایر نشست. نقوش اطراف آینه را لمس کرد و فکر 

 نداشتهکرد چه خوب که آن
ز
 .اندها با وصیت آشنایی کاف

 !این آینه هم قدیمیه-

 .شهاب تأییدش کرد

ی سالن باال رو از روش آره، فقط ترمیم شده. آینه-

  !فهمم چرا اینجا گذاشتنشساختم...هنوزم نیم

 .سها با لبخند به سمت شهاب چرخید

 ؟دریبریم اتاق پنج-

شهاب با نارضاینی دنبال سها راه افتاد. رفتار سها گیجش 

 نگران بود. هرکیس به یم
 
کرد و برای وضع خانه شدیدا

اشت. شاید هم خانه وارد شده بود، ترس از رسوایی ند
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اطمینان داشت گیر نخواهد افتاد که هردو ترسناک 

 .بودند

ین ظروف نقرهنگاهش در اتاق پنج  دری چرخید. وییی

 .کرد  خایل شده بود. صدای سها افکارش را پاره

 ؟درها کجا بودند -

جلو رفت و جای آن را نشان داد. سها اطراف محل 

وز خویر از رمچرخید. دیگر شک نداشت قدیس به

ی جا به در باز اتاق و آینهوصیت باخیر است. از همان

کرد.   ی دیدش قرار گرفته بود نگاهسیمایر که در زاویه

. بعد به پنجره ز های مقرنس نگاه کرد و بعد به زمیر

کرد اگر نور به داخل آینه بتابد درست جایی که فکر یم

 .بازتابش آنجا دیده خواهد شد

 فکر یم-
 
 ؟ینجاستکنز گنج اواقعا

ز دیگه-  ؟کنید ای فکر یمشما چیر

شهاب کنار پای سها زانو زد و کمک کرد فرش را باال بزند. 

ی جز شامیک نخواهد بود. چند یم ز دانست زیر فرش چیر

ز را شامیک کرده بودند  .سال قبل موقع مرمت کف زمیر
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ی بود - ز  ؟موقع بازسازی...اینجا چیر

 ؟نه! قصد توضیح نداری-

اشتباه کردم. راستش توی وصیت گفته شده: فکر کنم -

« 
 

 را روی آب بنا کردم. روزگارم به همان آشفتگ
 

زندیک

خانم تاب اهایل کشنی شد! دمادم هول بود و وال! انیس

بال را نیاورد و زود من را با نادر تنها گذاشت. گنج را 

گفت؛ گنج ای دفن کردم میان دردش! انیس یمگوشه

گفت! چه دیر دانستم که از بال دام بال بود و خوش یم

 «.ترهر چه دورتر خوش

شهاب با تعجب به سهایی که وصیت را از حفظ 

 .خواند نگاه کردیم

 !خب-

اینجا روی آبه! خییل ساده است. این زیر یک قنات یا -

ورودیش قرار داره. علت نم ساختمون هم همینه! چرا 

گرده کنم بریمساختمون رو روی اینجا ساخته...فکر یم

زیاده »گه: به قدیم و موقعیت مکایز ساختمون. بعد یم

است و  نخواهید و زیاده نجویید که سیمرغ نه هرکه را شز
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غ هم یم« نه هرکه را رواست!  تونه به اون گنج این سمیر

هاش! توی خونه پر از نقش سیمرغ و اشاره کنه یا نشونه

...اون قسم ت خورشیده. روی درها...اطراف آینه...حنی

ز وقنی نور بهش یم شه. بعد افته شبیه خورشید یمزیرزمیر

نامه و اینکه دیدم توی اون هم به از خوندن وصیت

خورشیِد بخت و سیمرغ اشاره شده بود، حدس زدم باید 

  !ربظ به گنج داشته باشن

 !؟یعنز خود صمصام اینجا رو ساخته-

آره، خییل بهش فکر کردم. اینجا قدیمیه. صمصام -

سازه هاش، اول اینجا خونه یمهاش به بچهف گفتهبرخال

ه، اونم با نادر از کنه و زنش یمویل گنج بهش وفا نیم میر

خونه کسیه که گرده اینجا صاحبره. وقنی بریمشهر یم

ده بوده و خرید خونه   خودش خونه رو بهش سیی
ً
احتماال

 !کنیهردگم

ش یمپس چرا اون رو به-  ؟دهعنوان جهاز به دخیی

اوار - توی وصیت...یک جا نوشته بود: "دخیی را شز

خورشید است و سیمرغ را زیبنده که به تاج او بنشیند و 
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پرس گر خالف کند در بند اسیر است تا ابد!" من فکر 

ز یم ش بخشیده. همیر
طور که از کنم گنج رو به دخیی

خانم و آقایوسف و حنی پدر شما معلومه، وضع قدیس

ده بوده که طمع روی اون گنج اونقدر به پرسها بخشی

ها کوره...برای نکنند...ویل...چشم طمع آدم

ز طال رو یم ...شاید برای همیر ز ...حنی همیر کشن! حنی

 !کشندخیی طال رو...و بعد هم مادر من رو به جنون یم

شهاب ناراحت وسط اتاق ایستاد. در نگاه سها غیم بود 

 .که درکش سخت نبود

زدم و بهش از دا صدا یممن جاش بودم...دخیی رو ج-

...حاال که این گفتم...نه میون برادراش! یمگنج یم دویز

ی افتادم. یادمه...بچه که  ز رو گفنی یاد یه چیر

بودم...مادربزرگم بهم گفت...اگه یه روز به گنج 

رسیدی....بده به زنت...گنج به مردا وفا 

گفت روی گنج، نفرین کنه. یمنداره...طلسمشون یم

ن یا تا مردها بهش دست نزنن! وگرنه یا یم خوابوندن میر

 .شندیوونه یم
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 ۲۳۸پارت#

 .سها نیشخند زد-

کنه که بقیه خیر بینید...حرف شما هم تأیید یمیم-

 اون اقباِل بد، 
ً
داشتند اون گنج مال طال بوده. فعال

سن گریبان ای این خانواده هم شده. از من بیی
گیر دخیی

 یم
ً
بوده و همه نباید دست اینا یمگم؛ این گنجینه اصال

 .تاوان اشتباه صمصام رو دادن

 .شهاب متفکر ابرو باال انداخت

ی آخری باشه! شایدم پایاِن خوِش این قصه، مال نواده-

 .ی طالنواده

ای رفت که باعث شد شهاب لبخندی غرهسها چشم

 .رنگ بزندکم

ش، ثریا، ازدواج عمهبه نظرت چرا آقایوسف با دخیی -

 ؟رد تا قائله تموم بشهنک

  .های درهم سها نگاه کرد و جواب دادشهاب به اخم
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ها ثریا رو مثل بعد از مرگ طال و شوهرش، موسوی-

کنم اختالفات ی خودشون بزرگ کردند و حس یمبچه

 ها داشتند. توی خانواده هیچعمیقی با حسینز 
ز
کس حرف

رتباط زنه. فکر کنم ثریا با اقوام مادرش ااز ثریا نیم

نداشته. از اون گذشته یوسف عاشق و خواستگار 

پروپاقرص خواهر قدیس، مادربزرِگ من، بوده. یادته که 

بهت گفتم یوسف برای اینکه خاله نگذاشته این ازدواج 

ز با وصلت   نخواسیی
ً
رخ بده، باهاش بده. اما اینکه چرا کال

 .مشکل حل بشه، جای سؤال داره

ها حنی با شهاب بود. آنسها ابرویی باال انداخت. حق 

 .نگذاشته بودند یونس به مژده نزدیک شود

 ؟چرا -

 .پاسخ شهاب باعث شد اخم سها درهم برود

؟ تا حاال این...طلسم رو بیشیی تأیید نیم- کنه، خانم دکیی

ی برخورد نکردی ز ز چیر  ؟به چنیر

 .سها کالفه به سمت در راه افتاد
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 خصوص تویوجوهای قدییم، بهتوی بعیصز جست-

مرص، حرف از نفرین و طلسم زده شده. علم تأییدش 

ی برای ردش هم وجود نداره. ویل باور نیم ز کنه ویل چیر

طوری طلسم شده باشه دور از اینکه این گنجینه این

 تنهایی گنج رو باال ذهنه. به نظرم اونا فقط یم
ز خواسیی

یک بکشن و با حذف وراث بهیی به نتیجه یم رسیدند تا شر

ه هر کردنشون. ب  .زودتر به پلیس زنگ بزنیم چههیی

جای شهاب چرچز خورد. افکارش پریشان شده بود. یک

 .لنگیدکار بد یم

ز رو هم ببینیم؟ - نظرت چیه قبل از زنگ زدن بریم پاییر

 !گه اون دیوار کذایی خراب شدهیه حیس بهم یم

دانست سها شی تکان داد و جلوتر از شهاب راه افتاد. یم

که مرکز خورشید بود، در   گوید. همانرا یم کدام دیوار 

ی دیوارها متفاوت موقعینی خاص قرار داشت و با بقیه

آمد. با فکری مشغول از بود و صدای تیه از پشتش یم

 :ساختمان خارج شدند. مکنی کرد و رو به شهاب پرسید
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گید؟ کردید...چی یمکار یماگه کیس پرسید اینجا چه-

 .حضور من توجیه نداره

داره...پریروز با خاله حرف زدم...پدرت...یک وکالت از -

 .مادرت برای بابا فرستاده...تا خونه به نامت بشه

 !؟چرا...چرا دیروز نگفتید -

، اما...االن فکر چون بابات نیم- دار بیسر خواست خیر

ه! پلیس بیاد...یم ی گم اومدم به خونهکنم بدویز بهیی

 به خونه خواسنی خاله ش بزنم و تو هم یم
 

ای که تازیک

 .نامت شده رو ببینز 

سها تعلل بیشیی را جایز ندانست. باید زودتر به پلیس 

داد. نگران فرد زخیم بود. فرد زخیم هرکیس خیر یم

توانست باشد. حنی ممکن بود رشید یا زنش ناگهان یم

طور که رسیده و با دزد یا دزدها درگیر شده باشند! همان

داد، وقعیت پیش آمده را توضیح یمم ۱۱۰برای اپراتور 

شد، پشت ش نرم به برف تبدیل یمزیر بارایز که نرم

ز شد و با دادن آدرس تماس را قطع  شهاب وارد زیرزمیر

 .کرد
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 .زنهزدید. دلم شور یمکاش به آقارشید زنگ یم-

 .کشید  شهاب نگران ابرو درهم

، ممکنه...اون زخیم رشید یا بهارخانم راست یم-
 

یک

 .باشن

ز چرخاند.  ون کشید و نگاه در زیرزمیر شهاب تلفنش را بیر

کدام نه تعجب کرد و نه ریخته، هیچاز دیدن دیوار فرو 

های های آزاد و جوایر که داده نشد، اخمترسید. بوق

 .ی کور زدشهاب را گره

 .دهجواب نیم-

 .ایراد نداره. شاید دستشون بنده. به خانمش زنگ بزنید-

نم زنگ زدم. رشید تلفنش رو دیر جواب به بهارخا -

ده، اما خانمش تلفن رو انگار همیشه چسبیده. یه تیر یم

دو نشون بود. رشید تماس زنش رو فوری جواب 

 .فهمیدم خوبه یا نهده...از طریق زنش یمیم

 .سها ترسیده به شهاب نگاه کرد

 ؟پس چرا االن جواب نداد -

 .شهاب لب گزید
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 !یر باشهدونم، خداکنه خنیم-

تماس مجدد که ناکام ماند با دلهره با رشید تماس گرفت. 

س نبودن گویسر باعث شد شقیقه اش نبض در دسیی

د  .بگیر

 .سها با دلهره مقابل دیوار ریخته ایستاد

 مشکیل دارن که جواب ندادن. تازه -
 
نگران نباشید. حتما

شده، تونه از جای پاها و خون ریختهپلیس راحت یم

 .که وارد خونه شده رو بفهمه  هویت شخیص

شهاب نگران شی به تأیید تکان داد. نگاهش به دیوار 

 .فروریخته بود که حرف سها متعجبش کرد

 !دزد هریک بوده به کاهدون زده -

 ؟چی -

سها مقابل دیوار فروریخته ایستاد. مقابلشان داالیز 

تاریک و نمور بود و صدای آب از انتهایش به گوش 

 .رسیدیم

م عامل نم! دیدید حرفم درست بود...روی آب خانه این-

 !ساختم
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 .شهاب با دلهره جلو آمد

کن. خطرناکه-  .صیر

ز اینجا کیس نیست، یم-  چرا؟ چون اول این پاییر
دویز

ز باال. جای پای خایک کنار رد خون بود.  بودن بعد رفیی

فهمم چی اونا رو به اینجا حساس کرده. حس خییل نیم

 !بدی دارم

 

 ۲۳۹پارت#

سها این را گفت و چراغ گویسر را روشن کرد و بااحتیاط 

شده عبور کرد. گردن خم کرد تا از میان دیوار خراب

بتواند در داالن تاریک و نمور قدم بردارد. سقف کوتاه 

داد قدییم است. شهاب بود و نوع کاهگل دیوار نشان یم

ز شد. امکان نداشت که بتوان  وارد دهلیر
د کالفه و با نگرایز

کنار سها قدم بردارد چون معیر تنها جای یک نفر 

 .ناچار از عقب روان شدداشت، پس به
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ه! فکر کنم بدونم انتهاش - ز حیاط درواقع سقف این دهلیر

ز چک آب رو یمچیه. صدای چک شنوید؟ ببینید زمیر

 !چقدر نموره

ه برگردیم. فکر - جواب ندادِن بهارخانم نگرانم کرده. بهیی

 .خرابم تو بدتریهکردم خودم کلیم

س، آقاشهاب. من یر -
ی رو فکر کاری نیمنیی ز کنم. باید چیر

ی خونه ببینم. بعد ممکنه پلیس نذاره. اگه فکر من درباره

انبار شه به یک آبدرست باشه، اینجا فقط وصل یم

 .قدییم

مسیر را ادامه دادند. دیوارها از نم خیس بود و هوا شد. 

، سها ایستاد. حاال ی کوتاه ببا دیدن سه پله ز ه سمت پاییر

انبار بود. سطح آب مطلوب و مقابلشان تاالر آب

 .هوایش شد بود. سها لرزید و در خودش جمع شد

ز آب ورودی تاالر را بزرگ تر ساخته بودند تا برداشیی

راحت باشد. کیم کنار رفت تا شهاب بتواند روی پله 

 .کنارش بایستد. حاال قد هردو صاف بود
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داره! همون  ها رو ببینید...اینجا به قنات راهسوراخاون -

تون نبسته! ها بستنش ویل خالهقنایی که گفتید همسایه

، فکر کنم ما االن وسط کوچه ز ایم...یعنز از زیِر زمیر

ز رو  عرض حیاط رو رد کردیم...صدای گذر ماشیر

 !شنومیم

 .شهاب کت ضخیمش را به خودش چسباند و زمزمه کرد

ش رو بپوشانند  چرا قنات-  چرا باید معیر
ً
ز و اصال رو نبسیی

شه، قبلش باید این و پنهان کنند؟ وقنی ورودی بسته یم

حجم آب تخلیه و خشک بشه وگرنه ساختمون آسیب 

بینه! اگر به فضای باز راه داشت رطوبت محیط رو یم

ز یم گرفت...ویل اینطوری...انگار یه حجم آب رو گذاشیی

 .زیر ساختمون

  !م بدونم چرا نبستنشفکر کن-

 دیده آبرو اشاره کرد. میان یگ از راهبه روبه
ز
ها، شکاف

 .ای که خایل بودشد. جایی شبیه تاقچهیم

 ؟خب-
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قدیِس تو و خواسته راه گم کنه! خالهفکر کنم...خاله یم-

 !جالِل مادر مندایی 

، چشم سها برق یم زد. کنار آب روی زیر نور چراِغ گویسر

آن را بویید. نور را داخل آب چرخاند. کف پا نشست و 

ه و خزهاستخر به دلیل سال ز نشدن، تیر  .بسته بودها تمیر

...جای گنج رو عوض کردن و اونا یم-
 

خوای بگ

...اینجا یم
ً
ز کجاست؟ مثال  ؟دونسیی

ون. هر لحظه ممکنه نیم- ه بریم بیر
دونم...اما...بهیی

ز بشم جپلیس برسه! راستش...یم سدی خواستم مطمی 

ز   .اینجا ننداخیی

د  .شهاب کالفه میان ابروهایش را فرسر

خاطر جای پای خایک، به این دلیل که محال بود. نه به-

ز نریخته بود  توی زیرزمیر
 .خویز

طور که مسیر سها لب گزید حق با شهاب بود. همان

بار  گشت به قامت شهاب که اینآمده را با احتیاط بریم

 .پیش افتاده بود نگاه کرد

 ؟خاطر جای خایک پاها نهچرا به-
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چون ممکنه مال فرد زخیم باشه... یعنز اون اول اومده -

ز و بعد رفته باال و درگیر شده   .پاییر

ز   بود. با فکری مشغول از دهلیر
استدالل شهاب منطقی

هایش اضافه شده بود. خارج شد. حیس عجیب به ترس

 شدنشان از  زمان با خارجداد. همآب بوی عجینر یم

ز صدای زنگ خانه بلند شد. هردو به شعت از دهلیر

ز خارج شدند. سها مقابل ورودی ایستاد و شهاب  زیرزمیر

  .در را باز کرد

شهاب در حال توضیح ماجرا برای افرس آگایه بود که 

موتورسواری از راه رسید و اشاره کرد بایستد. با وجود 

ون آن، تریس نداشت. با دیدن کا ور پلیس در خانه و بیر

ها که در دست موتورسوار بود فهمید، پیگ دراز نقشه

است که شهاب منتظرش بوده است. سها کالفه شی 

تواند این یگ را برای تکان داد و فکر کرد شهاب چگونه یم

ناچار جلو رفت تا به جای شهاب پلیس توضیح دهد؟ به

د که راکب موتور کالهش را نقشه ها را از پیک تحویل بگیر

 .ت. ماتش برد و نفسش را پرصدا فوت کردبرداش
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ه-  ؟سالم. اینجا چه خیر

جا فرق داشت و حضورش با ی مرتیصز با آنمنطقه

داد شیفت نیست. موتور و بدون لباس پلیس نشان یم

ز پلیس بود وقنی سؤال پرسید  .نگاه مرتیصز به ماشیر

 .سالم. دزد زده-

 .مرتیصز اخم کرد

سماگه جسارت نیست...یم- کار شما اینجا چه تونم بیی

 ؟کنید یم

 .سها با اخم نگاهش کرد

 .ی منه، دوم با اقوامم اومدماول اینکه اینجا خونه-

مرتیصز میان ابرویش را فشار داد. سؤال زیاد داشت ویل 

خصوص با دانست، بهپرسیدنشان را درست نیم

شان. آمده بود های درهم سها و برخورد بد قبیلاخم

کرد همراه سها باشد، ای فکر یمثانیه شهاب را ببیند و اگر 

ز پایش را آنجا نیم قدر که سها با همان گذاشت. همیر

ش "به ز تو چه" ای نثارش نکرده بود، جای  لحن تند و تیر

 .شکر داشت
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 ؟های مهندسهاین کاور نقشه-

ها را به دست سها داد و فکر شی به تأیید تکان و نقشه

این یعنز تازه نرسیده ها بود و کرد سها در جریان نقشه

 .است

 ؟تونم کمگ بهتون کنمیم-

 .طاقت غریدسها یر 

ز اینجاست. نکنه به همکاراتون اعتماد - پلیس برای همیر

 ؟ندارید 

 

 ۲۴۰پارت#

 .مرتیصز کالفه دسنی به صورتش کشید

هایی که بهش ربظ نداره -
ز سهاخانم، شهاب داره توی چیر

 .نشیدش شه. امیدوارم شما بازیچهوارد یم

 من -
 

منم امیدوارم شما دست از دخالت توی زندیک

بردارید. بچه و احمق نیستم. با اجازه من برم. شاید الزم 

ی توضیح بدم. بابت نقشه ز ها باشه به همکاراتون چیر

 به رفیق شفیقتون یم
 
 .گم شما آوردینشممنون. حتما
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سها اخم مرتیص را دید و با نیشخند از او دور شد و ندید 

ز اطالعات به همکارش نزدیک یممرتیصز  شود.  برای گرفیی

 گذاشت تا خیس ها را گوشهکاور نقشه
ی
ی حیاط زیر تاف

شد. فکر کرد آلود دیده یمها گلنشود. حیاط زیر قدم

اش را خوب است قدیس با وسواسش نیست تا خانه

های ایوان را باال رفت ی یگ از شبازها پلهببیند. با اشاره

ی کوچک افتاد. چشمش به یک صندوقچه وقتو همان

ی داخل حیاط تغییر کرده است. حاال یم ز فهمید چه چیر

های پاک شده با این صندوق تغییر حیاط بود نه اثر خون

ی باران. شک نداشت این صندوقچه ز ی قدییم چیر

ی حیاط بوده باشد. ترجیح داد نیست که از قبل گوشه

 از آن نزند تا خودش آن را برریس
ز
 کند. پیامگ برای حرف

شهنگ فرستاد و آه کشید. با روشن شدن موتور مرتیصز 

صدای پیامکش بلند شد. دو پیام داشت از شهنگ و 

  .مرتیصز 

 یم
 

 .شهشهنگ کوتاه نوشته بود: رسیدیک

ز داست ی برای گفیی  .اما مرتیصز حرف بیشیی
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س به- ای از پلیس خاطر چه پروندهاز رفیق شفیقم بیی

. من اخراج شد و چر  ز ا من رو از این پرونده کنار گذاشیی

 .شقم نیستمدشمنت نیستم. دشمن اون آدم کله

سها با تعجب چند بار پیام را خواند. کنار پلیس ایستاد و 

ها با ذهنز مشغول جواب داد. با پیدا شدن به سؤال

ز و دیوار ریخته، بازریس و سؤال های پلیس بیشیی دهلیر

ی آمد ند و کف استخر طول کشید. افراد بیشیی

انبار با دقت برای جسد احتمایل برریس ی آبگرفتهلجن

ها قصد نداشتند با یک حدس و شد. به قول شهاب آن

ای از دست بدهند. طبق انتظارش ورودی گمان نکته

خانه پلمب شد و پلیس  ز ز را نوار کشیدند و آشیی دهلیر

ها و شانجامش تأکید کرد تا پیدا نشدن صاحب خون

انه نباید تغییر کند. بعد از سه ساعت عاقبت وضعیت خ

جلسه را به دستشان داد تا امضا کنند افرس آگایه صورت

  .و با شبازها از آنجا رفت

. موهایش سها به مرد متفکر و نگران مقابلش نگاه کرد 

هم ریخته و خایک مرتبش بههای همیشهپریشان و لباس
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داد. نگایه یم های زیادی را باید جواببود. شهاب سؤال

اش کرد و با دیدن عدد یک ابرویی باال به ساعت مخی 

ی ناهار پابرجا باشد. شک انداخت. امیدوار نبود وعده

اش نداشت شهاب مجبور است ماجرا را برای خانواده

ح دهد و حضور او را نیم توانست ساده توضیح دهد. شر

  .کردندمگر پنهانش یم

ز بود و گویسر را در نگاه مکدر و نگران شهاب به ز  میر

 :داد که سها پرسیددستش فشار یم

تلفنشون رو بازم جواب ندادن؟ به خانواده چی -

  ؟گید یم

رشید زنگ زد. بهارخانم خونه نیست. پرسش رو برده -

فهمن ویل آزمون. بابا اینا هم فقط ماجرای دزدی رو یم

 .خاله باید بفهمه و البته توضیح بده. بریم ناهار

ها باال پرید و به دنبال شهاب رایه شد. ابروی س

 
 
درخواست نکرده بود،  دستور هم نداده بود. جمله رصفا

ی بود. شهاب عجیب  .شناختترین مردی بود که یمخیر
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 ۲۴۱پارت#

دانست اما مثل خسته بود یا ترسیده، خودش هم نیم

 وقنی از حفاری بریم
 

گشتند، در بدنش احساس کوفتگ

اش نگاه کرد، او هم پریشان بود. با هسفر کرد! به همیم

شد آثار محوی اینکه لباسش را تعویض کرده بود، ویل یم

گفت چون عادت از خاک را بر موهایش دید. شهاب یم

ز  به خایک شدن دارد، همیشه لبایس برای مبادا در ماشیر

ز باشد. ایننگه یم بار هم تعویض  دارد تا ظاهرش تمیر

پاساژ ظاهرش را نجات شی    ع لباسش در شویس یک 

ز نتوانسته بود پریشایز صورت  داده بود، اما لباس تمیر

 .شهاب را هم تغییر دهد

هایش نزدیک کرد. هیچ مییل به سها لیوان دوغ را به لب

ولعاب مقابلش نداشت. حنی احساس رنگغذای خوش

 نیم
 

های غذایش کرد. مثل شهاب که با گوشتگرسنگ

 .کردپر و دوباره آن را خایل یم کرد و گایه قاشقی بازی یم

ز درهم پیچیدهزنه! زیادی همهدلم شور یم-  !چیر
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 یک ساعت، سکوت بینشان با حرف شهاب 
 
بعد از تقریبا

های او شکسته بود. شهاب ش بلند کرد و به چشم

 .نگریست

تون رو باخیر کنم االن باید برید خونه و خانوادهفکر یم-

ایمنز خونه و دیوارهای بلند  کنید. اینکه با وجود سیستم

ز جالنر نیست  !بازم دزدی شده، چیر

رو شدن باهاشون فرار فکر کردم فهمیدی دارم از روبه-

 !کنمیم

 .ی شهاب ابرویش را باال انداختحرف صادقانه

 ؟آخرش که چی -

شهاب اخم کرد. جوایر نداشت. سکوت دوباره ایجاد 

از شده را دوست نداشت. باید حداقل برای یگ 

 .کردهایش جواب پیدا یمسؤال

 ؟آقا شهاب، چرا از پلیس اخراج شدید -

 .شهاب شوکه نشد. به صندیل تکیه داد

 !پرسیدیاز خود مرتیصز یم-

 .سها که اخم درهم کشید، نیشخند زد
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  .ها رو آورد. حنی دیدم با همکارش حرف زددیدم نقشه-

 ؟خب-

ی-  ؟گفت جلوم رو بگیر

 .انداختسها خونرسد ابرو باال 

 !گفت قاتیش نشم-

 .شهاب لبخندش را جمع کرد

 !نشو-

 !دیگه دیره. فقط بهم بگید موضوع چیه-

 داره-
ی
 ؟اگه قایی شدی چه فرف

 !بافیدسفسطه یم-

های سها تفاوت شانه باال انداخت و در چشمشهاب یر 

ه شد. انگار ساده کند، بدون ترین قصه را تعریف یمخیر

 .آمد حاشیه به حرف

ی قاچاق عتیقه بود. اون موقع نه مرتیصز پرونده یه-

کرد و نه من. من توی آگایه و قسمت جنایی کار یم

کار بودم. مرتیصز افرس مافوق. اون از اول تازه

ی افرسی بود و من بعد از تحصیالتش تو دانشکده
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لیسانس آزمون داده بودم. تنها شباهت هردومون ش پر 

 !واستیم اون یگ از رو برهخاز بادمون بود و اینکه...یم

 ؟خب-

دوتا منبع اطالعایی داشتیم که مرتیصز ازشون  پیش من -

عنوان یگ از کردم که بهزد. حنی گایه حس یمحرف نیم

رسه. شک شده به دستم یماعضای گروه، اطالعات فیلیی 

کرده بودم تا اینکه توی مأموریت حال یگ از همکارا بد 

 با ما
 

فوق من به جاش رفتم. شد و بدون هماهنگ

...اما من اون روز خییل تعجب  خب...شاید تعجب نکنز

 دیدم که پرونده یر 
م نیست. ارتباط با خانوادهکردم وقنی

ی آقایوسف رابط قاچاقخی رو چندین بار توی حجره

 .دیده بودند

سکوت سها باعث شد که شهاب با مکنی کوتاه داستان را 

 .ادامه دهد

. گذاشته بودنم توی حاشیه من توی حاشیه بودم-

 .چون...مرتیصز خواسته بود

ی هم ثابت شد - ز  ؟چیر
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نه...چون من تصمیم گرفتم خودم از داخل خانواده -

ز   کنم. همیر
ز
ون بکشم و کار مرتیصز رو تالف اطالعات بیر

ز رفت.   از بیر
ً
باعث شد رابِطشون لو بره و پرونده کال

 ...عنوان مافوق تنبیه شد و منمرتیصز به

 !اخراج شدید-

ون  سکوت شهاب باعث شد که سها نفسش را محکم بیر

 دست
 
نخورده مانده بدهد. نگایه به غذایشان که تقریبا

 .بود انداخت

 ؟آقایوسف...توی اون پرونده چه نقیسر داشت-

 یم چند تکه عتیقه رو بهشون فروخته-
 
دویز بود. قطعا

ها درظاهر در سکوت معامله یمکه این ز ما شه اطور چیر

مثل بوی خون که حیوون درنده رو به خودش جذب 

وحسایر وسط ی درستکنه، وقنی حرف یک عتیقهیم

 !کنهها رو هم به معامله باز یمبیاد پای قاچاقخی 

 ؟ای از گنجوحسایر بود؟ قطعهدرست و اون عتیقه-

اث نیم-  فهمیدم به پلیس گفته بود میر
 
دونم! بعدا

 بوده و تونسته بو 
 

 .د ثابتش کنهخانوادیک
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 گنج یم-
ی
گردید تا بتونید به اون االن دنبال باف

 ؟ها برسید و ثابت کنید آقامرتیصز اشتباه کردهقاچاقخی 

ز چشم  .های جدی سها چرخیدنگاه شهاب بیر

 !کنهطور فکر یممرتیصز این-

 ؟و واقعیت-

 .شهاب ابرو باال انداخت

وقنی بهم اعتماد کردی و گفنی شهنگ بهروش باهات -

 !گمکار داره، بهت یمچه

دانست شهاب شهنگ ابروهای سها درهم گره شد. نیم

شناسد. ته دلش ترسید. نگاهش با ظن در را از کجا یم

  .صورت شهاب چرخید

 !؟زنید از یک حرف یم-

خب...فکر کنم باید بگم غذامون رو جمع کنند. باید -

 
ز
 کمشاپ...تا ما برسیم، مهدی هم کمبریم سمت اون کاف

 !رسهیم

سها با اکراه ایستاد و به قامت صاف شهاب که دور 

های استوار شهاب و اطمینایز که شد، نگاه کرد. قدمیم
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در صورتش داشت باعث شد دلش درهم بپچید. شهاب 

زد. هرچه چقدر آگایه داشت؟ باید با شهنگ حرف یم

 .زودتر

شدن شهاب به صندوق از رستوران خارج شد و با نزدیک

ز ایستاد. به آسمایز که هنوز ابری بود ویل کنار  ماشیر

 .بارید نگاه کرد. هوا سوز داشت و شدش بوددیگر نیم
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با خارج شدن شهاب از رستوران به سمتش چرخید. 

گذرد. باید خواست بفهمد در ش او چه یمدلش یم

فهمید! با دیدن صورت نگران شهاب ابرو باال یم

ی در صور  ز  .کردت شهاب بود که فرق یمانداخت. چیر

 افتاده-
ی
ی شده؟ اتفاف ز  ؟چیر

های خویر ندارم. اما اول بگید بدونم از - آره، خیر

 ؟صبوراخانم خیر ندارید 
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 قلب سها تیر کشید و نفسش تنگ شد. بیش از پنج

ی از او نداشت. ساعت از تماس صبورا یم گذشت و خیر

 به خانه رسیده بودند
 
 .قطعا

 ؟عیل طوریش شده-

 .هاب شی به نقز تکان دادش

 مهدی زنگ زد. گفت نگران صبوراست. تلفنش از یک-

  !ساعت پیش خاموشه

  .سها نگران تلفنش را خارج کرد

 .زنمبه خواهرش زنگ یم-

د که نگاه کالفه ی شهاب متوقفش خواست تماس بگیر

های بد  !کرد. گفته بود خیر

 ؟دیگه...دیگه چی شده-

 !برم خونهبابا پیام داده...باید -

...چی شده، آقاشهاب...دوقلوها-  ...چی

 ...نه...اونا خوبن-

 ؟ی...خونه فهمیدندرباره-

 ...هم آره...هم نه...مازیار-
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 .نگاه سها روی شهاب چرخید و او ادامه داد

مازیار مرده! جسدش رو چاقوخورده...توی -

 .عقب ماشینش پیدا کردندصندوق

 شد و قدیم به سها ترسیده وای گفت. زیر پایش خایل

ز گذاشت و فکر  عقب شخورد. دست روی سقف ماشیر

ی خانه  درگیر
 !ی قدیس پیدا شدکرد قربایز

 ...ها...ماِل اون...اون خون-

 .احتمالش هست-

 ؟تونه این کارو بکنهیک...یم-

 نیمنیم-
 
  .دونمدونم. واقعا

 ؟و خیر بد دیگه-

 ازش نزدیدرباره-
ز
 .ی اون صندوقچه که به من حرف

ی سها درهم فرو رفت. صندوقچه را داخل کیفش قیافه

 .گذاشته بود

ش بهم تموم مدت منتظر بودم درباره-

...خب...نگفنی و باید بگم راهمون دیگه جداست
 

 .بگ
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پریده به شهاب نگاه کرد. مستأصل شی تکان سها رنگ

 .داد

ه زنگ- بزیز به صبوراخانم و بعد به مهدی. من  االنم بهیی

ز بهم خونه...همهباید بر   .هم ریختهچیر

کرد سها شی به تأیید تکان داد. ناراحنی شهاب را درک یم

و حس بسیار بدی داشت. عقب کشید و خواست برای 

ماشینز گذری دست تکان دهد که شهاب آستینش را 

 .کشید

ذارم. سوار شو و زنگ بزن. رنگت نگفتم تنهات یم-

 .پریده

درهم داشت که یر سها آنقدر احساسات متناقض و 

 اطاعت کرد و سوار شد و ندید که شهاب  هیچ
ز
حرف

چطور لرزش دستش را به مشت کردن دستش مخقز 

کند. به بازی خطرنایک پا گذاشته بودند و باید سها را یم

 .کرددور یم

سها آب دهانش را قورت داد و با هنگامه تماس گرفت. 

. قلبش پاسخ ماند، دوباره تالش کرد  تماسش که بدون
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کرد شهاب هم آن را کوبید، آنقدر تند که حس یمتند یم

 .شنود. با برقراری تماس نفسش از سینه آزاد شدیم

؟ داداشت خوبه-  ؟سالم، هنگامه جان! خویر

سوی خط نتوانست جواب قدر تند پرسیده بود که آنآن

 .سالمش را بدهد

 ؟الو...هنگامه-

  .نشاندسوی خط لرز برتنش هق آنصدای هق

؟ داداشت خوبه-  ؟الو؟ خویر

 !عیل خوبه...اما...اما صبورا نیست-

شوکه به گویسر داخل دستش نگاه کرد. ناباور به شهاب و 

ی بعد دوباره به گویسر نگاه کرد. در جواب چی شده

ز نداشت  برای گفیی
ز
 .شهاب حرف

 !؟جان؟ صبورا...چی شدهچی شده، هنگامه-

آمد. صدایی شبیه ط یمصدای داد و فریاد از آن سوی خ

 .هامحیط اورژانس بیمارستان

ش بهونه بود...دروغ بود...ما رو...الیک کشوندن همه-

 !اینجا
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رمق وای گفت. نگاه نگران شهاب رویش کشیده سها یر 

 .شد

صبورا چی شده...حرف بزن، هنگامه...دارم دیوونه -

 !شمیم

ه...یمصبورا...داره یم- همیر  !میر

" بلند سها " باعث شد که شهاب روی ترمز بکوبد و چی

ز  قرار های پشت شی بلند شود. سها یر صدای بوق ماشیر

 .در گویسر ناله کرد

 !صبورا چی شده...حرف بزن-

 !ها خودش رو انداخت...مثل مادرشاز باالی پله-

ن بود که جای هقصدای یر  ش را حس نسیی هق دخیی

 .پرکرده بود

ن-  .حرف بزنیدخانم؟ تو رو خدا چی شده، نسیی

دونستم خدا...من نیمدیشب با باباش نقشه کشید. به-

ی جریان چیه...من رو فرستادن با عیل...خونه

خواهرم...فکر کردم تلفنم جامونده خونه...اما 

عمد جا گذاشته بود. ظهر عیل...تلفنامون رو به
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زد...ارصار زیاد عیل برای موندن بود...دلم شور یم

پرسش کاردوپنیر بودن ترسوندم. یه  ی خواهرم که با خونه

لحظه ته دلم خایل شد...به دنیاش نیاوردم ویل خودم 

تنمه...نفهمیدم  یبزرگش کردم...بهش وصلم...پاره

چطوری خودم رو رسوندم خونه...وسط سالن غرق 

زده باالی شش توی خون افتاده بود...باباش...ماتم

خواست یمزد...هنگام...مسخ شده بود...بچه نشش یم

خواست...گولش زدن...گولم شوهر کنه...نیم

م رو دارن زدن...جواب صادق رو چی بدم، خدا! بچه

جنگه، یو! اون یگ تو غربت داره برا چی یمیسبرن آییم

 !خدا

ن در گوشصدای گریه پیچید مثل های سها یمی نسیی

ه مانده بود. بغضش آنقدر شدهمسخ ها به مقابل خیر

ه توان نفس کشیدن نداشت. حنی صدای بزرگ بود ک

شدن گویسر از  شنید. با کشیدهشهاب را هم دور یم

فروغش به شهاب کشیده شود. دستش باعث شد نگاه یر 
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زد و نگاهش شهاب با مخاطب آن سوی خط حرف یم

 .کرد. نالیدیم

ذاشتم بره...بگو بگو دروغه...دروغه! من نباید یم-

 .دروغه
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روی طویل و ستان مشامش را پر کرده بود. راهبوی بیمار 

هق آرام انداخت. صدای هقخلوت بر اعصابش خش یم

ن، سکوت را یم شکست. هرازچندگایه پرستار یا نسیی

ها شد و شی به تأسف به حال پریشان آنپزشگ رد یم

 داد. دل نگاه کردن از پنجره را نداشت. فقط یکتکان یم

بار برای تبدیل شدن به  . همان یکبار صبورا را دیده بود 

 بود. موهای پر و خرمایی 
ز
رنگ صبورا را کابوسش کاف

تراشیده بودند. شش باندپیخی شده بود. برای 

به، جراچخارج اش کرده کردن لخته خوِن نایسر از رصز

هایش شکسته بود و این جدا از تا از دندهبودند. شش
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و دو بار جراچ  پاهایی بود که از لگن در گچ قرار داشت

 .شده بود

ن خانمبه هوش یم-  !آد، نسیی

خودش هم حرفش را باور نداشت. سه روز بود که برای 

اش یا بهیی بود بگوید ی مادریوقال خانوادهفرار از قیل

برای فرار از نگاه شهاب، به آنجا پناه آورده بود. آمده 

ی صبورا باشد، اما هیچ بود شاید مرهیم برای خانواده

کمگ از دستش ساخته نبود. او مانده بود و نگاه خایل 

  !بار مادریهای اشکپدری و چشم

گه دکیی گفت...شانس زیادی نداره...پدربزرگش...یم-

م زنده است  !اهدای عضو! دخیی

ن را به آغوش کشید. مرگهای خمیدهشانه  ی نسیی

ها امید زیادی به باال  مغزی اعالم نشده بود اما دکیی

سطح هوشیاری نداشتند. شاید اهدای عضوی آمدن 

گرفت اما بازگشت صبورا هم نیازمند معجزه صورت نیم

 .بود

 !شهدرست یم-
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دونم خواد...یمباید خودش بخواد...خودش نیم-

 .کردخواست...خودش رو پرت نیمخواد! اگه یمنیم

ز هق ن باعث شد غم چون خنجری تیر هق بلند نسیی

کالفه چشم بست و گشود. حنی ی سها را بشکافد.  سینه

ز هم درمان دردش ی عمهتوصیه خانم برای ذکر گرفیی

 .ترکیدنشده بود. قلبش داشت از غصه یم

ز یک- بار  من هنوزم نفهمیدم ماجرا چی بود. چرا نخواسیی

ی شما اینقدر هم شده مهدی رو ببینند؟ چرا برادرزاده

 !کشیدارصار داشت! چرا کار باید به اینجا یم

 .گمن براتون یمم-

ن هم ی زمان باال آمد و روی قامت خمیدهش سها و نسیی

ن به شعت ایستاد و بعد با دیدن صادق نشست. نسیی

ی صادق دوباره خودش را روی صندیل رها نگاه پرازکینه

شکسته کرد و هق زد. دیدن صادق با آن ظاهر درهم

آنقدر تعجب نداشت که دیدن مهدی کنارش سها را 

ی مهدی کرده بود. صادق دست روی شانه  متعجب

 .گذاشت
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ش گرفتم. شاید...تو بتویز برش برو...اجازه- ت رو از دکیی

 !گردویز بهمون

زد از ی زیادش را داد یمهای شچز که گریهمهدی چشم

ن گرفت و زنگ کنار در ورودی را فشار داد.  سها و نسیی

او طویل نکشید که پرستاری در را با شنیدن توضیحات 

 هدایت کرد که برای مالقات با 
ی
باز کرد و او را به اتاف

  .پوشیدندبیمار باید لباس یم

با وارد شدن مهدی به اتاق ایزوله، نگاه سها روی صادق 

 .چرخید

 !رسیدن بخیر -

 .صادق نیشخند زد و سها لب گزید

 !حاللم کن، مادر...مراقب امانتت نبودم، پرسم-

 .صادق ش به دیوار تکیه داد

دمش...یک هفته -  !فقط یک هفته به شما سیی

ه ماندسها به نگاه جنگ ن، خیر
 .جوی صادق روی نسیی

ن- هخانم یر نسیی  !تقصیر
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روی خلوت ی پرتمسخر صادق در راه«هه»صدای

 .بیمارستان پیچید

پرس برادرتون به بهشون نگفتید خیر داشتید که شازده-

بهتون داشت؟ طمع چی دست از ش خواهرم برنیم

جوری صبورا رو دور نگه دارید تا برگردم و نگفتم که یه

  !؟حساب آقازاده رو بذارم کف دستش؟ نگفتم

ن چادرش را روی صورتش کشید و صدای گریه اش نسیی

 .بلند شد. سها با ناراحنی ایستاد

کنه، آقاصادق! زدن کاری رو درست نیمونیشگوشه-

...صبورا روی اون تخته و
ً
  ...فعال

 .دق شش را محکم به دیوار کوبیدصا

لعنت به من! لعنت به من که فکر ناموس این مردمم -

 !رهویل ناموس خودم داره از دستم یم

 !آقاصادق-

اشگ که از چشم صادق چکید از چشم سها دور نماند. 

ده شد. ترجیح داد راه روی مقابل قلبش از ناراحنی فرسر

ونشان یو را خلوت کنند قبل از آنکه نگیسآی  بیر
هبایز
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کند. به صادق اشاره کرد تا خارج شود. صادق با شی 

های لرزان به دنبالش خارج شد. توایز زیرافتاده و قدم

برای ایستادن نداشت. فضای باز بیمارستان هم 

 
 

ز کند. احساس تنگ ن مورد نیازش را تأمیر ر نتوانست اکسیر

کرد. خودش را روی نیمکت خیس رها کرد. سها نفس یم

 .درخت کناری تکیه داد به

 ؟یک برگشتید -

 !دیشب-

 ؟دیدینش-

 .لرز صدای سها تن صادق را لرزاند

ت دیشب اینمن یر - جا بودم...با چشمای غیر

خودم...دیدم خواهرم...عزیزترینم...روی اون تخت 

 !آدافتاده و...من...هیچ کاری ازم برنیم

خواست سها اجازه داد تا بغض صادق آب شود. دلش یم

ز صادق یمشانه توانست. شد، اما نیمای برای گریسیی

کرد. گرد ی صادق حالش را بد یمریختههمصورت به

مرتب و های همیشهاش بود. ریشسفر هنوز بر چهره
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شد و این تر دیده یمسالکوتاهش را از ته زده بود و بچه

داد مهلت نکرده است صیر کند تا ظاهرش نشان یم

 .تر شد، پرسیدکیم آرامعوض شود. صادق که  

تون کرد -  ؟چطوری برگشتید؟ یک خیر

م کرد. شانس آوردم کارم این بار طول - شهاب خیر

 !بودم نکشید. شانس...هه...کدوم شانس؟! کاش مرده
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خورد، به طور که در ش سها "شهاب" چرخ یمهمان

داد که خودش را داد و نیمصادق نگاه کرد. به او حق یم

 .بداند مقرص 

 ؟کارتون...زود تموم شد -

 .صادق شی به تأیید تکان داد

خواستم بیشیی روزه بود...یمآره، مأموریت سه-

 .بمونم...اما...نشد

 .کردسها حرفش را درک یم

 ؟ماجرای...صبورا... چیه-
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 .صادق آب دهانش را محکم قورت داد

...یک معامله- ز ز با پدربزرگم کرده محمدحسیر ی سنگیر

 .بود

 ؟ه چی بشهک-

اکتبا خواهرم ازدواج یم-  !کرد در عوض شر

 !؟چطور ممکنه-

سخت نیست. توی فامیل پیچیده بود که خواهرم -

وحسایر مشکل روچ داره. خواستگارهای درست

نداشت. یگ از دالییل که بابا راضز شد درس بخونه 

ش درس  ن راضیش کرده بود بذاره دخیی ز بود...نسیی همیر

 .شوهر موند...لعنت بهشونبخونه که اگه یر 

 .کشید  سها ناراحت ابرو درهم

ز دیگه- ای از تعداد خواستگاراش اما...صبورا همیشه چیر

 !گفتیم

کمیتشون زیاد بود...ویل کیفیت...نه! خواستگار زیاد -

داریم...اما آدم حسایر نبودن! داشت چون پول

رده...سنداده...زنطالقزن ترینشون دار! آدموسالمر
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ز مرتیکه بود! بابابزرگ روی هوا خواستگاریش رو ه میر

ز خودش  زد. بابا هم راضز بود چون محمدحسیر

قدم شده بود. بعد که حرفا رو شنید، کشید کنار اما پیش

اکت بهش  یه شر ز ز جای جهیر
کلکش بود. وقنی بهش گفیی

دن، رام شد. من خیر نداشتم تا چند وقت پیش که یم

 به کفششه. وقنی 
 

فهمیدم رفتم شاغشون گفتید ریگ

ی ویل گفتند که جرم نکرده، قانع نشدم و فهمیدم همه

ن...یم دونست و دونست...یمماجرا این نیست. نسیی

 داره! هدف 
 

نگفته بود پرس برادرش اون طرف زن و زندیک

اکت بود...بعد از ازدواج خواهر  ز پول و شر محمدحسیر

ی کرد و بریمبدبخت من رو رها یم ز گشت. چیر

گرفت! ی ما یمداد رو از خانواده.باباش بهش نیمکه.. 

 !موند برای خواهر منبعدم لکه ننگش یم

سها ناباور ش به درخت پشت شش تکیه داد. به نظرش 

ه  !تر بودتر و هوا کثیفآسمان از همیشه تیر
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ز حنی با وجود اینکه گفتید بهش یگ رو - برای همیر

تونه کرد یمیمخواد عقب نکشید؟ کاربلد بود و فکر یم

 !مخ صبورا رو بزنه

هایش صادق ناراحت پنجه میان موهایش کشید و آرنج

 .را روی زانو قرار داد و خم شد

ش خالص کنم. کم...یهیه- کم مونده بود، صبورا رو از شر

ن التماس کردم  قبل از رفتنم اینا رو فهمیدم. به نسیی

یشش مراقب خواهرم باشه! با التماس هنگام رو آوردم پ

 بود برگردم...بابا 
ز
تا کیس اذیتش نکنه! کاف

دونست...خیر داشت که نقشه کشید و صبورا رو یم

 !کشوند خونه

ز بوده-  ؟پس جریان عاقد آوردن هم همیر

 .صادق موهایش را محکم کشید و ناله کرد

به خدای احد و واحد...تار مویی از شش کم -

ز  کشم پایتکشون رو یمبخشمشون! تکبشه...نیم میر

محاکمه! هم برای صبورا...هم برای مادری که به ناحق 

ز   !کشیی
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" را زمزمه کرد. نگاه پر از خشم صادق به  سها ناباور "چی

 .رو بودروبه

. خییل- ز ها باید ماجرای اون خونه رو دوستان یی گرفیی

 .هاجواب پس بدن...خییل

شعت ایستاد و به سمت خروچر صادق این را گفت، به

 وایی کشبیمارستان 
دار گفت و به دوید. سها با ناراحنی

کرد. داشت دیوانه   دار موقع غروب نگاهابرهای تب

 .شدیم

 

 ۲۲۵پارت#

ز صدای صوت قرآن در گوشش یم پیچید. قلبش سنگیر

دسته کرد. دستهبود. بوی گالب و حلوا حالش را بد یم

شدند. گویی نزدیک و دور یممهمانان برای تسلیت

هایی که پوش چرخید. صندیلهای سیاهنگاهش روی زن

ز خسته شود  دورتادور چیده شده بود مبادا پایی روی زمیر

شد، را از نظر گذراند. به شوصوریی که خراشیده نیم
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هایی که نباریده با های پر از آرایش و اشککرد! چشمنگاه

 .شد، حالش را بد کرددستمال پاک یم

این مجلس را نداشت.  آمد. تحملکالفه ایستاد. نباید یم

دانست چرا پا به آنجا گذاشته است. خودش هم نیم

قرار بود فردا رایه سایت شود. به شهاب اطالع داده بود 

ش کرده بود که پزشگ قانویز برگشته است و شهاب باخیر

تازه پیکر مازیار را تحویل داده است و مشغول مراسم 

  .سپاری هستندخاک

ی او را به آنجا کشیده دانست چه چخودش هم نیم ز یر

ویی وادارش کرده بود مشگ بپوشد و در  بود. فقط نیر

مراسم سوم مازیار حارصز شود. حاال که به لطف 

ز مهدی باالی ش صبورا سطح هوشیاری او بست نشسیی

توانست به کارهای خودش برسد. کیم باال آمده بود، یم

کس جرئت جسارت با وجود صادق شک نداشت هیچ

زودتر بازگردد.  کرد صبورا هرچهرا ندارد. دعا یم به مهدی

ی او را نداشت. ریختههمی بهتحمل دیدن خانواده

ی خواستگاری ریز از مزایای نداشتهخانم هم یکعمه



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

زد و طاقتش را تاق کرده بود. جدید برایش حرف یم

ز از مسافرت  ز معیر
تصمیم گرفته بود که قبل از بازگشیی

ز به سایت شود ویل د و آمادهاش بازگردبه خانه ی رفیی

 .ش از این مراسم درآورده بود

نفیس گرفت و به سمت صدر مجلس رفت تا به 

ز  ی بار خانواده صاحبان عزا تسلیت بگوید. برای اولیر

 دید و سایر اقوام مادری که هرگز ندیدهیوسف را یم

 
ز
بودشان. الزم نبود کیس همرس و مادر مازیار را معرف

زن فرتویی بود که کند. تن ها فرد داغدار داخل جمع، پیر

کرد و ساده های داخل مراسم فرق یمچادرش با تمام آدم

و کیم کهنه بود و آنقدر گریسته بود که نای نفس 

کشیدن نداشت. برعکس او، فتانه اشگ به صورت 

گفتند کرد. بعیصز یمنداشت و مات یک گوشه را نگاه یم

کردند شوکه نیست و یم شوکه است و بعیصز دیگر فکر 

 .حس برای همرسش استفقط یر 

ها به سمتش جلب شد. حدس زد زن جلو رفت و نگاه

کند دیگری که کنار فتانه نشسته و شاپایش را واکاوی یم
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ان، همرس یوسف، باشد. مادر فتانه! نگاه زن لرز بر  جیر

تنش نشاند و حیس بد در تمام تنش جوشید و باال آمد. 

وبایز آزارهای زیادی برای مادرش شده بود. این زن باعث

نگاه زن رنگ جنون داشت و دستش میان دست زن 

 .کناریش اسیر بود

 !گم. غم آخرتون باشهتسلیت یم-

زن بلند شد. فتانه همچنان به مقابل  صدای واویالی پیر

ه بود و نگاه مادرش دیم سنگینز  اش را از روی سها خیر

 که با کیم فاصله از ها زیز داشت. در عوض آنبرنیم

 .فتانه نشسته بود به حرف آمد

داداش غم نبینید! ببخشید به جا نیاوردم. فامیالی زن-

 ؟شناسم. پذیرایی شدید رو خوب نیم

نگاه سها در صورت زن چرخید. خواهر مازیار بود. 

 هم
ً
ی معشوق مادر صبورا اویی که با خانوادهاحتماال

 !برادِر عیلوصلت کرده بود. زن

فامییل دور داریم. مدیی مستأجر پدرخانم برادر -

 !گممرحومتون بودم. تسلیت یم
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هش فتانه به اش صورت سها را شعت باال آمد و نگاه خیر

که سها آرزو کرد کاش هرگز نگاهش کاوید. طوری

کرد. دوباره تسلینی گفت و از جمع فاصله گرفت. در نیم

ی میان صاحبان عزا، جای دخیی مازیار خا یل بود. دخیی

حمیل زودتر از موعد، به گفتند برای وضعکه یم

کرد تا بیمارستان رفته است. نفیس عمیق کشید. حس یم

هلحظه ی دو زن را روی خود داشته ی آخر نگاه خیر

 .است

کفشش را پوشید و از مسجد خارج شد. در سمت 

داد برادران مردانه چندین نفر ایستاده بودند. احتمال یم

 .ار میانشان باشندمازی

 داخل مسجد ها را نیمکیس از آن
 
شناخت. شهاب حتما

بود. از مسجد فاصله گرفت و برای شهاب پیام داد که به 

ز به سایت  ز دارد. باید قبل از رفیی آنجا آمده و قصد رفیی

پرسید. آنچه در ی وقایع چند روز اخیر یماز او درباره

بود تا نزدیک  خانم رفتهی عمهمدیی که سها به خانه

 صبورا باشد، او را از آن یر 
ً
خیر گذاشته بود. احتماال
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ش از او مصمم شده بود و این  شهاب در جدا کردن مسیر

برای هدفشان بد بود. با شهنگ صحبت کرده بود و 

نگرایز زیادی از بابت شهاب نداشت ویل هنوز از وابسته 

 .ترسیدو بدتر از ان دلبسته شدن یم

را داخل کیف بیندازد که موتورسواری خواست گویسر 

شعت نزدیکش شد. احساس کرد مرد به قصد کیف به

دست بلند کرده است. با جییعز عقب کشید. چادری که 

ام مسجد به ش کشیده بود در میان دست  به احیی

ای به موتورسوار گیر افتاد و کشیده شد. در کمیی از ثانیه

کش چادر را دنبال موتور میان خیابان کشیده شد.  

سخنی رها کرد. هنوز قد صاف نکرده بود که ماشینز با به

هایش شعت نزدیکش شد. رمق از پاهایش رفت و چشم

 .را بست

 ...یا خدا...سها-

 .دسنی دور کمرش پیچید و به کناری پرتاب شد 

ت-  !عباس، خدا خودش رحم کردیا حرصز

یش شد یا نه- ز  !ماشینه دررفت...نموند ببینه چیر
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 ؟م خویر خان-

 ؟با اقوامش نیومده-

 ؟تنهاست-

؟ یمشهاب-  ؟شنایس خانم رو جان، خویر

 

 ۲۴۶پارت#

 

نگاهش قفل نگاه شهایر بود که خودش را در خیابان پرت 

 .کوبیدکرده و نجاتش داده بود و قلبش روی هزار یم

 ؟خویر -

درد در دستش پیچید. نگاه نگران شهاب دیم از او جدا 

 .شدنیم

 ؟سها -

 .چشم باز کرد. رد خون را کنار چشم شهاب  دید با درد 

 .شت شکسته-

 .فدای شت-

 ؟شنایس خانم رو، آقاشهابیم-
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ها بود. شهاب با درد ایستاد. نگاه غریبه و آشنا روی آن

پدرش شاسیمه رسید. بعید نبود مادرش را هم باخیر 

 .کرده باشند

 .دخیی مژده است-

بود دوباره روی سها ها از صدرالدین که پاسخ داده نگاه

 .نشست

یه، صدرالدین-  مژده یا خیر
 ؟فقط دخیی

 .صدرالدین اخم کرد

ی، مراد -  ؟چه خیر

نام نشست. نیشخند و نگاهش را نگاه سها روی مرد مراد 

ی یوسف یا کیم  دوست نداشت. پیر بود شاید به پیر

 .ترجوان

 .کردپرست انگار جون فدا یم-

ار ها بلند شد. از این نگاهزمزمه ز ه و پرحرف بیر های خیر

مرد به زبان آورده بود بقیه در سکوت به آن  بود. اگر پیر

ز آن ی بیر ز هاست. سها سیع به باور داشتند که چیر
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ایستادن داشت که شهناز هم از راه رسید. با وحشت به 

 .کرد و کنار سها نشست  جمعیت نگاه

 ؟چی شدی-

 کمک کرد بایستد. درد دست باعث شد سها ناخودآگاه

 .آخ بگوید

بده! طوری شدی؟ شهاب، مامان، ماشینت  خدا مرگم-

 .رو روشن کن هردو باید برید بیمارستان

صدایی از سمت دیگرش بلند شد. درد داشت و صداها 

 .شدنددر شش قطع و وصل یم

ز رو برداشت؟ یر کیس شماره-  .پدر زد و دررفتی ماشیر

 ز تکیهطور که به شهناصدا آشنا ویل غریب بود. همان

ز هیکل داده بود، نیم  از هرچیر
نگایه به مرد کرد. بیشیی

نشست و صورتش را بزرگ و ش تاسش به چشم یم

 .دیدخوب نیم

خان...یم- جو شاید مسجد و و رم پرسفکر نکنم اردشیر

ی داشته باشنمغازه ز  .ها دوربینز چیر
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صدای دوم در شش پژواک شد. محال بود اشتباه کند. 

شناخت. به سمت صدا قدر یک عمر یمصاحبش را به

 .زمان بلند شدچرخید. صدای دو مرد هم

ز نیم-  .خواد، آقامعیر

 .یاخدا...اینکه سهاست-

ز به ز را رها کرد. معیر شعت اردشیر مچ دست معیر

های روشن و آشنای رویش ایستاد. نگاهش در چشمروبه

ز چرخید. قطره اشگ صورتش را تر کرد. لباس مشگ  معیر

ز   .به چشمش نشسته بودمعیر

ز -  !م...عیر

ه- ز باخودت چههیش...هیخی نگو دخیی کار ی شتق...ببیر

  !کردی

ز اینجا چه یم کند. خودش را جمع از ذهنش گذشت معیر

  .کرد

 .بیا بریم دکیی -

ز مالکانه دستش را کشید. اخم ز حالش را معیر های معیر

 .کردبد یم
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به هر حال آد. پرس منم باید بره بیمارستان. با ما یم-

 .پدرش دست ما امانتش داده

ش لطف شما کم نشه، آقاصدرالدین اما تا پرسعمه-

 ؟هست، غریبه چرا 

ز - ز من دم دسته، معیر  .ماشیر

صدای اردشیر بود. همان صدای آشنا ویل غریب! 

خودش را بیشیی به شهناز چسباند. صدای مادرش در 

 ."ها دوری کن...از شهنازشد "از اونشش تکرار یم

 تره. یمیه خانم باهاش باشه راحت-
 

خواید شما رانندیک

 .آیمکنید من و شهابم یم

 کشید. شهناز 
 

سها صدا را پس زد و نفیس از ش آسودیک

ز شهاب  با سیاست نجاتش داده بود. به سمت ماشیر

هدایت شد و کنار شهناز نشست. شهاب جلو نشست و 

ز از  ز داد. نگاه ناراضز معیر آینه به او کلید را به دست معیر

 .بود

انگار سهاجاِن ما برای شما زیادی آشناست که وسط -

 .پری، آقاشهابخیابون یم
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ز این را در حایل گفت که کمربندش را یم بست. معیر

 .شهاب با درد چشم بست

دونه و هم آشنا نیست...خاطرش عزیزه...هم خودش یم-

 .پدرش

ز لرزید.  اف شهاب مقابل شهناز و معیر  قلب سها از اعیی

 بزند که کیس به 
ز
ز با اخم نگاهش کرد. خواست حرف معیر

 .شیشه زد

داییت رو از عقب شت یم- آم. بعِد بیمارستان دخیی

 .برگردونیم

ز دست مرد روی پنجره رفته نشست. نگاه سها ی پاییر

 را یمروی خال
 

پوشاند کویر زشنی بود که جای گازگرفتگ

 .زدو صدای آشنای اردشیر در شش ونگ یم

. عمهریم خونهیم- هاتونم حبیبه و بچهی ما، آقا اردشیر

 .اونجان

کرد. شهناز شش دوران گرفت. کاش شهاب دعوتش نیم

ی دردناک سها را متوجه نگاه او شده بود. لرزید و شانه

ز آورد. حاال قیافه ی لمس کرد. اردشیر ش داخل ماشیر
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نحسش در دیدرس سها بود. نگاه آشنایش نفسش را در 

حبس کرد. این مرد و این نگاه را محال بود فراموش  سینه

  .کند. صدای مرد در شش تکرار شد

 شناخنی از آثار تاریخز »
ً
دوسنی رو به باغ آوردم. اصال

شه لطف کنید و ندارم. نگهبان گفت شما استادید...یم

 «؟به ما آثار رو نشون بدید 

 .ما که همیشه مزاحمیم-

گرداند. مش را بر یمکرد محتویات شکسها احساس یم

 .فشار دست شهناز بیشیی شد

 .کنم نذار بفهمهسها، خواهش یم-

ی مازیار. ریم خونهشیم. یمپس من و سها مزاحم نیم-

 .ش بود خدابیامرززنمم اونجاست. به هر حال پرسخاله

ز  سها با وجود دردش سیع کرد محکم باشد. در برابر معیر

 .با وجود آن مردخصوص آمد. بهوقت کوتاه نیمهیچ

ی خودم. باید برم دانشگاه. ممنون از رم خونهمن یم-

ز  طور شما، پرسعمه. عمه دعوتتون، شهنازخانم. همیر

 .خیر داره کار واجب دارم
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 ؟با این حال-

 .م دانشگاهمن با پای شکسته هم رفته-

ز زیر لب غر زد. از اردشیر خداحافظز کرد و راه  معیر

ی شهناز افتاد و نگاه شانه حس رویافتاد. ش سها یر 

ه  .ی اردشیر را ندیدخیر
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انداخت. سنگینز فضای بیمارستان او را به یاد صبورا یم

گچ باعث شد به پاهای داخل گچ صبورا فکر کند و آه 

بکشد. با ناراحنی چشم بست و گشود و نگایه به دست 

بال اش کرد. از باالی آرنج تا مچ در گچ بود و و گرفتهگچ

ز گردن! آن هم دست راست. عیل  که به معیر
ز
رغم حرف

دانست با این دست بتواند در سایت زده بود، بعید یم

شنایس کار مفیدی انجام دهد. مجبور بود فردا در باستان

ساعت اداری به دانشگاه رفته و غیبتش را موجه کند. 

ز تنها دلخویسر   شاهیر
اش هم این بود که از دست دکیی
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توانست به دستگاه . اما در عوض دیگر نیمشد راحت یم

یس پیدا کند  .مورد نیازش دسیی

ز آمد و به سمت پرده ی آویزان رفت. از از تخت پاییر

، را دیده و شناخته بود لحظه ای که آن مرد، اردشیر

شد. ها دور یمکرد و از آنحالش بد بود. باید رایه پیدا یم

گفت که یمگذاشت و به شهاب باید ترس را کنار یم

فهمید چرا صدای اردشیر را در باغ دیده است. باید یم

ز بود.    کار واجبش رد کردن معیر
ً
مرد آشناست، اما فعال

ز و یا آن مرد قدم از قدم بردارد. دستش  محال بود با معیر

زمان شخیص از سمت مخالف به سمت پرده رفت و هم

قب ع رخ شد. قدیم بهبهپرده را کنار زد. با شهاب رخ

برداشت و نگاهش روی ش شهاب نشست. شهاب 

 .لبخندی نگران به رویش پاشید و به دستش نگاه کرد

- 
 

دکیی که گفت فقط مو برداشته، چرا گچ به این بزریک

 ؟گرفته و آتلش نکرده
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گفت به هیمن دلیل گچ الزمه. ممکنه ترک باز بشه. -

خواست آتل بپیچه، شغلم رو که فهمید و بعد گفتم یم

 .راستم، ازعمد گچ گرفت که نتونم تکونش بدمدست 

 .شهاب لبخندی واضح زد

 !چه دکیی باهویسر -

غره رفت و به شش نگاه کرد. اینکه شهاب برایش چشم

خاطر او آسیب دیده بود، حیس عجیب در او ایجاد به

 .باهم! به باند شش اشاره کرد بود. شادی و غم کرده

 ؟بخیه زدن-

 که  نه نذاشتم. آسیب جدی-
 

ندیده بودم، یک شکستگ

وتفصیل نداره. تازه دیرتر هم جوش دیگه اینقدر طول

ز موهام رو مونه. تازه یمخوره و جاش هم یمیم خواسیی

اشن  !بیی

 .بار او بود که لبخند زد این

 ؟زدن یا تراشیدن مو کدوم بدتر بود؟ بخیه-

 .شهاب خندید

 ؟کچیل جذابهخداییش کدوم مرد نیمه-
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از لبخند شهاب به میان سالن اورژانس کشیده  نگاه سها  

کرد یا حنی خوشش شد. نباید به دیدن آن عادت یم

ی تا میان سالن پذیرش آنقدر آمد. از اتاق گچیم گیر

ز  فاصله بود که صدای کیس را نشوند. شهناز با معیر

ی از اردشیر نبود. شهاب رد نگاهش را حرف یم زد و خیر

 .گرفت

بودم اطراف  آقا فامیلیم. یادته گفته دونستم با ایننیم-

ی خانمش کردم پرسخالهمازیار دیده بودمش؟ فکر نیم

 !باشه

 .جا  کردسها وبال دستش را کیم جابه

 ؟اون آقا...رفت-

؟ آره، مجبور شد برهاردشیر رو یم-
 

 .یک

 .نگاه سها پر سؤال روی شهاب نشست

 .جان احضارش کردش به دنیا اومده! عمهنوه-

 !؟نوه-

ماهه ی من! بچه هفتی دخیی مازیار و پرسعمهبچه-

ز عمه  برای همیر
ً
ی ماست نه حبیبه خونهدنیا اومد. اصال
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پیش فتانه. قراره عروسش بعد از زایشگاه بیاد اونجا و 

نش به خونه گن ای که عزا توش برپاست...یمنیر

ز حاال هم عمه عالیه داره لغز بدشگونه...هرچند همیر

 !چه بدقدمهخونه بیم

ی سها مات به شهاب نگاه کرد. در مسجد شنیده بود نوه

کور فامییل   دانست گرهمازیار به دنیا آمده است، ویل نیم

 .قدر تنگ استها اینآن

 !بیچاره بچه-

 بیچاره بچه! اگه یم-
 
دونست توی این طایفه داره واقعا

که موند نه اینجایی که بود یمآد...همونبه دنیا یم

ش رو به عالیه بدش نیمتعجیل کنه! عمه اومد دخیی

 کرد. کیم از فتنه
 

گری پرسخواهرش بده اما فتانه زرنگ

ش عمه عالیه برای همینه. بازم جای شکرش باقیه دخیی

 انتقایل 
 
رو دو ماه بعد عروس کرد وگرنه من واقعا

 .رفتمگرفتم و از اینجا یمیم

ز کرد و سها بهشهاب خنده تفکرات  ای تمسخرآمیر

ی عالیه و حبیبه اندیشید. به افکاری که از کودیک پوسیده



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ها رشد یافته بود. آیه کشید و دلش برای فرزند با آن

ز بهتازه دنیاآمده سوخت. با تردید به سمت شهناز و معیر

ز آن راه ها جریان ندارد. افتاد. معلوم بود بحث جالنر بیر

. نگاه با نزدیک شدنشان شهناز به سمتشان چرخید 

ی او گرفتهنگرانش از ش شهاب به سمت دست گچ

 .حرکت کرد

ز بتونه زودتر برگرده - بریم سهاجان رو برسونیم تا آقامعیر

 .به مراسم

جان، من شم شکسته دستم که مامان-

ز نیم رسونیمشون شیم. یمنشکسته...مزاحم آقامعیر

 .ریم خونهی آقامازیار خدابیامرز و یمخونه

ز خواست ا اض کند که سها دخالت کردمعیر  .عیی

ها زیاده و شما هم ی خونهرم. فاصلهمن با آژانس یم-

مهمون دارید. فقط لطف کنید کیف و وسایلم رو بهم 

 .بدین

 !سها-
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ز نگاه کرد. ظاهر طلبکارش باعث شد در  سها به معیر

تر شود. با اتکا به حضور شهناز به حرف تصمیمش جدی

 .آمد

 خانمت االن به-
 
ت نیاز داره، پرسعمه. منم حتما

احت کنمطوری یماین  .تونم زودتر اسیی

ز به ز با تأیید و تأکید شهناز، معیر ناچار کوتاه آمد. معیر

شان در این شهر بود، درهم کشید. اگر خانه ناراضز اخم

محال بود سها را رها کند. ماشینش صبح خراب شده بود 

ز شهاب به بیمارستان نیم آمد. اردشیر وگرنه حنی با ماشیر

 .هم میان راه تنهایش گذاشته بود

 

 ۲۴۸پارت#

عمد طوری راه رفت که از شهاب و مادرش فاصله سها به

 همایز که 
 
ز متوجه شد و کنارش ایستاد. دقیقا د. معیر بگیر

ز حرف یم زد ویل نه تنها و خواست سها بود. باید با معیر

 .آل بودجا ایدهنه در جمع. آن

 .عقب افتادی-
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ی ما رو ای که گفنی خونهدارم، پرسعمه. پرسخاله کارت-

ز آقامازیار خدابیامرز بود   کرده همیر
ز
 ؟معرف

ز اخم درهم کشید. وقنی دید سها عقب مانده  معیر

 .لنگددانست جایی از کار یماست، باید یم

 .اینجا جای حرف زدن نیست-

 .خوادسؤالم جواب یم-

 ؟مشکیل داره، اون خدابیامرز باشه-

خانیم که با ازدواج بابا و آد بدونم عمهقط بدم نیمنه! ف-

مامانم مخالف بوده، چطور اجازه داده تو با این خانواده 

 !وصلت کنز 

ی نیم- ز دونه، سها! روحشم خیر نداره که مامان چیر

 !ی زن من کیهپرسخاله

ز  سها حرفش را در هوا گرفت و با ابروی باالآمده به معیر

ز دانست  ناخواسته گزگ بدی به دست نگاه کرد. معیر

 .سها داده و حرف اشتبایه زده است

 ؟چه جالب! خودت چی -
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 چرا مگه من دیوونه-
ً
م بگردم دنبال اقوام مادری تو! اصال

 
ز
ز کاری بخوام بکنم. یه دیوونه توی فامیل کاف  ...چنیر

آلود سها باعث شد نگاه بدزدد و حرف را نگاه غضب

 .عوض کند

نسبنی دارند؟ موقع اجاره کردن دونستم من از کجا یم-

خونه که پدرخانم مازیار رو دیدم، اون از روی 

! تا قبلش نیم  .دونستممشخصات تو حدس زد یک هسنی

سها آه کشید. پس یوسف از همان ابتدا او را شناخته 

بود! خواست بگوید "وقنی فهمیدی چرا باز قبول 

ز راه  .زدن نداد افتاد و مهلت حرف کردی؟" که معیر

ن؟ کدوم آدیم آخه توی اون دانشگاه بهت چی یاد داده-

اند و ی خانمش یکافته ببینه اقواِم زِن پرسخالهدوره یم

 !خواد فقط این عقبه رو بکشهکاره! یه ترییل یمچه

اما خوب با اون خدابیامرز رفیق بودید وگرنه قرارداد رو -

 .کردیوقنی فهمیدی فسخ یم

ز پوزخند زد  .معیر
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وسالیم آخه؟ سنبا یک؟ با مازیار رفیق بودم؟ ما هممن؟ -

یا کارمون یکیه؟ اون تو کار ترانزیت بود و من و پرسش 

. دلییل هم
 

اکنی تو کار لوازم خونگ ی به نداشت خونه شر

اون خویر رو رد کنم بره. هاشم زیادی حساسه وگرنه این 

ز بنده های خدا مشکیل ندارن. تفتیشت تموم شد؟ ببیر

ی گفنی سها،  ز  !نفهمم به مامان چیر

ز را خوب یم یک معیر شناخت. سها مات ایستاد. شر

بار از خواستگاری او حرف زده بود.  خانم چندینعمه

ز با او مخالفنی نداشت. نه پرس مهرابه،  تنها کیس که معیر

نه خواستگار جدید و نه سایر خواستگارانش...فقط 

! وقنی فکر یم ز یک معیر فرتش از خاطر نکرد اگر بهشر

ز او را رد نکرده بود، حاال عروس مازیار بود،  معیر

 یمنفس
 

 .گرفتتنگ

حال من با  به خانم! خوشحال عمه به خوش-

 !پیشنهادهای تو

 سها، معلوم هست چی یم-
 

 ؟یک
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! دیگه دوروبر من نیم- ز پلیک و دیگه کافیه، معیر

ز  جا دفن پیشنهادات خودت و دوستات رو همیر

...وگرنه یم رم پیش عمه و هرچی که باید بدونه رو یمکنز

 !گمبهش یم

 ...ذاره سارا رو طالقآد و یمخوبه، باهام کنار یم-

...خفه خفه- ز -شو...تو ازش یه پرس ده شو، معیر

ساله داری...حیف سارا...حیف اون زن ساده و دوازده

خوره! از یک هم یممهربون که برای توئه. حالم ازت به

یکت رو  ی و از طرف برای من لقمه یمطرف شر گیر

   !دیگه...خییل کثیقز 

ز سها با خشم این را گفت و با قدم های بلند از معیر

ز با صوریی برافروخته به او نگاه کرد  فاصله گرفت. معیر

کرد. کالفه که تندوشی    ع از مادر و پرس خداحافظز یم

ز  دسنی روی صورتش کشید. داغ کرده بود. تب خواسیی

یکش مقروض سها مال دیرو  ز و امروز نبود. اگر به شر

نبود، محال بود اجازه دهد به سها حنی فکر کند چه 
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رسد به اینکه حرفش در آن خانه بپیچد  و بدتر از آن 

 .محال بود اطراف او و پیشنهادهای اردشیر بچرخد

 !گند زدی...گند-
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سها با ذهنز مشغول و حایل بد قدم به خیابان گذاشت. 

ز  شد. درد داشت به شهناز و پرسش نزدیک یممعیر

ز به دستحرف دردش اضافه شده بود. دلش های معیر

خواست زودتر به خانه برسد و در تنهایی خودش یک یم

دل سیر گریه کند. باخودش فکر کرد تاوان کدام اشتباه را 

ز خیال خام یم پردازد؟چه باعث شد که کیس چون معیر

ز حرف   ؟با او ردوبدل کند  هایی به شش بزند و چنیر

یهمیشه حدومرزها را رعایت یم ز نبود که  کرد و اهل چیر

ز را تحریک کرده است، پس چرا  بگوید دل بیمار معیر

ز چشم بیمارش را نپوشانده بود؟ هرچه فکر یم کرد معیر

ی که از فکر کردن عایدش شده کمیی یم ز یافت. تنها چیر

 بود؛ تنهایی 
ز  ها شدهبرخورداش باعث اینبود یک چیر
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زد: بود. یک بخش از وجودش از اعماق ذهنش فریاد یم

تو هم مانند مادرت یتیم بودی، یتییم با پدر و مادر! اگر 

حواس پدرت جمعت بود اگر مادر کنارت بود، هیچ 

یافت. با این فکر حالش بیماردیل جرئت جسارت نیم

 .بدتر شد

شعت با صدای شهاب به عقب برگشت. شهاب به

های شهاب ستاد. کیف کوچکش در میان دستکنارش ای

ای عجیب داشت. عادت نداشت جز برای دانشگاه جلوه

! حجماز کیف بزرگ استفاده کند. هرچه کم تر، بهیی

شهاب که کیف را به سمتش گرفت باعث شد به 

اش لعنت بفرستد. کیف خایک و کثیف را گرفت حوایسیر 

 :و زمزمه کرد

 !ممنون! یادم رفته بود-

 !ترین حرف ممکن از دکیی سها آذینجیبع-

ی مثل قبل نیست که هوش و - ز این روزها، هیچ چیر

 .حواس من باشه
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 من رو نگران یم-
 
کنه چون بیشیی از همیشه و این شدیدا

 .به حواس جمعت نیاز داری

نگایه به مادرش سها شی تکان داد و شهاب با نیم

 .حرفش را ادامه داد

ز یم- لت. یه تاکیس زردرنگ داره با آد دنبادوستم حسیر

زدی بهش زنگ زدم ت حرف یمپالک... . وقنی با پرسعمه

رسه. بختانه نزدیک بود. تا چند دقیقه دیگه یمو خوش

م کن  .رسیدی خونه خیر

  .الزم به این کار نبود-

با این حایل که تو داری، نیاز بود. چون غیر از جریانات -

دونیم واقعیه تهدیدهایی که نیمپیش اومده و نگرایز برای 

یا نه، حواست جمع نیست و ممکنه ش از ترکستان 

 .دربیاری به جای خونه

گونه سها بغضش را عقب زد. از یک دیگر کیس این

نگرانش نبود؟ شاید درست از همان وقت که پدرش 

 .بودن با مادر بیمارش را ترجیح داده بود
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ویل از پس خودم  هم ریختمنگران من نباشید، درسته به-

 .آمبریم

ز را مشغول کرده بود  شهاب نگاه از مادرش که معیر

 .گرفت

کار من از این حرفا گذشته. تو مراقب خودت باش، منم -

  .مراقبتم

سها صورت جدی شهاب را از نظر گذراند و صدایش 

  .کرد

 !آقا شهاب-

اضز مالیم داشت. نگاه شهاب به سمت او  صدایش اعیی

 .چرخید

 !جانم-

ی در آن "جان" خوابیده بود که اللش کرد و  ز چیر

نتوانست بگوید من را بدعادت نکن. نگاه شهاب خندان 

هایش درخشید و دستش را به عالمت شد. چشم

 .خداحافظ بلند کرد

 .بینمتیم-
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هایش با دور شدن شهاب، لبخندی محزون روی لب

شکل گرفت. ته دلش از اینکه شهاب هوایش را داشت 

ش یممرد داشت آهسته لرزید. این داد و ذره آهسته تغییر

کرد. او هم انسان بود. آدیم ذره احساسات او را بیدار یم

بود و دیر نبود که وابسته و دلبسته شود. اخیم ظریف 

خواست نه میان ابروهایش جا خوش کرد. دلش نیم

مانند پدرش عاشق شود و نه مانند مادرش وابسته! اما 

ی یا دل ز  به چیر
 

کیس چه؟ امید به تنها نماندن؟!   بستگ

 !امید به اینکه جایی کیس منتظر توست یا مراقبت

ز شدند که با صدای  شهاب و همراهانش سوار ماشیر

 .ای خود آمد. اخم کرد و به سمت خیابان چرخیدغریبه

 ؟خانم آذین-

 .کرد. به سمت او خم شده بود  به راننده تاکیس زرد نگاه

  من دوست شهابم، قرار شد -
 
ل. لطفا ز برسونمتون میز

 .سوار بشید

ز را نگاه ز کیم از پالیک که شهاب   پالک ماشیر کرد. چیر

ز  گفته بود به خاطر داشت. نگاهش به سمت ماشیر
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شهاب کشیده شد. قصد حرکت داشتند. شهاب در 

ز کنارش. به شعت از جایگاه راننده نشسته بود و معیر

ز نگاه گرفت و به شهاب داد. از مقابلش ک ه گذشتند، معیر

 .شهاب شی برای مرد راننده تکان داد. سوار تاکیس شد

 ؟رید شهرکیم-

ی آرایم در جواب مرد گفت و به صندیل تکیه داد. به بله

اش نگاه کرد. چند پیام دریافت کرده بود. صندوق گویسر 

هایی که هرکدام باری بر هایش این روزها پر از پیامپیام

دحایل مادرش گفته بود. گذاشتند. پدرش از بقلبش یم

 جدید که 
ز
هنگامه از بیدار نشدن صبورا و شمس از حرف

 .ترساندش! پیام شمس را بار دیگر مرور کردیم

ی برات دارم که به اگه نیای پیشم پیشمون یم» . خیر یسر

شه خوره و شک ندارم شنیدنش باعث یمدردت یم

 «!اطرافیانت رو بهیی بشنایس

ز حرف یم ؟ این غریبه چه کیس را قرار زد شمس از چه چیر

بود به او بشناساند. آب دهانش را قورت داد و به پیامک 

 .ماند نگاه انداختی شنایس که باید ناشناس یمشماره
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دن. ش خیر یمزودی به خانوادهها تطابق داره، بهخون-

 !موضوع هم درست بودی اونحدست درباره

هایش شد سها شش را به پشنی صندیل فشار داد. دست

هایش خشک. آب دهانش را قورت داد و به بود و لب

ز روز بهمن ماه نگاه کرد.  هوای گرفته و ابری ظهر اولیر

  .کرد دوست نداشت حدسش درست باشدباید اقرار یم

** 
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پیچید ویل مییل به خوردن بوی خوش غذا در مشامش یم

یچ نداشت. از یک ساعت قبل و مالقات با شمس دلش پ

س رمق از جانش ربوده بود. شمس را بریم داشت و اسیی

های شهر دیده بود. داخل ماشنیش! به در یگ از پارک

ز مالقات گفته ی شمس سابقه نداشت که کیس را چنیر

 باور داشت. حرف
 
های شمس بار کند و سها این را عمیقا

هایش گذاشته بود. قسمنی از ذهنش زیادی بر شانه
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خواهد او و شهاب را از هم شمس یم داد کههشدار یم

  .دانستدور کند ویل چرایش را نیم

اش ی خانهآن پیشنهاد کثیقز که شمس از آن در گلخانه

حرف زده بود، شایر بیش نبود و باور نداشت که حقیقی 

پایسر کند. باشد و بر مبنای آن بخواهد برای شهاب سم

ی میان او و شهاب جریان نداش ز ت. با آن هم وقنی چیر

خودش فکر کرد شاید آنچه شمس گفته است، فقط 

برای دور کردن شهاب از او باشد! از یک خطر...اما برای 

 .این هم دلییل نداشت

های پر و شلوغ نشست. برای ناهار با نگاهش به تخت

خانه وعده کرده بود. بوی غذای محیل شهاب در سفره

طعم غذا داد که از آمد و ظاهر میهمانان نشان یمیم

خدمنی که رضایت دارند. در همان بدو ورود، به پیش

لباس محیل به تن داشت گفته بود که منتظر مهمایز 

دانست تا است و بعد از آن به شهاب پیام داده بود. یم

وجور آمدن شهاب آنقدر فرصت دارد که افکارش را جمع

ی زد. دربارهی اردشیر با او حرف یمکند. باید درباره
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ی ی آشنای مازیار. دربارهی قیافهآشنایش! درباره صدای

ها را خواستگاری پرس مازیار از خودش بدون آنکه آن

ز با مازیار و حنی اگر بشناسد. درباره ی ارتباط معیر

ی قدیس و ارتباطش با یوسف! در آخر توانست دربارهیم

های عجینر که به گوش او به ی شمس و حرفدرباره

ه بود و حاال نیم ساعت از آمدنش حقیقت نزدیک آمد

گذشت، آرام شده بود و هر لحظه امکان داشت یم

 .شهاب برسد

خانه رفت. کنارش ی میان سفرهنگاهش تا فواره

های شمعدایز گذاشته بودن و دو قناری با تمام گلدان

خواندند. کنار در ورودی هم یک جفت توان یم

داشت.  یوسف قرار عشق و تعداد زیادی گل حسنمرغ

ز شده بود. های سفرهتمام ستون خانه هم با پتوس تزئیر

ای شک در قدیم حیاط خانهجایی که نشسته بود، یر 

هایی بلند، ی قدیس بود که به کمک ستونشبیه خانه

دار مقابل چشمش های اریسمسقف شده بود. پنجره

خانه، دیدی از های اختصاض سفرهبودند و به سالن
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دادند. شنیده بود آنجا را برای یم محیط خارج از آن

ز برای جلسات مراسم عقد هم اجاره یم دهند. همچنیر

رسیم و خاص  !غیر

 ؟سالم. خییل منتظر موندی-

شش باال آمد و به شهاب نگاه کرد. لبخندی خسته روی 

هایش نشست. شهاب کت زمستایز کوتایه به تن لب

وشلوارش از او فردی جدی ای کتداشت. رنگ شمه

 .ساخته بود

ی کردم اینجا شبیه خونهسالم، نه! داشتم فکر یم-

 !خانمهقدیس

 ؟ش کنز ی تو! قصد داری سفره خونهخونه-

 .به نگاه خندان شهاب اخم کرد

ها بمونه. نه مثل آد؟ اون خونه باید قرنیک دلش یم-

 .اینجا...از ابهتش کم بشه

 کنز خب...پس یم-
 

 .خوای با نوادگانت توش زندیک

 نبود و شهاب به خنده افتاد. بار چشم این
ز
غره هم کاف

طور که روی تخت بعد ناگهان جدی شد و همان
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کشید تا بتواند ی شلوارش را باال یمنشست و پاچهیم

 .بنشیند به سها نگریست

؟ قیافه- گه ت که یمچی باعث شده بخوای من رو ببینز

ای خوب داشته باشم  .نباید انتظار خیر

 .ت سها نگاه کرد و حرفش را ادامه دادبه گچ دس

! چقدر بده که بینمت الغرترم یمبه نظرم هر بار یم- یسر

 .تویز بیای پیش مانیم

سها لب گزید و منو را به سمت شهاب هل داد. شهاب 

ز به سها نگایه به تخت های اطرافش انداخت و همیر

ی از بانداژ نبود.  فرصت داد تا به شش نگاه کند. خیر

حق با شهاب بود و زخمش زود بهبود پیدا کرده  انگار 

بود. شهاب چرخید و نگاهش را شکار کرد. دسنی به 

 .شش کشید و لبخند به روی سها پاشید

من خوبم. تو از خودت بگو...از دستت! از اینکه چرا -

خوای من رو اینجاییم، گفنی کیس رو دیدی و االن یم

 افتاده
ی
...اتفاف  ؟ببینز
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ز صورت شهاب فراری شد. از آن روز که های سها اچشم

مقابل بیمارستان جدا شده بودند نتوانسته بود شهاب را 

ببیند. اولش که شهاب گیر خانواده افتاده بود و نتوانسته 

ها خالص شود، بعد هم او درگیر بود از دست آن

  .مشکالتش شده بود

ی ما ی همسایهدونید دوقلوها...خونهمنم خوبم. یم-

 ؟ی شهنگخونه هستند؟

بست احساس از اینکه هنوز صبورا را با خودش جمع یم

 .غم کرد

دو روز قبل فهمیدم. وقنی انتظار داشتم از اردو بیان و -

بابا باالخره بهمون گفت از خونه دورشون کرده! مامان 

اف  که باهاش قهره...منم که...بگذریم. فقط باید اعیی

ز  . نتونستم بیام کرد تر پیدا نیمکنم از شهنگ امیر

 ؟دیدنشون. تو از کجا فهمیدی؟ دیدیشون

 و اومد. نه به خانمشون یمصدای پیانو از خونه-
ز

فرویع

اومد پیانو داشته باشند چه برسه به نه به شهنگ نیم

ز صدا من رو کشوند در خونه شون؛ فهمیدم زدن...همیر
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 سالکردم و خانماشتباه یم
ز

ها خصوض تدریس فرویع

ها هم...خییل خوب یمداشته! دخ  !زنندیی

 .شهاب شی به تأیید تکان داد
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دلم براشون تنگ شده...وقنی نیستند خونه -

ه. یا صدای جروبحث  خالیه...هرچند االن نباشن بهیی

ز مهمون دعا آد یا گریهیم وزاری. تا االن اینقدر برای رفیی

 !نکردم

خدمت، نگاه شهاب روی منوی با جلو آمدن پیش

مقابلشان چرخید و انگشت روی دیزی گذاشت و 

 نگاهش کرد. با ش تأیید کرد، پیش
ی
خدمت باف

کرد و دور شد. سها مانتو را روی هایشان را ثبتسفارش

  .پایش مرتب کرد

کنم آقامازیار رو یک جا دیده بودم...اما من فکر یم-

 !دونم کجانیم

 .شهاب اخم درهم کشید
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رفت. شاید اونجا ف یمی آقایوسزیاد به مغازه-

 ؟دیدیش...چی نگرانت کرده

روز قبل که اون  دونم...توی ناخودآگاه از دوسهنیم-

ی اتفاق افتاد...این موضوع آزارم یم ز ده...مطمئنم چیر

ترین فکر همینه که شما توش هست...هرچند منطقی 

 توی حجره دیدمش
ً
 !گفتید...احتماال

تختشان ایستاد خدمت جوایز که کنار شهاب به پیش

ینگاه کرد. سفره ز  هایتازه و تربچه هایی قلمکار، سیر

جنسش و های همقرمز. پارچ دوغ سفایل و لیواننقیل

های تریسر مقابلشان چیده شد. با دور شدن مرد کاسه

 .جوان به سها نگاه کرد

 ؟دیگه چی نگرانت کرده-

 .ی سفره بازی کردسها مردد با لبه

تون بار آقااردشیر رو دیدم...شوهرعمهغیر از اون...یه -

...همون موقیع که با هم قرار  ز رو! توی باغ فیر

خواست باغ رو به خودش و یک نفر دیگه داشتیم...یم

 !نشون بدم
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ای به آثار باستایز توجه شهاب جلب شد. اردشیر عالقه

نداشت! کارش فروش فرش بود؛ مثل یوسف و جای 

 .ودمازیار را برای یوسف پر کرده ب

 ؟شناختیشاون موقع یم-

  .سها شی به عالمت نه تکان داد

ی خارچر داشته. پیش یم- یشاید مشیی هاش آد که مشیی

 یم
 
ز هم که حتما   !رنبخوان توی شهر بچرخن...باغ فیر

نگاهش روی صورت نگران سها چرخید. شک نداشت 

 .که موضع آن مالقات ساده نیست

 ؟و دیگه-

اون هم صداش رو مطمئنم جایی غیر از -

 !شنیدم...مطمئنم

 .شهاب نگران اخم درهم کشید و ناگهان به خاطر آورد

توی باغ، مازیار رو ندیدی؟ همون روز ماشینش رو -

ز هم داخلش بود و من رو   معیر
 
مقابل در باغ دیدم...اتفاقا

 .دید

 سها ابرو درهم کشید
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 !جا مراقب ما شدندنه! فکر نکنم...اما....نکنه از همون-

 .شهاب پرسؤال نگاهش کرد

 ؟منظورت چیه-

خانم...مال مازیار بوده! ی قدیسخون...خوِن توی خونه-

 ؟پلیس بهتون گفته...اینطور نیست

 .شهاب شی به تأیید تکان داد

 از اونجا تعقیبمون کردند و فهمیدن که یم-
 

خوای بگ

 ؟ممکنه توی خونه گنج باشه

ادا به کندن سها لب گزید. دستش را مشت کرد تا مب

 .ناخنش ادامه دهد

 !این ممکنه-

ش اعتقاد دارند که مازیار موقع دزدی اما... خانواده-

رسیده...دزدها کشتنش و بعد توی ماشینش گذاشتند و 

از شهر دورش کردند...پلیس هم این فرضیه رو بیشیی 

دست بود، جسد رو قبول داره! به نظرم اگه با اونا هم

 .کردندنیست یمشبه
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 چرا باید مازیار بیاد تو خونهبعید یم-
ً
ای که دونم! اصال

بهش ارتبایط نداره؟ مگه کلید اونجا رو داشته؟ چرا باید 

 ؟داشته باشه

جا کرد. حق با سها بود و شهاب عصنر پاهایش را جابه

این سؤال را پلیس هم پرسیده بود. جواب فتانه به سؤال 

ش کرده بود  .غافلگیر

قدیس کلید رو به مازیار داده بوده د خالهگه، خو فتانه یم-

ه! خاله هم تأیید کرده ی بیر ز  !تا از خونه براش چیر

 .سها ناراحت ابرو درهم کشید

...خود قدیس-  !؟خانم هم...دستش توی کار بودهیعنز

اش را به سها دوخت. معلوم بود قصد شهاب نگاه جدی

  .ندارد از نظریه خودش کوتاه بیاید

خورده! رفته توی خونه و دیده  شاید هم رودست-

یکش زودتر و بدون حضور اون دست به کار  شر

 !شده...دعواشون شده

د. لبخند روی  حرف سها باعث شد ابروی شهاب باال بیی

 .هایش شکفت و چشمش برق زدلب
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 ی جالبیه! یمشدی! نظریهباید پلیس یم-
 

تویز بگ

یکش یک بوده  ؟شر

دیزی روی تخت های وقت ظرفسها اخم کرد و همان

 کرد و به دست
ز
ی های ورزیدهقرار داده شد. سها پوف

ها شعت آبگوشت را داخل کاسهشهاب نگاه کرد که به

ریخت و مشغول کوبیدن محتویات داخل ظرف دیزی 

 .شد

 !من جدی بودم-

منم جدی بودم. فکر ترسناکیه! خییل هم ترسناک. -

یک دوست دارم بدونم چه کیس یم مازیار بوده تونه شر

 !باشه

 !شاید اردشیر -

تر از این دونم. اردشیر خییل زرنگدونم...بعید یمنیم-

حرفاست که با خراب کردن دیوار خودش رو توی هچل 

 !بندازه
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سها کالفه به خونرسدی شهاب نگاه کرد. شهاب کار 

ظرف مقابل خودش را تمام کرده، آن را مقابل او گذاشته 

 .بودو به شاغ ظرف او آمده 

 ؟برات نون تلیت کنم-

ای نان سنگک برداشت. نان داغ ی آرایم گفت و تکهنه

ای به دهان گذاشت و بود و عطر خویر داشت. تکه

اش ظاهر شهاب را از نظر گذراند. قد بلند و اندام ورزیده

را نگاه کرد و نگاهش روی موهای مجعد و پرش نشست. 

 ؟پلیس بود 

 ؟دارید شما هنوز...با پلیس همکاری -

شهاب شوکه شش را بلند کرد و از کوبیدن گوشت باز 

 .ایستاد

  ؟منظورت چیه-

های درهم و نگاه صدای جدی شهاب به اخم

 .آمدنفوذناپذیرش یم

 !ی چند سال قبلیدیگ بهم گفت که هنوز درگیر پرونده-
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شهاب کوبیدن را از ش گرفت و با فشار محکیم که به 

 .کردرد حرصش را خایل یمکوب یم آو گوشت

 ؟های مرتیصز است؟ چرا برات مهمهبازم حرف-

 ؟شما من رو درگیر یک کار پلییس کردید -

 .شهاب نیشخند زد

ز اگر باور کردی پلیسم چرا از شهنگ نیم- پریس تا مطمی 

 !بیسر 

 .نوبت سها بود که اخم کند

شناسید؟ یک بار دیگه ازش شهنگ رو از کجا یم-

 !گفتید

 !آشنایی باهاش رو کتمان کردیو تو -

 .سها بخیسر از حقیقت را بیان کرد

ز - های تازه چند سال قبل، موقع برریس توی یگ از زمیر

ی طال پیدا کردیم. همون تفحص شده، چند تکه عتیقه

شب دزدهای عتیقه به منطقه اومدند و نزدیک بود 
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جون یگ از همکارامون به خطر بیفته! شهنگ و 

 .دادند گروهش نجاتمون

این را گفت و نفس عمیقی کشید. الزم نبود بگوید کیس 

که چاقو را روی گلویش گذاشته بودند و تهدید به جانش 

 !کردند، خودش بوده استیم

ها شهاب ظرف دیزی را مقابلش گذاشت. گوشت

 .ی خوردن شده بودندآماده

شناسیمش! مافوقمون توی اون هم من و هم مرتیصز یم-

ه بگم کار من، از بهپرونده بود.  خاطر کار ما...یا بهیی

 !ارتقای درجه، عقب افتاد

وجوی ساده کار کردید؟ یعنز یه جستمگه...شما چه-

 ؟قدر عواقب داشتاین

ی ده سال تالش ظاهر ساده، نتیجهوجوی بهاین جست-

ز یک باند بزرگ رو دود کرد و به هوا فرستاد!  برای گرفیی

 !داد و باعث شهادتش شدها رو لو یگ از نفوذی

صدای شهاب خش داشت و صورتش چنان درهم بود 

 .که سها را ترساند
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 ...االن...شما-

 زده-
ز
ز حرف  ؟نه! یک بهت همچیر

ز انداخت. شمس گفته بود که شهاب  سها شش را پاییر

هنوز پلیس است و اگر به جان او عالقه دارد بهیی است 

درگیر گنج دانست او را از ماجرا دور کند. شمس یم

 
 

 شده است و حنی خیر داشت که باند بزریک
 

خانوادیک

خواهان جواهری هستند که در میان آن گنجینه قرار 

ی که به گفته ز ی شمس، پلیس هم خواهانش دارد. چیر

خویر از آن خیر داشت. شمس گفته بود که بود و سها به

شناسد کند آن باند را یمکلکسیونری که با او همکاری یم

ش کرده استز همهو او ا ز باخیر  .چیر

سها، چرا رنگت پریده؟ یک به تو این مزخرفات رو -

  ؟گفته

، پس گه! اگه تو مخقز یمشهنگ راستش رو نیم- کنز

دونند که پلییس دونند...یمباید مخقز بمونه! اما اونا یم

 .در خطری
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س برای سها مفرد شده  شهاب آگاه بود که از شدت اسیی

 .ک انگشتان سها گذاشتاست. دستش را نزدی

یک خیر داره؟ یک بهت گفته من پلیسم؟ من یه مهندسم، -

کت خودم رو دارم. سها...شاید یگ یم خواد ما رو دور شر

ز   !کنه، همیر

 .سها شش را به نقز تکان داد

ی هم نشدیم! - ز ما رو از چی دور کنه؟ ما حنی نزدیک چیر

خاطر ش ها رو ترسوندیم. مازیار مرده! یا بهاما خییل

 
 
 همکارشون بوده. اگر واقعا

 
رسیدن به موقعش یا واقعا

کنم مراقب خودت باش چون پلیس هسنی خواهش یم

 .شناسایی شدی

 .من پلیس نیستم-

 .تونید به من بگیدراستش رو نیم-

 .شهاب خسته لبخندی زد

 شهنگ باهات چکار مثل تو که نیم-
 

تویز به من بگ

 !داره
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ز یم- ؟ تو خییل چیر  ها یمبینز
ً
، آقاشهاب! مثال دویز

موضوع شهنگ رو...یا...یا اینکه چطوری به صادق خیر 

 که هیچ
ی
یه! اونم صادف کس دادی خواهرش بسیی

هنیم  !تونست باهاش تماس بگیر

ز لقمه را به دهان گذاشت.  شهاب لبخند زد و اولیر

ک زیرک از عصبانیت شخ شده بود. کیم مکث کرد  دخیی

 .و لیوایز دوغ ریخت

 !آقاشهاب-

 .صدای پرغیظ ویل آرام سها لبخندش را عمق بخشید

یه تماس ساده اینقدر جلزوولز داره؟ کارش -

داشتم...بهش زنگ زدم و جواب داد...ازش حال 

کاری کردم و خیر خواهرش رو پرسیدم و فهمیدم خراب

 !نداره! البته بنده حنی خیر نداشتم خارج از ایرانه

شهاب اشاره کرد تا از غذایش  سها با تردید نگاهش کرد. 

بخورد. با اکراه قاشقی شخایل به دهان گذاشت. باید 

اف یم ی نفهمید آنقدر که شی    ع اعیی ز کرد از طعم غذا چیر

 .فرو دادش
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ره تلفن م؟ صادق وقنی مأموریت یممن اینقدر ساده-

 !دهجواب نیم

 .ابروی شهاب باال پرید

 مأمأموریت؟ خب وقنی به تجارت یم-
 

 یک
 
موریت، حتما

 .شه...مأموریت دوصفر هفتمهندیس منم یم

 !آقاشهاب-

ی به دهان ای نانبار لقمهشهاب با خونرسدی این ز وسیر

 .گذاشت. صورت سها از خشم قرمز بود

از مأمور بودن صادق تعحب نکردید...دنبال چرایی و -

تونید نگید...اما ...باشه نگید...اگه نیمعنوانش نگشتید 

فرض نکنید و بدونید اون باند خیر داره!  من رو احمق

 !مراقب باشید تو رو خدا

ز گذاشت و با جدیشهاب لقمه ترین ی نانش را پاییر

 .خاطر داشت به او نگاه کرد نگایه که سها به

 ؟زیز کدوم باند؟ از چی حرف یم-

 .سها ترسیده دست مشت کرد
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شمس باهاشون ارتباط داره. گفت زیر نظری...گفت -

...خواهش یمدور   !کنم...مادرت نگرانته، آقاشهاببیسر

 .شهاب عصنر لیوایز دوغ ریخت و به سمت سها گرفت

 ؟تو بدوِن من اون مرتیکه رو دیدی-

ز مهم بود سها لب گزید. از تمام حرف  ؟هایش همیر

 !توی یک پارک-

ز او! شهاب به لیوان دوغ اشاره کرد  .و نگفت داخل ماشیر

های اون تم یماشتباه کردی، مطمئنم خود- . خیر
دویز

مرتیکه هم برات مهم نباشه. کذب محضه. آره من شم 

کنه که اون باند رو گیر بندازم، چون به دوستم درد یم

خاطر من شهید شد! اما مدیونم؛ همون مأموری که به

 .پلیس نیستم

 

 ۲۵۳پارت#

پلیس نیستِم" شهاب آنقدر محکم بود که ساکتش کرد. "

انست حرف شمس درست است یا ددلهره داشت و نیم

 اگر شهاب به هر دلییل با پلیس کار یم
 
کرد که نه. قطعا
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توانست برای او توضیح دهد؛ کیس خیر نداشت، نیم

فهمید چرا شمس دست درست مثل خودش. فقط نیم

ی  ز خیر روی این موضوع گذاشته است و از کجا چنیر

گ دارد. شاید بهیی بود به جای شهاب موضوع را به شهن

اش لقمه کوبیدهداد. شهاب که از گوشتاطالع یم

گرفت، دستش را مشت کرد. آمده بود حرف بزند از 

ها و حاال حرف ز کرده بود. گذاشت   هایش را گمخییل چیر

 .تا شهاب لقمه را فرو دهد

شهاب متوجه استیصالش شد و نگاه خونرسدش را به او 

 .داد

 ؟خوریچرا نیم-

 .اشاره کرد این را گفت و به ظرف غذا 

موقع غذاخوردن نباید بحث کرد. باعث درد معده -

 !شهیم

 .ای برداشتسها با اکراه لقمه

 !ی پدرم با مازیار چی بودهمن فهمیدم ارتباط پرسعمه-

 ؟جز فامیل بودن با زنش-



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

یکه-  !با پرسش شر

 ؟با پرس مازیار -

باالخره توانسته بود توجه شهاب را جلب کند. اخیم که 

 .کردشهاب نشسته بود این را اثبات یمبه صورت 

 !بله-

 .شهاب متفکر به صندیل تکیه داد

 ؟از کجا فهمیدی-

ز بهم گفت-  .خود معیر

. از نظر سنبا پرسعمه- وسال هم ی پدرت خییل راحنی

 .انگار خییل فاصله ندارید

تره! وقنی به راحت نیستم. چهارده سال از من بزرگ-

کرد که فکر کردم مثل ی عمه رفتم طوری برخورد  خونه

بودم...تا...یه شی مسائل ترمه. باهاش راحتبرادر بزرگ

 !اندها همیشه مهمپیش اومد و فهمیدم حریم

 ؟شخصمپس برای همینه من هنوز دوم-

 .سها ابرو باال انداخت

  !شاید-
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ز جالنر نیست- یکه...چیر ز شر  .اینکه پرس مازیار با معیر

اری کردنش از من هم سها زیر لب زمزمه کرد: "خواستگ

 "!عجیبه

 .شهاب ابرو درهم کشید

 ؟چی گفنی -

 .سها نگاهش را از سفره گرفت و به شهاب داد

 ؟چرا خوب نیست-

شهاب که حرف قبیل سها را واضح شنیده بود، نگران 

 .انگشت روی تخت کوبید

طور که شنیدم چون پرس مازیار...آدم جالنر نیست. این-

شمایه و ثروت زیادی به هم  وسایل نداره،با اینکه سن

ده حبیبه شنیدم...پول با اسکونت قرض یمزده...از عمه

 !به مردم

ای که سها نگران ابرو درهم کشید. با فکر اینکه لقمه

ز برایش گرفته بود، چه کثافنی است لرز به تنش  معیر

 .نشست
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ز - خان هم بیشیی دیگه به مالقات شمس نرو. از این معیر

. باید  بفهمیم که اونا قبل از پیشنهادشون  فاصله بگیر

شناختنت یا نه. باید بفهمیم چرا خونه رو بهت اجاره یم

 .دادند. خییل نگرانم

سها سؤایل که ذهنش را درگیر کرده بود، پرسید و دعا کرد 

کننده داشته باشد تا احتمال توی شهاب پاسخز قانع

 .شش، خاموش شود

یم از قبل من رو یم- ز فرض بگیر  ؟رسید . به چی یمشناخیی

اث مادِر بیا برگردیم ش قضیه-  میر
 
ی گنج. اگه اون واقعا

 !مادربزرگت باشه تو جزو ورایی 

 .که دایی و مادرم هستندنه تا زمایز -

 .شهاب اخم درهم کشید

 برای زن-
 
اث واقعا ؟ و اگه میر ها وقف شده باشه چی

اث به تو یم ادته رسه. یمادرت که بیماره...بعد از اونم میر

 درباره
ً
ی حل مشکل با ازدواج چی گفتیم؟ شاید کیس قبال

 !تصمیم گرفته با ازدواج قضیه رو تمومش کنه

 .سها لب گزید
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 !شما شنیدید چی گفتم-

  !گفنی که بشنوم-

سها لرزید. شهاب قاشق میان آبگوشت چرخاند. غذا از 

 .ها خمیر شده بودندافتاده و ناندهان

 ؟شد این پیشنهاد، یک مطرح -

ی قرمزرنگ نگاه دوخت. الزم نبود سها متفکر به تربچه

سد کدام پیشنهاد. شهاب خواستگاری را یم  .گفتبیی

هبرای...یک-  !سال اخیر

 .شهاب زمزمه کرد یک سال اخیر و قاشق را رها کرد

اث به مادرت یمدونم چرا حسم یمنیم- رسه و گه اون میر

ز کردند.   تازه فهمیدن یک اونا دور تو از قبل کمیر
ً
احتماال

 .هسنی 

سها به یاد آورد که یوسف از ابتدا او را شناخته. شاید 

مازیار و پرسش تازه به موضوع یی برده بودند ویل یوسف، 

 !نه

 این نیست-
ً
 .اما...حس من اصال
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هایش را با زبان تر نگاهشان درهم گره خورد. سها لب

این کرد. دهانش خشک شده بود. از دو شب پیش که 

 .دیدفکر به ذهنش رسیده بود کابوس یم

 براش من...فکر یم-
ی
 اتفاف

 
کنم...مادرم توی بچگ

ی که...اگه به حرف بیاد  ز افتاده...چیر

 ...خطرناکه...اونا...چطور بگم...ترسیدن و

عنوان اهرم فشار برای ساکت کردن خوان ازت بهیم-

 ؟مادرت استفاده کنند 

ابروهای شهاب افتاده  سها ش تکان داد. خط اخم میان

 .کوبیدبود و نبضش یم

خاطر تره....تا اینکه بگم...اونا من رو بهاین منطقی -

اث یم   !خوانمیر

 .کندو در دل اضافه کرد این ترس مادرش را هم توجیه یم

؟ مطمئنم که حدس یم-
ی
زیز مادرت چی رو چطور اتفاف

 ؟طور نیستاز ش گذرونده، این
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نشان با صدای تلفن سها در هم سکوت ناخوشایند میا

شکست. نگایه روی شماره انداخت و نگران تماس را 

 .برقرار کرد

 !؟الو...آقاصادق-

 

 ۲۵۴پارت#

**** 

مقابلش دریایی از نور بود. نور و فقط نور. گایه صدایی از 

خواند. در آن یجیب یمشنید. انگار کیس امندوردست یم

، تنها بود، تنهای تسکوت وهم ز نها. دوست داشت انگیر

در آن حجم نور غرق شود و برای همیشه دور گردد. ش 

به زانو تکیه داده و نگاه بر حجم خایل نورایز بسته بود. 

 .صدایی از کنار گوشش زمزمه کرد

 همیشه که  من♪خاتوِن خوب قصه؛ عروِس آرزوهام"

 "چشمام با  نکن قهر  تنهام؛
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صدا  هایش را باز کرد و دنبال منبع صدا گشت. چشم

قطع و دوباره اسیر دریای نور شد. ناامید دوباره چشم 

 .بست

ه...یمدویز قهر کنز دلم یمتو که یم" دم دویز جون یمگیر

. بگو چه کار کنم تا دوباره با چشمای قشنگت نگام کنز

ِ مهدی
 

 "!قهرت رو تموم کنز و برگردی، زندیک

که بود   اش قهر کردهدوباره چشم باز کرد. صدا با حنجره

 از آن خارج نیمهرچه تالش یم
ز
شد؛ درست کرد، حرف

های کودیک که صدایی ها قبل...مثل سالمثل سال

زده به اطرافش نداشت تا به دنیا عرضه کند. وحشت

ی اطرافش هایش را باز کرد ویل هیچنگاه کرد. دست ز چیر

 .نبود و سکوت بود و سکوت

روزهای  این صدا توهیم بیش نبود، تنها بود. مثل تمام

 
 

اش تنها بود و محکوم بود به سکوت. دوباره در زندیک

هایش را نبست، فقط در بار چشم خودش جمع شد. این

جا رها شود. دل آروز کرد که خدا نجاتش دهد و از این
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گونه آفریده بود. جایی ساکت و با شاید خدا جهنم را این

 !اشبایسر  صدایی که نداشته

مامان- ِ
 !؟دخیی

شعت بست. صدا آنقدر هایش را بهچشمزده وحشت

ترسید ش بگرداند و صاحب صدا را نزدیک بود که یم

 .ببیند

ِ مامان-
 ؟با منم قهری، دخیی

ِ مامان" صدایش یم
کرد؟ چه کیس جز مژده "دخیی

گفت ناِم صبورا را دوست ندارد. دوست داشته او یم

 .غزل شود و پدرشوهرش نگذاشته است

ِ چشمات رو باز کن،  -
گِل من. اینجا برات زوده دخیی

ز چطور داره صدات یم  !کنهمامان. برگرد...ببیر

آد. خفته بودن بهت نیمخدا زیبایبیدارشو، صبورا. به»

. پاشو...جوِن تو خواب زشت یم  «!مهدی پاشو یسر

ی که - ز ...یگ دوستت داره. یادته بهت گفتم تنها چیر ز ببیر

 ؟ارزش جنگیدن داره عشقه
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بار تصویر محوی از یک رؤیا دید.  و اینچشم باز کرد 

ترها، ها پیش رهایش کرده و به قول بزرگمادری که سال

  .بود به آسمان رفته

  ؟دویز آرزوم چیهیم-

زن کنارش نشسته بود. موهای مواج و سیاه زن، روی 

بود.  هایش ریخته و صورت سفیدش را قاب گرفتهشانه

 .دست لرزیددست زن روی صورتش نشست. از شدی 

آرزوم اینه برگردم به دنیا و تو و داداشت رو ترک نکنم. -

ز هاست که دلت رو پر یمبرگرد وگرنه حرست  .کنه. ببیر

تصویری از کودیک و نوجوایز خودش و صادق از جلوی 

جای آن ها بهچشمانش رد شد. تصاویری که در تمام آن

ن، حضور داشت  .زن، مادرشان، نسیی

ردم و به برادرت بگم دوستش خواد برگدلم یم-

 داشتم...همیشه...بهش یم
 

 ؟یک

خواست بازگردد. مژده شش را به ترسیده بغض کرد. نیم

 چرخاند و به جایی اشاره
 .کرد  سمنی
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رد دست او را گرفت و نگاهش به ساعت شنز رسید. 

ساعنی که هنوز حجم زیادی تا خایل شدن داشت اما 

 .تریک بزرگ برداشته بود

-، ...هنوز شکنه و فرصتت تموم یمیم بمویز ز شه...ببیر

ز چه با سوز برات یم  !خونهفرصت داری...برگرد...ببیر

جز تو در قلبم نگر عشقی ندارم، نه/ غم شود پیدا مگر »

 «گذارم؟ نهمن یم

دوست نداشت بشنود. دوست نداشت بازگردد. 

ز خواست کنار مادرش بماند. لبیم هایش برای گفیی

  .باز شد ویل صدایی نداشت ی "مامان"کلمه

...یادته؟ وقنی افتادم - صدات رو اون روز جاگذاشنی

 ِ
ی، دخیی جلوی پاهات! وقتشه صدات رو پس بگیر

ی، عزیز   .دلم مامان. وقتشه انتقام من و خودت رو بگیر

نگاهش روی صورت زن چرخید. دلش برای مادرش تنگ 

ب بود. برای نگاه گرمش. خواست بغلش کند که مژده عق

 .کشید
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. باید بری و صدات رو پس - نه، صبورا...نه...نباید بمویز

ی. باید بری پیش دادشت...نذار دلتنگت بمونه  !بگیر

ذارم کیس نگاه چپ خدا نیمصبورا...عزیزم...برگرد...به»

 به مهدی کمک بهت بکنه. با خودم یم
ً
برمت. اصال

کنم...مهدی رو هم نخواسنی خودم کنم و دورت یمیم

کنم. تو فقط برگرد...دیگه حرفات رو باور ریت رو یمنوک

 «!کنم...نذار داداشت تنها بمونهیم

صدای صادق در فضا پژواک شد. نگاهش در اطرافش 

ز اطرافش چون دره ای چرخید. نور رفته بود و زمیر

شعت ایستاد و نگاهش به شد. بهسنگالخ دیده یم

تر تر و بزرگسمت ساعت شنز چرخید. ترکش عمیق

های شد. بوقشده بود. صداهایی عجیب در فضا تکرا یم

داری مثل بوق دستگاه کاردیوگرام و فریادهای نه! کش

بقلبش درد یم آهنگ صدا، نور کمیی کرد. با هر رصز

ز آمادهیم  .کردی بلعیدنش دهان باز یمشد و زمیر

 .نمون، صبورا-
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ا دهان باز کرد تا مادرش را صدا بزند و کمک بخواهد ام

 .صدا نداشت

 .یسر بمویز برای همیشه الل یم-

 «صبورا...خدااا»

صدا انگار تمام بدنش را لرزاند. قلبش،جسمش، تکان 

هسخنی خورد و ناگهان همه ز تیر تار شد. صدای و چیر

های کشدار تمام گوشش را پر کرده بود. بار دیگر با بوق

 .دردی کشنده به باال پرید. کیس فریاد زد

" .  "!برگشتبرگشت دکیی
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بود ویل  مقابل تخت ایستاد. اتاق خصوض و بزرگ

 یم
 

کرد. دلش برای دخیی بینوای روی احساس خفگ

ی که رنخر را با رنخر دیگر تخت یم سوخت. برای دخیی

بود. پنج روز از به هوش آمدن صبورا  جایگزین کرده

 روز از آسیب گذشت و دوازدهیم
 

روز  اش! دوازدهدیدیک
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خواست به دردآلود را پشت ش گذاشته بودند. دلش نیم

کند. بغض و سکوت اتاق داشت   وضعیت صبورا نگاه

 .کرداش یمخفه

 .ت دادخدا تو رو دوباره به خانواده-

ی صبورا نشاند. بعد از چند سال صدایش اخم به چهره

فهمید که صبورا عالوه بر درد نشینز خوب یمهم

به دلیل خودکیسر برایش  جسیم، درد روچ دارد. 

پزشک دانست دیدن روانمشاوره تجویز کرده بودند و یم

دانست و مشاور برای صبورا آزاردهنده است. صادق یم

که صبورا قبولش دارد و از او خواسته بود با خواهرش 

شناس مالقات حرف بزند تا صبورا قبول کند و با روان

 .کند

.فکر کردم از دستت وقنی صادق با گریه به من زنگ زد.. -

 . دادم...نفهمیدم چطور اومدم اینجا...خوشحالم برگشنی

 .اندهمه خوشحال

کنار تخت ایستاد و اخم پیشایز صبورا را با نوازش باز 

 از 
 
کرد. بعد از یک ایست قلنر کامل که صبورا را تقریبا
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تنها قلبش به احیا جواب وار نهها گرفته بود، معجزهآن

ه بعد از چند ساعت، سطح هوشیاری داده و برگشته ک

 .هوش آمده بود روز به شعت باال آمده و بعد از یکبه

هایی داشت که کرده و کبودی  صورت زیبای صبورا ورم

ی از موهای زیبایش نبود و رنگ یمکم یر کم شدند. خیر

جای آن باندی کاله مانند روی شش قرار داده بودند و 

  .ش را قاب گرفته بودروشی بدشکیل، صورت رنجور 

 .دونستمچه بدخواب بودی و من نیم-

صبورا با درد دست بلند کرد و دست سها  را گرفت. هر 

شد که سها خدا را شاکر شود. آن حرکتش باعث یم

به توانست ریزی و کمای پس از آن یممغزی و خون یرصز

های شدیدی به مغز دخیی جوان بزند ویل خدا آسیب

ها باور و انتظارش را زودتر از آنچه پزشکیارش بود و 

ی که جز معجزه هیچ نام  ز داشتند، چشم گشوده بود. چیر

شدن  شد بر آن گذاشت. نه به خشکدیگری نیم

. حافظه اش خوب مفصل رسیده بود و نه به زخم بسیی

 عمرش را با بود و همه را یم
ی
شناخت اما قرار بود باف
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 کند؛ بدون پاها
 

یش و به همراه نقیص بزرگ زندیک

به قابل تحمل که همه نایسر از رصز ی شدردهای گایه غیر

ی شدیدی بود که به ش و کمرش وارد شده بود. نتیجه

تصمیم ناگهایز و احسایس خودش. عالوه بر آن حرف 

ش یمنیم ی که شنیدنش زد و دکیی ز گفت ارادی است. چیر

 .یو کرده بودیسی یسپدرش را روانه

 کردی؟ یم خییل ترسوندیمون،-
 

خوام صبورا. چرا دیوونگ

شم...فقط بینم الل یمدعوات کنم...اما...چشمات رو یم

 .کنم که برگشنی خدا رو شکر یم

ز شخورد.  قطره اشگ از چشم صبورا چکید و به پاییر

 .انگشت سها رد اشک را گرفت

کن تا بفهیم چقدر عزیزی. به   به مهدی و داداشت نگاه-

ن  !علیت و پدرت و...منه...حنی داداشخانم، هنگامنسیی

صبورا اخم کرد و سها غمش را در شوچز کالمش پنهان 

 .کرد

شد ها...باورت یممهدی خوب جای خودش رو باز کرده-

 ؟این همه روز باالی شت بمونه
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ز رد  صبورا با غم به پاهایش نگاه کرد و سها با گرفیی

 .نگاهش، بغضش را فرو داد

جیغوت تنگ شده. صدای جیغحرف بزن...دلم برای -

...یمدونم یمیم دویز که من عادت کردم تویز حرف بزیز

زدنت...شنونده بودن رو بیشیی دوست دارم. ناز به حرف

 .مهدیتصادقت و آقا کردنت رو بذار برای داداش

 .های صبورا کردی چشملبخند سها اشک را روانه

رم رو برات ریم دانشگاه. این تپات که از گچ دراومد، یم-

مرخیص رد کردند، زیبای خفته. برات پرسیدم؛ فقط یک 

...بعد بریمترم عقب یم گردی ور دل خودم و افنی

یغرغرات رو از ش یم  .گیر

صبورا با غم چشم بست و با صدایی که انگار از 

ون یمفرسنگ  .آمد، زمزمه کردها فاصله بیر

 ؟با این پام-

 !رد. حرف زده بودسها ناباور به صورت صبورا نگاه ک

 !صبورا...تو حرف زدی-
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به دکیی گفتم...بهشون نگه...نیم...خوام حرف -

 .بودم بزنم...کاش...برنگشته

 دلت یم-
 

 ؟آد صادق و مهدی رو ببینز و این رو بگ

 .بگو...مهدی بره-

شد. سها هایی که عصنر یملکنت داشت. مثل تمام وقت

فت برود؟ به گدستش را نوازش کرد. باید به مهدی یم

هایی خسته، منتظر بود اجازه مرد جوایز که با چشم

ز به پادگان، محبوبش را ببیند  د و قبل از برگشیی  ؟بگیر

 .مهدی دوستت داره-

ی چشم صبورا چکید و به جهت اشگ دیگر از گوشه

 .مخالف سها  نگاه کرد

 .نکن با خودت و مهدی این کار رو نکن. عجله-

 .خوادمهدی...زن سالم...یم-

وشوهری شما! تو درس بخویز اونم کارش کو تا زن-

 .درست بشه

 داد ش صبورا به
 
شعت به سمتش چرخید و تقریبا

 .کشید
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 .من معلولم...هیخی نیستم-

شعت باز شد و مهدی داخل آمد. نگاهش در اتاق به

های صبورا چرخید. صبورا نگاه دزدید روی صورت و لب

 .و لب گزید

 ؟صدای تو بود این...این -
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مهدی بغض داشت وقنی این را گفت و کنار صبورا 

 .ایستاد

 !صدات رو شنیدم...روت رو بکن این طرف، صبورا-

صبورا مرصانه شش را برنگرداند. سها به دست 

ز شدهمشت ی مهدی نگاه کرد و ایستاد و با بدنش بیر

 .مهدی و تخت فاصله انداخت

 ؟بذاریشه...ما رو تنها یم-

شد. مهدی با ناراحنی  نگاه سها ملتمس به مهدی دوخته

شعت خارج شد. سها آه کشید و ها پشت کرد و بهبه آن
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به سمت صبورایی که صورتش از اشک خیس بود 

 .چرخید

مامانش...دیدم...فکر کرد...خوابم...بهش -

 !شهگفت...این...این دخیی برات زن نیم

ف  .عید نبودخانم بسها لب گزید. از اشر

وشوهری؟ از خود مهدی ای هست برای زنچه عجله-

 ؟خواد پرسیدی چی یم

...داره...راست گفته! من...دیگه خانم-
ی
م چه فرف دکیی

 !شمنیم

...اما  وضعیتت فرق کرده. حق- داری االن ناامید بایسر

ز کمهمه  .شهکم درست یمچیر

 !؟با وجود فلج بودنم-

سمت خودش برگرداند. سها عصبایز صورت صبورا را به 

نگاه لرزان صبورا که در نگاهش نشست لب گزید و 

 .صورتش را بوسید

دوست داری فقط من رو حرص بدی... باشه...همون -

...تو فلخر و دیگه به درد نخوریکه تو یم
 

 .یک



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

. اجازه داد اشک های صبورا قلب سها را لرزاند اشک

 .صورتش را تر کند

کس مربوطه نه هیچی شما...به خودتون رابطه-

دیگه...من جای تو نیستم صبورا...سخته...فراتر از 

تحمله...اما...به خودت مهلت بده...اجازه بده مشاورت 

، من...چقدر  کمکت کنه....برادرت...تو باید خوب بدویز

ز یگ مثل صادق رو دارم...مهدی رو دیگه  حرست داشیی

  ؟خوای قبول، اما صادق گناهش چیهنیم

 .بورا درهم گره شدهای صاخم

 ؟چرا با صادق بدی-

ز رفته...تا - بابا گفت...گفت راضز بوده...برای همیر

 !من...رو نبینه

ساننی صبورا را که از زیر باند مهلوم بود، سها موهای یک

 .شدتر دیده یمسالنوازش کرد. با این موها بچه

. ازش بخواه برات بگه چرا یم ی صادق اشتباهدرباره- کنز

ه. بهش بگو سها گفت راستش رو بهم بگو...اما پدرت رفت

دروغ گفته. اون روحشم خیر نداشته. توی این مدتم 
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وآتیش زده. با پدربزرگت و عموهات خودش رو به آب

، درگیر شده به خاطر مهدی...چه باور کنز چه باور نکنز

ی صادق بود که مهدی رو کشوند باالی شت...درباره

.گناه مادرش رو پاش ننویس...مهدی نوا هم.. اون پرس یر 

 یر 
هوش بودی فهمید پاهات مشکل پیدا هم وقنی

تونست همون وقت رهات کنه...صبورا به کرده...پس یم

...مثل پدربزرگت  جای بقیه فکر نکن و تصمیم نگیر

 !نباش

حرف سها باعث سکوت صبورا شد. سها کمکش کرد 

 .بنشیند

 یر  نگه-
ز ز مهدی...عیر

 .رحمیهداشیی

به خودتون فرصت بده...شاید حق با تو باشه...شاید -

چند وقت دیگه رهات کرد و رفت یا خودت 

نخواستیش...ویل االن و با وجود فداکاریش، 

انصافیه...خوبیش اینه نه عقد کردید و نه یر 

تونید همدیگه رو دوباره بشناسید. از نامزدید...راحت یم

 !اولم گفتم که ازدواج براتون زوده
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کرد. مهدی ماندیز نبود و این   ناامید به سقف نگاه صبورا 

خواست. دانست. دلش بحث کردن نیمرا خوب یم

زده بود تا از او کمک بخواهد.  خسته بود. با سها حرف

ی که به ز خاطرش بازگشته بود و برای رسیدن به برای چیر

آن، به کیس جز سها اعتماد نداشت. شب قبل دوباره 

خواست. ود و مادرش کمک یمخواب آنجا را دیده ب

د  .دست سها را در دست فرسر

 ؟کنز خوام پلیس رو ببینم...کمکم یمیم-

منتظره  سها به صبورا نگاه کرد. حرف صبورا چنان غیر

 .اش کردبود که شوکه

پلیس مگه باهات حرف نزده؟ صادق گفت با تکون -

 !دادن شت جوابشون رو دادی

داد. حنی با یم ی بدیهایش مزهصبورا لب گزید. لب

ز کردن صورتش توسط هنگامه باز هم طعم بد  وجود تمیر

 .در دهانش پیچید

 .ی...سقوط بوددرباره-

 .سها اخم درهم کشید
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 یم-
 

ز جدیدی بهشون بگ   ؟خوای چیر

 !گفتند خودم رو پرت کردم...با تکون ش گفتم...نه-
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ده شد. صادق هم به او گفته بود که  قلب سها فرسر

صبورا ادعای پدربزرگش را مبنز بر خودکیسر رد کرده 

است. پلیس پدربزرگ صبورا را بازپریس کرده بود ویل 

مرد حرفش را پس نگرفته و صبورا را متهم به  پیر

گویی کرده بود. صبورا به پلیس فهمانده بود که دروغ

 یک اتفاق بودهحادثه
 
است ویل پدربزرگ  ی سقوط رصفا

 .ه حادثه خودکیسر استصبورا ارصار داشت ک

 !خواد منم محکوم کنهمثل..مثل مادرم...یم-

 .سها گیج به صبورا نگاه کرد

 ؟منظورت چیه-

تهدیدم کرد...عقب رفتم...حرفای بدی زد...حالم بد  -

شد...اونقدر عقب رفتم که...پرت شدم...خودم 

 !رو...ننداختم! مثل مادرم
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را  های شد او های صبورا، دستسها گیج از حرف

د   .فرسر

بچه بودم...اما...اما دیدم...دیدم که...داشتند دعوا -

کردند...با...بابام! مامان...عقب اومد...بابا...دستش یم

 .رو بلند کرد...مامان...پرت شد

سها صورت خیس از اشک صبورا را به سینه چسباند. 

شک زد. آنقدر تند که یر ترسیده بود و قلبش تند یم

 .ردکصبورا احساسش یم

بابابزرگ رسید...بابا...باال ش مامان بود...بردش...من -

موندم...من رو...گذاشتند و رفتند...بعد...مامان 

عالمه خون زیر شش مرد...چشماش باز بود...یک

بود...شش رو فشار دادم...مثل دماغ من که خون 

داد...اما نشد...نشد...مامان مرد! اومد و فشارش یمیم

ه  ....من...من نتونستم خوبش کنمگذاشتند بمیر

خورد. دلش هم یمکرد هر لحظه حالش بهسها حس یم

زد. حنی قادر داشت و قلبش در میان دهانش یمپیچ بریم

 .ای حرف بزندنبود کلمه
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 !عکس...توی دستش بود که مرد...خودم...برش داشتم-

لرزش تن صبورا سها را به خود آورد. حمله داشت. مثل 

 .پریددید و از خواب یمکابوس یمهایی که  شب

آرم، باشه؟ رم پلیس یمآروم عزیزم، آروم تو رو خدا...یم-

 !آروم باش االن

د و بدن شعت دکمهسها به ی احضار باالی تخت را فرسر

س به لرزیدن افتاده بود،  صبورایی را که از شدت اسیی

شعت در اتاق زحمت روی تخت خواباند. پرستاری بهبه

 .د. با عصبانیت کنارش زدظاهر ش

 افتاد؟ چرا یم-
ی
 ؟لرزهچه اتفاف

 .زد. حالش بد شد. سابقه دارهداشت حرف یم-

 .ای از حرکت ایستادپرستار برای لحظه

 ؟ی حمله داره و اذیتش کردید سابقه-

این را گفت و مهلت نداد سها از خودش دفاع کند. 

ون و همکارش را صدا کرد. طویلبه  شعت سها را بیر

نکشید که پزشگ هم به اتاق پیج شد. سها نالید و به 

دیوار تکیه داد. مهدی شاسیمه از آخر سالن رسید. 
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صادق و دکیی صبورا همراهش بودند و این برای سها 

ها را از حرف زدن خواهرش عجیب نبود. رفته بود تا آن

باخیر کند. صادق و مهدی با هم صمییم شده بودند و 

ی نبود ک ز ه به چشم نیاید. مهدی خودش را به این چیر

گیر صبورا ثابت کرده بود. دکیی وارد اتاق شد برادر سخت

 .و دو مرد جوان مقابلش ایستادند

 ؟چی شده-

های صبورا تن لرزانش را به آغوش کشید. هنوز از حرف

بود. مهدی به سمت اتاق رفت که پرستارها و  شوکه

بستند. دکیی صبورا با ها خارج شدند و در اتاق را پزشک

 .عصبانیت مقابلشان ایستاد

س برای - قرارمون چی بود، آقای کاظیم؟ شوک و اسیی

بخش بهش زدن. به پرستاری خواهرتون سمه! آرام

 من یم
 

سپارم که دیگه هیچ مالقایی بدون هماهنگ

 .نداشته باشه

آمد. سال یمبه سمت سها چرخید. به نظر مردی میان

 !پنجاه یشاید اواخر دهه
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 ؟چی شد سکوتش رو شکست-

. بعد هم حالش بد شد-  .خودش حرف زد، خییل ناگهایز

 ؟چی گفت؟ از روز حادثه گفت-

های نگران صادق بود. دلش در نگاه سها به چشم

ز تب ز مانده بود. صدایش آن وتاب گفیی قدر آرام و نگفیی

 .شدبود که اگر سکوت سالن نبود، شنیده نیم

 !پلیس حرف بزنهخواد...با یک یم-

ابروهای دکیی درهم گره شد و نگایه معنادار با پرستار 

 .ردوبدل کردند

 .اند تا یک پلیس به اینجا بیادمالقات ممنوع-

 نزند. با دورشدن 
ز
پیام آنقدر واضح بود که کیس حرف

ها و پرستارها، نگاه صادق روی سها نشست.  دکیی

زد. یمهایش را مشت کرده بود و رنگش به کبودی دست

 .هایش غریداز میان دندان

 ؟چی گفت-

سها به مهدی که با نگرایز از پنجره در داخل اتاق را نگاه 

 .کرد نگریستیم
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عقب رفته تا فرار کنه ویل گفت خودکیسر نکرده...عقب-

 .سقوط کرده

 .صادق اخم درهم کشید

 !ی قدییم به پلیس بگهخواد...از یه حادثهیم-

کرد و مشنی که به بدنش سها به دست صادق نگاه  

ی یم ز خواهد کوبیده شد. با خود فکر کرد صبورا چه چیر

ی مرگ مادرشان صحیح بگوید؟ آیا شک او به نحوه

وع شده  ؟است و راند آخر شر

شون یم-  .کنمخودم، خیر

هایی -
ز نه آقاصادق، بسپارینش به من. قبلش باید یه چیر

 .به پلیس بگم

. نگاه مهدی صادق عصنر پنجه میان موهایش کشید 

دانست مهدی حق ها بود. سها دیگر نیمپرسؤال روی آن

ز دارد یا نه. آرام  طوری که فقط صادق بشنود   دانسیی

 .زمزمه کرد

های خواد مهدی بره. غیر از حرفصبورا یم-

تون رو دگرگون کنه و ناخوشایندی که ممکنه خانواده
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 بدونه، صبورا به
ً
خاطر ممکنه نخواید مهدی فعال

 .خواد مهدی کنارش باشهعیت پاهاش نیموض

ز در صادق اخم کرد. از تمام حرف های سها یک چیر

های ناخوشایندی که خورد؛ حرفگوشش زنگ یم

 .کردخانواده را دگرگون یم
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صادق به سمت مهدی رفت. برایش سخت بود حرف 

ز از احساس خواهرش و بدتر از آن، از رو  زدن با او. گفیی

ته واهمه داشت. هرچند مهدی باید کردن گذش

ماند یا برای دانست و بعد تصمیم با خودش بود یا یمیم

 این دور شدن همیشه دور یم
 
شد. برای صبورا قطعا

 .کردکم عادت یمسخت بود ویل کم

 .باید باهم حرف بزنیم-

 خواید دورم کنید، من کفیی جلد شدم...فایدهاگه یم-

 .نداره

 ؟بخواد که بریحنی اگه صبورا -
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هایش زد. صبورا دار به صادق و اخممهدی لبخندی جان

 .شناخترا خوب یم

 !خصوص اگه صبورا بخوادبه-

دانست که مثل صبورا خودش هم کرد. یم  به سها نگاه

تواند به این دخیی خواهرانه اعتماد کند. بیشیی از یم

 که در چشم
ی
 .هایش ترس غرینر خوابیده بودصادف

گم های مادرم رو شنیده. راستش...نیمدونم حرفیم-

سیدم، نیم گم نگران آینده نیستم، اما اگه االن پا پس نیی

دونید، روزی که شنیدم بیماری مادرتون بکشم نامردم. یم

دادم اگه چیه و پدرتون چطور پاش مونده، به خودم قول

طوره بخوام...انگار خدا داره بد صبورا رو خواستم...همه

کنه، پس دورم نکنید! شده دوباره به دستش حانم یمامت

 .آرمبیارم، یم

د و نگاهش را این را به سها گفت و شانه ی صادق را فرسر

 .از سها گرفت

هم ریخته تون بهدونم خانوادهبهم مهلت بده داداش. یم-

 .اما بذار من یه گوشه بمونم
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 .صادق نگران و کالفه دست روی دست مهدی گذاشت

 .ذارمنخوادت...نیماگر -

 .مهدی لبخند زد

ش عقب - دو ساله درس عاشقی مشق نکردم که با یه ترسر

گردم پادگان. یه کنم و بریمبکشم. باهاش خداحافظز یم

ونیم مونده از شبازیم رو که بگذرونم، اونم عادت ماه

دونم چکار کنم...البته اگه کرده به وضعیتش...بعدش یم

 .اجازه بهم بدی

ی صبورا اجازه دهد. از فته بود اگر خانوادهمهدی نگ

هایی دیده و 
ز صادق اجازه خواسته بود. در این مدت چیر

فهمید و درک شنیده بود که تنهایی صبورا را بهیی یم

 تنهایی صادق را و اینکه بزرگیم
ز تر حقیقی کرد. همچنیر

 .صبورا، صادق است

 ؟مادرت موافقه-

 .به سها نگاه کرد

م و عقد کنم،  اگه مامان بیاد -  بگیر
و تعهد بده من هر زیز

 براش نیم
ی
افته و بعدم تعهد بده در آینده هیچ اتفاف
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کشم کنار. من خودم قراره تا آخر عمرم سالم بمونم، یم

بچه نیستم، سهاخانم. تصمیمم هم احسایس رصف 

نیست. فکر کردم بهش...تموم روزهایی که باالی شش 

 .کشمون، عقب نیمبودم. بدون فرصت دادن به خودم

هایی از غرور و توانست رگهسها ابرو باال انداخت. یم

 .خردکن مرتیصز را در برادرش ببیندجدیت اعصاب

ی صادق داخل اتاق نگران شی تکان داد و مهدی بااجازه

ز نگاه  شد. صادق پریشان به سمت سها چرخید و به زمیر

 .دوخت

ی عملیه عدهراه سخنی در پیش دارند. االن امیدش به و -

 .درصد بهش امید دارهکه دکیی فقط یس

سها این را گفت و آه کشید و صادق در تأیید حرفش ش 

 .تکان داد

  ؟آیید پیش پلیسبا من...یم-

نگاه صادق از کف جدا شد و به سمت انتهای سالن 

 .شدندکشیده شد. هنگامه و مادرش نزدیک یم

 .ندونه آم...فقط...کیسمهدی رو روونه کنم...یم-
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 .سها رد نگاه صادق را گرفت

 ؟هنگامه نگفته اون روز چی شده-

خونه گریه یم- ز کرده که صدای سقوط توی آشیی

ون و صبورا رو یر شنوه...یمیم ها هوش کنار پلهره بیر

ز بوده که زنگ یمیم زنه اورژانس چون بینه. محمدحسیر

ن هم یم  .رسههمه شوکه بودند...همون موقع نسیی

 ؟دی نیست جز پدر و پدربزرگتونپس شاه-

ز توی اتاق بودند. شاهد - پدرم و عاقد و محمدحسیر

 .فقط پدربزرگمه

ه شد. پدربزرگ صبورا از چه  ز خیر سها با ناراحنی به زمیر

قدر که برای دور و الل ترسید؟ از رو شدن گذشته؟ آنیم

اش حارصز بود هر کاری انجام دهد؟ کردن نوه

ز نیمدانست که خون روی زمنیم ماند و عاقبت انتقام یر

د یم  ؟گیر

ز  با نزدیک شدن هنگامه، مهدی از اتاق خارج شد. بیر

ز  تر از قبل بود و این از هنگامه و صادق، فضا خییل سنگیر
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ن حنی  چشم سها دور نماند. بدتر از آن، صادق به نسیی

ام زیادش به او نبودنگاه نیم ی از احیی  .کرد و خیر

 .حالش بد شدهشده؟ پرستار گفت چی -

ن، به سها صادق نیش خند زد. بدون دادن جوایر به نسیی

 .کرد  نگاه

ون منتظریم. یم- ریم اول ترمینال بعد من و مهدی بیر

 .دنبال کار شما

سها با فکر به مردی که لجبازانه خودش را تحمیل 

 .کشیدروزهایش کرده بود، آه 

ودتون رم. بعد خشما برید ترمینال، من با آقاشهاب یم-

 .رو برسونید

ی صادق ش تکان داد و با مهدی دور شد. اشگ از گوشه

 .چشم هنگامه افتاد

 .من مقرص نبودم-

 .سها دست او را به دست گرفت

 .شهدرست یم-

ن به دیوار تکیه داد  .نسیی
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شه. صادق من رو مقرص دیگه هیخی درست نیم-

ش بهم ذاشتم پرِس برادری که گه نباید یم. یمدونهیم خیر

داره، پا پیش بذاره. مگه من  رسیده بود خارج از ایران زن

توان مخالفت دارم؟ مگه کیس حرف من براش مهمه؟ 

. اگر یمیم ایستاد مثل االن گفتم، یمگه چرا بهم نگفنی

ز  حاال هم همه، من رو مقرص روابط مقابل پدرش. همیر

ز هاش یمبد خلیل و بچه دونند. امید داشتم محمدحسیر

دونستم با پدرشوهرم عقل کنه و کنار بکشه، چه یم

 .زدوبند کردند

 

 ۲۵۹پارت#

 

ش خفه شدهق ن میان آغوش دخیی  .هق نسیی

ن خانم-  !نسیی

منز کرد و به در نگاه گریان زن روی او نشست. سها من

کرد، این زن کرد. اگر صبورا دهان باز یم  اتاق صبورا نگاه

 .دیدهم آسیب یم
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ضا برید فکر کنم...بهیی - ه یه مدت با هنگامه و علیر

 .ی خواهرتونجنوب...خونه

 پریده به اخم
 

ن درهم رفت و هنگامه با رنگ های نسیی

 .سها نگریست

 ؟شده؟ چه خایک بر شم شدهچی -

ن نگاه کردسها لب  .هایش را تر و به نسیی

اگه بمونید...ترکش بمنر که قراره منفجر بشه...به شما -

 .زنهآسیب یم

 بزند که با فشار انگشتان مادرش، هنگا
ز
مه خواست حرف

 .روی دستش ساکت شد

ها خلیل...حالش خوب نیست...باید عمل بشه...بچه-

 .فرستم برندرو یم

مونم مامان. برای دور کردنم نقشه نکش...بگید من یم-

 !چی شده

ن نالید  :نسیی

 .خواد از گذشته حرف بزنهفکر کنم...صبورا یم-

 ؟ستید دون.یمشما.. -
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قنی من زن خلیل شدم صبورا حرف زنم. و حدس یم-

زد. بعد هم که به حرف اومد، روز حادثه رو فراموش نیم

وع شد. توی کرده بود. تا اینکه کابوس هاش شر

زد...خلیل دیگه نذاشت های عجینر یمخواب...حرف

 هم...یه بار باباش رو با گذشته 
 
ا پیشش بمونم...اخیر

های کابوساش...راست م...حرفترستهدید کرده...یم

 .باشه

 .سها آه کشید

بخش ی عصنر داشته و با آراممن باید برم. صبورا حمله-

 .خوابیده. مراقبش باشید

ز شخورد و به دیوار تکیه  ن وایی گفت و روی زمیر
نسیی

داد. سکوت سها یعنز تأیید حدسش و این یعنز عمر 

زده به روزگار آرامششان شآمده بود. هنگامه وحشت

کرد. کنار پای مادرش زانو   العمل مادرش نگاهسها و عکس

 زد. دست
 

هایش را گرفت. به خاطر داشت که در بچگ

وع کابوس های صبورا، اتاقشان را جدا کرده بعد از شر

 .کرد. ترس را با تمام وجود احساس یمبودند 
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سها مادر و دخیی را تنها گذاشت و با خداحافظز آرام از 

ور شد. گویسر را از جیب کیفش خارج کرد و نام ها دآن

طور وجو کرد. همانشهاب را در لیست تماسش جست

شد به نایم که برای شهاب برگزیده که تماس برقرار یم

غیببود نگاه  .کرد: تیر

 

 ۲۶۰پارت#

ی نه شد بود و نه گرم ویل عرق به جانش  اتاق کالنیی

صبورا آنقدر  ینشسته بود. برای مالقات با افرس پرونده

معطل شده بودند که صادق هم از راه رسیده بود و حاال 

ز سکوت خفه ی اتاق توسط کنندههردو منتظر شکسیی

ها جدا افرس بازپرس بودند. شهاب با آمدن صادق از آن

شده و به ماشینش رفته بود. دلیلش این بود که شاید 

صادق دوست نداشته باشد او وارد مشکالت 

 
 

خاطر درک باالیش ود و سها چقدر بهشان شخانوادیک

تحسینش کرده بود. نگاه سها کالفه روی مرد مقابلشان 

 بود که درجهروینشست. روبه
ی
ی شان پلیس بداخالف
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داد و مشخص بود اوقات لباسش شوایز را نشان یم

ها جنگ داشت. است که با نگاهش با آن خویسر نداشته

داده موهای مجعدش فضای خایل شش را پوشش 

بودند و ابروهای پهن و درهمش در بیننده ترس القا 

ها کشید کرد. شوان باالخره دست از کنکاش ظاهر آنیم

 .و سکوت ناخوشایند اتاق را شکست

گفتید که خانم صبورا کاظیم قصد داره با ما حرف -

 ؟بزنه

 .سها شی به تأیید تکان داد

دی از دو روز قبل که ایشون رو دیدیم، اتفاق جدی-

 ؟ای بزنند افتاده یا اینکه قراره حرف تازه

 .سها جواب داد

...هم هست - حرف صبورا مربوط به حادثه نیست. یعنز

 ؟و هم نیست. چطور بگم

ی مرد به صندیل تکیه داد و سها توانست رد زخیم گوشه

 .چشم او ببیند

 .تون رو حفظ کنید و توضیح بدیدخونرسدی-
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ز پزشکش خواسته بود تونه حرف بزنه. ادوست من یم-

 .به همراهاش نگه و فقط با من حرف زده

های شوان و نگاهش روی صادق کنجکاوی میان چشم

 .نشست

اعتمادی به اطرافیانش با توجه به حادثه قابل یر -

 ؟توجیهه ویل چرا با ما حرف نزد 

سها آب دهانش را قورت داد. این سؤال خودش هم بود. 

 .خودش را داد شوان مکنی کرد و خودش پاسخ

البته اون روز پزشکش اجازه نداد تنها باهاش مالقات -

کنیم و غیر از خودش، نامادری خانم کاظیم هم توی 

 !اتاق بود و شاید این مسئله رو توجیه کنه

ز   .نگاهش باز روی صادق نشست، سخت و سنگیر

ز - بار هست که  و شما اون روز بیمارستان نبودید. اولیر

 !بینمتونیم

 .میان ابروهایش را فشار دادصادق 

پدرم همون روز سکته کرد. مجبور بودم کارهای -

ن یش رو انجام بدم. نسیی خانم، همرسش، خیر بسیی
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نداشت وگرنه ایشون هم توی اتاق حارصز نبود و شخص 

 .گرفتای جاش رو یمدیگه

 .آمدصادق پریشان بود و این به چشم یم

 خواهرتون از شما یم-
ی
 ؟ اعضای خانوادهترسه؟ یا از باف

 صادق را که دید به جای او به حرف آمد
 

 .سها درماندیک

اعتماد هم هست صبورا با برادرش قهره. البته بهشون یر -

چون دچار سوءتفاهم شده. خیر دارید که صبورا رو 

کنه برادرش زور شوهر بدند، فکر یمخواستند بهیم

ثل دست پدر و پدربزرگش بوده، حنی نامادریش که مهم

 !دخیی خودش بزرگش کرده

ی پیشایز صادق کرد و های برجستهشوان نگایه به رگ

 .دوباره به سها نگاه دوخت

گفتید حرف دوستتون مربوط به حادثه نیست، پس -

 ؟مربوط به چیه؟ اطالیع دارید 

نگایه به صادق کرد. اگر صادق نبود سها مردد نیم

اما ترجیح توانست برای پلیس توضیح دهد تر یمراحت
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داد صادق حاال و از زبان او ماجرا را بفهمد تا از پلیس یم

 .یا دیگری بشنود. نفیس عمیق کشید و به حرف آمد

 که -
 

صبورا توی کودیک شاهد مرگ مادرش بوده، مریک

خودکیسر گزارش شده. مادر باردارش خودش رو از باالی 

ز پرت کردهپله   .ها به پاییر

نگاهش را به سهایی دوخت های ریزشده شوان با چشم

اش نشسته بود. این را های عرق روی پیشایز که دانه

اش تعادل روچ صبورا و خودکیسر  دانست. دلیل عدمیم

ز موضوع ذکر کرده بودند  .را همیر

 ؟تأثیر اون حادثه دوستتون خودکیسر کردهو تحت-

نه، صبورا خودکیسر نکرده. به شما هم گفته. به من -

رفته تا از پدربزرگش دور عقب یمگفت که چون عقب

ز افتاده! پس خودکیسر منتفیهبشه، از پله  .ها پاییر

پشتش کشید و نگاهش دوباره به شوان دسنی به ریش کم

  .مرد ساکت مقابلش کشیده شد

منتظرم بیشیی توضیح بدید، چون گویا برادرشون اطالع -

 .زیادی ندارند
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کنه شده...فکر یماعتماد گفتم که صبورا به آقاصادق یر -

خواست قبل از طرفدار پدر و پدربزرگشه و خب...نیم

دار بشه  !پلیس، برادرش خیر

ز صادق هم روی او بود.  عالوه بر شوان حاال نگاه سنگیر

سها آب دهانش را قورت داد. با خود تکرار کرد فکر کن 

ها دانشجویانت ای و اینروی سن سخرایز ایستاده

س! اما ترس  ه زده بود دور هستند. نیی  چنیر
و نگرایز

 !گلویش

خب موضوع چیه،خانم آذین؟ درست گفتم فامیلتون -

 ؟رو دیگه

سها شی به تأیید تکان داد. فامیلش را در بدو ورود 

  .پرسیده بود

تونستم فقط برادرش رو بفرستم اینجا و راستش من یم-

خواد با پلیس حرف بزنه. شک نداشتم بگم که دوستم یم

خواستم ش بازه...اما...یمکردید چون پروندهکه قبول یم

قبل از صبورا باهاتون حرف بزنم. صبورا ترسیده...اگر 
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نگایه مثل نگایه که االن روی من دارید بهش بندازید 

 نیم
ز
 .زنه. اون نیاز به حمایت دارهحرف

های شوان نشست و صادق برای لبخند لبخند روی لب

و کیم  زدن مقاومت کرد. سها نفیس گرفت

 .نفسش بیشیی شداعتمادبه

 !؟از من ترسیدید -

 .ترس نه...اما...راحت هم نیستم-

رک بودن سها باعث شد صادق هم لبخند بزند و ابروی 

د  .مخاطبش باال بیی

 

 ۲۶۱پارت#

نگران نباشید خانم آذین و توضیح بدید چی اینقدر -

 من مالحظه
 
ی دوست بیمارتون پریشونتون کرده. قطعا

 !نمکرو یم

تر شده بود و این باعث راحنی خیال صدای شوان مالیم

س  سها شد. نگاه از او گرفت و به انگشتانش داد. از اسیی

دانست به خویز سفید شده بودند. باید هرچه یمو کم
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کرد. شک نداشت گفت و کار صبورا را آسان یمپلیس یم

ز   .بود علت صبورا با او حرف زده به همیر

ی که صبورا - ز خواد تعریف کنه مربوط به مرگ یم چیر

ای از دوران کودیک که تا االن باهاش بوده مادرشه. خاطره

  !و اون رو بیمار کرده

بار از ش جدیت و توجه درهم تنیده  ابروهای شوان این

 .شد. نگایه به سها کرد و حرفش را زد

های پدر و پدربزرگ خانم کاظیم، ایشون طبق گفته-

بسیار کوچک بودند و چون حادثه موقع مرِگ مادر 

جلوشون اتفاق افتاده و چند ساعت با جسد تنها شده، 

 !ها روایز آشفته داشتند و حنی قادر به تکلم نبودندمدت

های خواهرم اعتماد کنید... درسته تونید به گفتهیم-

 .دیده ویل قابل اعتمادهآسیب

 دوخته شد که نگاهش دردی عمیق 
ی
نگاه شوان به صادف

 .زد. صادق رو به سها کردرا فریاد یم

 ؟ادامه بده، سهاخانم! صبورا چی گفته-
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سها با حس دردی در سینه چشم بست. تحت فشار بود 

 .بود ترین قسمت ماجرا رسیدهو به سخت

 !گه...مادرش رو کشتند...خودکیسر نکردهصبورا یم-

ی صادق پریدهسخنی چشم باز کرد و به صورت رنگبه

های شخ میان سفیدی چشمان صادق . رگهنگاه کرد 

 .پریدشد و پلکش یمدیده یم

 ؟ای ندارید شدن؟ توضیح دیگه کشته-

ها، کنه که قبل از افتادن مادرش از پلهصبورا ادعا یم-

ز پرت یممادر و پدرش دعوا یم شه. کردند و اون به پاییر

رسه و پدرش رو که باالی ش بعد هم پدربزرگش از راه یم

ی کنه و صبورا که یه بچهبوده، دور یم رسش شوکههم

 .مونه اونجا باالی ش مادرشساله بوده یمهفت

کرد وقنی صدای شوان در های صادق وزوز یمگوش

 .اتاق پچید

خاطرات کودیک خاطرات قابل استنادی نیستند. -

ای که از خانم کاظیم خصوص با وضعیت روچبه

 .شنیدم
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آرنج روی زانوهایش گذاشت و سها لب گزید و صادق 

 .شش را به آن تکیه داد

اما شما باید حرفش رو باور کنید. صبورا خییل ترسیده، -

های زیادی تحت فشار بوده. حنی نذاشتند یک سال

شک اون رو معاینه کنه. بعد از قبویل  ز مشاور یا روانیی

زحمت با یگ از اساتیدش حرف ی پزشگ، بهتوی رشته

شه. حاال هم هاش درمان یمخاطر کابوسزده و داره به

خاطر ازدواج تحت فشارش گذاشتند. حدس من اینه به

ترسند صبورا حایم جدیدی پیدا کنه و باعث بشه که یم

دست اونا رو بشه. اونا از فاش شدن گذشته ترسیدند. 

طبییع دوستم رو از پدر و پدربزرگش دیده  من ترس غیر

رسید که حنی نتونست تها یمقدر از اونبودم. اون

ی ما بهشون بگه مردی رو دوست داره که ازقضا همسایه

بود، فقط به این دلیل که مادرش هم در جوایز و قبل از 

شون ازدواج با پدرش عاشق مردی بوده که همسایه

بار به من  شید؟ صبورا چندینبوده! متوجه منظورم یم

 !ترسه بکشنشگفته بود که یم
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پریده ش به حاکم شد. صادق رنگ سکوت بدی در اتاق

دیوار گذاشت. عاقبت این شوان بود که سکوت را 

 .شکست و صادق را مخاطب قرار داد

ی از حادثه- ز ی شما برادر این خانم هستید، درسته؟ چیر

مادرتون به خاطر دارید؟ خودکیسر یک خانم باردار  مرگ

 ؟چندان طبییع نیست. مادر و پدرتون مشکیل داشتند 

ای ش بلند کرد و نگاهش در نگاه مرد برای ثانیه صادق

گره خورد. فک محکم مرد و خط اخم عمیق آن را از نگاه 

های پهنش نگاه کرد و گردن گذراند و بعد به شانه

 .اشافراشته

- 
ً
من اون موقع خونه نبودم. مدرسه بودم. البته کال

های مادرم چند وقنی بود که پیش قراریخاطر یر به

 یممادربز 
 

گفتند بارداری حساسش کردم. یمرگم زندیک

 .ی آرویم نبودمکرده و من بچه

علت مرگ مادرتون چی بود؟ چی یادتونه؟ من غیر از -

ز پرونده ای شکایت شما و خواهرتون، برای بازکردن چنیر

 !نیاز به دلیل محکم دارم
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ز شد  .سیبک گلوی صادق باال و پاییر

.قبل از پدرم بهش کرد که.. مادرم...به مردی فکر یم-

کرد. پدرم مرد عالقه داشت...مدام با پدرم دعوا یم

مزاچر بود و هست و مادرم شکاک، خودخواه و عصنر 

دیده و تنها بود...من فقط دعواهاشون یک زن آسیب

خواسته با همون مردی یادمه...بعدم گفتند...مادرم...یم

ز به قصد سقط  که بهش عالقه داشته بره، برای همیر

ز خودش رو پرت یمجن هکنه که یمیر  !میر

 را که پدرش 
ز
سها دستش را مشت کرد. خواست حرف

ی این کار را هم گفته بود تکرار کند و بگوید که سابقه

ز  داشته و ش صبورا به قصد سقِط او خودش را زمیر

 .انداخته است که حرف صادق اللش کرد

از  دونم که دروغ بوده. من مطمئنم که مادرماما من یم-

ی نداشته! اون آقا سالاون مرد تا لحظه ها ی مرگش خیر

توی کرمانشاه بوده و بعد از ازدواج مادرم دیگه به 

 !گردهشهرش برنیم



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کرد کیس تمام هوای اتاق را بلعیده است   سها احساس

چون قادر به نفس کشیدن نبود. صادق گفته بود پیگیر 

یمال شود، گذارد حق مادرش پااست و نیم ها شدهخانه

ز مردی که فکر یمویل نیم کردند ناپدید دانست تا یافیی

 .است شده یا مرده، پیش رفته
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شما از شخیص که مادرتون بهش عالقه داشته اطالع -

 ؟دارید؟ از کجا 

این مدت مسائیل برامون پیش اومد که مجبور شدم -

ی پدرومادرم تحقیق کنم. ماجراهای عجینر توی گذشته

 ش گذروندیم و همون از 
 
ا طور که سهاخانم گفت، اخیر

کرد. اخالق صبورا عوض شده بود و مدام نگرانم یم

بار جلوی جمع، پدرم رو  خییل واضح ترسیده بود و یک

با گذشته تهدید کرد. با کمک چندتا آشنا تونستم اون مرد 
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تونه ثابت کنه که رو پیدا کنم. مطمئنم با حضورش یم

 !کار نبوده و این یه تهمتهمادرم خیانت

اش را لمس و مکنی کرد و نگاهش در نگاه شوان چانه

  .صادق نشست

 ؟دونید چه دالییل برای اتهام به خیانت مطرح بودهیم-

  .صادق از جواب عاجز ماند

ی که یادمه دعواهای - ز من بچه بودم. چیر

 گفتم که پدرم شکاک بود و نشدیز تموم
ً
شون بود. قبال

هست! خیر داشت که مادرم کیس رو دوست حاال هم 

 یم
ی
گرفت و به اون ربط افتاد بهونه یمداشته و هر اتفاف

یفهمم که خییل از بهونهداد. حاال خوب یمیم هاش گیر

ز بود. یادمه که یر  دلیل بوده. مادرم هم زبونش تندوتیر

چند بار به بابام گفته بود بدبختش کرده...حنی ماها رو 

گفت ش صبورا چند بار ادربزرگم یمدوست نداشت. م

ی کردند شوکلهخواسته بود بچه رو بندازه. همه فکر یم

کنه! اما اون مرد توی زندگیش پیدا شده که بدشی یم

 !دونم دروغ بوده! مادرم فقط افرسده بوده و تنهایم
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ز به صادق انداخت. شک نداشت  سها نگایه غمگیر

ز این حرف ست. به شوان ها برایش سخت بوده اگفیی

 .های درهمش. سکوت را شکستنگاه کرد و سگرمه

گه یک عکس توی دست مادرش بوده وقنی از صبورا یم-

ی ای قدییم بوده. خونهافته. عکیس که از خونهها یمپله

همون مرد! فکر کنم همون عکس باعث دعوا و اتفاق 

 !ها شدهناگوار بعدش و تهمت

 !ترگره  توجه شوان جلب شد و ابروهایش

اگر قضیه نامویس باشه و نشه اثباتش کرد حنی با وجود -

 قبل از هر کاری قتل، کار زیادی ازمون برنیم
 
آد. مطمئنا

باید اثبات بشه که بحث خیانت منتفیه. پدرو مادِر 

 ؟مادرتون زنده هستند 

صادق با ناراحنی ش تکان داد و نه گفت. شوان با 

 .ناراحنی خودکاری برداشت

خواید این پرونده باز بشه؟ بسیار خب، مطمئنید که یم-

 شوصدای زیادی یم
 
تون دچار کنه و خانوادهقطعا

ها اشتباه باشه و یا اینکه شه. ممکنه حرفمشکل یم
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 بحث نامویس در میون باشه و آبروریزی برای مادر 
 
واقعا

 !مرحومتون پیش بیاد

 .فک صادق سفت شد و دستش مشت

 !همادرم پاک بود-

ده و قاتل بودن پدر یا پدربزرگتون وضع رو تغییر نیم-

 !دردش کمیی نیست

دانست که حق با رفت. خوب یمش صادق گیج یم

شوان است. در هر صورت سوخته بودند و شاید حنی 

گرفت. تعلل صادق باعث شد شغلش تحت تأثیر قرار یم

ش خارج شود. حق به مرد جوان  ز شوان از پشت میر

د داد کهیم   .نتواند تصمیم بگیر

بسیارخب، اگر هنوز راغب هستید من این پرونده رو باز -

آم برای ثبت اظهارات کنم! به بیمارستان یمیم

تون رو تنظیم کنید و نامهخواهرتون. شما هم شکایت

خواهرتونم امضا کنه اما خودتون رو برای روزهای 

 .سخت آماده کنید
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.نباید خونش پایمال اگر مادرم به ناحق مرده باشه.. -

 !گناه توی شکمشی یر بشه...نه مادرم و نه اون بچه

سها با ناراحنی ایستاد. صادق دست روی زانو زد و راست 

شد. قدش خم شده بود و پاهایش رمق نداشت. فکر 

های قبل، تهمت به کرد جرم پدرش در تمام سالیم

ی خواست از مادرشان اعادهمادرشان بوده است و یم

رو شده بود. تر روبهیت کند، اما حاال با واقعینی تلخحیث

شوان کنارشان ایستاد. درد نگاه مرد جوان را خوب 

 .فهمیدیم

ی نباشه ما دنبال حقیقت یم- ز گردیم. شاید حقیقت چیر

آد! شاید خاطرات کودیک خواهرتون اشتباه که به نظر یم

شده به خاطر داشته باشه. باشه و خاطرایی تحریف

دوارم قبل از اونکه موضوع باعث اذیت و آزار بشه، امی

تموم بشه. اول باید سالمِت رواِن خواهرتون تأیید بشه، 

ی مادرتون بوده رو پیدا بعد هم اون مردی که در گذشته

سازی و رسیدن به اتهام گردیم دنبال فرضیهکنیم. بعد یم

 !پدر و پدربزرگتون
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وان راست باشد کرد حرف ش که آرزو یم  صادق در حایل

ز اشتباه، به سها نگاه دوخت. دخیی جوان و همه چیر

 .پریده بودرنگ

صادق با شی زیرافتاده، دست شوان را لمس کرد و با 

هایی که استواری قبل را نداشت به همراه سها از قدم

اتاق خارج شد. هیچ یک نفهمیدند که مسیر را تا خروچر 

 خراب برای پاسگاه چطور یط کردند. صادق با حایل

 .خداحافظز مقابل سها ایستاد

 .ممنون، سهاخانم-

 .خواست شاهد این روزهاتون باشمدلم نیم-

صادق ابرو درهم کشید و زمزمه کرد باید شهنگ بهروش 

 .رو پیدا کنم

 .سها گوشش زنگ زد و به صادق نگاه کرد

شناخته...چطور پیداش اون آقایی که مادرتون رو یم-

 ؟کردید 

ه شدصادق لب  .هایش را تر کرد و به مقابلش خیر
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ش حق داشتند که سخت پیداش کردم. خانواده-

 !نتونسته بودند پیداش کنند. پلیس شده

وع به کوبیدن قلب سها لحظه ای نزد و بعد با شعت شر

ز نفیس، شفه ای کرد و نگاه صادق را به کرد. برای گرفیی

 .خود خرید

 ؟خوبید -

ر دارید؟ درست شنیدم خوبم! با شهنگ بهروش چکا-

 ؟دونه اون آقا کجاستدیگه؟ اون یم
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شهنگ عیل بهروش خود اون آقاست. چطور؟ -

 !؟شناسیش سهاخانمیم

شود. سها فکر کرد هر لحظه زیر پایش خایل یم

توانست به صادق دروغ بگوید. نه با شغیل که او نیم

فهمید که بهروش داشت و صددرصد دیر یا زود یم

 .پلکدها یمی آنراف پروندهاط
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ش موضوع قاچاق عتیقه دیده بودمشون. یادتونه -

  ؟بار درگیر شده بودیمیک

ی او را خوب به یاد داشت. صادق آن روز و گروگان گیر

 .ای که باعث شده بود سها او را بشناسدحادثه

دوتا شهنگ مسئول اون پرونده شد و ش یگجناب-

 .برخورد داشتمموضوع دیگه هم باهاش 

وی عملیایی بود و از  صادق ابرو درهم کشید. او نیر

ی نداشت  .فرماندهان خیر

 !ی مبارزه با قاچاقهپس توی دایره-

 ؟دونستید نیم-

ز رو هم به- های ما سخنی فهمیدم. پروندهنه! همیر

بندی داره. هرکیس فقط به قسمت محدودی طبقه

یس داره! متوجه  ؟گماید چی یمدسیی

 .ش را تکان داد. قابل درک بودسها ش 

ی ندارید - ز ی، اطالیع، چیر  ؟ازش خیر

گرفت ای که گایه خود شهنگ با آن تماس یمجز شماره

ی از او نداشت  !و حق سیو کردنش را نداشت، هیچ خیر
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 !نه ندارم-

  .تونم بگردم دنبالشممنونم که گفتید. یم-

نگاه صادق از سها گذشت و روی شهاب که از ماشینش 

 .پیاده شده بود، نشست

من دیگه برم. حق با شوانه. باید خودم و صبورا رو -

ز از اینجا ها آماده کنم. حنی رفیی ز   !برای خییل چیر

مراقب خودتون باشید، آقاصادق. هر کاری هم از -

خوام وقنی پلیس پیش اومد بهم بگید. یمدست من بر 

 یمصبورا یم
 
 !ترسهره، کنارش باشم. قطعا

 .به تأیید تکان داد صادق شی

رم پیشش...باید بفهمه تا تهش باهاشم. پیغام شما رو یم-

 !رسونم. بازم ممنونمهم بهش یم

زد برای خداحافظ گفت و از سها دور شد. سها دل یم

یافت تا او را ببیند. شهنگ دیدن شهنگ. باید رایه یم

ها قبل برای عیل بهروش را! کیس که انگار از سال

ز کرده بود. ته دلش خایل شد و ی آنخانواده ها کمیر

کرد حالش بد. به سمت شهاب که با نگرایز نگاهش یم
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ز  رنگ دستش نگاه کرد. شب قبل، راه افتاد. به گچ سیر

 .شیده با شیطنت برایش نوشته بود

و دل بردند و قصد جان کنند/الغیاث از جور  دین»

 «خوبان الغیاث

 .ه کرده بودتر زیرش اضافو شیدا با خظ خوش

سینه ماالمال درد است ای دریغا مرهیم/دل ز تنهایی به »

 «جان آمد خدا را همدیم

و هردو با بدجنیس خندیده و گفته بودند هر وقت 

 و همرسش را خوندیش یاد دادش ما بیفت و خانم
ز

فرویع

 .به خنده انداخته بودند

 ؟خویر -

های شهاب دوخت. شش باال آمد و نگاه به چشم

 خودش ا
 

اش زده بود برای او! و را آورده بود. از کار و زندیک

ی او ماالمال درد است نه دانست که سینهشیدا چه یم

برادرش. او مشتاقانه دنبال مرهم و همدم است نه 

برادرش! با آیه شنل بافتش را روی دستش تنظیم کرد تا 
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ز شهاب دور کند و کنار  بیر ز ها را از چشم تیر
شاهکار دخیی

 .دشهاب ایستا

 !مبرگردیم؟ خسته-

 ؟ری بیمارستاننیم-

 .شش را به نقز تکان داد

ه یه- کم تنها باشن. نه، اوضاعشون خییل خرابه. بهیی

 .گردمبرگردیم، اگر نیاز به من بود، بریم

  .گردیم. بریمنیاز بود بریم-

ز  ز را باز و کمک کرد که سها داخل ماشیر شهاب در ماشیر

سها تنظیم کرد و راه افتاد. بنشیند. بخاری را به سمت 

 :سها زمزمه کرد

 !شهاب-

ساده گفته بود شهاب و سخت دل مرد مقابلش را 

 .لرزانده بود. شهاب بدون مکث پاسخ داد

 ؟جانم-

 .سها چشم بست
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شهنگ بهروش همون مردیه که...مژده دوستش -

 !داشته

 .شهاب گیج نگاهش کرد

 ؟مادرت-

 .نه...مادر صبورا-

ون نگاه دوخت. پژویی سفیدرنگ  شهاب از آینه به بیر

کرد. فرمان را چرخاند و به سمت اتوبان تعقیبشان یم

 .خروچر شهر راه افتاد

مادر صبوراخانم با شهنگ آشنایی داشته؟ متوجه -

 !شممنظورت نیم

مامان صبورا قبل از ازدواجش یگ رو دوست داشته؛ -

 .شون روپرسهمسایه

ت و پا روی گاز شهاب با اخم به مقابلش چشم دوخ

د  .فرسر

 ؟خب-

 .شون بودهشهنگ پرسهمسایه-

 !چه تصادف عجینر -
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 .چانه سها لرزید

 توی خونه-
ً
...شهنگ قبال خانم ی االن قدیساین یعنز

 یم
 

 !کردهزندیک

 .شهاب با تعجب نگاه از خیابان گرفت و به سها دوخت

 !؟مستأجر قدییم خونه بودن-

ها کار برای موسویآره، مادرتون اون شب گفت. پدرش -

جالل اونام از اونجا کرده. بعد از...بعد از مرگ دایی یم

 .رنیم

 !؟ی اوناستپرس گمشده-

کرد. ترش یمگیج بود و ترس خوابیده در کلمات سها گیج

ز را کج کرد و در شانه  .ی جاده ایستادفرمان ماشیر

 تو همون خونه ساکن بوده و ممکنه از یم-
 

خوای بگ

ها  ز خیر داشته باشه؟ حنی گنخر که توش دفن  خییل چیر

 ؟بوده

 .سها تأیید کرد

ی اهایل محل حنی مادر و پدِر تو کنز وقنی همهفکر یم-

دونستند که اون، مژده رو دوست داره و مژده هم اون یم
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ز با هم ازدواج کنند؟  رو...چرا نذاشیی

...یمیم ی ترسم باز هم پای خانوادهترسم...یمدویز

ون باشه! برادر شهنگ با خواهر مازیار حسینز در می

 نیست. طبق 
ز
...هیخی تصادف ازدواج کرده بوده! این یعنز

هاست روی این پرونده کار ی خودت شهنگ مدتگفته

 !کنهیم

 !باید پیداش کنیم و باهاش حرف بزنیم-

ز را دوباره راه یمشهاب همان انداخت و به طور که ماشیر

باخود گفت وقت تالفیه، کرد دور شدن پژو نگاه یم

 .شهنگ

 

 ۲۶۴پارت#

ها نگاه داخل ماشینش نشسته بود و به آمدورفت آدم

خواستند زودتر به ای که یمزدههای شتابکرد. به قدمیم

ز  ها هم در آن عرصهنگام، مقصد برسند. حنی ماشیر

ها ها و بوق زدنآرامش نداشتند و صدای الیی کشیدن

  .تمایم نداشت
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ز خسته بود و دانست به هدفش نزدیک قدر که یمیل همیر

ای که مقابل کرد. نگاهش به خانهاش یمشود، راضز یم

فهمید صاحب این آن پارک کرده بود نشست. باید یم

عمارت چه ارتبایط با پرونده دارد. مردی که سها از او 

فراری بود و جزو لیست کسایز که چند سال قبل مورد 

وآمد مشکویک به بود. هیچ رفتبرریس قرار داده بودند، ن

عادی و بدی دربارهآن خانه ندیده بود. هیچ ز غیر ی چیر

مردی  کت جهانگردی او نبود. همه شمس را پیر شر

ب، مهربان و بخشنده یمخوش شناختند که هر چند مرسر

خواهانه وقت یک های و کمک بار با کارهای خیر

شان را به خود یر  دریغش به نیازمندان، دعای خیر

 .خریدیم

ز بدی را  روزی که با او مالقات کرده بود، ظاهر شمس چیر

کشید. غیر نشان نداده بود ویل غریزه او را به سمتش یم

مرد عامل دیگری هم های سها دربارهاز واکنش ی این پیر

دانست آن عامل چیست. کرد ویل نیماو را جذبش یم

یس به پروندهدلش عجیب یم های خواست که  دسیی
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 داشته باشد تا ش از کار او دربیاورد اما حیف که قدییم

دیگر امکانش نبود. ماشینش را روشن کرد تا به قرارش 

 .برسد. قرار بود شهنگ را در یک گالری نقایسر ببیند

رسید. نتوانسته بود با سها برای ساعنی دیرتر یم سها نیم

کرد ویل در عوض دیدن صبورا برود و این ناراحتش یم

تر حرف اشت تا در نبود سها با شهنگ راحتفرصت د

ای ناچار سها را تنها گذاشته بود. باید در مناقصهبزند. به

کت یم توانست این بار هم کارش را به کرد و نیمشر

یکش واگذار کند. به خصوص که طرف دیگر این شر

کت مهندس حمیدی بود. شخیص که به  مناقصه شر
 

تازیک

  .کندس کار یمی شمفهمیده بود زیر سایه

ز گاز داد و خیابان های شهر را یگ پس از دیگری به ماشیر

ی ایستاد. این ها گونه مکانیط کرد و مقابل گالری هیز

باب میل مادرش بود. پیاده شد. کتش را به تن کشید و از 

خیابان عبور کرد. با ورود به گالری، بوی عود به مشامش 

روی بلند و راهنشست و هوای گرم به استقبالش آمد. 

باریک گالری را یط کرد و وارد فضای اصیل شد. درست 
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، مقابل در انتهایی 
 

ترین قسمت سالن، کنار فیکوس بزریک

ی از خطوط درهم تصویر تابلویی پست ز مدرن ایستاد. چیر

فهمید. انگار هزاران صورت درهم فرو رفته بودند. نیم

 .ها درهم تنیده شده بودخطوط صورت

 !ش وقت مثل همیشه-

 .طور که نگاهش به تصویِر عجیب بود، جواب دادهمان

و شما هم مثل همیشه یک گام جلوتر! چرا اینجا قرار -

 ؟گذاشتید 

گفتم شاید دیدن هیز کیم از بار منقز ارتباط بینمون رو -

 !کم کنه

به سمت مرد چرخید. بیش از پنجاه سال سن داشت. 

خایل از هر وشلواری خایک به تن داشت و صورتش کت

کرد شهنگ روی صورتش حیس بود. گایه فکر یم

اش پیدا بود و نه زند که نه خط اخیم در چهرهماسک یم

  .خط خنده! صورتش صاف صاف بود

کردم بخوای فرصتت رو برای یک مالقات فکر نیم-

، صولت! این مالقات با یک  ساده سوخت کنز
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رو با  شد، نیاز نبود مندرخواست ساده هم برقرار یم

 .ِدینز که بهت دارم، به اینجا بکشویز 

 .شهاب نیشخند زد

پرسم. مهم مالقات ما آخر وقت دوباره نظرتون رو یم-

 .نیست، گفتم سؤاالیی دارم و شما قول پاسخ دادید

 ؟درحضور خانم آذین-

 .بخش مهمیش به این خانم مربوطه-

ز شهنگ روی صورتش نشست  .نگاه سنگیر

ونمن هنوزم به خاطر ب- و ناراحتم یر  !رفتنت از نیر

شما بودید که من رو به جلو هل دادید. شما بودید که -

هایی هست که نیم
ز خوان من بهم گفتید توی پرونده چیر

بفهمم! شما من رو توی تیم مرتیصز گذاشتید با اینکه 

م قسم یم دونستید به اون خانواده ربط دارم و حارصز

یر داشتید و بخورم حنی از اختالفات من و مرتیصز خ

م کم ذاره وارد جزئیات بشم! درجهدونستید که نیمیم

بود. ناپخته بودم و شم پر از باد، قبول، ویل اگه گراهای 

 .رفتمشما نبود من راه رو غلط نیم
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ون شدن تو از گفتم که...توی تمام سال- های کاریم بیر

و یگ از معدود پشیمویز   !هامه، صولتنیر

ه شهاب نیشخند زد و د وباره به خطوط درهم تابلو خیر

کرد هزران چشم از داخلش تماشایش شد. حس یم

 .کنندیم

هایی شنیدم که باعث شده بفهمم چرا -
ز این روزها...چیر

اون موقع رودست خوردم! فهمیدم شما کجای دایره 

 ...ایستاده بودید، جناب ش

فشار دست شهنگ مانع کامل شدن حرف شهاب شد. 

 .ایز نشاندشهاب اخم به پیش

هایی رو که باعث شده بفهیم چرا خوبه! یم-
ز شنوم چیر

 !رودست خوردی! هرچند من بهت رودست نزدم

پس چرا من رو وارد این پرونده کوفنی کردید؟ چرا بهم -

هایی ازم مخقز شده تا بخوام ازشون ش 
ز گفتید که یه چیر

 !دربیارم و باعث شهادت رضا بشم

شدی، صولت. ک یمتو باید از داخل بهشون نزدی-

. از خانواده ین موقعیت رو داشنی ت کیس خیر بهیی



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

و شدی و این به ما اجازه یم داد از تو مثل نداشت وارد نیر

ز که تو کل   همیر
ً
وی مخقز استفاده کنیم...اصال یک نیر

دونسنی یک امتیاز بزرگ برای ما بود! ماجرا رو نیم

ز لو رفتاحتیاطیت همههرچند...با یر   !چیر

 

 ۲۶۵رتپا#

شهاب دندان روی دندان سایید. آن روزها را به خاطر 

ای به مادرش گفته بود که او پلیس شده داشت. غریبه

و زده بود و یماست، مادرش وحشت خواست او از نیر

ز بار برق افتخار را در چشم های خارج شود، اما برای اولیر

ی مادرش تا جایی پیش رفت که ونالهپدرش دیده بود. آه

ی خانواده از ماجرا باخیر شدند و کار برایش کم همهکم

  .گران تمام شد

دارد و از  به اویی که نشان داده بود به کار خانواده عالقه

آید، مشکوک شدند. یوسف و اش بدش یمرشته

اطرافیانش فهمیدند پلیس شده و پرونده لو رفت و رضا 

ی کوه شاگرد یوسف شهید شد. جسدش را در دامنه
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نوردی داشت و اعالم شد از ند. رضا عادت به کوهیافت

وی نفوذی دیگرشان  باالی کوه سقوط کرده است. نیر

شان کرده بود که سقوط عمدی بوده است ویل برای  خیر

ز عامل نفوذی دیگر، مرگ رضا آن گونه که حقش لو نرفیی

ز  بود اعالم نشد و مظلومانه خاک شد و خونش روی زمیر

 .ماند

م بود وقنی بازوی شهاب را رها کرد و صدای شهنگ آرا

 .گفت

ی رضا جدی اشتباه من این بود که حرفت رو درباره-

ز  ز بودی رضا لو رفته و رضا ما رو مطمی  نگرفتم. تو مطمی 

ها بهت اعتماد ندارن و اطالعاتت غلطه و کرده بود اون

ز کنم که رضا نفوذیهمن نیم  !خواستم تو رو مطمی 

 .شهاب نیشخند زد

 !من اعتماد نداشتیدبه  -

تونسنی دویز که نیمبحث اعتماد نبود. خودتم یم-

! طبقههمه بندی اطالعات ی اطالعات رو داشته بایسر

  .دهداد و نیماین اجازه رو نیم
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ده من رو بندیتون اجازه یمسالم، جناب شهنگ! طبقه-

 ؟از شدرگیم دربیارید 

سها ش هر دو به سمت سها چرخید. با اینکه صدای 

شعت اطراف را کاوید. هیچ بلند نبود نگاه شهنگ به

گویسر نزدیکشان نبود. نگاه شد و سخت شهنگ روی 

سها نشست. این دخیی جوان از همان چند سال قبل 

یس  !نشان داده بود که عزم راسخز دارد و ش نیی

ه جای دیگه حرف بزنیم-  !بهیی

 !؟دیگه نیازی به تلطیف روح نیست-

 .باعث نشد که شهاب پوزخند نزندنگاه شهنگ 

دونم شما دو نفر چطور کارتون به هم گره خورده و نیم-

ون از مقر  چه موضویع باعث شده بخواید من رو بیر

ببینید...اما هرچی که هست...خییل فرصت 

. پس دنبالم بیایدندارید...به ز  .خصوص برای تکه انداخیی

اد. شهاب ها راه افتشهنگ این را گفت و جلوتر از آن

کنار سها ایستاد و نگاه در صورت خسته و نگرانش 

  .های بلند و خیسش متوقف شدچرخاند و روی مژه
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؟ ببخش که نتونستم دنبالت بیام-  .خویر

ی صبورا اینا جهنم به پا شده. خوب نیستم. خونه-

 عموها و مادربزرگش با صادق دعواشون شد. پدربزرگش

برای اتاقش مأمور توی بیمارستان بهش حمله کرد. 

گذاشتند. پدربزرگشم بازداشت شد. خییل بد 

 !بود...خییل

ز پیش سها به شهنگ نگاه کرد که با قدم های مطمی 

 .رفتهای انتهای گالری باال یمافتاده و از پله

 ؟ریمکجا یم-

 .شهاب شانه باال انداخت

س-   !جایی که امنیتش رو بتونند تأیید کنند. بیا و نیی

ز از پلهبا باال ر  ها فضای دلبازی مقابلشان قرار گرفت. فیی

بندی شده و چندین یک سالن بزرگ پر از تابلوهای بسته

. نییم از انتهای سالن پشت تابلوهای کوچک  بوم نقایسر

ز و صندیل و و بزرگ مخقز بود و در نیمه ی دیگر، میر

شد. شهنگ جلو رفت و پشت وسایل پذیرایی دیده یم

ز نشست. شهاب صن دیل سها را عقب کشید و خودش میر
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ای نشست که به سها نزدیک و به شهنگ دید در فاصله

، گرد و بزرگ بود و حاال که جاگیر  ز  داشته باشد. میر
ز
کاف

خانهشده بودند یم ز ی کوچگ را توانستند فضای آشیی

 .پشت تابلوهای نقایسر ببینند

 !شنومخب...یم-

خونه! خواستم ازتون خواهش کنم بیاید به یک یم-

اما...آقاشهاب گفت قبول نکردید ما محل مالقات رو 

ز کنیم  .تعییر

 .نگاه شهنگ روی سها نشست و منتظر توضیح ماند

ی خاص هست. یک اون خونه برای ما یک خونه-

...خونهخونه ایی  در جریان هستید که ی میر
 
ای که حتما

 .چند وقت قبل یک قتل توش اتفاق افتاد

ی شما نیستم. خودت ی خانوادههمن زیاد درگیر پروند-

ی شما به دویز خانم آذین که کدوم قسمت پروندههم یم

 !من ربط داره

 این قسمت...خییل به شما مربوطه-
 
 !اتفاقا
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شهنگ ابرویی باال انداخت. نگاهش هیچ حیس را نشان 

ز سها را عصنر یمنیم  .کردداد و همیر

 ؟چرا به من ربط داره-

 .تن سها نشاندسؤال شهنگ عرق به 

 ؟روی مخقز رو هم بهتون ندادند یعنز خیر اون راه-

های شهنگ تکان خفیقز خورد شاید شبیه یک لب

 .لبخند

خواستید من رو اونجا ببیینید، خانم آذین؟ شک چرا یم-

 !ندارم از حرفات منظوری داری

نگایه به شهاب کرد. تأیید که دید نفیس گرفت و سها نیم

 .ادجواب شهنگ را د

ی که شما ازش به یاد دارید یم- ز خواستم ببینم با چیر

ز خانواده ی شما، چقدر تفاوت کرده. چون بعد از رفیی

 !خونه اونجا رو تغییر دادهصاحب

شهنگ صاف نشست. چنان واضح جاخورده بود که 

وزی ابرویی  لبخند به لب شهاب نشاند و به عالمت پیر

 .باال انداخت
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 ؟زنید از چی حرف یم-

 شما و ونهخ-
ً
ی خیابون بهار! عمارت قدییم که قبال

تون توش ساکن بودید و االن تحت اختیار قدیس خانواده

ی بود که ای که همسایهحسینیه. خونه ش...دخیی

 .دوستش داشتید

 

 ۲۶۶پارت#

 

 !؟صولت! این بازیا چیه-

حرف را سها زده بود ویل اخطار را شهاب گرفته بود. 

ز  شهاب لبخندی وسیع زد و  ساعد دست روی میر

 .گذاشت و جلو کشید

 ؟حرف خانم آذین واضح بود، نبود -

های شهنگ درخشید. سها برق خشم و نگرایز در چشم

 .زودتر از او به حرف آمد

 یمجناب-
 
خوام شهنگ، غیر از بحث اینکه من واقعا

 ...بدونم اون خونه نسبت به قبل چقدر تغییر کرده و
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 .کرد  شهاب اضافه

خوام بدونم بودن شما توی اون خونه و احتمال منم یم-

ای که ی قدییم توش چقدر به پروندهدفن بودن گنجینه

 !االن زیر دستتونه مرتبطه

پارچه قرمز شد و سها آرام حرف صورت شهنگ یک

 .شهاب را ادامه داد

بحث آبروی یک زن در میونه و شما باید کمک کنید تا -

 !هاز اون و خودتون رفع تهمت بش

 .شعت به سمت سها چرخیدش شهنگ به

، خانم آذین؟ کدوم زن؟ این اطالعات چطور چی یم-
 

یک

 ؟به دستتون رسیده

ی هایش را تر کرد و تمام تالشش را کرد که گوشهسها لب

 .ناخنش را نکند

زنم! تو رو خدا نگید که از مژده بهرایم حرف یم-

 !شناسیدشنیم

کرد که شهنگ ربات رنگ شهنگ پرید و شهاب باور  

 .نیست و احساس دارد



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ژ...خانم بهرایم افتاده-  برای مر
ی
  ؟چه...چه اتفاف

  .سها لب گزید

ید شما...از شنوشت ایشون یر -  ؟خیر

شهنگ نفیس عمیق کشید و نگاهش از سها به سمت 

وسو کرد حرفشان به این سمتشهاب چرخید. باور نیم

چشمانش بکشد. برود. کیس برسد و گذشته را پیش 

شهاب گفته بود در آخر جلسه نظرش تغییر خواهد کرد 

بود هست او را نیست کند.  و خوب گفته بود. آمده

دانست این اطالعات دقیق از کجا به دست دو نیم

انه زیر ش کیست جوان افتاده است و این مالقات باج گیر

ها آموزش ندیده بود که خواهند ویل سالیم و از او چه

ضعف دست کیس بدهد. خودش را جمع کرد و با طهنق

 :ترین لحنش پرسیدجدی

شناسید؟! این ماجرا شما این خانم و من رو از کجا یم-

ها پیشه و اون خانم دیگه برای من اهمینی مال سال

 .نداره
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ی منه؛ مادِرصبورا خونهمژده بهرایم...مادر دوست و هم-

  خانیم که از سه سال قبل کاظیم. همون
 

باهاش زندیک

 .کردم و وقنی دیوار ریخت با هم توی اون خونه بودیم

بود. مژده  شهنگ آب دهانش را قورت داد. گیج شده

 از کجا یافته آن
ً
ها را فرستاده بود؟ ویل چرا؟ اصال

 :بودش؟ سؤال در دهانش ماند وقنی سها گفت

 !خانم...چندین سال پیش فوت کردندمژده-

شهنگ تنگ و تاریک شد.  سالن وسیع پیش چشمان

حال بدش از چشم سها و شهاب دور نماند. اما هرچه 

شعت خودش را بازیابد. دوباره به بود توانست به

ها پیش مژده برایش تمام خودش یادآوری کرد که سال

شده است. از همان روزی که فهمیده بود دخیی بینوا را 

مان اند. صدایش هزور به عقد مرد دیگری درآوردهبه

استحکام قبل را داشت ویل نگاهش پر از غم بود وقنی 

 :پرسید
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چطوری به من رسیدید؟ یک این اطالعات رو بهتون -

داده؟ هدفتون چیه؟ چرا گفتید پای آبروی یک زن در 

 !میونه

سها کیم مکث کرد. دستش را روی گچ دست دیگرش 

ه وتار بود و شک نداشت به گذاشت. نگاه شهنگ تیر

ز آن  . شده استها بدبیر

ها...متوجه شدم که دوستم، صبورا، من در این سال-

بینه...کابویس که مربوط به مرگ کابوس یم

ساله بود، مادرش که باردار هم مادرشه...وقنی هفت

 .ها سقوط و فوت کرده بودبود...جلوی چشماش از پله

صورت شهنگ درهم جمع شد. هرچند آنقدر 

ز   .به صدایش ننشینددار بود که حنی لرزی خویشیی

این که گفتید چه ارتبایط با من داره؟ اون خانم -

هاست که شنوشتش از من جداشده! بگید چرا سال

 !اینجایید

 ؟خواید بدونید چرا افتادهنیم-
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ز آن ها شهنگ به صندیل تکیه داد و نگاهش را بیر

 .چرخاند

 !ارتبایط به من نداره-

 .سها آب دهانش را قورت داد

ی مرگش یک عکس در دست بدونید که لحظهحنی اگه -

ی شما بوده؟ حنی اگر داشته که دسِت بر قضا از خونه

خاطر همون عکس متهم شده به خیانت؟ بدونید که به

  ؟به اینکه حنی بعد از ازدواج با شما ارتباط داشته

ها داشت، عکیس بود ی آنتنها عکیس که مژده از خانه

ز به شبازی، خودش از او زیر  که روز آخر و قبل از رفیی

 نامزد بودند. عکس
 
ها به درخت خرمالو گرفته بود. تقریبا

امانت برای چاپ پیش خواهرش مانده بود و بعد از 

 .چاپ، خواهرش گفته بود عکس سوخته است

ز چند - ز به شبازی تا همیر این دروغه! من بعد از برگشیی

 سال پیش قدم به این شهر نگذاشتم و اون خانم عکیس

دونه من ی ما نداشت! حنی االن هم کیس نیماز خونه

 .اینجام
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قدر اون رو اون عکس وجود داشته و دوست من اون-

ی خیابون بهار رو دید واضح به یاد داره که وقنی خونه

دونیم، جناب شهنگ فوری شناختش. ما این رو هم یم

ها شما کرمانشاه بودید و شا باهاشون که تمام اون سال

 !یط نداشتیدارتبا

 .ابروهای شهنگ درهم گره شد و صدایش بلند

این اطالعات رو از کجا گیر آوردید؟ چی توی شتونه؟ -

 .دمها مهم نیستند و من باج نیماین

 .شهاب با خونرسدی جواب داد

کلفت خوایم. یک آشنای گردنخوایم. کمک یمباج نیم-

 .داریم که اطالعات رو بهمون داده

نز به شهاب نگاه کرد. ارتباط صادق و شهاب سها با ریزبی

ز بودشبهه  .برانگیر

 

 ۲۶۷پارت#

 !وقت شوچز نیست، صولت-
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گنایه برادِر دوست من...پرس مژده خانم...برای اثبات یر -

 !مادرش دنبال شما گشته و پیداتون کرده

 ...محاله...مگر اینکه-

خویر مفهوم حرف حرفش را خورد و هردو مخاطبش به

  .را درک کردندناتمامش 

دونیم شما چرا هویتتون رو پنهان جناب شهنگ، ما نیم-

تون ازتون خیر نداره، که اگر کردید. چرا حنی خانواده

کت  داشت، توی مراسم برادِر عروستون، مازیار، شر

خوایم کمک کردید. قصد اذیت کردنم نداریم. فقط یمیم

تلزم اینه خانم ثابت بشه و این مسگنایه مژدهکنید تا یر 

 !کنید اون موقع توی این شهر نبودید  که ثابت

شهنگ کالفه و نگران بود. هنوز علت حضورش در 

همه اضطرار، آن هم بعد از کرد و اینجا را درک نیمآن

ها از مرگ مژده برایش عجیب بود. سها گذشت سال

 .حرفش را با غم ادامه داد

ز چند روز پیش ادعا کرده که ما- درش صبورا همیر

...بعد خودکیسر نکرده و کیس از پله ز ها پرتش کرده پاییر
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 کنند و به بیمارستان 
 

هم بدون اینکه بهش رسیدیک

برسونندش، تنهاش گذاشتند و رفتند و در واقع کشتنش! 

ی نامویس و چندتا شاهد، اون زن اگر شما نیاید با بهانه

 !رنکنند و از مجازات قرس دریمبینوا رو بدنام یم

 !؟؟ قتلخودکیسر -

ها چرخید. سها به مرد بینوا نگاه گیج شهنگ روی آن

باره اطالعایی ناخوشایند داد که گیج شود. یکحق یم

برایش رو کرده بودند. شهاب بود که سکوت ناخوشایند 

 .را شکست

 ؟ها پیگیر اوضاع اون خانم نبودید شما توی این سال-

های توانست رد حقیقت را در چشمخویر یمشهنگ به

  .ها قصد ناپایک نداشتنددخیی جوان ببیند. آن

دوست مال نبودم! برادرای نااهیل داشت. پدرش هم-

بود...وقنی برگشتم و گفتند شوهرش دادند، تا تونستم 

 !ازش دور شدم و دعا کردم خوشبخت بشه

اش های شهنگ شخ شده بود و رگ پیشایز چشم

 .کوبیدیم
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 نبوده یا خودکیسر دوستت...مطمئنه که مرگ، -
ز
 ؟تصادف

 .سها ش به تأیید تکان داد

پزشک تأیید کنه که خاطره حقیقیه یا قرار شده روان-

هایی که پدربزرگش نشون داد، نه...هرچند با واکنش

 بوده باشهمتأسفانه فکر نیم
ز
 .کنم تصادف

 ؟گفتید در کودیک شاهد ماجرا بوده-

ا در حضور های صبور سها با ناراحنی تأیید کرد. حرف

 .کشید  خاطر آورد و آه پلیس را به

موقع دعوای مادر و پدرش همیشه جایی پنهان -

کردند. پدرش از ش گه اون روز هم دعوا یمشده...یمیم

ی یمکار بریم ز گشته که...مادرش گرده خونه و دنبال چیر

کنند...باباش شکاک بینه...بگومگو یمرو با اون عکس یم

ی که ص ز بورا یادشه اینه که باباش، مادرش رو بوده...چیر

ز پرت یمهل یم عمدش ده و اون به پاییر شه، عمد یا غیر

شه معلوم نیست...اما گویا بعد از حادثه اونقدر شوکه یم

شه که پشت ستون نگاهشون که نه متوجه صبورایی یم

کرده و از وحشت خودش رو خیس کرده بوده و نه یم



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

شه...پدربزرگش مون یمحنی متوجه ورود پدرش به ساخت

 شه. پرسش رو یمماجرا یم آد و متوجهیم
 
بره و بعدا

ده که اون ساعت اش شهادت یمهمراه شاگرد مغازهبه

ره و وقنی پرسش خونه نبوده...همه صبورا رو یادشون یم

آرن که بچه اونجاست، دیر شده بوده و سه هم به یاد یم

 !تنها موندهساعت صبورا با مادری که نفس نداشته 

های درهم به سهای لرزان نگاه کرد. شهاب با اخم

شهنگ موهایش را به چنگ کشید و به صندیل تکیه 

ز  داری نداشت. برای لحظایی داد. دیگر توان خویشیی

سالن را سکویی سخت در برگرفت. شهاب ایستاد و برای 

خانه آب آورد. شهنگ  ز سها و شهنگ از یخچال آشیی

ا گرفت و آبش را به نوشید و سها با بدون حرف لیوان ر 

 .بغض نگاهش کرد

 ؟رید کمکشونیم-

 ؟این اتفاق...کجا افتاده؟ دوستت االن کجاست-

ی آگایه که پرونده در آن جریان سها نام شهر و شماره

ای از ماجرای خوِد صبورا بازگو همراه شمهداشت را به
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کرد که به آنجا خواهد کرد. نگاه شهنگ مطمئنش یم

کم ای دوباره در سکوت گذشت و کمرفت. چند دقیقه

ز  شهنگ توانست خودش را بازیابد. هرچند قلبش سنگیر

تری هم به او های سختکوبید ویل بازی روزگار درسیم

هایی وحشتناک
ز تر داده و در طول دوران خدمتش با چیر

 .رو شده بودهم روبه

 !جناب شهنگ-

خشم داشت  نگاهش به سمت شهاب رفت. نگاه شهاب

گویی زد که وقت پاسخو پر از سوءظن بود. حدسش را یم

محض استخدام و به شهاب رسیده باشد. شهایر که به

 .بودند اش کردهاش آگاهانه وارد بازیدیدن پرونده

 ؟مدونستید یکشما...از اویل که من رو دیدید یم-

شهنگ چشم بست. نفیس عمیق کشید و سؤال شهاب 

 .را پاسخ داد

شناختم. چند سایل با ما همسایه پدر و مادرت رو یم-

بودند. خودت رو هم وقنی خییل کوچیک بودی دیده 

 .بودم
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شهاب عصنر دستش را مشت کرد. سؤال سها مانع 

 .پرسش دیگر شد

 ؟شناختید پس مادر من رو هم یم-

 .ابروهای شهنگ درهم گره شد و به سها نگاه کرد

 ؟مادرت-

 .تکان دادسها شی به تأیید 

 

 ۲۶۸پارت#

ی که گایه پیش پدر و مادر آقاشهاب - مژده! دخیی

 .اومد! قد بلندی داشت و خییل هم زیبا بودیم

ی وغریب و زیبایی را که گایه خانهشهنگ دخیی عجیب

ی که عالوه بر زیبایی 
اش همسایه بود به خاطر آورد. دخیی

د! شد جنون دار ها بود، پشت شش گفته یمکه ورد زبان

ی آن روز کذایی دیگر کیس او را ندید. با بعد از حادثه

 .ابروی باالرفته سها را نگاه کرد

ی داره...یا دونستم...نیماسمشون رو نیم- دونستم دخیی

 ازدواج کرده
ً
 !اصال
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ی دونستید با خانوادهیعنز شما وقنی من رو دیدید...نیم-

ز چند وقت قبل که باهام  حسینز فامیلم؟ حنی همیر

 !رف زدیدح

کوبید و منتظر جواب به شهنگ قلب سها با شدت یم

ه شد. شهنگ نگایه به شهاب کرد. رفتار مرد جوان  خیر

داد که سها برایش جایگایه ویژه دارد و با توجه نشان یم

ز از سابقه ی مالقاتشان در حضور به حرف سها و گفیی

 .شهاب، احساس کرد این حس دوطرفه است

شناخنی ازت نداشتم. توی این پرونده های اول مالقات-

دونستم که مادرت باهاشون نسبت داره ویل هم فقط یم

دونستم کیه چون نیازی به دونستنش نداشتم. این نیم

 .ی قتل مربوطهبه پرونده

هایش سها نفیس عمیق کشید. احساس کوبش در شقیقه

 .داشت

 .ی شما...دایی مادرم بودسیدجالل...مالک خونه-

 .ابروهای شهنگ قوس به باال برداشت
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ی ما آسدیحنر بود. پدر سیدجالل و مالک خونه-

ش بود. خدا رحمتش سیدجمال. پدرم پادوی مغازه

 .کنه...مرد خویر بود

سها خاطرات مادرش را به خاطر آورد و ابرو درهم کشید. 

 .عقیده نبودخییل با شهنگ هم

برادِر خونه درواقع مال مادِر مادِر من بوده- ؛ ثریا، دخیی

موسوی و بعد از اون هم رسیده به سیدیحنر 

 !هاش...دایی من و مادرمبچه

 آسدیحنر بود-
 .ثریا دخیی

 .شهاب میان حرفشان آمد

برادرش، دخیی برادرش بود. بعد از مرگ برادر و زن-

شون ثریا رو بزرگ یم ، دخیی برادرش، کنه! زنسیدیحنر

 هاست و مالطال، یگ از حسینز 
 
ک اویل اون خونه! قطعا

اث ی خونهشما هم به پیشینه ی خیابان بهار توی میر

یس داشتید و این رو یم دونستید که مالکش زیز به دسیی

 با 
 

اسم طال بوده، چون اون خونه هم ارتباط تنگاتنگ

 .تون دارهپرونده
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اش را به شهاب دوخت. شهاب شهنگ نگاه جدی

 .داد حرفش را ادامه

احوال قدرتمندی نداشتیم که اسم ع ثبتاون موق-

ها رو زود ثبت کنه. تنها وارث طال، ثریا بوده که بچه

 یحنر یمهمه به
 .شناسنشعنوان دخیی

کردیم پس اون خونه وارث مستقیم داره! فکر یم-

ها برای این طالب اون خونه هستند که بعد از حسینز 

دونستند. مرگ سیدحیدر، اون رو حق خودشون یم

رچند قدیس حسینز با ازدواجش با سیدجالل راحت به ه

 .اون خونه رسید

 .سها اخم درهم کشید

خانم هرچقدرم آدم اون خونه االن به نام منه! قدیس-

 .دار خویر بودهبدی باشه، در این مورد امانت

ی طال هستم. بهتون گفتم که مادربزرگم ثریاست و نتیجه

 ؟شما خودتون سیدیحنر رو به یاددارید 

 .شهنگ با چشمان پرحرفش سها را زیر نظر گرفت

 ؟خوای به چی بریس، خانم آذینیم-
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ی کور این ماجرا رو باز کنم. برام معما شده خوام گرهیم-

 .که سیدیحنر چرا خودش خونه رو به نام ثریا نکرده

ز زیادی ازشون یادم نیست. ده- ساله بودم که یازدهمن چیر

همون حادثه سوخت.  حجره آتیش گرفت. پدرم توی

بود کمک حالمون بود.  سیدجالل خدابیامرز تا زنده

سید. هنوز زندهدرباره  ی آسدیحنر از پدرم سوال بیی

ی موسوی کیس رو شه از خانوادهاست و خوشحال یم

 .دونهببینه. خودش رو مدیونشون یم
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داره-  ؟پدرتون از شما خیر

 .نه؛ قرار هم نیست باخیر بشن-

ها نشست. گویسر دایش پر از اخطار درگوش آنص

ی ناآشنا اخم درهم شهاب زنگ خورد. با دیدن شماره

کشید. حدس زد از طرف چه کیس است. مردی که 

بود تا  اش ایستادهعمد مقابل خانهساعنی را به
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ز  ی های خانه رصدش کند. مردی که مناقصهدوربیر

ش ربوده بود. ایستاد
َ
 .میلیاردی را از کف

نشده،  گردم. حرفای ما تمومتماس مهیم دارم ویل بریم-

 .جناب شهنگ

شهنگ با نگاه مسیر دورشدن شهاب را دنبال کرد. به 

  .این جوان مدیون بود

ی هست- ز ز شما چیر  ؟بیر

باره تند کوبید و سها ابرو درهم کشید. قلبش به یک

هجوم خون را به صورتش احساس کرد. پاسخ را 

رد"نه" ویل آنقدر تعلل کرد که دانست زمزمه کنیم

ز   .بار لبخند زد شهنگ برای اولیر

 هم بهت گفتم، پرسخوبیه. همون روزی که ازم -
ً
قبال

وی مخقز ماست و من توجیهت کردم که  پرسیدی نیر

 .نیست...ویل ِش پر از بادی داره

سها نگاه از مسیر دور شدن شهاب گرفت. افکار درهمش  

اش را که خجالت سؤال بعدی را شوسامان داد و با کیم

 .جوید، پرسیدمثل خوره مغزش را یم
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سمیم-  ؟تونم یه سؤال شخیص ازتون بیی

 .شهنگ شی تکان داد

 !ای ندارهسؤال مسئله-

سها انگشتان دست سالمش را مشت کرد. این یعنز 

د  .ممکن است جواب نگیر

ز شما با مژده- خانم ازدواج کنید؟ چرا...چرا نخواسیی

 ..  ؟ی حسینز بود .خانوادهتقصیر

شهنگ اخم کرد. مکثش آنقدر طوالیز شد که سها از 

ز ناامید شد  .جواب گرفیی

ز  - ز سطح مایل ما پاییر تر! تنها تر از اونا بود...خییل پاییر

بهرایم من رو قبول کرده بود این بود که دلییل که آقای

خورش...من اهل کار بودم و امید برخالف پرسای مفت

ش رو نجات بدم! پرساش ناراضز بودند و داشت تجارت

داداشم توی یک کاسه بدتر از اون...دستشون با برادِر زن

ز و وقنی من رفتم  بود. آخرش هم زهر خودشون رو ریخیی

دار، رأِی شبازی با پیدا کردن یک خواستگار بهیی و پول

 .آقای بهرایم رو زدند
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ز را شنیده بو  د: سها از میان تمام کلمات فقط یک چیر

 "!داداشم توی یک کاسه بود"دسشون با برادِر زن

 ؟یعنز تقصیر مازیار بود 

ها تقصیر او بود ویل این کار  ز شهنگ اندیشید خییل چیر

 .نه

کنم ربظ به اون مرد داشته باشه...پرسای فکر نیم-

بودند کنار اومد...گفتهبهرایم از من خوششون نیم

 .بکشم. جدی نگرفتم و این اتفاق افتاد

س دسته ی کیفش را فشار داد. فقط مانده سها از اسیی

بود یک سؤال و یک درخواست. شهاب نبود و گفتنش را 

 .کردتر یمآسان

 برای من مهمه یم-
 
شه...بیایید و خونه رو ببینید؟ واقعا

ایی داشته! دارم به نتایخر یم رسم که بدونم که چه تغییر

 .رسونهما رو به اون جواهر یم

 .درهم کشید شهنگ اخم

. شما فقط باید به - قرار ما این نیست که درگیر گنج بیسر

ت توجه شدی تا با توجه به رشتهاون خونواده نزدیک یم
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بینم موفق شدی. خودت رو ها رو جلب کنز که یماون

 !توی خطر ننداز، خانم آذین

ز  سها و شهنگ هردو ساکت شدند ویل جدال بیر

دانست که فقط یمهایشان ادامه داشت. سها چشم

د. از طعمه بودن  طعمه است تا مایه قالب را گاز بگیر

خواست کاری واقیع انجام دهد. حنی اگر خسته بود و یم

خواستند و مایه قورتش ها یمشد که آننتیجه همان نیم

  .دادیم

ز االنم توی خطر هستم-  .من همیر

 .اش را نشان دادگرفتهسها دست گچ

کوک داشتم که پلیس گفت مهم های مششی پیامیک-

نبودند و اشتباه کردم. اما االن بهم سوءقصد شده! اینم 

 !اثرش

 !گفتید یه تصادف بوده...یک دزدی-

 .سها نیشخند زد و شهنگ با نگرایز نگاهش کرد

بره. اون آدما حنی آد دزدی مال رو یمکیس که یم-

ز و پرتم  ن! چادرم رو گرفیی ز کیف من رو بگیر نخواسیی
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ز پرشعت نزدیکم کرد ند وسط خیابون! بعدم یک ماشیر

ز آقاشهاب نجاتم نداده بود، مرده بودم  !شد که اگه همیر

کیس جز خودش ماجرا را کامل ندیده بود. حنی خودش 

ی سوءقصد هم روزها طول کشیده بود تا به نتیجه

 .برسد. شهنگ با نگرایز ایستاد

 

 ۲۷۰پارت#

که باعث سوءقصد چرا اعالم نکردید؟ چه کار کردید  -

ز االن اعالم یم کنم شما دیگه همکاری شده؟ همیر

ندارید...فهمیدید؟ بعدم باید یک توضیح کامل بنویسید 

 !که چرا این موضوع رو پنهان کردید

من چه شما بخواهید و چه نخواهید توی این ماجرا -

ممکنه! خواهش  ون اومدنمم غیر هستم. گیر کردم...بیر

 .د این قضیه تموم بشهکنم حداقل کمکم کنییم

 .شهنگ با خشم غرید

ز دیگه رو خط بکش! من از همون اولم - دور گنج یا هرچیر

مخالف حضور شما بودم. قرار نبود جز کارشنایس و 
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ی حسینز و صولت کاری انجام شدن به خانوادهنزدیک

ی حضورت توی پرونده روی کردی. تجربهبدی. زیاده

بهت اعتماد کرد.  شهحفاری بیستون نشون داد نیم

کنه برای کارهای خطرناک! شده از شهر دور شت درد یم

، این کار رو یم  .گذارم توی بازی بمویز کنم و نیمبیسر

س، از خشم! باالخره سها لرزید. این بار نه از ترس یا اسیی

اعتمادی اش با شمس خودش را نشان داده بود. یر سابقه

 .گشتشهنگ به همان پرونده بر یم

هر رو - من...ثابت کردم که اشتباه کردند...من اون مر

برگردوندم! اگه من نبودم االن توی یک موزه خارچر یا 

دست یک کلکسیونر بود و یا داشت توی بازارها حراج 

 !شدیم

ز را از نظر گذراند  خشمگیر
 .شهنگ شاپای دخیی

ه بری، خانم آذین. دیگه - ها نبود. بهیی ز بحث من این چیر

تون یم هم دور این کنم که اون حادثه ماجرا نگردید. خیر

ز کمال گزارش بدید...بعد دیگه همهرو هم تمام چیر

 !تمومه
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لرزید و شش رو به انفجار بود. تمام تن سها از خشم یم

آمده و بعد از آنکه به خاطر بعد از تمام مصائب پیش

مادرش در تنگنا قرارش داده بودند، حاال به راحنی 

 .ارش بگذراندخواستند کنیم

دونستید دونستید مادرم بیماری روایز داره! یمشما یم-

دونستید که یونس به خاطر عالوه بر اون جذام داره! یم

کرده و نامزدیش با پدرم ش راهش بوده و اذیتش یم

باتوجه به بیماریش...ممکنه اون رو خواسته یا 

ز استفاده کردید ت ا ناخواسته...کشته باشه...شما از همیر

 !من..کمکتون کنم

 .تمام قد به سمت شهنگ چرخید

 !کنید مادرم رو نیم شناختیدچطور ادعا یم-

 .شهنگ ابرو در هم کشید

ز خانم جوان، بهت گفتم که من در چندوچون - ببیر

ز دیگه است و به دلیل ماجرای قتل ها نیستم و کارم چیر

دونستم چرا تو رو دیگه وارد این پرونده شدم و حنی نیم

کار انتخاب کردند و چطور راضز به همکاری رای اینب
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ز  شدی. ما همه مافوق هایی داریم که هماهنگ کننده بیر

بخشها هستند و تا الزم نباشه، اطالعات ردوبدل نمیشه! 

ز یک ساعت قبل، نیم دونستم زیز که ازش حرف تا همیر

زنند کیه و من در گذشته باهاش برخورد داشتم! وقت یم

ی صولت و اون خانیم که به خونه نوجوون بودم،

اومد رو چندبار دیده بودم...اما نه در رفتارش همرسش یم

کنکاش کرده بودم و نه در اسم و رسمش! حنی خیر 

نداشتم فامیل هستند. سنز هم نداشتم که خودم رو 

ها بکنم ز  .درگیر این چیر

فتاده بود، حنی نیم فهمیدم که اون خانم اگر اون اتفاق نیر

ی  کیم از  ز نظر روچ مشکل داره! این آخرین باریه که چیر

ه تا شهاب نیومده بریدرو براتون توضیح یم  .دم. بهیی

ز را  رنگ سها پرید. پایش زیر تنش خایل کرد و اگر میر

ز یم  .خوردنگرفته بود، زمیر

 ؟شما...شما...اون..حادثه رو...دیدید -

نگاه گیج شهنگ روی صورت سها چرخید. ابروهای 

ز را دور زد و نزدیکش ایستادشهنگ د  .ر هم گره شد. میر
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 ؟چی شد؟ خویر -

شما...شما...اون ماجرا رو...دیدین؟ دیدین که...با اون -

 ...وضعیت

ی ندیدم. اما عروسمون و زن داداشش و مژده - ز من چیر

 .توی کوچه بودند که اون اتفاق افتاد

سها فکر کرد غیر از فتانه دو نفر دیگر هم شاهد ماجرا 

 .بوده اند

 ؟عروستون...و مژده هم دیدند -

 ؟خوبید خانم آذین-

ون پریده...یا...یا یگ یم- دونند...یونس از اونجا بیر

 ؟!دیگه

نگاه شهنگ کنجکاو شد. با نگرایز صندیل را پیش کشید 

 .و سها را رویش نشاند

دو سال بعد از اون ماجرا که هردو بزرگیی شده بودیم و -

ز ما احسایس شکل   بار مژده به من گرفته بود، یکبیر

گفت که اون ماجرا رو دیده. دیده که دو نفر از اونجا 

ون اومدن...حنی جیغ کشیدن یه زنم شنیده بود...اما   بیر
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یازده اون موقع کیس حرفش رو باور نکرده بود...چون ده

م به من گفت و  سال بیشیی نداشت. حرفش رو با کیل شر

ی منم اهمینی نداشت که بعدم دیگه تکرارش نکرد. برا

یش کنم  .پیگیر

 .سها شش را میان دستش گرفت

این موضوع مهمه جناب شهنگ. به قتل یونس حسینز -

مربوطه. اگر یگ از اون دو نفر یونس باشه یعنز ادعای 

ای که یوسف، پدرش مبنز بر نبودن یونس موقع حادثه

 .برای مادرم رخ داد، دروغه و قتلش توجیه میشه

نداره که من از من با- ید شگرد رو ببینم. اون خیر

های اون کوچه بودم... موضوع مهمیه...به همسایه

نیم...خییل زود ز  !شهاب بگو بعدا حرف میر

شد های شهنگ که دور یمسها با ناراحنی به قدم

، باور شهاب نگاه کرد و نفهمید که پشت تابلوهای نقایسر

ام نزدیکش های آر شکسته است. کیم بعد شهاب با قدم

 .شد

 ؟شهنگ کجا رفت-
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اشک در چشمان سها جوشید و نتوانست ماجرا را بیان 

 .کند

 

 ۲۷۱پارت#

 که منجر به ازدواج مادرم شد، -
ی
شما...در جریان اتفاف

 ؟بودید 

 .شهاب شی تکان داد

- 
 
 .نه دقیقا

مادر صبورا...شاهدش بوده...و بدتر اینکه زنده نیست -

اگه زیر ش پدرش تا حرف بزنه...قتل یونس 

 ازش خیر داشته و به دلییل پنهانش کرده
 
 .نباشه...قطعا

**** 

زمانه ایستاده و نگاهش به مقابلش پشت چراغ قرمِز سه

ی چشم، دخیی درهم بود، ویل درواقع از گوشه

 .پاییدی کنارش را یمشدهجمع

ز آن حرف درباره  ی مادرش، در برابر سها بعد از گفیی

ی ماجرا، گفته بود: ح خواستنش دربارهسؤال او و توضی
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سید" و بعد سکوت کرده و درخودش فرو  "از مادرتون بیی

ی مقابل زحمت وادارش کرده بود تا در کافهرفته بود. به

ین بنوشد، چون فکر کرده ی گرم و شیر ز بود  گالری چیر

دخیی جوان هر لحظه ممکن است غش کند، اما او ثابت 

و ضعف نشان دادن نیست  کردنکرده بود که اهل غش

و حنی نگذاشته بود اشگ را که واضح در چشمانش جمع 

ون بریزد. در سکوت چایش را خورده و بعد  شده بود، بیر

 با او به ماشینش پاگذاشته بود تا او را به یر هیچ
ز
حرف

 .خانه برساند

خیال ای نشست که یر آیه کشید و نگاهش به روی پرنده

ز  ز و مقابل ماشیر هایی که پشت چراغ خطر روی زمیر

ی را بریم ز داشت. درست ایستاده بودند، نشسته و چیر

 یممثل سها که فارغ از آدم
 

 .کردها و احساساتشان زندیک

ی از یک ساعت قبل دچار احساسات متناقیصز درباره

العمیل دانست در برابر او چه عکسبود و نیم سها شده

ا حفاظش را کرد سهنشان دهد. مدیی بود که احساس یم

ز آورده و یم  و خودش پاییر
 

تواند به تغییر نگاهش به زندیک
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هایش با ی صبحتامیدوار باشد، اما باشنیدِن ناخواسته

شدن  شهنگ تصوراتش درهم شکسته بود. نزدیک

اش از یک طرف و ی سها به خانوادهبابرنامه

داد. ها از سمت دیگر، آزارش یماش به آناعتمادییر 

ت خودش را دلداری بدهد که از اول سها با توانسیم

تحت فشار قرار  ها نزدیک نشده و بعد همبرنامه به آن

توانست به خودش امید بدهد که است. حنی یم گرفته

نگاه روزهای اول سها با نگاه زمان حالش به او و 

اش فرق دارد، اما دور بودن و نفوذناپذیری سها و خانواده

توانست دوست داشت و نه یم اش را نهاعتمادییر 

 .توجیه کند

خیر نداشتنش از سوءقصد دچار تناقضش کرده بود. هم 

ز لحظه دخیی جوان را رها کند و دلش یم خواست همیر

خواست او را محکم به آغوش بکشد برود و هم دلش یم

تنهایی باید با تا دیگر فکر نکند تنهاست و خودش به

 به دو ماه رو شود. عمر آشنایی مشکالتش روبه
 
شان تقریبا

 و خاطرات نهرسید و پیشینهیم
 

چندان ی بد خانوادیک
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خویسر که مادر سها برای او تعریف کرده بود به 

ها اضافه شده کاری سها در نزدیک شدن به آدممحافظه

ها احساس غرینر کند. و باعث شده بود که هنوز با آن

نه در داد. حیس خودخواهاداد و نیمحق را به او یم

بایست زد که سها یموجودش طغیان کرده بود و فریاد یم

پذیرفت و او و احساسش را با وجود تمام این حقایق یم

کرد و منطقش شی به تأسف برایش به او اعتماد یم

 .دادتکان یم

 شده ایه کشید و دستش را مشت کرد. انگار دنیا جمع

ز کند. شمس هم در  تماسش سیع بود تا او را به سها بدبیر

ز دیگریست و  داشت به او بقبوالند که واقعیت سها چیر

ز آن خواست او را هاست. شمس یمارتبایط قوی بیر

 دارد که اگر بشنود دنیایش 
ز
ببیند. گفته بود برایش حرف

مسیر شود! حنی فکر گردد و شاید حنی با او همزیرورو یم

های شمس تنش را کردن به محتوای احتمایل حرف

است  کرده  فهمید سها پلیس و او را گمراهند. اگر یملرزایم
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دست است چه؟ گفت سها با او همچه؟ اگر شمس یم

 .مدار بودکرد؟ لب گزید. سها عجیب ویل اخالقباور یم

ز شد، نیم- خواهید راه بیفتید؟ ماشینا دارن بوق چراغ سیر

 !زننیم

ز گاز داد  و  به خودآمد و کالفه از پریی حواسش، به ماشیر

 .رخش نشستحرکت کرد. نگاه سها روی نیم

 !شما...بعد از اون تلفن حالتون خوب نیست-

  .شهاب نیشخند زد و بر شعتش افزود

 !خوبم-

 !نیستید-

نگایه به سها انداخت و وارد خیابایز شد که به سمت نیم

 .های سها درهم گره بودرفت. اخمشهرک یم

ما باید امیدوارم موضوع مهیم نباشه. حداقل ش-

 .حواستون جمع باشه

 اخم کرد و سها از این تغییر رفتار نگران شد
 .شهاب بیشیی

 ؟خانمی قدیسشه...بریم خونهیم-

  !نه-
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 ؟چی شده، آقاشهاب-

ی نیست. پلیس اجازه نیم- ز ز چیر  .ده بریم اونجا، همیر

ی خونه هم پلمب مگه نگفتید اون خونه مال منه! همه-

 !نشده

! فکر کنم واضح گفته شهنگ گفت از ماج- را دور بمویز

 !باشه

سها لب گزید و چشم بست. این روی تلخ شهاب را 

های خاطر تلفنش بود یا حرفندیده بود. به

 ؟ی او با شهنگشدهردوبدل

 ؟حرفامون رو شنیدید -

 ؟چه اهمینی داره-

ه شد. شدی کالم شهاب آزارش سها به روبه رو خیر

بتواند اینقدر شد و سخت کرد شهاب داد. فکر نیمیم

ها با شهایر که یم
شناخت فاصله شود. انگار کیلومیی

 .کردداشت و علتش را درک نیم

تونم بیشیی از به من نگفنی بهت سوءقصد شده! نیم-

 .این به خطرت بندازم



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

آرایم چشم بست. نگران بود یا دلخور؟ عادت سها به

ب را نداشت خودش را توجیه کند ویل برخورد شد شها

ی آزارش یم ز خواست داد و دلش یمدوست نداشت. چیر

 .شهاب ناراحت نباشد
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ی ساده بود، اما کردم که اون یه حادثهمن..من فکر یم-

دیشب توی خواب انگار حادثه برام تکرار شد و وقنی 

گفت که اون یه حادثه بیدار شدم...تمام وجودم یم

رسه و من فکر روز یممعمویل نبوده! عمر این فکر به نیم

 !کردم باید صبح زود به شما خیر بدمنیم

شهاب اخم درهم کشید. سها را ناراحت کرده بود و این را 

توانست صداقت سها را کتمان فهمید. نیماز صدایش یم

تر اما تر شد و دلش نرمکند. احساس رنجشش از سها کم

 .هنوز آرام نبود

 .به من اعتماد نداری-

  !دارم-



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ز را در شانهیر  ی جاده پارک کرد و به سمت طاقت ماشیر

سها چرخید. نگاه جدی و شسخت سها در چشمانش 

 .نشست

گفتم. شما اگر نداشتم، پیش شما از تهدیدها نیم-

هایی از من یم
ز دونید که کیس ازش خیر نداره! من حنی چیر

درصد هم به شما شک با شما پیش شمس رفتم. اگه یک

خواستم که با شما پیش شهنگ برم! اگه داشتم، نیم

ها رو جلوی شما به شهنگ نزدم، علت اون حرف

ای داشت. من... من قول داده بودم از همکاریم با دیگه

ی نگم! گفتند خطرناکه...گفتند  ز پلیس به کیس چیر

ممکنه به کیس اعتماد کنم و همون شخص مهره نفوذی 

 !باشه

 .شهاب ابرو باال انداخت

 ؟که من نباشماز کجا  -

نگاه شهنگ دائم به پشِت ِش من بود. من پشت به -

کردم که مواظبه شما ورودی نشسته بودم. فکر یم

دونسته شما که یمفهمم با وجودینیاید...اما... حاال یم



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

دونه شما اومدید، بازم حرفاش رو زده! این یعنز یم

 .نفوذی نیستید

 .گاه کردی تلخز دوباره به جاده نشهاب با خنده

 !پس چون شهنگ تائید کرده، من تائید شدم-

سها رنجید. شهاب باورش نداشت. با ناراحنی لب گزید 

 .نشینز نکردویل عقب

ره توی خونه یا جایی که وقنی یه دخیی تنها با مردی یم-

مطمئنه کیس توش نیست...یا خییل احمقه...یا به اون 

 !مرد اعتماد داره

ی در سینه شهاب فرو  ز  در چشمانش  چیر
ی
ریخت و برف

نشست که از چشم سها دور ماند. سها با ناراحنی به 

ه شد. سکوت شهاب باعث شد که سها به روبه رو خیر

 .خود بلرزد

باشه...قبول کردم احمقم...خییل خییل احمقم! نباید به -

 .کردمشمایی که باورم ندارید اعتماد یم

 شهاب ناباور صدایش کرد. حس خوش لحظات قبلش

 .دود شد و به هوا رفت
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 !سها-

صدا کردن شهاب باعث شد که بیشیی از خودش بدش 

 .بیاید. به اعتمادی که داشت ویل انگار اشتباه بود

دوست ندارید باور نکنید...من عادت ندارم که از آدما، - 

توقع داشته باشم و تالش کنم خودم رو بهشون ثابت 

ه این دخیی تونید راهتون رو سوا کنید و دیگکنم. یم

احمق رو نبینید...کیس که از شما انتظار توضیح نداره و 

شه اون ای باعث یمخواد بدونه دقیقا چه پیشینهنیم

شهنگ اخمو و جدی زیر بار حرف زدن خصوض با ما 

خانم رو به من بدین ی قدیسبره. حاال هم کلید خونه

ز مهیم رو ببینم. چون ممکنه شهنگ  لطفا. باید یک چیر

 !اری کنه که کال پلمپش کنندک

ون داد. حق با سها بود؛ از  شهاب نفسش را پرصدا بیر

جزئیات ماجرایش با شهنگ برای سها نگفته بود. شاید 

زد. نگاه برای همان مسایل امنینی که سها از آن حرف یم

گفت و باور کرد بیش از دیگران به شفاف سها دروغ نیم

وش وجودش را پر این دخیی نزدیک شده است و حیس خ
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گیر شده بود و منطقی نبود، تنها دلش بهانهکرد. آدم یر 

دانست. سابقه عاشقی نداشت و فکر خودش خوب یم

کرد این همان بالی مزمنز است که بر شش آمده. یم

برای لحظایی احساسش به سها روی منطقش سایه 

کیسر بود. سها را رنجانده و وقت، وقت منتانداخته

 .بود

دار روی لبش نشست. ناز و نیاز! مقابل ی جانلبخند

سها شی    ع کوتاه آمده بود و این خودش را هم متعجب 

ی که حنی در برابر مادرش هم رخ نیم ز  .دادکرد. چیر

 اونجا چکار دارینیم-
 

 ؟خوای بهم بگ

 بود سها شبرگرداند تا مهر لحن شهاب آرام
ز
تر بود و کاف

ببیند، اما درعوض او به های او را کرده در چشمخانه

ز کناری ون نگاه کرد. در ماشیر یک پوشیده در بیر شان، دخیی

، میان آغوش مادرش،  لباس گرم با عروسک پولییسر

خیال را برایش خندید. چقدر حرست آن لبخند ساده و یر 

  .داشت

 .گفنی بهم اعتماد داری-



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 .سها به سمتش چرخید

ز  آد مدام خودم رو ثابت کنم. بعیصز بدم یم- ها نگفیی ز چیر

 .ترهو فهمیدنش قشنگ

 .شهاب نگاه مهربانش را در صورت سها چرخاند

حق با تو بود. تلفن خویر نداشتم. منطقم رو از کار -

 ؟بخیسر انداخت. یم

ه شد. نگاه شهاب داغش کرده بود. سها به مقابلش خیر

دش قول داد بار آخر ۶در برابر شهاب کوتاه آمد و به تو

 .است

ی اونجاست. حسم میگه قدیسکنم فکر یم- ز خانم چیر

گنخر که تو خونه بوده رو پنهان کرده. حداقل بخیسر رو 

ی اونجاست که مطمئنم به  ز که در اختیار داشته. اما چیر

  .هوای همون دزدها رفتند توی خونه

 ؟مربوط به اون...صندوقچه است-

سها لب گزید و دست داخل کیفش برد. خطر کرده و 

صبح با خودش از خانه خارج کرده صندوقچه را امروز 

بود. حنی با آن پیش صبورا رفته و برگشته بود! 
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خواست آن را به شهنگ نشان دهد اما گفتگویشان یم

 .خواست پیش نرفته بودطوری که یم

 

 ۲۷۳پارت#

دستش را از کیف خارج کرد و صندوقچه را به سمت 

های درهم به صندوقچه شهاب گرفت. شهاب با اخم

ی بود نگاه کرد. صندوقچه بسیار سادهکوچک  ز تر از چیر

کرد. یک صندوقچه چویر کوچک، در که تصورش را یم

 .ابعاد بیست در یس، بدون هیچ نقش و نگاری

ی دست - ز ینش و درش رو باز کنید...اما..به چیر بگیر

 !نزنید

شهاب در صندوقچه را باز کرد. با دیدن محتویات 

ء  عجینر آنجا بود. روی صندوقچه ابرو باال انداخت. یسر

ء چویر نقویسر در هم به چشم یم
خورد و جواهری یسر

هایی پر کوچک روی آن قرار داشت که از آن شعاع

 .شدوخم خارج یمپیچ

 !شبیه خورشیده-
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 .سها شی تکان داد

خانم ی قدیسی خونهی حیاط توی باغچهاین رو گوشه-

مام وقنی اومدم. گفتم که چشدیدم. وقنی از ایوون باال یم

ات ریزش رو  به فضایی عادت کنه، خییل زود حنی تغییر

شم. شک ندارم هر کیس اون روز داخل خونه متوجه یم

 !شده، این رو جاگذاشته

 ؟دویز ممکنه اثر انگشت قاتل روش باشهیم-

این را گفت، نگران صندوقچه را به سها برگرداند و اخم 

 .رنگ زددرهم کشید. سها لبخندی یر 

در مخصوص بررسیش کردم. روی جعبه اثر با پو -

...به نظرم کیم با  انگشنی نیست و این خییل عجیبه. حنی

روغن چربش کردند. االن فقط اثر انگشت من و شما 

 !روشه

دادی! خدای من...باورم باید به پلیس تحویلش یم-

ی به این مهیم رو نگه داشنی نیم ز  !شه چیر

ی ر تحویلش یم- ز و چک کنم. دم، اما قبلش باید چیر

ی باغچه. تونیم بگیم امروز دیدیمش! همونجا گوشهیم
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کردن اثر انگشتامون از روش هم کاری نداره. پاک

خصوص که چرب شده. نه من و نه شما دسنی به اون به

ی که داخلش هست نزدیم. پس نگرایز نداره ز  .چیر

 .شهاب پقز کالفه کشید

ش. گه...شت درد میکنه برای دردشهنگ راست یم-

انگار اون دخیی عاقل و آروم رفته و جاش یک نفر دیگه 

 .نشسته

 .سها ش به پشنی صندیل گذاشت

گدار چربه و یر من همون آدمم. هنوزم عقل و منطقم یم-

ز باشید فکر همهبه آب نیم ز رو زنم. االن هم مطمی  چیر

 .کردم

 ؟خوای ادامه بدیپس چرا یم-

نداره من و شما هم چون تقریبا مطمئنم که کیس - خیر

 .دنبال گنج هستیم و این یک امتیاز بزرگه

 !بهت سوءقصد شده-

گه نه به خاطر کنکاش من و شما که به یه حیس بهم یم-

ها این رو ای اون اتفاق برام افتاده. اون پیامدلیل دیگه
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ز پیام رو وقنی گرفتم که اصال با ثابت یم کنه. من اولیر

بفهمم علت چیه و چرا صدای شما کاری نداشتم. باید 

کنم مازیار رو قبال اردشیر برام آشناست و چرا فکر یم

 .شه مگه اینکه کارم رو ادامه بدمدیدم و این میرس نیم

 !کردم به جواب این سوالت رسیدیفکر یم-

مازیار رو توی حجره ندیدم...مطمئنم چون آقایوسف -

 !رو خییل کم دیده بودم و هربار هم تنها بود

 .هاب پقز کالفه کشید و سها حرفش را ادامه دادش

ی ی خانوادهیه موضوع دیگه هم هست. پرونده-

کنم که کیس که حسینز پیش پلیس قدیمیه و  فکر یم

گه توی پرونده رو باز کرده، خود شهنگه. حس ششم یم

ی مثل این بوده که جوونیش شاهد معماله ز ای یا چیر

ز پنهان شده و  حنی برای عشقش نباید. برای همیر

نجنگیده! شاید حنی تهدید شده بوده...این رو از تموم 

تونم بگم به نحوی حرفای امروزش میشه فهمید. حنی یم

بینه مژده رو دور کردند، برای ترسوندنش که وقنی یم

کشه عقب و حنی دنبال شنوشتش رو درگیر نکردنش یم
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ویی شده که مطنیم ه!  بعد هم مخفیانه وارد نیر ز گیر می 

تره و دنبالشون گشته....تموم این بوده از اون آدما قوی

ها هم اونا بل خیال مردن یا ناپدید شدنش، هرکاری سال

خوام به پلیس کمک کنم تا این خواستند کردند. یم

 .پرونده بسته بشه

ز شهاب به فکر فرو رفت. سابقه ی کاری خودش هم همیر

ده بود و حنی کرد. شهنگ، او را انتخاب کر را ثابت یم

ها را دانست به کجا باید برود چون از قبل آنیم

 .ترها...از جایی نزدیکشناخت، نه توسط نفوذییم

ز حدس رو یم-   .زنممنم..همیر

 .سها به سمتش چرخید

 !بذارید بفهمیم ماجرا چیه-

پای یک باند بزرگ وسطه. خییل خطرناکه. این آدما -

کنند و آب از آب نیست یمکشن! شبهراحت آدم یم

 !خورهتکون نیم

 ؟مگه نه اینکه خود شما هم دنبالشون بودین-

 .کرداون موقع موضوع فرق یم-
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 .شهاب آیه عمیق کشید و چشم بست

خواستم اون گنج رو پیدا کنم و به اونا من یم-

طوری گیر بندازم...هر خواستم اون باند رو اینبدم....یم

ش اومد، فقط و بالیی هم شم یم فقط خودم درگیر

تر کنز و کارم سادهبودم...با خودم گفتم بهم کمک یم

ت چیه این فکر میشه. درست از وقنی فهمیدم رشته

 .افتاد توی شم

سها با ناراحنی اخم در هم کشید. قبل از آنکه افکار سیاه 

اش کند، شهاب حرفش را ادامه و ناراحت کننده احاطه

 .داد

ز ب- رام فرق کرد. احساسم کامال اما به تدری    ج همه چیر

تونستم فقط برای استفاده کردن از تغییر کرد و دیگه نیم

ز مهارتت کنارت باشم. هر چی پیش یم ره همه چیر

آد. دیگه ها وسط یمشه و پای خییلتر یمپیچیده

بینم. ماجراهایی تونم فکر کنم فقط خودم آسیب یمنیم

م. مثل ماجرای مادرت و هست که ازش یر  هایی  خیر
ز چیر
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دونند و نه به من و نه که مادرم و حنی پدرم از گذشته یم

 نیم
ز
 !زنندبه پلیس حرف

شهاب شچرخاند و نگاه نگران سها را روی خودش شکار 

 .کرد

 

 ۲۷۴پارت#

تهدید شدی...اونم چندبار و من احمقانه داشتم بیشیی -

ز االن توی خطرت یم نداختم. دیگه کافیه. این رو همیر

ز رو بهشون یمیس یمتحویل پل گیم و دیم و همه چیر

انگاری من کشته تموم. قبال یک آدم به خاطر سهل

 !خوام تکرار بشهشده..نیم

 .کنمامروز نه! خواهش یم-

شهاب کالفه روی فرمان کوبید. توان مخالفت با او را 

کند و شک دانست سها منطقی عمل یمنداشت. یم

 .بازی نیستچهنداشت کارهایش از ش کنجکاوی یا ب

شه بریم خونه قدیس خانم؟ بعد قول میدم دیگه یم-

ذارم. شهنگ هیچ کاری نکنم! پلیس رو هم در جریان یم
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فعال از دستم عصبانیه و ممکنه حاال که واقعا دارم به 

هنتیجه یم  .رسم، جلوم رو بگیر

 .شهاب با به یاد آوردن قرارش با شمس ش تکان داد

.. نیمتونم.... امروز نیم- ذارمم تنهایی اونجا باید برم جایی

ها توی حیاط جاگذاشته بری. اگه واقعا این جعبه رو اون

کنم جسد یا حداقل گردن و خطرناکه. فکر یمباشن، بریم

ن! شایدم مازیار جسم نیمه جون مازیار نذاشته این رو بیر

اون رو رها کرده و بعد کشته شده. هر چی که هست، 

نند من و تو وارد اون خونه شدیم و ممکنه دو اونا االن یم

حنی بدونند این صندوقچه پیش توست. پس خییل خطر 

 !کردی تا االن

سها آب دهانش را قورت داد. به این موضوع فکر کرده 

 .دادبود و حق را به شهاب یم

یم پیش پلیس-  !بسیارخب. پسیر

 .آم دنبالتفردا صبح یم-

ز را روشن کرد و راه افتاد و   شهاب این را گفت و ماشیر

نگاه متعجب سها به رویش ماند. مسافنی در سکوت 
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ی شد. عاقبت سها همان طور که صندوقچه را در سیی

 .داد سکوت را شکستکیفش جا یم

خواستید بریم پیش کار کنیم؟ مگه نیمفردا قراره چه-

 ؟پلیس

 .شهاب نیم نگایه به سها انداخت

 .قیم پیش پلیسخوای و بعد مستریم جایی که یمیم-

شهاب به ماشینز که چندروز قبل تعقیبشان کرده بود 

 .فکر کرد و اخم درهم کشید

سپارم به شهنگ حواسش امشب بهت باشه. نباید یم-

ون یم کنم این آوردی. فکر که یماین صندوقچه رو بیر

شه! کاش زودتر چند روز چقدر ریسک کردی حالم بد یم

م کرده بودی   .خیر

اقعا اونها ندونند صندوقچه پیش منه...شاید شایدم...و -

 .فکر کنند پیش پلیسه

شهاب زمزمه کرد شاید و فرمان چرخاند و مقابل مجتمع 

 .ایستاد

 .مراقب خودت باش! انگار باید عادت کنم نگرانت باشم-
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 !من یه آدم بالغم و شما در برابرم مسئولیت ندارید-

 !خواد داشته باشمو چقدر دلم یم-

دهانش را محکم قورت داد و نگاهش به سها آب 

ز  ه شد. گوشه چشم شهاب از لبخند چیر ساختمان خیر

 .های سها گل انداخته بودافتاد. گونه

ی نگید. این چند روز همه- ز ش مجبورم به شهنگ چیر

ز پیششون  !کردند برم پاییر

ها به تنهایی خودش خو گرفته بود. حنی در زمان سال

را داشت و  این اجبار و  حضور صبورا هم حاشیه امنش

دانست چه کند. داد و نیمجانبه آزارش یممراقبت همه

ها و حضور پرهیجانشان و دوئت هایی که صدایش دخیی

هایی که خانم نشینز رفت و شبحنی تا طبقه باال هم یم

 و ی باالیی را هم به واحد خانمو آقای همسایه
ز

فرویع

دلش سکوت  همرسش کشیده بود، خارج از توانش بود. 

 .خواستو آرامش یم

 .یکم تحمل کن. امنیتت برای من خییل مهمه-

 .دستش را مشت و با خجالت زمزمه کرد 
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 .اونجا خییل شلوغه و نیاز به سکوت دارم-

ها چطور لبخند شهاب عمق گرفت. یم دانست دخیی

های کنند و الزم نبود سها نایم از زلزلهکیس را عاض یم

دی آنخانه  .ها بیر

ز یک عمر من با این دوتا - ها رو تحمل کن و ببیر
دخیی

چطور ساختم...امیدوارم هر چه زودتر این ماجرا تموم 

بشه و یا حداقل با اومدن پدر و مادرت خیال من راحت 

 ؟بشه، باشه

سها با خجالت و به ناچار شتکان داد. پیاده شد و در 

جواب شهاب، خداحافظ آرایم گفت. شهاب صیر کرد تا 

ز را روشن کرد و به سه ا وارد ساختمان شود. ماشیر

ی او شعت از آنجا دور شد. قرارش با شمس در خانه

 .گذاردبود. جایی که سها گفته بود قرارهای خاصش را یم
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مقابل در ایستاد و نگاهش روی ساختمان چرخید. حیس 

گفت قرار نیست غریب داشت و حس ششمش یم
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ای خودش را مقابل چند دقیقههای خویر بشنود. حرف

ز در معطل کرده بود. قدم شده و تمایل هایش سنگیر

دانست زیادی به رویارویی با این مرد نداشت. اصال نیم

چرا باید او را ببیند. مالقات او به همراه سها باعث شده 

بود حیس عجیب در وجودش بیدار شود. این مرد برایش 

ربظ با پرونده  دانست چهجاذبه و دافعه داشت. نیم

قاچاق دارد. به یاد نداشت نایم از او شنیده باشد. اما 

ز  قدر که از سابقه پلیس بودن او خیر داشت و ذهن همیر

سد. بدتر   بود تا از او بیی
ز
سها را به خطا انداخته بود، کاف

آنکه ناگهان به وسیله مهندس حمیدی، در کار آنها 

ی گذاشته بود ااختالل ایجاد کرده و دست روی مناقصه

آمد. که شک نداشت مهندس به تنهایی از پسش بر نیم

شانس آورده بود که خودش به جای دوستش رفته بود 

ز مناقصه را مهندس حمیدی برنده  وگرنه قطع به یقیر

 را از دست یم
 

دادند. باالخره دل یک میشد و سود بزریک

دله کرد. از خانه روچرخاند و خواست بدون دیدن 

د که در خانه باز شد. نگاهش به سمت در شمس بازگرد
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ز مقابلش ایستاده بود و چرخید. همان مرد دفعه ی پیشیر

 .کردشتاپایش را برانداز یم

 !آقامنتظرتونه-

شهاب ابرویی باال انداخت و همانطور که مرد کنار 

 .رفت، وارد خانه شدیم

 !من زنگ نزدم-

 .خندی صدادار زدمرد نیش

ز داره. -  دیدیمتون مقابل دراینجا دوربیر

ز داشتم-  .خوبه. پس دیدین که قصد رفیی

 .مرد اخم در هم کشید

فکر کنم آقای شما زیادی منتظرم بوده که پیشکارش رو -

 .به استقبال فرستاده و نذاشت دور بشم

های درهم تنها نگاهش کرد و جوایر مرد که با همان اخم

مسیر نگایه به مرد کرد و به دنباش از نداد. شهاب نیم

ز باغچه ها گذشت. شمس ترسیده بود که او برود؟ بیر

چرا ارصار داشت او را ببیند؟ دلش هول برداشته بود. و 

ترسید که رفت. یمذهنش فقط و فقط به سمت سها یم
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باره از دست بدهد. شمس گفته بود بیش از سها را یک

آنچه فکر کند به سها نزدیک است. قلبش محکم 

ن برایش سخت شده بود. پیشکار بودیم.کوبید و عادی

جلوافتاد و شهاب با تعجب متوجه شد که به جای 

شوند. داخل عمارت گلخانه، وارد عمارت اصیل یم

های مختلف ایستاده بودند و چندین مرد در جهت

داد که محافظ هستند. یونیفرم یکسانشان نشان یم

شد که به شمس برای این دیدن چیدمان خانه باعث

اقبت حق دهد. بسیاری از اشیای زیننی خانه، حجم از مر 

 .عتیقه بودند

نگاهش به لوسیی بسیار بزرگ آویزان از سقف بلند خانه 

اختیار لبخند زد. پلکان نشست و به یادشیده افتاد و یر 

 که به سالن وصل یم
 

شد، دقیقا فضا را مارپیج و بزریک

هایی کرده بود که شیده عاشقشان بود و در شبیه قصه

اف آن ز خانهزادهاشر  یمی عاشق در چنیر
 

کرد. با ای زندیک

ی پیشکار جلوتر رفت و نگاهش را از ساختمان اشاره

اف  گرفت. معماری خانه نقص نداشت و مجبور بود اعیی
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کند که رقیبش در ساخت خانه سنگ تمام 

درپیچ مقابل دری روی پیچاست. با عبور از دو راهگذاشته

ای به در زد و با صدای بفرمایید هبزرگ ایستادند. مرد تق

 .محکیم در را گشود و او را به داخل فرستاد

در پشت شش بسته شد و نگاهش روی شعله حقیقی 

شومینه نشست و بعد به  شمیس نگاه کرد که مقابل آن 

یایستاده و نگاهش یم اش کرد. از جیب جلیقه خاکسیی

بود که  بندساعنی آویزان بود و دستش را به عصایی گرفته

دانست هیچ اتکایی به آن ندارد. کت نپوشیده به خویر یم

 .بود ویل ابهتش کمیی از دیدار قبلشان نبود

 !خوش اومدی مرد جوان-

تر شد. کتابخانه وسیع مقابلش ابرو باال انداخت و نزدیک

ای که های شیشهقدر متعجبش نکرد که دیدن جعبهآن

متعجبش کرد. هایی نفیس قرار داشت، داخلشان کتاب

ناچار دستش را شمس دستش را پیش برد و شهاب به

د. مثل دفعه قبل انگشتانش بیشیی از زمان معمول  فرسر
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 ماند. نگاه عجیب شمس در 
ی
در دست شمس باف

 .اش کردصورتش چرخید و این عصنر 

 .تویز آویزون کنز کتت رو یم-

شهاب شی تکان داد و به سمت آویز لباس رفت. کت 

های ویزان کرد و نگاهش دوباره روی جعبهگرمش را آ

 .ای چرخیدشیشه

 ؟دوست داری نگایه بهشون بندازی-

 .اش را به مرد دادشهاب نگاه جدی

ها ندارم! شما باید خییل به ای به اینعالقه- ز طور چیر

ها رو توی خونه  ز خودتون اعتماد داشته باشید که این چیر

 .داریدنگه یم

نداره. کتاب دوست نداری سیستم امنیت خونه حرف -

 .یا عتیقه

ه شدهای جستشهاب به چشم  .وجوگر مرد خیر

ای به کتایر که برای تماشا باشه و نشه ورقش زد عالقه-

 .ندارم

 !برعکس پدرت-
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 .شهاب نیشخند زد

پدرم شاید به کتاب عالقه داشته باشه ویل به این نسخ -

 !دونمخظ بعید یم

.طور که باالی ش  شمس تک ابرویی باال انداخت و  ز همیر

 .ایستاد گفتها یمیگ از کتاب

کنه و دونم داره شاهنامه رو تصحیح یمتا جایی که یم-

دونم چقدر دوست داره به نسخ بسیار قدییم و خوب یم

یس داشته باشه  !اصیل دسیی

 .شهاب از این همه آگایه او ترسید

ر شاید بهیی باشه به جای من با پدرم حرف بزنید. انگا-

 !شناسیدش و از کاراش خیر دارینخییل خوب یم

های یک دست سفیدش را به شمس بلند خندید و دندان

 .نمایش گذاشت

 

 ۲۷۶پارت#
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ی در این مرد عجیب بود. یک آشنایی غریب.  ز چیر

نگاهش و یا شاید حرکاتش. باز احتمال داد او را در 

 .مجالس پدرش دیده باشد

 از اینا رو داشته تونست بهیی پدرت نخواست وگرنه یم-

 !باشه

شهاب نتوانست تعجبش را پنهان کند. نگاه خونرسد 

 .شمس را دوست نداشت

ز -  ؟شما یک هستیر

ز کرد و خودش روی مبیل  شمس تعارف به نشسیی

نشست. شهاب روی مبل مقابلش جای گرفت. بساط 

پذیرایی مقابلشان مهیا بود و این یعنز کیس مزاحمشان 

اصول خاض داشت که در یک شد. این مرد انگار نیم

 پذیرایی 
ز ز بحث جدی هم میر اش پر بود. دلش رفیی

خواست، اما کشیسر با مرکزیت این مرد مانع رفتنش یم

ز مقابلش فنجایز برداشت و از یم شد. شمس از میر

ساز کنارش، قهوه ریخت و مقابل شهاب گذاشت. قهوه
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. داد میل به فنجان قهوه نگاه کرد. بوی خویر یمشهاب یر 

 .های مادرششبیه قهوه

ز از من چی یممن قهوه نیم- ه بگیر
 .خوایدخورم، بهیی

ی داری که من طالبش باشماز تو؟ فکر یم- ز  ؟کنز چیر

ابرویی باال صورت قرمز شهاب باعث تفریحش شد. تک

 .انداخت و فنجان قهوه را به لبش نزدیک کرد

خواد چشمات رو به تو رو دعوت کردم چون ....دلم یم-

قایقی که ازت مخقز کردند باز کنم! فکر کن ازت بدم ح

 .آدنم

 .شهاب نیشخند زد

 دارید که من رو غافلگیر شما؟ فکر یم-
کنید اطالعایی

ی پنهان نیست که کیس نتونه  ز کنه!؟ کار پدر من چیر

 .بفهمه

شمس لبخندی جاندار زد و جرعه ای نوشید. حرفش را 

 .به خودش بازگردانده بود

زنیم. از هر چی که بخور، بعد حرف یمت رو قهوه-

! انتخاب هم با خودته، یم تویز درباره گنج خواسنی
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یس، درباره پدربزرگت، درباره مادرت یا حنی   بیی
 

خانوادیک

 !درباره سها

 چهره شهاب شد و این از 
 

اسم سها باعث برافروختگ

نگاه شمس دور نماند. اشاره مجدد شمس به فنجان 

 .مییل فنجان را بردارداب با یر قهوه، باعث شد که شه

های ارصار شما به نوشیدن قهوه، آدم رو یاد قهوه-

 !ندازهقجری یم

 .صدای خنده بلند شمس اتاق را پر کرد

آد. جسارتت خییل بیشیی از پدرته! توی ازت خوشم یم-

 .این قهوه سیم نیست

ای نوشید. طعم شهاب بااکراه لب به فنجان زد و جرعه

های مادرش. فنجان را بود. مثل قهوهقهوه دلچسب 

ز گذاشت و نگاهش میخ نگاه شمس شد. شمس  پاییر

 .قهوه را تمام کرد و نگاه گرفت

 !؟اهل سیگار هسنی -

نه! من اینجا نیومدم که باهاتون قهوه بخورم و سیگار -

ز  بکشم و گپ بزنم. لطفا برید ش اصل مطلب. بهم بگیر
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 که چرا توی کار من موش دوووندی؟ منظورت
ز
ون از حرف

 ؟درباره سها زدید چیه

داری اول بریم شاغ سها! اما من خوبه! پس دوست-

دازیم. نظرت چیه ترجیح یم دم آخر از همه بهش بیی

 ؟درباره پدرت و پدربزرگت حرف بزنیم

شهاب با نگایه مشکوک براندازش کرد. امکان داشت این 

 ؟اش باشد مرد دوست پدربزرگ مفقودشده

ی دارین؟ یمشما از پدر -  !؟دونید کجاستبزرگم خیر

 .های شهاب نشستنگاه شمس به چشم

؟ باباصولتدرباره پدِرپدرت! بهش چی یم-  ؟گفنی

شده بود. شهاب نگاه شگردانش را از شمس گرفت. گیج

 از دست داده بود و اینکه این پدربزرگش را در یازده
 
سالیک

اک بود. زد، ترسنمرد خیر داشت که او را چگونه صدا یم

وقت از باباصولتش پیش کیس خصوص که او هیچبه

 !بود، حنی سهانزدهحرف

؟ هدفتون از این کارا چیه- ز  ؟شما یک هستیر
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چرخه، باید بیشیی از کیس که اطراف سهای من یم-

 !ها باهوش باشهاین

مرد یخ کرد. شمس یر  خیال تن شهاب از میم مالکیت پیر

های قرمز او مسیگاری آتش زد و نگاهش را به چش

 .دوخت

البته از پرس شهناز بیشیی از این انتظاری ندارم. کیس که -

ده، مشخصه که هوش صدرالدین رو به من ترجیح یم

 !چندایز نداره و نمیشه انتظارداشت پرسش باهوش باشه

زنید و ی مادر من حرف یمای دربارهشما به چه اجازه-

 ؟آرید اسمش رو روی زبونتون یم

ز اش را به چشمجدی شمس نگاه های ترسیده و خشمگیر

 .شهاب دوخت

 ؟زنه؟ با فامییلپدرت شیده و شیدا رو چطور صدا یم-

  .کوبیدشهاب مات ماند. قلبش تند یم

 ؟منظورتون چیه؟ چه ارتبایط داره-

هشمس همان اش به او بود، سیگارش را طور که نگاه خیر

عاقبت تکاند. سکوت شمس شهاب را عصنر کرده بود. 
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ای که مغزش از ابتدا مخابره طاقت ایستاد.نتیجهیر 

ین رد محبنی بود را دوست نداشت، نه وقنی کرده که کمیی

 .دیددر نگاه این مرد نیم

اومدم. شما اطالعایی ندارید. از اول نباید اینجا یم-

فهمیدن اسم مادر من و کار پدرم، اصال سخت نیست. ما 

ی ما تونید دربارهاحت یمهای شهریم و شما ر از قدییم

دونم ویل من اطالعات جمع کنید. هدفتون چیه رو نیم

 اینجا نیم
 

ه خودتون رو از زندیک ایستم تا بازی بخورم. بهیی

 !من و سها بکشید کنار! این به نفعتونه

های بلند شهاب شمس پگ دیگر به سیگار زد و به قدم

س که دور میشد، نگاه کرد. شهاب نزدیک آویز لبا

 .ایستاده بود که شمس به حرف آمد

، قصد یادم نیم- آد وقنی اومدی داخل سالم کرده بایسر

ز با پدربزرگت خداحافظز کنز   ؟نداری قبل از رفیی

ی در قلبش لرزید ز  .دست شهاب در هوا ایستاد. چیر

ه بشینز پرس! وقتشه با پدِر مادرت آشنا بیسر -  !بهیی
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 ۲۷۷پارت#

 

مرد چرخید.  نگاهش در سیمای او شهاب به سمت پیر

ای از محبت مردی به گشت تا ردی آشنا بیابد. ذره

اش. هر چه اش. اثری کوچک از شباهت با خانوادهنواده

بیشیی گشت، کمیی یافت. تنها نگاهش او را به یاد مادرش 

انداخت. زمزمه کرد؛ امکان نداره! صدای شمس یم

 .سکوت پیش آمده را شکست

ز - ه سالت بود و توی بغل شهناز باری که دیدمت، ساولیر

ز  دونستم مهندس شدی کردی. یمطوری نگاهم یمههمیر

هاتون رو داشتم، اما وقنی بعد از سال ها با و دورادور خیر

سها دیدمت، با خودم گفتم، این بچه خییل بزرگ شده و 

م شدم  !غافلگیر

  .آب دهان شهاب خشک شد

 !ها پیش مفقود شدهپدربزرگ من...سال-
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حمدی یس سال قبل مرد و همون موقع یاوِرا-

پرویِزشمس متولد شد. اونقدرام عجیب نیست پرسجان! 

. حرفای اصلیمون مونده ز  !بیا بنشیر

هایی مردد به سمت مبل برگشت و شمس شهاب با قدم

 سیگارش را کشید
ی
 .با آرامش باف

های شما رو باور کنم؟ از کجا معلوم چرا باید حرف-

لوف نزده باشید. خییل ها دونند که پدربزرگم سالها یمبر

 .پیش مفقود شده

ز کوچک کنارش را  شمس به چپ چرخید. کشوی میر

کشید و آلبویم کوچک را خارج کرد و آن را مقابل شهاب 

ز آماده بود. گذاشت. قلب شهاب لرزید. او برای همه چیر

شمس آلبوم را باز و صفحه موردنظرش را پیدا کرد و آن 

و با تفری    ح نگاهش کرد. نگاه  را به سمت او هل داد 

وقت مادِرمادرش را شهاب روی عکس نشست. هیچ

قدیس را! اما آنقدر شبیه ندیده بود. ملوک، خواهر خاله

قدیس بود که شک نداشت خودش باشد. زن خاله

اهنز تا ش زانو به تن داشت و مدل موهایش مثل رسم  پیر
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ایستاده  دوقلو، دو طرفش آن زمان کوتاه بود. دو پرسبچه

ی یگ دو ساله میان آغوشش بود و شک نداشت و دخیی

ز مرد مقابلش است  .مرد جوان کنار او، همیر

!؟ - باور کردی؟ یا الزمه عکس خودت رو بغل من ببینز

اش مو شاید هم عکس ده  مادرت رو که با دخیی
 
سالیک

اف کنم وقنی تو رو دیدم، دلم خواست نیم زنه! باید اعیی

ببینم و وقنی شباهت زیادشون رو به  که دوقلوها رو هم

شهناز دیدم، از خویسر لبخند زدم. اونقدر که دلم 

 !خواست و چندین بار تا مدرسه دنبالشون رفتم

ها رو تعقیب یم-  !کرد شما بودیدپس اویز که دخیی

 !من بودم-

شهاب نفیس عمیق کشید و آلبوم را ورق زد و بیش از 

 .دآور های مرد ایمانقبل به صحت حرف

ز عکسمن هیچ- هایی ندیدم! مادرم...از وقت چنیر

 !گذشته عکیس نداره

ه بگم مادرش، ما رو دور انداخته! - چون مادرت، یا بهیی

ز عکس هایی داشته باشه! مادرت اما ممکنه قدیس چنیر



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

وقت نخواست از من بشنوه...ذهنش رو مادرش هیچ

 .بودخراب کرده

ال مثل ترکش کردین. رهاش کردید و اون چند س-

 کرده. پرسها رو بهش ترجیح ها با خالهطفییل
 

ش زندیک

 !دادین. حق داره دلگیر باشه

 .شمس ابرویی باال انداخت

ز فکر یک- جانبه بود و هست. قبول اشتباه شهناز همیر

دارم که چند سال اول مهاجرتم اون و مادرش رو رها 

کردم ملوک کردم...اما بعدش برگشتم دنبالش! فکر نیم

م با پرس صولت ازدواج کرده باشه مرده  !باشه و دخیی

ز من رو بغل مادرم - ؟ گفتیر ز ز و چرا برگشتیر چرا رفتیر

که شما رو دیدند وقت ازایندیدید، اما مادر و پدرم هیچ

 نزدند. حنی با پلیس
ز
 !حرف

 .شمس نیشخند زد

  !مهری خودش و اون شوهر نچسبشهاین دیگه از یر -
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زد تلخ بود پدرش حرف یم آنقدر لحن شمس وقنی درباره

که نفسش را بندآورد. کامال مشخص بود شمس از پدرش 

 .دل خویسر ندارد

ز شایدم از یر - محبنی شما. اگه نگاهتون به مادرم، همیر

احساس و منفعیل باشه، که به ما دارید و نگاه یر 

ز  . تعجب قدر پر از کینه از پدرم حرفهمیر ز زده باشیر

 .باشهکنم مادرم رهاتون کردهنیم

 .نگاه شمس درخشید و لبخند زد

 ؟انتظار فیلم هندی داشنی پرسجون-

 .کشیدشهاب اخم در هم

من هیچ انتظاری از شما ندارم. من رو برای چی اینجا -

ز پدربزرگ نامهربونم  دعوت کردید؟ برای اینکه بگیر

ز که از قضا یس ساله نیست ی ازش هستیر شده و خیر

 !؟ندیدم

مهربویز نکردم پرسجان! اگه از من من هیچ وقت ادعای -

ته. وقنی برگشتم از پدرت دور موندید تقصیر خانواده



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

هات! اما خواستم که بره پیش شهباز و شهریار، دایی 

  .نخواست. حنی پول من رو قبول نکرد

شهاب هرچه فکر کرد به خاطر نیاورد که پدر و مادرش از 

 .زده باشند. اخم درهم کشیداین موضوع حرف

را اسمتون رو عوض کردین؟ مادرم این رو هم چ-

 ؟دونهیم

 .شمس تک ابرویی باال انداخت

کنه من بعد از مالقت باهاش مادرت واقعا فکر یم-

مفقود شدم. برای مادرت تاابد یاورم...مطمئنم پرویز با 

تونست است. فعالیت من توی ایران نیممادرت غریبه

 !جونواده گنجرسید به خازیر پوشش اسیم باشه که یم

ز -  ؟چرا رفتیر

ملوک شکاک و بددل بود. منم سفر زیاد داشتم. -

داشت خودش رو اذیت کنه و فکر کنه که من با دوست

چرخم...تحملم تموم شد و تصمیم های دیگه یمزن

گرفتم رهاش کنم. طالقش ندادم تا عذاب یه زن مطلقه 

فرستادم. قدیس خیر رو نکشه و حنی براش نفقه یم



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

م یم داشت کرد که ملوک مرده تا بیام شاغ و باید خیر

م ویل این کار رو نکرد. بهانه ش وصیت ملوک بود. دخیی

 !مادرت بیشیی از من باید از اون زن شایک باشه

شنید ابرو درهم هایی که یمشهاب متعجب از حرف

 .کشید

 

 ۲۷۸پارت#

ملوک هم کم توی ماجرا مقرص نبود. نگذاشت من -

م م رو بیر
م و گفت وسط اجننر  دخیی های نجس دخیی

ش این شد که خراب یم شه! موند ایران و عاقبت دخیی

! حنی شک ندارم که اگر حرف قدیس راست باشه یم بینز

و پای وصیت ملوک در میون باشه، اون برای لجبازی با 

ش بازی کرد و خواست دور از  من با شنوشت دخیی

م بم ونه و پرسها پدرش بمونه! اگه من رضایت دادم دخیی

تر بودند و توی رو بردم برای این بود که پرسها بزرگ

 رو به مادرشون شونزده
 

ین وابستگ  کمیی
 
هفده سالیک
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داشتند. اما شهناز فقط ده سال داشت و به مادرش 

ین گناه رو داشتموابسته بود. یم  .بینز که من کمیی

شهاب تکیه به مبل داد. مرد مقابلش از تأثیر کالمش خیر 

شت. به قویل آنقدر کاریزمای شمس، پدربزرگش، زیاد دا

هایش کند، حداقل بود که او را ناگزیر به پذیرش حرف

خصوص که در خانواده و هایش، بهبخش زیادی از حرف

هایش زیاد شنیده بود که خصوص از زبان عمهبه

مادربزرگش زن بدزبان و شکایک بوده و پدربزرگش از 

های شمس برایش رفدست همرسش گریخته است. ح

ز ملوک و  جدید نبود، جز مطلع بودن قدیس از ارتباط بیر

همرسش. با این وجود بخیسر از وجودش به خاطر غیم 

که موقع صحبت از گذشته در صورت مادرش شکل 

 .گیر بودگرفت از این مرد دلیم

جانبید. مادرم شش سال بعد از بهشما زیادی حق-

ساله ول خودتون من سهمهاجرت شما ازدواج کرد. به ق

،  بودم که برگشتید و من رو دیدید. این ده سال تنهایی
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باشه، به مادرم  قدیس یا مادربزرگمحنی اگه مقرصش خاله

  .ده از شما دلگیر و دور بشهحق یم

شهاب دور  ی شمس گرفته شد و این از چشمقیافه

 .نماند

خاطر هباید دید اونچه شما رو کشیده ایران چیه! نگید ب-

ه. شما حنی به شیخ محل جواز م یممادرم که خنده گیر

داده بودید تا برای ازدواج مادرم مشکیل پیش نیاد. این 

یعنز وقنی رفتید حنی قصد نداشتید برای ازدواجش 

خاطر فعالیتتون برگشتید و اسمتون رو برگردید. شما به

 .عوض کردید

 .شمس بلند خندید

ینس من به درد نیم خوبه، از آدمای ساده خوشم- ز آد. بیر

وجو ش جستخوره پس دربارهجوونکایی مثل تو نیم

 !نکن

ی که این- ز  طالبش نیستم. چیر
 
همه پول داشته باشه قطعا

 .خورهپر از اشکاله و به درد آدمایی مثل من نیم
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های شمس برق زد و لبش خندید که از چشم چشم

 .یق زدشهاب دور ماند. نگاه به سیگارش کرد و پگ عم

 .دویز ی مادرت هیخی نیماز خانواده-

ی بود نه سؤایلشهاب اخم کرد، جمله  .ی شمس خیر

ی ثروتمندی بودیم، پرس. اگه جالل دست ما خانواده-

ی روی من گذاشت برای این بود که در شأن خانواده

حسینز بودم و دهن قدیس با دیدن ثروت من بسته شد. 

ثروت دو خواهرم در خاطر مرگ پدرم، موقع بهاون

 .کرداختیارم بود و ثروتم با این خاندان برابری یم

 ؟قدسیهجالل؟ منظورتون سیدجالل شوهر خاله-

من دوست جالل بودم. جالل پای من رو به این -

دونست که قدیس راضز نیست خانواده باز کرد. یم

خواهرش زن یوسف بشه. به قدیس کمک کرد تا ملوک 

ی که من سالرو از یوسف دور کنه ز ها بعد . چیر

فهمیدم...متأسفانه ملوک هم دلش پیش یوسف بود که 

ز باعثبدشی شد دلم با  هاش نصیب من شد و همیر

 وقت صاف نشه. جالل در حقم نارفیقی کردهجالل هیچ
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ز بود که وقنی رفتم، هوای زن و  بود. شاید برای همیر

 .ی من رو داشتبچه

ه به نقطهشهاب نفیس عمیق کشید. نگاه شم ای س خیر

 .ای از استحکام کالمش کم نشدنامشخص بود ویل ذره

وقت ازدواجم بود و مادربزرگت زیبا بود و کدوم مردی -

ی خانواده رو خصوص که پیشنهآد؟ بهاز زیبایی بدش یم

ز دونستم و از نظر مایل هم همنیم سطح بودیم و به همیر

گفتم که   ها رو راحنی یه ازدواج غلط شکل گرفت. این

دار شده بدویز من آدم بدبخنی نبودم که یک دفعه پول

...من، جالل، حنی اون صولت و زن باشم! یم دویز

ی که گنج ز بهره جوها ازش یر یوسف، اصیل بودیم...چیر

بودند...تمام ثروتشون از دزدی حق یگ و یک دفینه 

  !جمع شده بود

 !کننده استویل قدرت و ثروت برای همه وسوسه-

 .منکرش نیستم-
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شهاب سکوت کرد. هوای اتاق گرفته بود. بوی تنباکوی 

مرغوب سیگار با بوی قهوه مخلوط عجینر ساخته و 

ز کرده بود  .شش را سنگیر

 ؟ها در ارتباطید، درستهشما هنوز هم با دایی -

هستم. شاید سها بهت گفته باشه که من قسمنی از -

 !گذرونمسال رو پیش پرسهام یم

 .د زد و این از چشم شمس دور نماندشهاب نیشخن

اید، چرا پیش پلیس رفتند و دونند که زندهها یماگر دایی -

 ؟مفقود شدنتون رو تایید کردند 

بهت گفتم...یاور مرده و پرویز جاش نشسته! پرسها -

  !دروغ نگفتند

ر مقابلش نگریست. شمس کاسه  ز پر شهاب کالفه به میر

 .آجیل را مقابلش گذاشت

که از تنهایی مادرت دلخوری. اگه قدیس خیر بینم  یم-

بود و یا چند سال زودتر  مرگ خواهرش رو مخقز نکرده

ذاشتم مادرت با پرس صولت عرویس برگشته بودم، نیم

ی  کنه. اون وقت کیس از نبودنم شایک نبود. همون خیر
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رسید و رسه، به شهناز هم یمکه از کنار من به پرسها یم

 .خوشبخت بود

 .رو درهم کشیدشهاب اب

ودستگاه و مادر من خوشبخته! اگه منظورتون این دم-

 پول دارهپوله...پدر من به
ز
 !قدر کاف

 .کند  شمس باز خندید و باعث شد که شهاب اخم
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مادرت انتخاب خودش رو کرد و موندن پیش تو و پدرت -

رو به اومدن با من و طالق ترجیح داد. پس نباید تو 

اف یمقدر شااین . اعیی کنم که پدرت مرد بدی یک بایسر

نیست. درسته کیس نیست که من دلم بخواد دامادم 

کنه. من با صدرالدین باشه اما با مادرت خوب برخورد یم

کاری نداشتم اگر پدرش اون مردک نبود و پویل که ازش 

 .زیز از پدرش بهش نرسیده بودحرف یم

 !اغ بابا صولتشی اول؛ ش باز برگشته بودند بر ش خانه

 ؟شما چه خصومنی با پدربزرگم دارید -
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؟ یمچقدر از پدربزرگت یم- دویز پدربزرگت چرا با دویز

  ؟سهیال ازدواج کرد 

های سهیال مادِر پدرش بود. زیز که از او جز اخم

ز زیادی به خاطر نداشت. برعکس او  درهمش چیر

باباصولتش، همیشه روی گشاده داشت و مهربان بود. 

که باباصولتش را دوست داشت، پدرش را دوست   آنقدر 

نداشت. آنچنان جدینی در نگاه شمس خوابیده بود که 

 ترسید دهان باز کند و حرفیم
 

اش را برهم هایش زندیک

 .کردبزند. در برابر اطالعات او احساس ضعف یم

چه سؤال بدی پرسیدم. معلومه که پدر و مادرت تالش -

ور نگه دارند. شک ندارم کردند که تو رو از واقعیت د

زن، قدیس، هم کمکشون کرده. البته اگر خود  اون پیر

 !ی واقعیت رو بدونندها هم همهاون

ی شهاب باعث نشد که شمس ادامه نگاه خصمانه

 .ندهد

صولت آدم خویر نبود. یک آدم پست و رذل که -

برخالف من که ناآگاهانه پا توی این خانواده گذاشتم و 
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ا آگایه کامل دست روی دخیی لیالخانم دامادش شدم، ب

گذاشت. لیال زن تنهایی بود. شوهرش گم شده بود و 

خودش بچه رو بزرگ کرده بود و کیس نبود ندونه که 

 .شوهرش قبل از مرگ به گنج رسیده بود

کنید گنج پیش خانجون بود و پدربزرگ من برای فکر یم-

ز از مادربزرگم خواستگاری کرد؟ خانجون  اونقدر همیر

ش به پول نداشت که با پول فروش سهم خونه

ز  سیدجالل، سهم االرث مادربزرگم رو داد تا بتونه جهیر

دونست! هام رو بده و باباصولت هم این رو یمعمه

گن سیدجالل خونه رو بزخر ها همیشه یمعمه

ش دروغه. نه پدرم و نه پدربزرگم ها همهکرده...این

 !نیستند. پدرم از گنج متنفرهدوسنی نبودند و آدمای مال

 زد و با تفری    ح نگاه به صورت چشم
ی
های شمس برف

 .ی شهاب کردپریدهرنگ

! ستودنیه. از ماجرای خرید خونه توسط - چه ارادیی

بینز لیالخانم یا به قول وبیش خیر دارم. اگر یمجالل کم

هاش رو عروس ش رو فروخت تا نوهتو خانجون، خونه
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 خودشه! خودت فکر کن  کنه از پسنی صولت
 

و از زرنگ

ز درسته که یه شازده قجری، اونقدر نداشته باشه یو ببیر

اش کنه ز دخیی  ؟که خرج جهیر

 .اش گره شده بودشهاب سکوت کرد. نفس در سینه

 بیشیی به من اون موقع ایران نبودم ویل اینکه تو یم-
 

یک

کنه که صولت رو خوب شناختم. برای من ثابت یم

ز سهم گنج، زنش  مجبور کردن اف و گرفیی زن به اعیی پیر

ی که اون بدبخت تا آخر عمرش  ز رو پیش انداخته. چیر

نفهمید این بود که دست لیال و جالل توی یک کاسه 

بود. به نظرم اگه جالل نبود، همون روزها این خانواده 

ها رو هم دور همدیگه رو دریده بودند و استخون

شوهرش ترسید و انداخته بودند. لیال بعد از مرگ 

د. قدیس هم  هایی رو که پیدا کرده بود به قدیس سیی
ز چیر

 
ز
مخفیش کرد ویل اونقدر عاقل نبود که به ملوک حرف

دونند! یوسف و دونم...بقیه هم یمنزنه و وقنی من یم

ی صولت دستشون توی یک کاسه بود. تمام خونه

سپیدار رو زیر و رو کرده بودند تا گنج رو پیدا کنند ویل 
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فایده نداشت. شک ندارم که بازم پای جالل وسطه که 

 !دفینه از دست اینا در امان مونده

 بزند. انگار 
ز
شهاب آنقدر متعجب بود که نتوانست حرف

چاقویی بیخ گلویش گذاشته بود که حنی نفس کشیدن 

برایش سخت شده بود. فکر کرد پس علت 

ی سپیدار این بوده است. پایان خانهوجوهای یر جست

ی قدیس بعد از خایل حنی علت شک کشیدن به خانه

ی کرد سیستم قوی امنینی خانهشدنش. روزگاری فکر یم

زن است ویل حاال یمقدیس بهخاله فهمید خاطر تنهایی پیر

ز دیگری است و بیش از قبل ماجرای دزدی  واقعیت چیر

 .کننده شده بودی قدیس برایش نگرانخانه

 ؟کجا دارید شما این اطالعات رو از  -

 کردم. شاید هممن سال-
 

خونه نبودم ها باهاشون زندیک

ویل ما یک فامیل بسته و کوچیک بودیم. قدیس همیشه 

ز جالل، یکبه قدم از یوسف و بقیه جلو  خاطر داشیی

بوده. جالل باهوش بود...خییل باهوش! اما یوسف 
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اونقدر احمقه که هنوزم  دست دوسنی به یک صولت 

 !داده

 .ا آقایوسف خوب نیستبابا ب-

 .نگاه شمس روی شهاب نشست

 !؟اردشیر چطور -

کل اردشیر صولت را فراموش کرده شهاب سکوت کرد. به

 !اش راحبیهبود. پرسعموی پدرش را! شوهر عمه

 ؟!آدها چکار کردند که اینقدر ازشون بدتون یماون-

کنه ای که کمک یمبذار یه قصه برات تعریف کنم. قصه-

 !طرافت رو بهیی بشنایسآدمای ا

ای که مجدد مقابلش شهاب با ابروی درهم به قهوه

ه شد  .گذاشته بود خیر

 .بخور! قبیل رو نخوردی و شد شد-

هایش شهاب بدون فکر قهوه را برداشت و فنجان را لب

نزدیک کرد. افکارش درهم و هزار فکر و خیال در شش 

 .خانه کرده بود
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. درستهگنجش رو یم  ماجرای صمصمام و -  ؟دویز

شهاب ش تکان داد. و شمس با آرامش از او خواست 

که کوبید و درحایلتعریف کند. شهاب با قلنر که تند یم

از آرامش خوابیده در صورت شمس به وحشت آمده 

 .بود، به حرف آمد

موقع تخریب آثار تاریخز اصفهان، تو زمان -

ی رو که از کنه و السلطان، یه دفینه پیدا یمظل بعد دخیی

دزده و با جهاز اون که کم نزدیکان حاکم اصفهان بوده یم

کنه و کنه. باهاش ازدواج یماز گنجینه نداشته فرار یم

ه و تنها پرسش شه. زنش چند سال بعد یمدار یمبچه میر

ز شهر زن یم ده. چهارتا بچه حاصل نادر رو توی همیر

ج و طال. از اردالن ازدواج نادره...اردالن و تارخ و تور 

مونه و از تورج، یوسف و برادرهایی که مردند و سهیال یم

از تارخ، قدیس و ملوک. موقع مرگ، صمصام حرف از 

اثش یم هاش به جون شه نوهزنه و باعث یمدفینه و میر

ه و بعد از او تارخ و هم بیفتند. نادر کیم بعد از پدر یم میر
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ند. کیم بعد طال و در تورج یم آخر اردالن هم مفقود  میر

دن و این هاشون ادامه یمشه. راه پدرها رو بچهیم

فایده برای گنخر که معلوم نیست وجوی یر جست

 .کنهحقیقی باشه تا زمان حال ادامه پیدا یم

دویز و این کار من ی طال هم یمخوبه! جالبه که درباره-

 .کنهرو راحت یم

 افتاد که خاله-
ی
د ماجرای طال رو قدیس مجبور شاتفاف

 .دونستم اونا خواهرم دارندبرام بگه وگرنه نیم

اما درست تعریف نکرده. اشکال نداره بذار اون قسمت -

رو من برات تعریف کنم...صمصام وقنی با دخیی قجری 

کرده نازاست. کنه، زن داشته! زیز که فکر یمازدواج یم

ذاره و موقع فرار به این شهر میان و زن اولش رو اینجا یم

شه...باقیش شبیه وصحرا یمی دشتدومش آوارهبا زن

یه که تو تعریف کردی...چند سال بعد معشوق  ز چیر

ثمر نبوده از دنیا صمصام بعد از یک زایمان که این بار یر 

کنه و به شهر ها جرئت یمره و اون بعد از سالیم

 .گردهبریم



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 .شهاب با ابرویی باال رفته به شمس نگاه کرد

ز خونهونهخ-  ؟ی خیابون بهار بود ی اون زن همیر

 .شمس لبخندی از ش رضایت زد

ی خیابان پس حق با سها بود. صمصام قبل از خونه-

 !سازهی خیابون بهار رو یمسپیدار، خونه

  .از دخیی باهوش من، فهمیدن این موضوع بعید نیست-

 ؟چه بالیی ش زن اول اومد -

 ؟ش انیس-

قدری واضح بود که لبخند به شدن شهاب به شوکه

 .های شمس نشاندلب

 تعجب نکردم که فهمیدم خیر نداری! بعد از مرگ -
ً
اصال

قمرالملوک، صمصام برگشت پیش انیس، چون 

تونست خودش پرسش رو بزرگ کنه. یک سال بعد، نیم

ی هوو انیس نادر رو به دنیا آورد ویل دیگه نخواست بچه

داد دست یک معتمد و رو بزرگ کنه. صمصام خونه رو 

د بهشون و با انیس رفت خونه ای که توی پرسش رو سیی
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شنایس؛ تارخ، تورج های نادر رو یمخیابون سپیداره. بچه

 !ی اون پرس...طالستو اردالن! اما بچه

 ؟چه بالیی ش پرِس صمصام اومد -

 .قبل از پدرش مرد-

رسیده...درواقع تمام ثرویی پس ثروت مادرش بهش یم-

ز صمصام که  صمصام داشته، منهای گنج. برای همیر

ش ی گذشتهوجدان داشته و دربارهموقع مرگ عذاب

 !گفته

دانسته شهاب اندیشید صمصام گنج را هم حق طال یم

که تمام آن یا قسمنی از آن را در آن خانه دفن کرده 

است. شمس با رضایت تکیه داد و سیگاری دیگر آتش 

 .زد

ا قدیس...ملوک و یا یوسف باید خوب بفهیم که چر -

ز کیس بفهمه ماجرا چیه  !نخواسیی

ز علت کیس به دنبال  شهاب با خودش فکر کرد و به همیر

 !وارث طال نرفته است
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ی خیابون بهار رو صمصام موقع ازدواِج طال خونه-

وجدانش کم بشه ویل عنوان جهاز بهش داد تا عذاببه

ز نوه ا اون خونه هها کدورت پیش بیاد. اونباعث شد بیر

کردند بعد از مرگ دونستند و فکر یمرو سهم انیس یم

رسه. بعد از مرگ طال و شوهرش توی ها یمانیس به اون

ها موند اما ازدواج قدیس و راه کربال خونه دست موسوی

جورایی به خانواده برگرده! جالل باعث شد که خونه یه

 !حاال هم که قدیس توش ساکنه

رفته نگاه به نگاه شمس دوخت و با شهاب با ابروی باال

نفیس که از ناآگایه شمس به دست آورده بود اعتمادبه

ی دارد. او هم از لبخند زد. شمس نیم دانست طال دخیی

خیر بود. وقنی شهنگ از هویت مژده هویت واقیع ثریا یر 

خیر نداشت ناآگایه شمس عجیب نبود. حاال خوب یم 

دن هویت ثریا چه کمگ کر ها با پنهانفهمید که موسوی

فهمید که سیدیحنر چرا اند. حاال خوب یمبه او کرده

نخواسته ثروت طال وارد ثروتش شود. شک نداشت 

ها خیر داشتهسیدیحنر از خییل ز است. از طرف دیگر  چیر
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ز شده بود که سیدجالل به این مرد اعتماد  مطمی 

اش، ثریا، را فاش نکرده نداشت که راز خواهر رضایع

ترین آدم د. قدیس هم! شهاب نیشخند زد. درستبو 

رغم شایعات بدی که داستان جالل بود. مردی که عیل

جو شنیده بود با قدیس عرویس ی گنجی خانوادهدرباره

 .اش محفوظ بماندکرد تا حق خواهر رضایع

توی این خانواده تنها کیس که از ازدواج شانس آورد -

 بدون بچه مو 
 

گم ند ویل من یمقدیس بود! شاید بگ

، بزرگ ز بود. هرچی از این نسل کمیی ترین شانسش همیر

  !بهیی 

تمام این ماجرا رو تعریف کردید ویل حرف اصیل رو -

 ؟نزدید. چرا با پدربزرگ من مشکل دارید 

های شمس دوخته شد. خوشحال نگاه شهاب به چشم

 .بود که او را مشکوک نکرده است

 

 ۲۸۱پارت#
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ز شهاب فنجایز که دست نخورده مانده بود را روی میر

 .گذاشت و حرفش را ادامه داد

ها رو برای من تعریف کردید؟ به - ز  چرا این چیر
ً
یا اصال

قول خودتون روشن کردن من چه فایده داره اگه از خون 

 !صولتم؟ تمام این ماجراها ربظ به پدربزرگ من نداره

ز انداخت و ابرو درهم  .کشید  شهاب نگاه به میر

ز من رو مشکوک یم حنی این- کنه. من و مادرم برای میر

 ؟شما عزیز نیستیم، پس جریان چیه

 .اش را به شهاب دوختشمس نگاه جدی

...حاال اینکه خون صولت توی رگهاته رو تو نوه- ی منز

خوام تو اشتباه مادرت رو پویسر کنم. یمتونم چشمیم

...یم  تکرار نکنز
 

ین زندیک  بینز که قدرتش رو دارم که بهیی

رو برات بسازم. فکر کن اون روز که دیدمت، مهرت به 

کنم، پرس! دلم افتاده! من برای هرکیس قهوه دم نیم

 .کردن قهوه رو از من یاد گرفته  مادرت دم
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ای محبت در صدای شهاب دستش را مشت کرد. ذره

ز وپا یمشمس نبود اما حرست چرا. شمس دست زد بیر

ز او ز و نخواسیی  .خواسیی

یساما بدم ن-  .یست از من بیی

ی شهاب اخم کرد و شمس با خونرسدی آخرین قهوه

موجود در دستگاه را داخل فنجایز ریخت و مقابل 

 .کرد  های شهاب به آن دارویی اضافهچشم

ی قجر چیه؟ کیس که اون رو ی قهوهدویز فلسفهیم-

خوره و اون ترس برای دونسته داره سم یمخورده، یمیم

 !خش بودهبصاحب قدرت، لذت

های شمس نگاه کرد که باال رفت و شهاب به دست

زد. شمس ای از قهوه را نوشید. قلبش تند یمجرعه

 .بود تهدیدش کرده

ای خوشگل رو - ز تو کاری نداره. اون دخیی برای من کشیی

س پدرومادرت دور کنم هم یم تونم برای همیشه از دسیی

مهیم ی که کیس بتونه کاری کنه. تو مهرهبدون این

 !نیسنی 
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 ؟قصد شما از بازی با من چیه-

خوام اطرافیانت رو بهیی بشنایس و بهت گفتم...یم-

! تو نوهانتخاب  !ی منز های بهیی داشته بایسر

 .جا شدشهاب کالفه در جایش جابه

خواد من قدر دلتون یمماجرای پدربزرگ من چیه که این-

 !بدونمش

مکث و کامل ابرو باال انداخت و قهوه را با شمس تک

 .نوشید

و اما صولت...صولت بخیسر از همون داستانه! این راز -

دونست...نه جالل و نه اون رو حنی جالل نیم

ی صولت، پدربزرگت، من پیالهجوهای احمق...همگنج

اف کرد که از نوادگان پدِر  بودم و توی مسنی به من اعیی

قمرالملوکه! بعد از فرار صمصام و قمرالملوک، 

اعتبار شده بودند. اش از هم پاشیده بود و یر هخانواد

حاکم دستور داده بود، پدربزرگشون رو اعدام کنند چون 

دست بوده. صولت با یک کرده با صمصام همفکر یم

ی صمصام رو ها گشته و عاقبت خانوادهدنیا کینه، سال
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ی خانواده رو اینجا پیدا کرده بود...اومده بود تا شالوده

ز او ی گنج، وسوسهو شنیدن دربارهدرهم بپیچه  ی داشیی

رو هم به دلش انداخته بود. یک تیر و دو نشون. هم 

شد! کرد و هم گنج رو صاحب یمخانواده رو نابود یم

ز  بعد از شنیدن ماجرا از زبون پدربزرگت، تصمیمم به رفیی

تر از جدی شد. صولت آدم خطرنایک بود، پرس! خطرناک

 !اون...پرس برادرشه

شهاب بند آمد. انگار دسنی بیخ گلویش نشست و  نفس

فشارش داد. شمس با خونرسدی لیوان آب برایش ریخت 

 .و به دستش داد و او شکشید

درصد هم پدرت شبیه لیالخانم خدابیامرزه! اگه یک-

شبیه اون پدر عوضیش بود، محال بود بذارم شهناز 

 !باهاش بمونه

دید...چرا به گید نه؟ چرا کاری نکر دارید دروغ یم-

 ؟خانواده نگفتید 

 .با وحشت به سها فکر کرد

 .شمس پوزخند زد
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گفتم؟ چه نفیع برام داشت؟ سهیال و صولت به یک یم-

خاطر بچه داشتند، نه یگ، سه تا! یوسف هم به

زد، چون من با زیز که ی من رو با تیر یممون سایهپیشنه

و دوست داشت ازدواج کرده بودم...به نظرت حرفم ر 

قدر محرم یوسف شده بود که کرد؟ صولت اونقبول یم

ش رو بلد بود. هم خودش هم اون های مخقز خونهراه

فپرس برادر یر  تر از خودش! اون احمقا حنی به این شر

ی قجریش تفاخر فکر نکردند که صولنی که به پیشینه

  !کنه ممکنه دشمن باشهیم

 ؟چرا به سیدجالل نگفتید -

ز من توی این ماجرا نارفیقی کرده بود. جالل با انداخ- یی

کردم! کار رو یم  بار هم من این چه اشکایل داشت یک

کنم چطور اردشیر به جای ازدواج با فقط تعجب یم

ی تو عرویس کرد! وقنی من رفتم دخیی یوسف، با عمه

ده ساله بود و دخیی یوسف دوازدهوچند اردشیر بیست ز سیر

 !خوانن اتفاق رو یمکردم هردو ایساله! فکر یم

 .شهاب میان ابروهایش را فشار داد
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وقت...نشنیدم که اردشیر خواستگار فتانه باشه. هیچ-

گفت پرس برادر سیدجالل نامزد فتانه بوده که مامان یم

خوره و بعد فتانه با مازیار عرویس هم یمبه دلییل به

 !کرده

 .ابرو باال انداختشمس تک

ها رو مق نبوده! دست صولتانگار یوسف خییل هم اح-

کوتاه کرده و نذاشته مثل علف هرز تو فامیل پخش 

  !بشن

ز بدی به یاد نداشت اما پدرش  شهاب از پدربزرگش چیر

ز پدر و پدربزرگش . آنهمیشه با او دعوا داشت قدر بیر

گفت او ارث پدرش را شکراب بود که گایه مادرش یم

ز با پدرش مشکل دار   .دبرده است و برای همیر

ی سهم اینکه صولت-  ها بد بودند یا مقدار بیشیی

خواستند، معقول یا نامعقول، نباید باعث کینه بشه. یم

 ؟آد چرا شما که دوستش بودید ازش بدتون یم

 

 ۲۸۲پارت#
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 .شمس پوزخند زد

ی که حق من بود رو تصاحب کرد- ز  .چون با نامردی چیر

شهاب کالفه دست میان موهایش کشید. هنوز باور 

کرد های مرد مقابلش سخت بود. هنوز باور نیمفحر 

مقابل پدربزرگش نشسته باشد. این مرد فقط حرست و 

 .کینه داشت

 ؟چه حقی -

. مهم اینه که با وصلت شهناز و - مهم نیست چه حقی

گرده. ناخواه اون حق به من بریمصدرالدین، خواه

 !خوشحالم جونش رو شش داد

 .شهاب پراخم به حرف آمد

! پدربزرگ توی باید - ز بگم این رو اشتباه بهتون گفیی

 !خواب تموم کرد. شما حنی اون موقع ایران نبودید

 تو، ایرانم و پدربزرگت ده سالت بود -
 
من از چهارسالیک

هایی درباره
ز دونم که تو حنی ی اون یمکه مرد و چیر

! مرگ پدربزرگت شاید تو خواب بوده فکرشم نیم کنز
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 طبییع نب
 
وده! مطمئنم، چون جواهری باشه ویل قطعا

 .که قبل از مرگش لمس کرده بود االن پیش منه

ون افتاده دهانش را باز و بسته شهاب مثل مایه از آب بیر

 .کرد

 ؟شما...اونو کشتید - 

هایش سوت ی شمس باعث شد گوشصدای خنده

 .بکشد

خییل دوست داشتم بکشمش ویل کار من نبود. سها -

 ؟باهات حرف زده

کوبید. تمام برای سها ترسید. قلبش تند یم بیش از قبل

زد. حنی هم ریخته بود. باید با سها حرف یماطالعاتش به

ز امشب. دلش شور یم  .زدهمیر

 !به سها ربظ نداره-

 .ی لب شمس به باال حرکت کرد و پوزخند زدگوشه

بهش گفتم دور تو دیگه نچرخه ویل اون عادت داره به -

 .نافرمایز 
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 خارج از این بازی مسخرهخانوادهدکیی آذین و -
ً
اند ش کال

 .و به شما ربظ ندارند

ارتباط بودن سها ی یر کنم. نه دربارهطور فکر نیممن این-

ی خارج بازی بودن سها...روزی که به با من و نه درباره

اینجا اومدید از من کمک خواست. نوع کمگ که خواست 

ی خانواده و حرفاش من رو مشکوک کرد که به ماجرای

  .دسنی زدم و اونم تأیید کردجو ربط داره. بهش یکگنج

کرد که شمس به کوبید و دعا یمقلب شهاب تند یم

 .حقیقت ماجرا نرسیده باشد

وجو کردم و نتایج جالنر به ش کیم پرسدرباره-

 که خواهرزادهآوردم. حاال یمدست
 

ی خوام تو برام بگ

 کر 
 

ده و مادر سهاست، چه جالل که مدیی باهاش زندیک

 چون 
 

ارتبایط با این گنج داره؟ امیدوارم حقیقت رو بگ

فهمم جریان چیه و دروغ گفته بایسر دیر یا زود خودم یم

. باید فهمیدهپشیمون یم   .گمبایسر دروغ نیم یسر

شهاب ترسید. شک نداشت که شمس شک کرده است 

هایش برای رسیدن به داد که تمام حرفو احتمال یم
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ز کتاب و یک وسیله ه ز موضوع باشد. سها برای گرفیی میر

بود و چقدر خوشحال بود که آن را  پیش این مرد آمده

ای اش، بدون ذرهنفس ماندهدانست. با تمام اعتمادبهیم

 .لرزش در صدایش به حرف آمد

خاطر من اینجا اومد. ما همدیگه رو دوست داریم. به-

ن از این شهر مادرش بعد از ازدواجش با دکیی آذی

دونم خیر دارید چرا و چطور، چون گفتید سها رفته...یم

 !به شما از زندگیش گفته و محرمش بودید

 .نیشخند زد و ادامه داد

ی داییش ها و اینکه توی اون زمان خونهدلیل قتلاما به -

ز ماجرا ما سها رو  بوده، پاش به ماجرا باز شده...ش همیر

کنه دوست داره کمکم یم شناختیم و اونم چون من رو 

بفهمم ماجرا چیه و وصیت صمصام چی بوده! اون کتاب 

ز یم دونید خواست. خودتون یمو فلزیاب رو برای همیر

 .چقدر باهوشه

ز سها حرف یم هر بار که شهاب از دوست زد رنگ داشیی

ه خانه را به یاد آورد و تر شد. شب داخل گلشمس تیر
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شهاب دور سها را و  بردن سها به شهاب و دست پناه

ز  دید سها با کیس به نزد او آمده بار یم اینکه برای اولیر

ز شهاب را کتمان نکرده بود  است. سها هم دوست داشیی

ز باعث شده بود که آن حرف را به او بزند و  و همیر

توانست دورترش کند. در ایران فقط با پیوند ازدواج یم

ی کارش سها را برای خودش کند. او را برای آینده

خواست. نبوغ سها امیدش برای تمام نماندن راهش یم

هایی که از سها یم کردند که رسید همه تأیید یمبود و  خیر

گردد و این یعنز دور شدن بیشیی سها. او با شهاب یم

یک شود، به خصوص با قصد نداشت سها را با کیس شر

 .اش باشدیک صولت، حنی اگر نوه

دید که شمس حرفش را باور یمپا انداخت. شهاب پاروی

باخت. هیچ حیس به است. نباید در این بازی یم کرده

مرد برایش پرویز شمس بود که  این مرد نداشت. این پیر

 !ترسید، نه یاور احمدی پدِر مادرشسها از او یم

دور سها نچرخید! بهش دروغ گفتید که من هنوز با -

کیس   کنم و به من هم گفتید سها پلیس همکاری یم
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بینید، ما حرف نگفته به هم شناسم. یمنیست که من یم

خواید ما رو از هم دور کنید. چون به اون نداریم. شما یم

 !آدعالقه دارید و از فامیل من بدتون یم

های شمس درخشید اما خونرسد برق خشم در چشم

  .باختماند. به این مرد جوان نیم

...اما حیفه بهش داشتنیه و بهش عالقه دارمسها دوست-

ی  ز از دید جنسینی نگاه کنم...وگرنه تهدید تو برام پشیر

ها ارزش نداره. چموش نباش، شهاب! تو هم به صولت

...یهوصیل و هم از وراث گنج کیم فکر کن و جو هسنی

. با من باش تا تو رو به هرچی که  ز چه معجویز هسنی ببیر

، شهاب خوای برسونم! وگرنه اگه پا روی دم من بذارییم

کنم اسمتم یادت بره صولت و دور سها بچرچز کاری یم

ز سها  !چه برسه به دوست داشیی
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". دروغش به دلش  ز شهاب زمزمه کرد "دوست داشیی

ویش بخشیده بود. سها را دوست داشت.  نشسته و نیر
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توانست او را از خواستنش آنقدر زیاد که فقط مرگ یم

ویی که عشق به او نفس و ندور کند. با اعتمادبه یر

ز  ساعت با شمس  بار در آن یک بخشیده بود، برای اولیر

 .از دِر قدرت وارد شد و به حرف آمد

بختانه اون دخیی هم خودش عاقله و هم پدر خوش-

 !ش دست خودشهعاقیل داره و نیاز به شما نداره و اجازه

 .شمس بلند و عصنر خندید

کم عاقله ویل اگه پای دلش شخو - رده باشه، منم که دخیی

م و از تو و خاندانت دورش  باید دستش رو بگیر

ز دنبال زن  کنم...پدرشم اگر عقل داشت، به جای رفیی

داشت. پس وکیل و یم مجنونش دخیی جوونش رو نگه

ز کارههمه  منم...حنی اگه ظاهر ماجرا چیر
ی اون دخیی

دیگه باشه...اگه خواستم بیای اینجا...هم برای 

ت بهت بود...هم اینکه بگم...دور و وادهشناسوندن خان

هام دوست بر سهای من نچرخ! من سها رو بیشیی از بچه

بینه...اون قابلیت این رو داره مثل یک  ز دارم. باهوشه، تیر

خوام کمکش کنم از ایران بره...توی ستاره بدرخشه. یم
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وپاش نباش و ذهنش رو با چرندیاتت پر دست

 .بینز نکن...وگرنه بد یم

کرد. خوب   نفس بیشیی به شمس نگاهشهاب با اعتمادبه

کشند و این هایشان را به رخ یمها نداشتهدانست آدمیم

ضعف و همه تأکید شمس روی مالکیت سها، نقطه

ز نداشته هایشان بار در طول صحبت اش بود. برای اولیر

 .نفیس از ِش آرامش کشید

اید براش پدری خو تر از مادرید براش؟ یمی مهربوندایه-

تون رو کنید و عقده ی پس زده شدنتون توسط دخیی

کنه چون کنید؟ شک ندارم که سها انتخابتون نیم  درمان

ازتون نفرت داره و با وجود خطاهای پدرش، عاشق اونه! 

یک بودید درضمن برام از اون پرونده ی کثیقز که توش شر

ه که شما دورش نباشید  . گفته؛حفاری بیستون! پس بهیی

مگه بهش نگفتید هنوزم با پلیس همکاری دارم؟ پس این 

های پلیس زیادی رو خوب به ذهن بسپارید که دوست

تونه براتون گرون تموم بشه. های شما یمدارم و حرف
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ی قجر و خواهراش یادتون باشه بدکیس رو با قهوه

 !تهدید کردید

ه شده بود. شهاب ایستاد  صورت شمس از عصبانیت تیر

و  های شهنگی حرفرا برای شنیدن ناخواستهو خدا 

ز یمسها شکر کرد. هرچه پیش یم شد رفت بیشیی مطمی 

 .باید با سها حرف بزند

، پرسداری پات رو از گلیمت بیشیی دراز یم-  !کنز

ی شمس کرد. خوب که شهاب نگایه به قامت ایستاده

دید. با هایش یمکرد، شباهتش را به دایی نگاهش یم

آویز خونرسد و باطنز آشفته به سمت رختظاهری 

 !رفت و کتش را برداشت

دیگه مصاحبِت ما، معنایی نداره، جناب پرویز شمس. -

تونم به مادرم بگم که نگران پدرش، حالم که یمخوش

یاور احمدی، نباشه و اون مرده! خییل سال پیش. 

 با شما ندارم...سها جنس و یک درباره
ز
ی سها هم...حرف

یم. عل نیست که من و شما دربارهآدم منف ش تصمیم بگیر
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 شما نیستید. 
 
سها، عاقل و باهوشه و انتخابش، قطعا

 !روزتون خوش

شهاب نزدیک در رسیده بود که حرف شمس نگهش 

 .داشت

ه نگران - یس ویل بهیی شاید از جون خودت و خواهرات نیی

. از سها مداریک دارم که اگه به دست پلیس  سها بایسر

شه و شاید رم کمک به قاچاق عتیقه زندایز یمبرسه به ج

آد. پس حنی اعدام و حنی از دست تو هم کاری برنیم

ه دور و برش نبایسر و حرف هایی رو که شنیدی با بهیی

ی و نه به دوست  خودت به گور بیر
ز
های پلیست حرف

ی ذهنت داشته باش بزیز و نه به سها! اینم یک گوشه

ز زدنت کاری که مثل امروز و اون مناقصه  برای من زمیر

 .نداره

 از 
ز
شهاب آب دهانش را قورت داد و بدون هیچ حرف

اتاق خارج شد. نه تهدید خودش و خواهرهایش نه وعده 

به پول و موفقیت دلش را نلرزانده بود اما تهدید سها 

ترسانده بودش. شمس از آوردن او به این مکان نحس 
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ز کردن او به پدر  و مادرش، چندین هدف داشت؛ بدبیر

ز حس طمع در او و دور کردنش از سها و باالتر  برانگیخیی

ها به دست آوردن اطالعایی که نداشت و ی ایناز همه

ی این ماجرا ی گمشدهفهمید مهرهوای به وقنی که یم

ی اش! کلمهمژده، مادر سها، است و محمدرضا دایی 

زد او به گنج یا شد و حدس یمجواهر در شش تکرار یم

یسر از آن نزدیک شده و باباصولتش آن را از دستش بخ

ز از ثروت صولت ها هم بدش خارج کرده بود. برای همیر

 .ی نحس خارج شدآمد. در معیت پیشکار از آن خانهیم

سوار ماشینش شد و آن را روشن کرد و به محض آنکه  

ی شمس دور شد، روی فرمان کوبید و فریاد از خانه

ز   .اکو شدلعنتش در اتاقک ماشیر
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شهاب به پشنی صندیل تکیه داده و چشم بسته بود. 

ی سها بیدار نشسته و چشم از تمام شب را مقابل خانه

ز پیش سها را داشت و  ان خانه برنداشته بود. نه پای رفیی
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. تریس عمیق به جانش نشسته بود. شبسته  ز نه دل گفیی

ی تر ابه همسایه سها، گفته بود که اوضاع پیچیده ز ز چیر

کردند و از او خواسته بود بیشیی است ه فکرش را یم

مرد بدون پرس وجو مراقب خواهرهایش و سها باشد و پیر

 .کردپذیرفته بود و این قدری آرامش یم

ز خورد و غرق در افکارش بود که تقه ای به شیشه ماشیر

زده چشم باز کند. نگاهش در صورت باعث شد وحشت

 .آرام گرفت و زمزمه کرد فرد مقابلش چرخید. قلبش

وع بشه، قشنگ- ترین صبح صبخ که با دیدن تو شر

 !عالمه

ز  به زد و شهاب شیشه را پاییر سها مجدد به شیشه رصز

  .داد

ز ؟ سالم صبح- . دیشب اینجا خوابیدید؟ خوبیر بخیر

 افتاده
ی
 ؟اتفاف

نگاه نگران سها روی پف چشمان او بود و پتوی رویش.  

ز داشت کاپشنش و پتوی نازیک  را که همیشه در ماشیر

روی خودش کشیده بود تا از شما یخ نزند. کت 
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 نداشت و نیم
ز
ز را در ضخیمش گرمای کاف توانست ماشیر

دارد. پتو و کاپشن را کنار زد و با تمام شب روشن نگه

، هفت صبح را نشان  ز حس شما لرزید. ساعت ماشیر

 .دادیم

. صبحونه خوردی؟ دلم یه حلیم  - گرم صبحت بخیر

 !خوادیم

 ؟اینجا خوابیدی آقاشهاب-

ین کرد  .نگرایز سها شهد شد و دهانش را شیر

 .تونستم صبح کنمدیشب رو غیر از اینجا نیم-

  ؟چرا -

رم نیاز داشتم تنها باشم. به مامان و بابا گفتم که یم-

 !خونه یک دوست

ز خوابیدید-   !اما توی ماشیر

 ؟نگفنی صبحونه خوردی-

ر پریشان شهاب کرد. دلنگرانش کرده سها نگایه به ظاه

ز را دور زد و کنار شهاب روی صندیل نشست  بود. ماشیر

 .های شهاب را نادیده گرفتو لبخند پهن شده روی لب
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چی شده؟ چی پریشونتون کرده؟ مشخصه دیشب -

...چشم ز هاتون پف داره و چشم روی هم نذاشتیر

! من این رنگ رو خوب یمقرمزه...قرمز یر   !سمشناخوایر

نگایه به مجتمع راه شهاب ماشینش را روشن کرد و با نیم

 از دور نگاهشان یم
ز

 کردافتاد. خانم فرویع

 ؟رفنی جایی یم-

 !خانم. جوابم رو ندادینرفتم دیدن قدیسیم-

 ؟خوابیهقرمزی چشمای تو هم مال یر -

 .سها نفیس کالفه کشید

دیگه ش کابوس مامان و بابام رو دیدم. بدخوابیدم. همه-

دم اگه جوابم رو ندین! چی شما رو کشونده جواب نیم

 !؟اینجا 

 !گه..دخیی باهویسر هسنی راست یم-

 ؟!گهیک راست یم-

 !؟خوریحلیم یم-

هایش نشاند. سها پراخم نگاهش کرد و لبخند روی لب

ز را روبه ز مغازه حلیمماشیر داشت. فرویسر نگهروی اولیر
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ون یم.توانست در گرمای  بر نبود و خدا را شکر کرد که بیر

 .مغازه، کیم گرم شود

ز رو شو لطفا..بذار گرم بشم..قول یمپیاده- دم همه چیر

 .برات تعریف کنم

 !من صبحونه خوردم-

 .شهاب با لبخند نگاهش کرد

 !چسبهمن نخوردم. تنها هم بهم نیم-

 .سها چشم ریز کرد

ش خوردین! مگه خونهبا دوستتون صبحونه یم-

 ؟!نبودین

ش نبودم...اما باهاش خورم....درسته خونهوستم یمبا د-

 !تونم بخورمصبحونه که یم

بازی شهاب پیاده شد. شهاب با آرامش سها کالفه از زبان

ز را خاموش کرد و به سمت مغازه راه افتاد. مغازه  ماشیر

ز همه جا را پر  شلوغ بود و بوی خوش حلیم و دارچیر

ها را به سمت شیر سفارش داد و سکرده بود. دو حلیم

 .های خایل انتهای مغازه هدایت کردصندیل
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ز چرا روبهنیم-  ؟روی مجتمع بودینخواین بگیر

 .شهاب به صندیل تکیه داد

دوست دارم بدونم هر روز صبح بیدار شدن و با تو -

 !صبحونه خوردن چه مزه داره

 .زده ابرو درهم کشیدسها خجالت

 .اممن جدی -

یروز هم ....به یگ گفتم منم جدی گفتم. تازه...د-

 !دوستت دارم

های شهاب نشاند. نگاه سها گیج شد و لبخند به لب

جوشید و تنها دیدن این دخیی دلش مثل شکه یم

 .توانست آرامش کندیم

به اون مرد گفتم تو رو دوست دارم سها! گفتم...تو هم -

من رو دوست داری! عصبایز شد...به روی خودش 

 !م و فهمیدم عصبایز شدنیاورد ویل من َمرد

ز گذاشت  .گوش سها زنگ زد و ترسیده ساعد روی میر

 آقاشهاب؟ نکنه با یک حرف زدین؟ چی داری یم-
 

یک

ز شماخوردین، تب دارین و هذیون یم  ؟گیر
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ِ تو، نه هذیونه نه تب! فکر یم-
ز کردم نه...دوست داشیی

فقط یک کششه! جذب شدن به دخیی عجیب و جذاب 

ی ک کس نیست! اما ه شبیه هیچو باهوش! دخیی

نبود..کشش نبود..فراتر از کشش بود. تب هم 

 !کنهنیست...فروکش نیم

اف، کنار این  سها دچار احساسایی عجیب شد. این اعیی

ین بود و نبودهای یر نگاه خسته و چشم   .تاب شیر

 ؟آقاشهاب؟ خویر -

 .شهاب چشم بست

 .دونمنیم-

نگاه کرد. قلبش تند سها نگران به چهره برافروخته شهاب 

کوبید و حیس عجیب قلبش را به بازی گرفته بود. یم

های شهاب صادقانه بود ویل درد داشت. دردی که حرف

ای از احساسات خوب و کرد. ملغمهقلبش احساسش یم

بد در وجودش ش برآورده بود و قلبش را به تند تپیدن 

شان های حلیم نزدیکانداخته بود. مرد فروشنده با کاسه
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ز اشاره کرد و با لهجه محیل  شد و به ظرف شکر و دارچیر

 .توضیح داد

 .اگه دوست دارین، اضافه کنید بهش-

 .این را گفت و بدون حرف اضافه دور شد

 ؟بخوریم-
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به ظاهر پریشان شهاب نگاه کرد. به اویی که با آرامش 

گذاشت نگاه کرد. تناقض قاشق حلیم را داخل دهانش یم

اف به کرد. چطور یمر او را درک نیمرفتا توانست اعیی

تاب کرده و عشق کند و آرام باشد. چرا قلب او را یر 

 .ای برداشتمیل لقمهخودش آرام بود؟ یر 

از دیروز ظهر هیخی نخوردم! در واقع دیروز ظهرم -

 ؟هیخی نخوردم...یادته

 .شان فکر کرد و ابرو در هم کشیدخوردهسها به دیزی نیم

ی نخوردینچر - ز  ؟!ا دیشب چیر

 .شهاب نیشخند زد
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همون مردی که بهش گفتم تو رو دوست دارم...حرفایی -

زد که اشتهام رو کور کرد. عوضش امروز...اشتهام 

تونه بد باشه! برگشته...صبخ که با تو صبح بشه، نیم

ماین روبه فال نیک یم  .گیر

 ؟دیشب تصادف کردین-

ز گذاشت. شهاب به نگرایز او لبخند زد و ق اشق را پاییر

های درخشانش را به صورت شخ از خجالت سها چشم

ز را به خودش  اف به دوست داشیی دوخت. این اعیی

بدهکار بود، از همان دم که با شمس حرف زده بود، اما 

 .زده کرده و ترسانده بودانگار دخیی بینوا را خجالت

خوب و سالمم...با تو از دل حرف - عقلم شجاشه دخیی

مخواد! اما من کمسخته و صیر یم زدن  .صیر

حواس داخل دهانش کرد و سها لب گزید و قاشق را یر 

ز  سوخت و صدای خنده شهاب را بلند کرد. با برگشیی

غره رفت و دهانش را ها چند نگاه به طرفشان به او چشم

، از سها  کرد تا سوزشش کمیی شود. شهاب با حایل بهیی

 .دنگاه گرفت تا خجالتش کمیی شو 
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زنم..قول! تو هم مه! بعد حرف یمبخوریم...خییل گشنه-

 !دم دیگه خجالتت ندمآروم باش، قول یم

 !آقاشهاب-

شهاب خندان ابرو باال انداخت. حال دلش عجیب بود. 

نگرایز و شادی هر دو از هم شاد بود و هم نگران و این

سمت دخیی مقابلش بود. سکوت کرد و در آرامش 

د. سها کیم لقمه برداشت و سیع کرد حلیمش را تمام کر 

کاری نکند تا شهاب باز گرسنه بلندش شود با تمام شدن 

طاقت نگاهش کرد. شهاب با شوچز ابرو غذای شهاب یر 

 .باال انداخت

 ؟!چایی نخوریم-

 .های شهاب نشاندشده سها لبخند روی لبنگاه بّراق

شانس آوردی...اینجا چایی نداره. بریم جایی چای -

 .یم و حرفم بزنیمبخور 

- 
ز
 !شاپا بسته اندش صبح کاف
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 آذین حسایر شبه-
زیر رفته و کامال معلومه دخیی دکیی

کتمون...جایی رو یم
شناسم که صبحانه اومده. نزدیک شر

 ؟داره...بریم

 .سها اخم در هم کشید

! بیچاره شهنازخانمخییل دل- ز  !بزرگیر

تا شهاب چشمگ زد، ایستاد و به سمت صندوق رفت 

حساب کند. به قامت بلند شهاب نگاه کرد. شهاب، مثل 

اف عجینر که قلبش را همیشه نبود، نه به خاطر اعیی

و لبخند عجیبش.  های فراریخاطر چشملرزانده بود، به

نگاهش روی موهای پریشان شهاب نشست. انگشتانش 

میان موهایش جا انداخته بود. شهاب نگران بود و 

خواست حال خرابش را هایش یمترسیده و اگر با حرف

پنهان کند، موفق نشده بود. ایستاد و به سمت در رفت 

و با خود گفت به چه کیس گفته است او را دوست دارد؟ 

 بوده است؟ لب گزید و به 
ز
ز حرف ز چنیر

چه نیازی به گفیی

ز شهاب رفت. طاقتش طاق شده بود  .سمت ماشیر
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گشت ریمرفت و بنگاهش مدام تا مغازه حلیم فرویسر یم

ی نبود. اخم در هم کشید و وقنی  ویل از شهاب خیر

زد و عاقبت او را دید که با گویسر داخل دستش حرف یم

 .هایش تندتر از همیشه بود و به نظر عجله داشتقدم

 ؟چی شده-

ی نیست. نگران نباش...برنامه- ز  .مون عوض شدهچیر

 .نگرانم کردید-

 .سوار شو تا توضیح بدم-

وار شد. شهاب کمربندش را بست و سها به ناچار س

ز را به حرکت واداشت  .ماشیر

ز چی شدهنیم-  ؟گیر

مامان زنگ زد. گفت از بیمارستان تماس گرفتند...فردا -

 .پس فردا، خاله مرخص میشه

 .ااا...چه خوب-

 .شهاب نگایه از گوشه چشم به سها انداخت
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خییل هم خوب نیست...وضع خونه خاله رو که -

زن رو کجا دیدی...قوم تاتا ر خونه ما هم یادت باشه...پیر

یم  ؟بیر

 .سها ابرو درهم کشید

 .داد، خونه رو باز کنیمکاش پلیس اجازه یم-

اون مشکل رو بابا حل کرده. امروز ساعت ده میان تا -

ش رو اینطوری ببینه ، پلمپ رو بشکنند....اما خاله خونه

 !بار رایه اون دنیا میشهدور از جونش این

ش کنید باید ت- ز  ؟میر

مسما...اما امنیتشم باید برریس کنم...گفتم که اونجا -

ای داره...خودم روز قبل از دزدی زنگ امنیت قوی

خطرش رو فعال کرده بودم، اما یگ خاموشش 

ها کنارش ترسید. خییل شبکرده...خاله از تنهایی یم

خطر رو روشن اعالمبودم ویل وقنی تنها بود حتما سیستم

ز قبال فکر یمکرد... یم ه و تنها، برای همیر کردم پیر

  .ترسیدهفهمم چرا یمترسه...اما، حاال بهیی یمیم

ز هم داشت-  !؟اونجا دوربیر
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اینم یه مورد دیگه که پلیس شک کرده به -

ز سه ساعت خاموش بوده..البته ناگفته  آشناها....دوربیر

نمونه اون سه ساعت اون منطقه برق نداشته و احتمال 

ز باشهدن کیم ز برای همیر  !ه قطیع سیستم و دوربیر

 عجینر چه هم-
 ؟زمایز

گفت دیروز توی اداره پلیس بهش گفتند دقیقا...بابا یم-

سازی یه بلوک بزرگ رو که یه جرثقیل موقع ساختمان

ز  رها کرده و یک تیر برق قطع افتاده..یکیم همه چیر

 !درهمه

 .ایهخب...اتفاق نادر ویل شدیز -

 .ادشهاب ش تکان د

ز فکر - منم تا قبل از دیروز و حرف زدنم با اون آدم همیر

 .کردمرو یم
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ز با یک حرف سها کالفه به شهاب نگاه کرد. نیم خواید بگیر

 ؟زدید 
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شهاب در خیابان منتیه به کوچه بهار پیچید و برای 

ز پشت شی چراغ زد  .ماشیر

 !گمیم-

 ؟خب-

 !سازی مال حمیدیهکارگاه ساختمون-

 ؟حمیدی کیه-

یک دزد-  !شر

کنید. واقعا امروز حالتون دارین کالفه و پشیمونم یم-

 .خوب نیست

 با یه آدم ناتو -
 

حمیدی رقیب اصیل ماست...و تازیک

 !وپاخت کردهساخت

ون نگاه سها دست هایش را بغل کرد و عصنر به بیر

ی اخمش کورتر های قدییم گرهدوخت. با دیدن خانه

 .رفته بودشد. شهاب باز طفره 

 !؟ایشاال اون جعبه که همراهته-

ز - ز همیر مش...یادتون ور اونطوری ایندیروز گفتیر ور نیر

 !؟که نرفته
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 .شهاب لبخند زد و مقابل در نگه داشت

خوای بری پیش نه یادم نرفته...اما گفنی یم-

ز یه کیم شک دارم که یم خواسنی خاله...راستش همچیر

 !اون رو بهش نشون بدی یا نه

ی داخل صدای شهاب باعث شد سها پرحرص به دهخن

 .سمتش بچرخد

ز شما تحویل پلیسش دادم-  .دیروز بعد از برگشیی

 .شهاب ناباور نگاهش کرد

 ؟کنز شوچز یم-

سها ش به نقز تکان داد. شهاب نفسش را محکم به 

ون فرستاد و پیاده شد و صیر کرد سها هم پیاده شود  .بیر

ویر کردی. به شهنگ کار عجینر بود...ویل کار خ-

 ؟دادیش

  سها ابرو باال انداخت

 !نه! دادمش شگرد-

 .شهاب ابرو درهم کشید

 شگردکدوم شگرد؟ تو به مرتیصز هم یم-
 

 .یک
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 .سها لبخند زد

مرادی...دلیل نداشت به آقامرتیصز شگرد شاه-

  !خوردبدمش...اون گول نیم

 رستادشهاب شایک در خانه را باز کرد و او را به داخل ف

ای آوردی؟ قرار بود بگیم تو بازدید دوممون از چه بهونه-

 .خونه پیداش کردیم

 .سها با لبخند به سمت حیاط رفت

وجب خونه رو بهخوردند...اون روز وجبگول نیم-

 .گشته بودند

شهاب به زیریک سها آفرین گفت. به حیاط کثیف خانه 

 .لرزیدنگاه کرد و ابرو در هم کشید و از فکر آن روز 

ز افتاده - به شگرد گفتم وقنی رسیدیم، روی زمیر

بود...اون رو توی کیفم گذاشتم...بعد که این ماجراها 

کردم، پیش اومد یادم رفت ازش..دیروز کیفم رو مرتب یم

 .ها هم که جادار! تعجب نکردیهو دیدمش...کیف خانم

. اما معموال تو کیفای - دست شیطون رو از پشت بسنی

 .ندازیبزرگ نیم
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 .سها برای دقت شهاب ابرو باال انداخت

فکر نکنم شگرد اندازه شما توی رفتار من دقیق شده -

 !باشه

ه  .شدشهاب به ساختمان خیر

دقت تو کارای تو عادتم شده. کار درسنی کردی سها، اما -

 .فرصتمون سوخت شد

 !نشد-

ون کشیداش بستهسها از داخل کیف دسنی   .ای بیر

دادم. کنی گرفتم. این کار رو زیاد انجام  با صمغ از روش-

های قدییم و یا اشیایی که برام جالب از روی سفالینه

 .شدمبود. البته....یواشگ چون توبیخ یم

شهاب ابرویی باال انداخت و جلوی خودش را گرفت تا 

نخندد. سها روی پله آخر ایوان ایستاد و نگاه به شهایر 

 .کردنگاه یم کرد که با اخم به حیاط و خانه

 !آقاشهاب-

 .شهاب به سمتش چرخید. با همان ابروهای گره شده
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فکر نکنید حال صبحتون یادم رفته. من منتظر -

 !توضیحم

ه تا پلیس نیومده شده..بریم داخل حرف یم- زنیم! بهیی

غریب برای چیه. یکیم هم باید ببینیم اون جسم عجیب

زکاری کنیم تا مامان برسه...یم خونه مونه تمیر ز آشیی

خواد که...باید اول پلمپش شکسته بشه...واقعا دلم نیم

 !خاله اینجا بمونه

ز بیانچرا به خانم و آقای شایدار نیم-  ؟گیر

هاشون بهشون مشکوکم...پلیس هم مشکوکه...بهونه-

عجیب غریب بود سها..امتحان پرسش و دلدرد ناگهایز 

 !دم فعال اینجا نیاندونم..ترجیح یمخودش...نیم

سها باشه آرایم گفت و وارد سالن شد. بوی بدی 

 !مشامشان را پر کرد. بوی خون مانده...مردار

ون....منم نیم- تونم تحملشون اینها رو باید بندازیم بیر

 !ی وسوایسکنم چه برسه به خاله

 ؟خانم از ماجرا خیر دارهقدیس-
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ش دزدی از قتل؟ نه...فقط شبسته گفتیم خونه-

دونه مازیار مرده. همونم از بخش، شده... حنی نیم

 .یوش کردیسی  یسروونه

سها زمزمه کرد: از گم شدن این ترسیده و به بسته داخل 

 .دستش نگاه کرد

 ؟کنز اون جعبه توی خونه بودهفکر یم-

ز رو - ون نیاوردنش..نبودن اثر انگشت همیر آره. از بیر

ه نشون میده. اونا اون روز دستکش داشتند...ویل نمیش

که هر وقت بهش دست زده باشن به دستشون دستکش 

بوده باشه...شک ندارم این رو از توی همون کشو 

ز بفهمن چیه ...ویل نتونسیی ز  !برداشیی

  .سها به سمت آینه رفت و نگاهش روی آن چرخید

 !؟تعریف کنید..یک رو دیدین-

شهاب کالفه ش قایل بلندی که سالن را فرش کرده بود، 

ز سها   اشگرفت و لوله کرد. وقتش بود حرف بزند. دانسیی

های بهیی از ندانستنش بود این را صبح و با دیدن چشم

 .سها، باور کرده بود
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 !دیروز شمس رو دیدم-

 .سها ترسیده به سمتش چرخید

 ؟کیو -

 !پرویز شمس رو! پدربزرگم رو-

های سها از تعجب و ترس فراخ شد. خشم صدای چشم

کوتاهش از طرف دیگر شهاب از یک طرف و عبارت  

 .دلش را خایل کرده بود

  ؟یک...کیو -

نگاه شهاب به نگاه ترسیده سها نشست. قایل را به سمت 

انتهای سالن هل داد. دلش از بوی بد آن در هم پیچید و 

 !بیشیی از آن از یادآوری روز قبل

ز - قدر شوکه شدم وقنی دیروز بهم گفت منم همیر

ش، یاور احمدی..پدِر پدربزرگمه! هرچند..به قول خود

ها پیش مرده و جاش پرویز شمس متولد مادرم، سال

 !شده

 

 ۲۸۷پارت#
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 ...پدربزرگ؟همویز که-

 .بود همویز که مفقود شده-

چطور...چطور ممکنه؟...چرا...چرا هیچ وقت از -

ش سال ش نگفته بود؟...گفته بود...دخیی ها پیش دخیی

دوست مرده! گفته بود...من رو...من رو جای اون 

خواد برای من داره...گفته بود...براش غفلت کرده و یم

ان کنه  !جیر

 .دست شهاب مشت شد و سها سفت شدن فکش را دید

یِک...یِک دیدنیش؟ چی بهتون گفت؟ مطمئنید راست -

 ؟گفته

ز شما...چی بوده سها که همه- ت ی ماجرای خانوادهبیر

 بهت ربط نداره...ادونم...یمدونست! یمرو یم
 

ما داره یک

ها علیهت سها...اون عوضز یم ز خواد از همون چیر

 !استفاده کنه

های تند سها به گوش شهاب نشست. صورت سها نفس

  .شخ از خشم بود
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تونه بکنه...خوشحالم غلط کرده! هیچ کاری نیم-

تحریکش کردم...خوشحالم که سیع کرده به شما نزدیک 

 !شته باشهکردم نسبنی باهاتون دابشه...هرچند فکر نیم

 .آب دهانش را قورت داد

ز بود. اون ادعای پدری داشت - ز ما یه محبت دروغیر بیر

ی و من یم ش رو پر کنم. جای دخیی خواستم جای دخیی

  !که کنار گوشش بود

نگاه به شهاب نکرد. از خودش و احساسش به شمس 

ار بود ز  .بیر

آوردم بود. همیشه بود! پای شیطنت بود یم هروقت کم-

حامیم بود...اونقدر حسم بهش خوب بود که برام... 

کم صدام یمبهش یم زد...ویل گفتم باباشمس...اونم دخیی

کس غیر از بابای خودم لیاقت کردم...هیچاشتباه یم

 .اونقدر اعتماد و محبت رو نداشت و نداره

ش بلند کرد و با جدینی که شهاب روزهای نخست از او 

 .درچشم شددیده بود با شهاب چشم
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تقصیر بابا بود. تقصیر تنهاییم  تونم بگمخییل راحت یم-

کس نبود جز خودم.  بهتون چی بود...اما تقصیر هیچ

 ؟گفت که نگرانتون کرده

 .شهاب دسنی میان ابرویش کشید

ی داره که یم- ز ی دار تونه تا پای چوبهگفت ازت چیر

دت. یم خواست بهت نگم...از مالقاتمون و حرفاش بیر

 !حرف نزنم

 .سها نیشخند زد

شناسمش...البته متأسفانه دونه یمازش بعید نیست. یم-

سید...اگر یک سال پیش اونم من رو یم شناسه...اما نیی

 ؟ترسیدم ویل االن نه! چرا بهم گفتید بود یم

 .شهاب آب دهانش را قورت داد

ز باعث شد نگاه امروزت به من پشت شیشه- ی ماشیر

خونه موندم و تا  بهت بگم. تموم شب از ترس پشت

دل کردم. بهت اعتماد دارم سها، شک ندارم صبحش دل

دونستنت بهیی از ندونستنته و اینم بدون هرطور بشه 

 .کنارتم، تا آخر آخرش
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 از قدرشنایس زدچشم
ی
 .های سها برف

 ؟چرا رفتید اونجا -

وع به شهاب مقابل سها روی قایل لوله شده نشست و شر

ز را اجازه داد تا همهصحبت کرد. سکوت ممتد سها  چیر

های شمس را برایش بگوید، از اول تا آخر. تمام حرف

ز کلمه ای تا جایی که به یادداشت تکرار بدون جاانداخیی

کرد دردش کمیی شده کرد و عجیب آنکه احساس یم

 !است

بعد به خودش جرئت داد و از خودش گفت و ذهن سها 

سها نگرانش کرد. دار ها پاک کرد. سکوت ادامهرا از شبهه

ه  .ساعته را بشکندی او شد تا مگر سکوت یکمنتظر خیر

دری هایش را زیر بغل زده و به در اتاق پنجسها دست

ه بود. اخم رنگ بودند. هایش یر هایش درهم و لبخیر

 .عاقبت طاقت نیاورد و صدایش زد

 !؟سها -

 .سها چشم بست و گشود و نگاهش کرد

 بهش گفتید دوستم -
 
 ؟دارید واقعا
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 .شهاب نگاهش را از او برنداشت

دروغ  تنها قسمنی که ازش پشیمویز ندارم همینه حسم-

خاطر من کرد که اون شب بهنبود و اون باید باور یم

 .رفتیم پیشش و فکر کنم باور کرد

بینه. کافیه شک کنه، همون رو - ز شمس خییل تیر

 .آدکنه و پیش یمضعف یمنقطه

گ نیست. اما اینکه از حس تو درصد من ش توی پنجاه-

 .مایه گذاشتم...اون بحثش جداست

سها چشم به بند انگشتانش دوخت. شک نداشت که 

درصد را هم باور کرده شمس آن به قول شهاب پنجاه 

است. حیس عجیب در جانش پیچید. آن شب شمس از 

عشق او به شهاب ترسیده بود که آن پیشنهاد وحشتناک 

شان در  بود که در طول آشنایی را داده بود. شمس کیس

ز بازیمگوشش خوانده بود که ازدواج او را از همه دارد. چیر

شمس دوست نداشت او ازدواج کند و جذب کیس شود 

داد ی او و پیشنهاد وحشتناکش نشان یمبارهو حرف یک

گدار به آب زده و ترسیده است. فکر اینکه دور یر 
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ی تفری    ح مایه شدنش شمس را ترسانده باشد، عجیب و 

 .بود

هایی -
ز ی داره...من چیر

 این قسمت ماجرا اهمیت کمیی
ً
فعال

های شمس دونید و حرفدونم که شما نیماز گذشته یم

 .اونا رو روشن و تأیید کرده

 .لبخند شهاب با اخیم کوچک عوض شد

 ؟دویز چی یم-

ز فتانه، - ارتبایط در گذشته بوده که مجهول مونده...بیر

ه مرد...کیس که نه خواستگارش بوده و دخیی یوسف و ی

 !نه بعد همرسش شده

ه؟ شمس یه اشاره- ی مبهیم بهش کرد منظورت اردشیر

وقت این رو از زبون  ویل فکر کنم اشتباهه چون هیچ

 .کیس توی فامیل نشنیدم

 .مم! در واقع خوندهاما من شنیده-

 .شهاب با تعجب به سها نگاه کرد

چه داره- چهمادرم...یه دفیی ی ...شبیه دفیی

خاطرات...توش از عشق فتانه به یه مرد گفته. عشقی که 
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ونه رؤیاپردازی یم کرده، اما مادرم باهاش توی جمع دخیی

چه نیاورده و من حدس زدم  اسم اون شخص رو توی دفیی

خود فتانه اسم اون مرد رو به کیس نگفته بوده و االن 

ما و های شمطمئنم اون مرد...اردشیر بوده...حرف

های دیگه...این رو ثابت یم ز  !کنهچیر

 

 ۲۸۸پارت#

 

 .شهاب سکوت کرد و سها حرفش را ادامه داد

ش رو به اردشیر نداده-
  ؟چرا یوسف دخیی

شمس هم تعجب کرده بود. شهاب دستش را میان 

موهایش شاند و آرنج روی زانو گذاشت. صدایش پر از 

 .نگرایز به گوش سها نشست

 ؟اردشیر با فتانه چیه دویز نسبت االنیم-

 .سها با صدای آرایم جواب داد

 !شهپدربزرِگ نوه-
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وآمد حبیبه به اونجا رفتعالیه...عمهبیشیی از عمه-

ه ز باعث شد...بینشون وصلت شکل بگیر  .داشت...همیر

سها از فکری که در ذهن شهاب نقش بسته بود لرزید و 

 .حالش بد شد

ی نباشه که...فکر - ز کنید. شاید این یمشاید ماجرا چیر

ز بعد از ها به اون حس ربط نداشته و همهارتباط چیر

 .نامزدی فتانه تموم شده

 .شهاب دندان روی دندان سایید

 .امیدوارم-

اینها مهم نیست...االن باید بفهمیم چرا این وصلت -

شنگرفته! چرا آقایوسف با وجودی که اردشیر باهاش در 

ش رو بهش نداده یا  ارتباط بوده و هنوزم هست، دخیی

 ؟چرا فتانه ارصار به این ازدواج نکرده

 .شهاب اخم درهم کشید

 به کفش اینا هست. چرا بعد از -
 

حق با توئه...یه ریگ

هم خوردن نامزدی فتانه، بازم این ازدواج شنگرفته و به

 ؟مازیار شوهر فتانه شده
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 .سها لب تر کرد و به حرف شهاب اضافه کرد

ی شما این فاصله، اردشیر با عمه بدیش اینه که توی-

ز حال  عرویس کرده! یعنز انگار از قصد دور شده و در عیر

 .نزدیک مونده

ی را پنهان  ز شهاب نگاه به نگاه سها دوخت. سها چیر

 .کردیم

ز دیگه-  ؟دویز ای یمجریان چیه؟ چیر

ش...ذات اون رو - شاید...شاید یوسف و دخیی

ز دیدند...که ازش دور شدند...درواقع..  .نخواسیی

 !تر بشهکه...پیوندشون نزدیک

؟ منظورت چیه؟ دیروزم شمس یم- گفت اردشیر چه ذایی

 ذات کثیقز داره! این رنگ پریده
 
ت برای چیه سها؟ قطعا

دویز خاطر ترس از ناراحت شدن من نیست، چون یمبه

وقت آد. من هیچهام از شوهراشون بدم یمبیشیی از عمه

وقت! فعالیتاشم همیشه ..هیچاز اردشیر خوشم نیومده

قیدی خاص داره! اما این جور یر مشکوک بوده و یک

کنم. شمس تو رو همه نفرت تو و شمس رو درک نیم
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شناخته که بگم ذهنت رو تغییر داده...پس جریان نیم

 ؟چیه

 ؟آد تا حاال...فکر کردید چرا مادرتون از این مرد بدش یم-

انداخت. گیج شده  شهاب متعجب از حرف سها ابرو باال 

 .بود

ها خوب  با عمه ًچه ارتبایط داره؟ مامان کال -

 !زننزبون یمنیست...زخم

ز -  ؟فقط همیر

شهاب متفکر به سها نگاه کرد. شک نداشت که سها از 

 دارد. قلبش گوایه خویر نیم
ز
وع حرفش هدف داد و شر

 .کرد به تند کوبیدن

ا تنها برن خونهخب...نیم- ا...هروقت هی عمهذاره دخیی

ا دعوت یم کنه باهاشون شن بابا رو مجبور یمدخیی

خوره...آخه خودشون ها همیشه بهش بریمبرند...عمه

ا دارند و فکر یمهای همبچه کنند مامان خودش سن دخیی

ه. وقنی بچه بودم رابطهرو یم ی زیادی باهاشون گیر

ها در نبود بابا خودشون رو نداشتیم...بابا نبود و عمه
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گرفتند. شاید دوست نداشتند گرفتار مشکالت زن ر یمدو 

دنیا اومدن ی برادرشون بشن...اما بعد از بهو بچه

ا...ارتباطا بیشیی شد و دوری کردنای مامان هم  دخیی

 .بیشیی 

ز با...هردوتا عمه-  ؟تون اینطور هسیی

شهاب نگران و عصنر ابرو درهم کشید. قلب سها انقدر 

 .بود اش درد گرفتهسینهی کوبید که قفسهتند یم

 با عمه-
ً
حبیبه بدترند، هم بابا و هم هم آره...هم نه! کال

مامان. بابا که پولشون رو پاک 

عالیه دونه...مامانم...مامانم...نیش عمهنیم

تره...اما...از عمه ز کنه! حنی وقنی حبیبه بیشیی دوری یمتیر

ا رو یمیم ا رو فرسته باال! حنی االن امتحان آد، دخیی دخیی

ا رو بهبهونه کرده و با بابا دست یگ کردن و نبودن دخیی

 .ترسونیم، سهاتوجیه کردن. جریان چیه؟ داری یم

ز سها لب هایش را تر کرد. نگاهش را با خجالت دزدید. بیر

ز مردد بود ز و نگفیی  .گفیی

 .سها-
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 .ی مادرامونهاین...این مربوط به گذشته -

به سها رساند و  های بلند خود را شهاب با قدم

  .رویش ایستادروبه

، سها - ؟ چی  ؟چی

 .سها نگاه دزدید و با بغض زمزمه کرد

...مادرامون...بچه بودن...اذیتشون کرده- ...وقنی  !اردشیر

 ؟یعنز چی -

 .سها با تنز یخ کرده نجوا کرد

 .بازهبچه-

شده پلک زد. ی شنیدهتن شهاب یخ زد. گیج از دو کلمه

 داشت و کوبید. قلبش تند یم
 

رنگش پرید. حس منگ

کرد. قدیم به عقب تلو شش روی گردن سنگینز یم

بریده، به صورت شخ شهاب نگاه کرد. خورد. سها نفس

م جانش را به رگه های قرمز در چشم شهاب پیدا بود. شر

آتش کشیده بود. شبسته به شهاب گفته بود ویل جان 

  .داده بود برای گفتنش به مرد جوان

 ؟دونه.یمبابا.. -
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ز شخورد. صدایش انگار ته دنیا یم  .آمدشهاب روی زمیر

کنم...برای مادرتون...گفتنش سخت فکر نیم-

 !بوده...مثل مادر من

م بود. شهاب دست هایش را صدای سها پر از بغض و شر

میان موهایش شاند و ش به دیوار کوبید و قلب سها 

 .لرزید

 !؟دویز پس تو از کجا یم-

بود و شهناز حق داشت از  پر از خشمصدای شهاب 

سد  .آگایه او بیی

کردم. مادرم   خاطرات مادرم...واضح نبود...اما شک-

چه با گویی داره...نوع نوشتهبیماره...هذیان های دفیی

های یک فرد داره. شبیه نوشته های مادرم فرقنوشته

ترسیده است و خط مادرم نیست، خط مادر شماست! 

ز رو تعریف ون گفتم و اونم برام همهاون شب به مادرت چیر

 .کرد
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اش شهاب حال بد مادرش را به خاطر آورد و عرق پیشایز 

 .شدآورده بود و داشت خفه یم را پاک کرد. نفس کم

که نمردم و این حرفا رو من خییل بدبختم سها، نه؟ این-

 ؟شنیدم خییل بدبختم نه

ها را لرزاند. بسته در چشم شهاب قلب ساشِک حلقه

 .قدیم به شهاب نزدیک شد و مقابلش نشست

گریه کن، آقاشهاب! داد بزن...منم دق کردم وقنی -

 !شنیدم. درد بزرگیه! خییل بزرگ

ی چشمش شهاب بغضش را فرو داد و اشگ از گوشه

ز افتاد. به سقف خانه که انگار نزدیک  شخورد و پاییر

 .شده بود، نگاه کرد

گفت. باید از این جهنم ا یممامان باید به باب-

تونست خواهر احمقش رو نجات رفتیم...اگه بابا نیمیم

 !کردهاش رو از اون کثافت دور یمبده، حداقل بچه

سها آه کشید. حاال وقت حق دادن به شهاب و باد به 

ز نبود  .خرمن آتشش انداخیی
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خوام دونسته! نیمشهنازخانم هویت اون مرد رو نیم-

ها بعد...اون رو چطور...فقط بدونید سالتوضیح بدم و 

اش و آبروش. یمشناسه و تهدید یمیم ترسه شه...با دخیی

ترسه از خواهرشوهرش! بفهمید نتونه ثابت کنه...یم

کنم! مادرت قربایز این آقاشهاب...خواهش یم

  !ماجراست نه مقرصش

 .زدگفت...وقنی شناختش باید حرف یممامان باید یم-

د. شهناز به او گفته بود اردشیر را در حال سها لب گزی

آزار دخیی عالیه دیده بود و تازه آن وقت زخیم که روی 

 است مچ داشت و به همه یم
 

 سگ
 

گفت جای گازگرفتگ

  .برایش معنا یافته بود

ها مهم نیست، آقاشهاب! شما درست یم- ز گید این چیر

دم. برای زنا سخته اما من به شهنازخانم حق یم

...خودتون رو ببینید...چقدر حالتون بده! فکر گفتنش

خصوص که شد؟ بهکنید آقای صولت چه حایل یمیم

تونست ثابت کنه و حنی ممکن بود خواهرش نخواد نیم
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قبول کنه داستان رو! اونا فامیل بودند...خییل نزدیک. 

ز تموم نیم  .شدماجرا به همیر

ید. سها جان کند تا حرف بزند و شهاب جان کند تا شن

 .دادداد و نیمحق را به سها یم

اومد...بابا عاشق مامانه! اشتباه کرده! بابا...کنار یم-

عشقشونم زیر سؤال برده...وای که اگه بابا بفهمه! 

ا خدایا مامان نباید سکوت یم ا...دخیی کرد و این درد دخیی

 !دونستکشید. بابا باید یمرو تنها به دوش یم

 .سها ترسیده وای کشید

خوام تو رو خدا...نباید آقای صولت بفهمه...حنی نیم-

کنم...بذارید دونید. خواهش یمشهنازخانم بفهمه شما یم

این راز مخقز بمونه...اگه به شما گفتم...برای روشن 

م کردنتون بود! یم خوام عالوه بر شمس...مراقب اردشیر

ا تا مدرسه کار شمس بوده  باشید! شاید تعقیب دخیی

شون یه تهدید مستقیم بوده و من شیدن کولهباشه ویل ک

 !گم که کار شمس نیستقاطع یم

 .شهاب پریشان ایستاد
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 نیمنیم-
 
 !دونم! بیچاره بابا! بیچاره مندونم..واقعا

م را کنار گذاشت و با  سها محکم مقابل شهاب ایستاد. شر

 .خشم به شهاب نگاه کرد

های قتل وکنار گم بیچاره مادرتون! از گوشهاما من یم-

ا و زنامون به مرداشون نامویس رو یم شنویم...دخیی

 هرچی ادعای اعتماد ندارن! بچه
 
ها به والدینشون! اتفاقا

ه،  ت هم بیشیی ، متأسفانه ادعای غیر
عشق بیشیی

آقاشهاب! تا وقنی نگاه خانواده و جامعه...به زن و دخیی 

 آدم
ً
 شه...بههایی که بهشون به هر نحوی تعرض یمو کال

ز کار باشه...نیمچشم یه گناه تونید انتظار افشا و گفیی

باشید. یه نگاه به خودتون بندازید، فقط  داشته

  !شنیدید

 .فریاد زد

فقط شنیدید! اما...اونا دردش رو کشیدن...اون وقت -

 چرا نشستید و یم
 
  !؟گید بیچاره پدرتون؟! واقعا

ی شهاب روی سها چرخید. خواست بگوید نگاه کالفه

مرد نیسنی ویل با دیدن خشم سها پشیمان شد. حالش 
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کرد. بدون حرف و با بد بود و فکرش درست کار نیم

شعت از ساختمان خارج شد. سها با غم چشم بست. 

کیم از کرد. درد خودش دستدرد شهاب را درک یم

شهاب نداشت هرچند شهاب با آن جانور خویشاوندی 

هایی لرزان به با قدمدید. نزدیک داشت و مرتب او را یم

 به شهایر دری رفت و از پشت شیشهسمت پنج
 

های رنگ

ز یم کرد، نگاه کرد. شهاب که در شما حیاط را باال و پاییر

ها هایش به تن درختعمق دردش را با کوبیدن مشت

بهنشان یم ی او به تن درخت، بغض داد و سها با هر رصز

او بود و اگر ی کرد. حال خراب شهاب برای دو جملهیم

ز دق یمدانست بهتمام ماجرا را یم کرد. با خودش یقیر

زمزمه کرد...بیچاره مامان...بیچاره شهنازخانم! بیچاره 

زنن یا اگه شن و حرف نیمکسایی که موقع آسیب الل یم

کنه! دستش را مشت کرد حرف بزنند کیس باورشون نیم

 .و به عقب چرخید
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شد. فکر کرد زشت و دراز دیده یم سالن خانه بدون فرش

ت مرد بزرگ تر است؟ آیا حق این درست است که غیر

کیسر ها سکوت کنند؟ آیا ناموساست که از ترس تهمت

ها باید تحمل کنند و مردها نه؟ جنایت نیست؟ چرا زن

دار خودش را. حال بد شهاب را به خاطر آورد و دل غم

افتاد. به پدرش ناگهان اخم کرد و لب گزید. دلش شور 

فکر کرد و دردی که به جان او انداخته بود. شهاب پرس 

شهناز بود و هاشم همرس زیز که آسیبش بیشیی بود و به 

زده دست هایش را دیده بود! وحشتچشم دوری کردن

های لرزان خارج روی قلبش گذاشت. تلفنش را با دست

های شب قبلش فکر کرد. با تکرار کرد و به کابوس

گاه مورد نظر خاموش است." تنش یخ بست. "دست

ز کرد و روی نام خانم محب شماره هایش را باال و پاییر

کرد. گاه کار یمسایل که در آسایشمکث کرد. زن میان

گاه را یافته و با آنجا ی دفیی آسایشها قبل، شمارهسال

تماس گرفته بود. دلش برای والدینش تنگ بود و 

کردند. خانم محب تلفنش را یمها حالش را بدتر ایمیل
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جواب داده و با روی باز از پدر و مادرش برایش حرف 

گرفت تا از پدر زده بود. بعد از آن هرازگایه با او تماس یم

و مادرش بشنود. پلکش پرید. او هم مثل پدرش ترجیح 

 !داده بود با یک واسطه حرف بزند تا والدینش

ر حیاط را باال و کیم طول کشید تا شهاب بعد از چند با

ز کردن به ساختمان برگشت. آرام تر شده بود ویل پاییر

ز بود. دلش فریاد زدن یمهنوز سینه خواست. اش سنگیر

مشت زدن به صورت آن جانور و حنی کشتنش. اما حق 

کرد. هرچند شد و عاقالنه فکر یمبا سها بود. باید آرام یم

د.  توانست از آن دخیی جوان یاد سخت بود ویل یم بگیر

ی سها پریدهنفیس عمیق کشید و نگاهش به صورت رنگ

 .نشست و تلفنز که مقابل صورتش نگه داشته بود

 ؟سها؟ سها خویر -

 .آلودش را از شهاب دور کردسها چشمان اشک

های من برای بابا نگرانم آقاشهاب...دیشب خواب-

آشفته دیدم...حاالم...واکنش شما...من...من به بابام 

 !و گفتمماجرا ر 
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ز داد. شهاب تازه یم فهمید چه دردی روی بغضش را پاییر

است. خودش را فراموش های دخیی جوان نشستهشانه

 .کرد و جلو آمد

 .نگران نباش. باهاشون تماس بگیر -

ده...تلفنش دوباره خاموشه...از دیروز چند جواب نیم-

 .مبار بهش زنگ زده

 ؟ای ندارید راه ارتبایط دیگه-

 ب-
ً
زدیم...بعد از ماجرای شمس...از ه هم ایمیل یمقبال

بابام دلخور شدم...اون رو توی تنهاییم مقرص 

ها رو جواب ندادم و ارتباطشون دونستم...ایمیلیم

 .طرفه شدیک

 کند. با قلنر 
شهاب تمام تالشش را کرد تا حال سها را بهیی

 .که زخم برداشته بود، کیم شوچز چاشنز کالمش کرد

 !راه عجینر  ایمیل؟ چه-

ده- ز ها سال قبل خییل هم عجیب نبود. خییل برای سیر

تلفن همراه نداشتند...البته اونجا تا چند سال قبل 

 .سیستم مخابرایی ضعیقز هم داشت
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 ؟خونه ندارهاونجا تلفن-

 .سها لب گزید

 داره ویل من ازش خیر ندارم. یه خانیم -
 
حتما

باهاش آشنا شدم. ها قبل هست...توی دفیی اونجا...سال

خواستم با بابا حرف بزنم...دلم تنگشون بود...زنگ نیم

سم...این خانم جوابم رو داد و با  زدم تا از حالشون بیی

بار بهش زنگ  هم دوست شدیم...هرچند وقت یک

 .پرسیدم. زن خویر بودزدم و حالشون رو یمیم

 .خب االنم زنگ بزن-

فکر کنم خیر داره. چون کردم بابا خیر ندراه...اما فکر یم-

ز رو به من نیماون خانم همه  نگفته بود بابا چیر
ً
گه...مثال

 !قطع نخاع شده

 .شهاب آه کشید

 ؟کار کنز خوای چهیم-

یز. دلم بیاید تکلیف اینجا رو روشن کنیم...بعد  یم- رم تیر

 !زنهشور یم
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روی خایل شهاب دستش را مشت کرد و نگاه به راه

دار بینشان جریان گرفت. عاقبت مهانداخت. سکویی ادا

 .شهاب سکوت را شکست

ا...تو راه مدرسه یم- تونه کار گفنی اذیت کردن دخیی

 ؟اردشیر باشه

 .سها شی تکان داد

 ؟اما چرا -

کنم...یگ از کسایی که مادرم رو ساده است...من فکر یم-

ه! و از ترس اینکه مادرت  توی اون حادثه آزار داده اردشیر

 
ز
 !بزنه، تهدیدش کردهحرف

 ؟کدوم ماجرا -

سییم-  دیگه شه...این یگ رو از مادرتون بیی
 
د؟ واقعا

گم که بعد از اون ماجرا یونس توانش رو ندارم. فقط یم

غیب شد...پدر و مادرم عرویس کردند و از شهر رفتند. 

تمام اتهامایی که به مادرمه، از ش اون 

ز یونس رو دیده ماجراست...شهنازخانم گفته بود اون رو 
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دونم غیر از یونس یک یا چند نفر دیگه هم و حاال یم

 اردشیر بوده
 
 .اونجا بودند و یکیشون قطعا

پرسم. حاال چکار با اینکه گیجم کردی ویل...از مادرم یم-

کنیم؟ بیشیی از یک ساعته اینجاییم و هیچ کاری نکردیم. 

ه زودتر هر کاری درسته رو انجام بدیم. پلیس   کم کمبهیی

ز یم  !طورآد. مادر و پدرمم همیر

 .سها شی تکان داد

ز دیگه هم هست-  .یه چیر

 .شهاب نگران به سها نگاه دوخت

 .جسد دوم شناسایی شده-

 .شهاب آب دهانش را قورت داد

 ؟کیه-

 .هایش را تر کرد و لرزیدسها لب

 .محمود...پرسبرادر سیدجالل...نامزد سابق فتانه-

زنم ماجرا چی بوده...و ه...حدس یمبا اتفاقایی که افتاد

 .کنم این حدسم دیگه درست نباشهدعا یم

 .شهاب نگران به سها نگاه کرد
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 ؟چه حدیس-

 

 ۲۹۱پارت#

کردی اون جسد دوم محمود چه حدیس؟ چرا فکر یم-

 ؟باشه

خییل ساده. وقنی جسدها کشف شد و اعالم کردند یک -

زدم دوتا  کنند، حدسوجو یمی زمایز بزرگ رو جستبازه

جسد وجود داره که خب...تأیید هم شد. جسدی که 

سال قبل دفن شده بود، به عمرش کمیی بود و حدود یس

تونست تعلق داشته باشه...از یونس و پرس هرکیس یم

طوبا بگیر تا برسیم به یاور احمدی و جد پدری شما، خاله

اردالن...با ثابت شدن اینکه یونس اون جسده، برای 

طوبا هم تر بود، پرس خالهکه قدییمجسد دوم  

شدنش به اون خود خط خورد. چون زمان گمخودبه

سال قبل گم شده و خورد. یاور احمدی هم حدود یسنیم

در زمایز که جسد دوم دفن شده، ایران نبوده و پیش 

دونیم زنده است. پرساش بوده! هرچند االن دیگه یم
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ما اردالن، موند سهتا احتمال دیگه...جد پدری شیم

ون معنز بود. چمحمود یا یه غریبه! غریبه تو ذهن من یر 

دور از ذهن بود یگ رو بکشن و بیارن تو حیاط خونه 

دفن کنند. اردالن هم دفنش توی خونه مستلزم 

 کیس یم
 
دیدش پس حدس برگشتنش بود و اینکه یقینا

ترم محمود بود که به مافوق شهنگ هم گفتم و قوی

 .درست دراومد

اما تا جایی که شنیدم، محمود بعد از به هم زدن -

نامزدیش از شهر رفته. با وجود خانواده و خواهر و 

 ؟برادری که داشته و پدر و مادرش...چرا دنبالش نگشتند 

ی این وسط برای - ز ز ذهن من رو درگیر کرده. یه چیر همیر

 پلیس شاغش یم
 
ی که قطعا ز ره و ماها تعریف نشده! چیر

اید جواب بدند...هرچی که هست، همینطور ها بخانواده

اونا مجبورن توضیح بدن چرا جسد محمود تو حیاط 

 !شون بودهخونه

شهاب به دیوار مقابل سها تکیه داد. موضوع مادرش 

 .رنگ شده و نگرایز برای سها ذهنش را پرکرده بودکم
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 آرامش داشنی -
ً
 ؟این شبا خییل فکر کردی نه؟ اصال

 .درنگ ز سها لبخندی یر 

دوست دارم فکر کنم...دوست دارم سناریو بنویسم...اما -

 !اینکه اینقدر نزدیک ماجرام ترسناکه

 .شهاب ابرو درهم کشید

 ؟گفنی یه حدس دیگه زدی...اون چیه-

ش رو پاره - مامانم...مامانم چندین صفحه از دفیی

سالگیش...درست توی کرده...درست از یازده تا شونزده

ز بازه حالش بدتر شده و این یعنز عامل ی زمایز همیر

ش نوشته اون سالخارچر قوی ها تر شده...توی دفیی

هاش پریشان شده و خییل نحس بوده...بعدش نوشته

 !فهمم چی نوشته و منظورش چیهخوب نیم

 .شهاب ابرو درهم کشید

...درستهها حدیس یماالن تو از روی همون نوشته-  ؟زیز

 .های اخیر ها و هم اتفاقهم اون نوشته-

 ؟و اون حدس چیه-
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زد و قلبش تند هایش را تر کرد. نگاهش دودو یمسها لب

ی حدسش به پدرش کرده ی مبهیم دربارهتپید. اشارهیم

 .لرزیدبود و حاال از فکر به واقیع شدن آن یم

کنم...مادرم شاهد قتل بوده...مادرم رو کیس فکر یم-

روح بوده توی گرفته...چطور بگم...انگار یه جدی نیم

گه...توی کردند و مادرم یمخونه...جلوش هر کاری یم

ز آدم کشتند  .زیرزمیر

 .سها بدنش را به آغوش کشید

تونه فقط ترسه...خییل زیاد و این نیممامان ازشون یم-

ی هست خاطر حادثهبه ز ی قبل از ازدواجش باشه...چیر

 .که مامان رو پریشون کرده...مطمئنم

پرید. فکر به وحشنی که یک کودک با ابروی شهاب باال 

ز صحنه شد  است، باعثای احساس کردهدیدن چنیر

موهای تنش سیخ شود. سها فکر کرد که چه خوب است 

 .هایش را بزندشهاب را دارد تا با او حرف

ز کار دارم فکر یم- کنم به قاتل...آدمای زیادی به زیرزمیر

...مازیار! و   نداشتند...یوسف قدیس...اردشیر
ی
خب باف
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ادِر شما و هاش و ماعضای خونه...زِن یوسف و بچه

عمولیال اگر بوده باشه...دلییل برای قتل عمولیال...زنزن

زن بتونه کاری بکنه...زن  نداره و البته فکر نکنم یه پیر

دست، ویل یوسف...شاید شاهد ماجرا بوده باشه و هم

بوده مثل مادر  قاتل نیست. یونس هم بچه

هشما...فتا ز ی که نیاز نه...انگیر ز ی قتل داره و برای هرچیر

به همکار نداشته باشه، برای دفن کردن جسد نیاز 

ز اینکه معقول  ...خب اینا در عیر داشته. مازیار و اردشیر

  .هستند نامعقولند

 ؟چرا -

ی از - ز یا خیر کیس که جسد یونس رو برده توی زیرزمیر

ز رفتنش بود ه. یه جسد دوم نداشته یا به امید از بیر

ون احتمال دیگه هم هست، شاید فکر نیم کرده بیر

دونسته اون رو جایی خاک کرده که توی بیفته! یعنز یم

 !شه! برعکس جسد یونستخریب پیدا نیم

 .هایش را زیر بغلش قالب کردشهاب دست

 ؟خوای بریس، سها به چی یم-
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هایش را تر کرد و نگاهش به صورت سها لب

 .افتاداش در آینه پریدهرنگ

 .ها رو برریس کردممن استخوان-

 .شهاب ابرو درهم کشید

 ؟خب-

خواستند بهم نگفتند استخوان یک زیر دستمه...فقط یم-

از دانشم برای فهمیدن علت مرگ استفاده کنند تا 

ز بشن  .مطمی 

 ؟و چی پیدا کردی-

 .سها آب دهانش را قورت داد

یه سم خطرناک توی بدن هر دوشون. سیم که از -

شه. من توی آثار باستایز هم یق پوست هم جذب یمطر 

دیدمش؛ برای محافطت از اشیای  که با مرده دفن 

قدری قوی هستند که اگر ها بهشده. بعیصز از این سمیم

، مسموم یم یسر دست به اسکلت فرد مسموم هم بزیز

کنه. درست مثل چون توی استخوناشون رسوب یم
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ی یا مردههای شیمیایی اجساد قربانیان بمب

 .گرفتهطاعون

 .شهاب نگران تکیه از دیوار گرفت

 ؟و این سم...اینطوریه؟ از استخوان هم منتقل میشه-

 .نه-

 

 ۲۹۲پارت#

، سها را نگاه کرد  .شهاب منتظر توضیح بیشیی

 مطمئنم اون -
 
علت مرگ یگ از جسدها سمه...تقریبا

جسد مال یونسه و برای پیداکردن قاتلش باید دید که یک 

 .و چطور مسموم شده

 ؟کنز خودت چی فکر یم-

 .دوخت رو چشمسها متفکر به روبه

 راستش...من فکر یم-
 
کردم دفینه آلوده است اما بعدا

فهمیدم اینطور نیست. همون اوایل که جسدها پیدا شد 

خواست نظر کارشنایس بدم، یک جواهر بهم  و پلیس ازم

خل حیاط های دانشون دادند. جواهر همراه استخوان
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کارهام که کارش شناسایی جواهراته گفته بود. یگ از هم

بود که اون توی دست جسد بوده...اما پلیس گفت 

 ربظ به جسد نداشته باشه 
ً
کنارش بوده و ممکنه اصال

 اونجا بوده باشه. مهم اینجاست که اون جواهر 
ی
اتفاف

 .آلوده به سم نبود

 ؟پس سم مشابه رو کیس بهشون داده-

ز مشابه دست زدند. قسمنی از دفینه یا ه- ردو به یک چیر

 .که مسمومه

 .شهاب ابرو درهم کشید

...این دوتا بهش رسیدند -  ؟یعنز

 .و از دستش دادند-

 ...و االن جواهر دست هرکیس که هست-

 .اگر قاتل هم نباشه از راز مرگ یونس خیر داره-

 ؟کنهی جسد محمود چی فرق یمو درباره-

بهمحمود رو سم نک - ی شدید به ش، قبل شته...یک رصز

 خیر از مسموم 
ً
از سم کارش رو ساخته. ممکنه قاتل اصال
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فهمم چرا توی حیاط شدن اون نداشته باشه. فقط نیم

 .دفنش کردند

 .شهاب عصنر دست روی صورتش کشید

 .پیچیده است-

...ممکنه غلط درسته و فراموش نکنید اینها حدس منه-

ز به  ز قدییم بدون دستکش هیچباشه. برای همیر چیر

 .دست نزنید

؟ سکهسکه-  ؟قدیسهای خالهها چی

ز کوبید  .سها متفکر شپنجه به زمیر

ی دفینه آلوده گم همهاینم یک دلیل دیگه است که یم-

خانم از شه قاطع حرف زد...شاید قدیسنیست. اما نیم

ز کرده  .آلوده بودن دفینه خیر داشته و اونا رو تمیر

ها اب، شاید کیس اون جواهر پیش استخونبا این حس-

ز کرده  .رو هم تمیر

سها شی به تأیید تکان داد. شهاب کالفه از اطالعات 

 .زیادی که دریافت کرده بود شش را به دیوار تکیه داد

ز نبودنچرا خاله-  ؟قدیس و شوهرش جزو مظنونیر
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 هم گفتم، قدیس-
ً
ذاشت خانم اگر دخیل بود نیمقبال

هشه. دایی خونه تخریب ب ز ی قتل براش پیدا جالل هم انگیر

 .نکردم

 .رو را قدم زدشهاب با حایل خراب طول راه

تونند تمام اینها رو گفنی و نگفنی چرا اردشیر و مازیار نیم-

 !قاتل محمود باشن

 .هایش را تر کرد و صدای زنگ خانه بلند شدسها لب

ممکنه باشن...فقط باید دید علت اینکه جسد یونس -

جا نشده چیه و جا شده ویل جسد محمود جابهابهج

ش رو به مازیار داده نه  اینکه چرا یوسف دخیی

...جواب اینجاست. باید این رو بفهمیم  .اردشیر

کنز بیشیی از کنم تو فکر یمچرا حس یم-

 ؟همه...آقایوسف مقرصه

 .صدای زنگ در دوباره بلند شد

ها همه ...ایناحساسم برای مرگ محمود اینه...گفتم-

 در رو باز کنید
 
 .حدسیات منه. لطفا

 !فکر کنم پلیسه-
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ز یم- تونیم خوبه. بعد از بازکردن پلمب زیرزمیر

 .کار بشیمبهدست

ز فکر یم- ...باید بریم زیرزمیر  ؟کنز

های شهاب فکر سها شی به تأیید تکان داد و به حرف

 .ایه شوندای برای مکرد و اینکه قرار بود باالخره طعمه

ز آیفون، کوچه را شهاب با ابروهای گره شده از دوربیر

مرد پشت در ایستاده بودند. شایس را  چک کرد. سه

فشار داد و خود به استقبالشان رفت. سها به آینه نگاه 

  .کرد و با چشم دورتادورش را برریس کرد

 !من مطمئنم تو خاص هسنی -

آمد و نگاه صدای حرف زدن شهاب و دو مرد از حیاط یم

سها روی قسمت نامتناسب باالی آینه قرار  نشست. 

ه شده بود. با دقت آن را تکه گخی برجسته که کیم تیر

. کرد. حیس زیر پوستش خزید و لبخند زد   برانداز و لمس

شناس در فهمید چرا قدیس از بودن یک باستانحاال یم

ز اش ناراضز بود. منتظر ماند تا شهاب بازگردد و اخانه

 .کشفش بگوید
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بعد با وارد شدن افرس به داخل خانه از آینه فاصله  کیم

گرفت. سه مرد جلوتر از شهاب وارد خانه شدند. یگ با 

وی انتظایم و یک شباز و نفر سوم که  لباس فرم نیر

 شد. نمایندهنماینده
ز
ی دادستان که ی دادستان معرف

ینز ی پنجاه بود چینز به بی دههمردی در آستانه

  .انداخت

کاری حسایر باید انجام چه بوی گندی یم-
ز آد! یه تمیر

 .بدید

شهاب در جوابش قطعنز گفت و هردو به دنبالشان تا 

خانه رفتند. نماینده ز ها ی دادستان، در حضور آنآشیی

 .پلمب را شکست و نوارها را پاره کرد

خب...کار ما دیگه تمومه! سابقه نداره اینقدر شی    ع -

ز کردن خونه پلمب بدن. یمدستور فک  تونید به تمیر

 !ادامه بدید

ی او را شده اشاره کرد. شهاب طعنهو با ش به قایل لوله

 .نادیده گرفت

 ؟ممنون! قاتل مازیار رو شناسایی کردید -
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 .افرس آگایه جواب شهاب را داد

اند و امروز بازداشت شدند. داریم چند نفر مظنون-

 !کنیمبرریس یم

درهم کشید و سها با نگرایز لب گزید. شهاب شهاب ابرو 

 .ها را بدرقه کرد و بازگشتآن

ز پلمب خیر نداشتند، نه-  ؟اونا از علت زود شکسیی

 بابا کردی واقعفهمیدی. باید فکر یمنه، تو هم نباید یم-
 
ا

ه. االن هم دلم شور  کاری کرده ویل دیدم بدویز بهیی

ز یم  !زنه باید زودتر بریم پاییر

 !بآقاشها-

شهاب به سمتش چرخید. سها دست به دیوار گرفته و 

خانه  ز رنگش پریده بود. بوی خون مانده از داخل آشیی

 .آمدیم

 ؟چی شده-
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سها به سمت آینه رفت و مقابلش ایستاد. دست 

سالمش را روی شکمش فشار داد و تالش کرد نفس 

 .عمیق نکشد

گخی باالی آینه است. نزدیک بال   یه تکه-

 .سیمرغ...سمت چپ

های بلند نزدیک سها ایستاد و به دنبال شهاب با قدم

ز آن به سهای  آنچه سها گفته بود، گشت. با یافیی

 .پریده نگریسترنگ

ون...حالت خوب - ه بریم بیر
پیداش کردم ویل بهیی

 .نیست...دوست ندارم دیگه اینجا بمونیم

  .خوبم...زود باشید-

 .شهاب ش تکان داد

رو روش بذارید و فشار بدید با دست. حس انگشتتون -

زمان تون همبا دست دیگه کردم یک اهرم زیرشه

 .جا کنیدهای پایینز رو جابهزاویه

شهاب گیج نگاهش کرد. سها به دست داخل گچش 

 .اشاره کرد
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 .تونمخواد...خودم نیمزمایز یمهم-

 ؟رهکنز آینه کنار یمفکر یم-

 .سها ش تکان داد

شعجیبه...جاش..همه این آینه- ز  !چیر

وخطا نداریم یه صندوق...روی دیوار؟ وقت آزمون-

 .سها...من نگرانم...زود باش

 .کنمکنم امتحان کنید...مهمه...خواهش یمخواهش یم-

ی سها عمل شعت طبق گفتهشهاب شی تکان داد و به

کرد. کیم طول کشید تا باالخره مقداری گچ از اطراف 

ت و آینه روی لوالیی باز شد و کنار قاب آینه فرو ریخ

رفت. ابروهای شهاب باال پرید و سها خرسند لبخند زد. 

نامه بود و های قدیس و اصل وصیتمقابلشان سکه

 .مقداری جواهر

ی که فکر یمانگار قدیس- ز  از چیر
کردم خانم بیشیی

 !دونهیم

م...کیفت رو دیگه خاله رو دست کم نیم- گیر

 .اینها رو برداریم. عجله کنبیار...زودتر باید 
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کرد دعا یمکرد. شهاب دعا سها نگرایز شهاب را درک یم

 .که شهنگ اشتباه کرده باشد

سید-  .ممکنه حدستون غلط باشه...نیی

 .اش را پاک کردشهاب عرق پیشایز 

حدسم درسته، سها. اگه قطع برق برای شپوش -

ز روی حادثه باشه...سیستم اعالم خطر فقط در   گذاشیی

شه...یا توسط ریموت توی دست دو صورت قطع یم

من...یا از داخل خونه! ریموت که اون روز دست من بود 

و من به پلیس گفتم بدیل نداره. منم که تمام وقت با تو 

مونه از توی خونه که اگر خاله یا کیس داخل بودم...یم

  .نباشه منطقی نیست

 ؟بام چی از روی پشت -

آژیر خطر وصله...مگر اینکه خونه در اونجا هم به  نه-

ون که ما خیر ازش  یه رایه داشته باشه برای ارتباط به بیر

نداشته باشیم. بچه که بودم...همیشه اینجا صدای پا 

گفت اجنه گذاشت و یمشم یمشنیدم...خاله شبهیم

ترسوندم...اما االن حس هاش یممیان شاغت و با قصه
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ها هم ر نباشه و همون وقتای در کاکنم ممکنه اجنهیم

 .شدهوآمد مشکوک به اینجا انجام یمرفت

سها به یاد ترس صبورا در ابتدای ورودشان به خانه افتاد 

ز زد  .و لبخندی غمگیر

ز فکر رو یم- شب بیدار موندم و  کرد. یکصبورا هم همیر

 رو گرفتم. قدیس
 

خانم توی خواب راه مچ جن خونگ

باشه که بگم حنی غذا  رفت و شاید براتون جالبیم

 عامل یم
 
ی یادش نبود. قطعا ز خورد ویل فردا صبحش چیر

ز بوده! اما باهاتون موافقم   هم همیر
 

ترس شما تو بچگ

ای داشته باشه وگرنه دیوارهای این خونه باید راه مخقز 

  .ذاره کیس وارد خونه بشهبلند و سیستم ایمنز نیم

 کشید
ز
 .شهاب پوف

ون زدوبند داشته که  غلط نکنم خود خاله با - ازمابهیی

ی م خونههیچیش نشده تا حاال...باور کن! شنیده

هسپیدار هم راه  !های مخقز داشته. این زن دلش دل شیر

سها به لحن پرحرص شهاب لبخند زد. شهاب با دیدن 

ی او خندید و اشاره کرد زودتر خارج شود و خنده
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آن کیم خودش آینه را به ش جایش برگرداند. گچ اطراف 

شد تغییر آینه را ریخته بود و با کیم دقت مشخص یم

وع گچ  قدیس قبل از شر
 
ِ دیوار، اسناد را دید. قطعا

کیسر

 .پشت آینه قرار داده است

 !همه سال متوجه این آینه نبودمدر تعجبم چطور این-

شد به حرف شهاب طور که از خانه خارج یمسها همان

  .لبخند زد

ا شوکار دارم عجیب نیست. منم چو - ز ن با این چیر

فهمیدم معماری و جای آینه درست نیست وگرنه یک 

ها نه مهمه و نه در چشم ز  .فرد عادی این چیر

وارد حیاط شدند. نفسش از شدت شما ابر شد. 

ز یمهمان رفتند نگاه هردو با طور که به سمت زیرزمیر

 :کرد  ترس به دیوارهای حیاط بود. شهاب زمزمه

 ؟کنز دیوار حیاط در مخقز دارهتو هم فکر یم-

 خیر داشت نیم-
 
دونم...اما اگر اینطور بود شهنگ قطعا

 ازش نزده من رو یم
ز
ز که حرف ...این یعنز ترسونهو همیر



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 افتاده، جدیده. شما هم فکر یم
ی
کنید کیس با هر اتفاف

 ؟وجود ماها بیاد داخل خونه

ز های شهاب اخم درهم کشید و پشت ش سها پله زیرزمیر

ز رفت  .را پاییر

 ابایی ندارند، سها. بودن یا نبودن ما مهم -
ز اینا از کشیی

ی که یم ز ز باشند به چیر
رسن. خوان یمنیست، اگر مطمی 

اگر خیر فک پلمب پخش شده باشه و اونا بدونند قطعه 

 .کنهدست توئه...خطر زیادی تهدیدمون یم

 .سها فکر کرد؛ طعمه و آب دهانش را محکم بلعید

 

 ۲۹۴پارت#

اش را خارج و پیایم ارسال کرد. ش بلند کرد شهاب گویسر 

 .و نگاهش روی تل خاک نشست و آه کشید

همه سال خانم چرا اینخواد بدونم قدیسدلم یم-

ز رو مخقز کرده. اگه دفینه رو شده بود، همون همه چیر

ش کنده و تقسیم یمسال شد. حنی اگر قرار نبود ها شر

تونستند بدنش به هش دست بزنه، یمکیس از خانواده ب
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ای که هیچ سودی نداشته و دولت و راحت بشن! دفینه

 .ها رو به جون هم انداخته، چه سودی دارهفقط آدم

 .شهاب کنار سها روی تل خاک ایستاد

کرد شمس خالف نظر تو اعتقاد داشت. اون فکر یم-

ی حسینز یا به دفینه خرج شده و ثروت فعیل خانواده

ز دفینه است و البته جهاز اون اون، گنجقول  جو از همیر

دخیی بدبخت، قمرالملوک! پس دفینه چندان هم 

کنم هرچی از دفینه مونده، فایده نبوده! من فکر یمیر 

 گنج
ی
اثیه برای طال! باف جوها سهمشون رو گرفتند و میر

بینیم بیشیی از حقشونم گرفتند، اگه درست فکر کنیم یم

ی بهش نرسیده ویل اون دخیی جز  ز  !این خونه، چیر

تونه توضیح بده، تمام اینها رو فقط یک نفر یم-

 !خانمقدیس

ز شد. این بار شهاب هم چراغ سها این را گفت و وارد دهلیر

 .اش را روشن کردگویسر 

تو اون دفعه نگفنی به کاهدون زدند؟ چرا اومدیم -

 !؟اینجا 
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ز خاض اینجا باشه. راستشچون فکر نیم- فکر  کردم چیر

ِ دایی کردم این شداب رد گمیم
جالل و زنشه...اما با کنز

ی توی ذهنم اومد...بیاید ز  !دیدن این قطعه یه چیر

ی گویسر را مقابلش انداخت و جلو قوهسها نور چراغ

ز پله ، روی اولیر ی شداب رفت و عاقبت در انتهای مسیر

ز چرخید و لبخندی از ش  ایستاد. رو به ورودی دهلیر

 .دهیجان ز 

 !اینجاست، شهاب-

 .شهاب ابرویی باال انداخت و لبخند زد

 !زده بیسر تو باید همیشه هیجان-

سها گیج به شهاب نگاه کرد و شهاب با حفظ لبخند 

 .کنارش ایستاد

 ؟چی اینجاست-

ی قبیل، وقنی پلیس اومد توی اون جا رو نگاه کن...دفعه-

ز باهاشون اومدم، یادته؟ چراغ خییل های اونا قوهدهلیر

بود. همون  کرده  قوی بود و محوطه رو کامل روشن

ز موقع متوجه قسمت تورفته ی نزدیک سقف دهلیر
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ی انتهای شداب شدم، ویل فکر کردم ریخته. تاقچه

 منحرف کرد. 
ً
خییل بیشیی توی چشم بود و ذهنم  رو کال

 !ی این خونه خییل زیرک بودهسازنده

 .اب دادنفیس گرفت و با لبخند قطعه را به شه

زحمت بذار توی اون شکاف باالی ش! سقف این رو یر -

 راحت یم
 
ز کوتاهه و دستتون حتما  !رسهدهلیر

غره رفت که باعث با ناراحنی به گچ دستش چشم

آشوب نگایه به ی شهاب شد. شهاب با دلخنده

 .ی داخل دستش انداخت و نگاه به شکاف کردقطعه

 !ره داخلیماز کدوم سمت؟ انگار از هردو طرف -

 .سها لبخندی عریض زد و قطعه را از شهاب گرفت

روی هم خانم خواسته دوتا در روبهیادته گفنی قدیس-

خواسته توایل اینا حفظ بشه! خورشید سمت باشن؟ یم

چپ و سیمرغ سمت راست! درست شبیه موقعیت 

 !دریدرهای داخل پنج

 کشید
ز
 .شهاب پوف
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 یک نسبنی با هم-
 
دارید...شایدم با  تو و خاله قطعا

 !ی اینجاسازنده

 
 

ی سها های روی قطعه کرد و طبق گفتهنگاه به برجستگ

 .آن را جا انداخت

 نیفتاد! شاید اشتباه -
ی
فکر کنم کار نکرد...اتفاف

 ؟کردیم...هان

 .سها متفکر ابرویی باال انداخت

ی اصیل نیست تر فشارش بده...شاید چون قطعهمحکم-

 !اهریم رو به حرکت بندازهکنه! باید کار نیم

ز -  افتاده، هان؟ یا توی زیرزمیر
ی
 ؟شاید باال اتفاف

ها برای با این- ز همه فاصله خییل بعیده...اینطور چیر

 .ی نزدیکهفاصله

شهاب فشاری دیگر وارد کرد و صدای قژ محکیم در 

وار شداب پیچید و آب موج برداشت و با حرکنی دایره

ز کرد. هر  ز رفیی وع به پاییر ی دو ناباور به صحنهشر

ز زانو زد ه شدند. شهاب روی زمیر  .مقابلشان خیر
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ه. مال نزدیک دویست سال پیشه این معماری یر - نظیر

ز چه زیبا معماری رو با علوم دیگه  ویل از ما جلوترن. ببیر

 خونه ترکیب کرده
 
یک. اونا رصفا ز ن. با ریاضز و فیر

 .ساختندنیم

آب شداب شد. سها با قلنر پرتپش شاهد خایل شدن 

ی شداب پیش چشمانشان نشست و بستهکف خزه

ی را  ز چشمان مشتاق سها دنبال حفره یا جایی که چیر

 .پنهان کرده باشد چرخید

ی نباش سها، این فقط برای خایل کردن - ز دنبال چیر

مندانه است. شداب استفاده یم شده. یک ترفند هیز

 .کردها مخفیش یموگرنه خاله مثل سکه

ز دیگه...اما من احتمال یمممکنه- ای هم دم که چیر

 .مدنظر سازنده باشه

ز بوتش کرد و وارد سطح خزهسها نگایه به نیم بسته و لیر

 .شد

ی نیستدنبال چی یم- ز  .گردی، سها؟ بیا بریم. اینجا چیر

 .سها کیم جلوتر رفت و با لبخند به شهاب نگاه کرد
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 .هست...نور گوشیت رو بنداز اینجا...بیا-

بسته شد. کیم جلوتر، ب با اخم وارد فضای خزهشها

درست جایی که نور چراغ گویسر سها روی آن قرار 

داشت، یک تاج کیم برجسته بود و زیرش نقش یک 

. به نظر یم  .کندرسید دخیی به تاج نگاه یمدخیی

ی یک کاری و کار فقط برای حوضچههمه کندهاین-

 !؟شهشداب که دیده هم نیم

 .سها خندید

معنا بوده! تاج شکل تمامی بهصمصام یک دیوونه-

سیمرغه و گفته بود تاج باید روی ش دخیی بشینه! 

خدایا...چه فکرهایی که نکردیم! بیا...بازم به زور بازوت 

همه سال کار احتیاج داریم. فقط امیدوارم بعد از این

 !کنه

 ؟خوای چکار کنز یم-

 

 ۲۹۵پارت#
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...تاج برجسته است...ح- ز تونه روی گه، یمسم یمببیر

ه...به   قرار بگیر
خط زیرش حرکت کنه و روی ش دخیی

ز هلش بده  !پاییر

بسته زد. اهرم شهاب با اکراه دست به سطح خزه

مانند را محکم کشید و تاج در میان ناباوری به سمت تاج

ای باالی شش باز شد. اشک دخیی حرکت کرد و دریچه

 :اور زمزمه کردشوق به چشم سها نشست و شهاب ناب

 !؟ش نشدهها کیس متوجهیعنز توی تمام این سال-

ط یم- بندم همه از این اهرم برای خایل کردن آب نه! شر

انبار رسم کردند. اونم تا وقنی استفاده از آباستفاده یم

وقت به جزئیات داخل مخزن کیسر نبود. هیچبود و لوله

 قدیس
 
 بعدا

ً
جالل باتوجه خانم و دایی توجه نشده. احتماال

ی داره و نبستنش و  ز به وصیت فکر کردند اینجا چیر

دونم چرا آبش رو بینز که حق داشتند....فقط نیمیم

تخلیه نکردند و اینطوری نگهش نداشتند. فکرش رو 

ر کرده بودند چی یم  ؟شد بکن...اگه شداب رو خشک و پر
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های نااستوار نزدیک شهاب رفت. در میان تعجب با قدم

 خشک بود و در میانش صندوقچهحفره  
ً
ای کوچک کامال

شد. شهاب خواست به آن دست بزند که مانع دیده یم

 .شد

م قسم بخورم کیس بعد از صمصام بهش - با اینکه حارصز

ط عقله   !دست نزده ویل احتیاط شر

های بافتش را از جیب پالتو خارج کرد و به دستکش

 .سمت شهاب گرفت

 .با این برش دارید-

زحمت به دست کرد و صندوقچه را دستکش را بهشهاب 

ون داد. صندوق  ون آورد. سها نفسش را پر صدا بیر بیر

ز بود. سها به قفل  ضخامت زیادی نداشت ویل سنگیر

 .اناری جعبه نگاه کرد و لبخند زد

- 
ی
 پیش کسیه که باف

ً
مونده دفینه کلید قفل احتماال

ه بر    .یم باالپیشش هست. باید کلیدش رو پیدا کنیم. بهیی
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سها به سمت جلو راه افتاد و شهاب با جعبه به دنبالش. 

کوبید. سها به خارج شدن شهاب قلبش از هیجان تند یم

 .نگاه کرد و به حرف آمد

دویز از وقنی با من حرف زدی دارم به چی فکر یم-

ی که دست ماست، از کنم؟ فکر یمیم ز کنم غیر از چیر

 مونده که پلیس این دفینه فقط اون جواهر خاض ب
ی
اف

هم دنبالشه و این یعنز مثل این جعبه و محتویاتش 

مهجور نمونده و دیده شده! حنی مطمئنم قسمت آلوده 

هایی از به سم دفینه، مربوط به همونه. به نظرم قسمت

نامه که توی عکس خوانا نبود، این رو توضیح وصیت

ط یمیم یندم صمصام از آلوده بودن اون خیر ده! شر

ز دفنش کرده و بچهدا هاش رو نیه کرده شته و برای همیر

دونه اون لعننی باعث مرگ چند برای برداشتنش. خدا یم

شناسیم...یونس و نفر شده...ما فقط دو نفرشون رو یم

  !محمود

 !و باباصولت من-
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ز خارج شد و دست جلوی چشمش گرفت تا  سها از دهلیر

 .ندتابید چشمش را نزدنور روز که از پنجره یم

 !؟منظورت چیه-

کردیم پدربزرگم توی خواب مرده ویل شمس ما فکر یم-

خاطر همون گفت اون چوب طمعش رو خورده و به

گفت عالمتش هم جواهری بوده که قبل از مرده! یم

مرگ لمس کرده و االن دست اونه! اون موقع نفهمیدم 

چی گفت ویل االن و با توجه به حرف تو منظورش رو 

ی گنجیه رو پدربزرگم یگ از جواهرات آلودهفهمم. یم

 !قبل از مرگ لمس کرده

 .سها آب دهانش را قورت داد

و اون جواهر...االن پیش شمسه؟ یعنز چندتا -

 !؟جواهره

 .ها را باال رفتشهاب با احتیاط پله

بذار منم یک حدیس بزنم، مادام مارپل! این جواهرات -

ی که نفیسه و ادن. مجموعهیک مجموعه رو تشکیل یم

و به قول صمصمام "تاج مردان را  شینهمثل تاج بر ش یم
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روا نیست!" فکر کنم به وراثش گفته دست طمع از اون 

ز بکشن و این یک معنز داره...اونا از اول یم دونستند چنیر

ی هست و صمصام بدبخت بهشون یم ز خواسته بگه چیر

 وصیت رو 
ی
درست اون رو رها کنند! به قول تو باید باف

 .بخونیم

سها نگران لب گزید. حدس شهاب به احتمال زیاد 

س به حیاط پا گذاشت و رو به  درست بود. با اسیی

 .شهاب پرسید

یم و از االن...با این چکار کنیم؟ نیم- تونیم دستمون بگیر

یمش، اونم توی این ناامنز   .اینجا بیر

 .شهاب لبخند زد

 !بیا...یگ جلوی در منتظرشه-

 .باال انداخت سها ابرویی 

 ؟یک-

لبخند شهاب با دیدن مقابلش گم شد و سها شدی 

 .اسلحه را کنار شقیقه احساس کرد

 !ریدشما با اون هیچ جایی نیم-
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اش احساس کرد. ی پیشایز سها شدی سالح را گوشه

آرایم چرخید و با دیدن مردان مقابلش دهانش باز و به

یده و لباسشان سیاه صدا بسته شد. همه نقاب پوشیر 

شان بود! سها آب دهانش را قورت داد. سه نفر محارصه

کرده بودند. مردی که از همه بلندتر بود به سمت 

ی مرد دوم که کاله به ش شهاب اسلحه گرفته و اسلحه

ز نفر که به نظر   او بود و سومیر
داشت روی پیشایز

تر از دونفر دیگر، مقابل رئیسشان بود و درشت هیکل

 .ها ایستاده و اسلحه را کنار بدنش قرار داده بودنآ

 !؟شما یک هستید؟ چطور اومدید توی خونه-

ی آدم، اون جعبه رو بده به تو مربوط نیست. مثل بچه-

 !به من

نگاه سها روی شهاب چرخید. در اینکه او هم نگران 

است شک نداشت. با خودش فکر کرد طعمه بودن به 

ل کرم بینوایی که به مسلخ معنای مرگ خواهد بود؟ مث
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گیر شود با خودش تر نصیب مایهرود تا شکاری بزرگیم

ز مایه را با آن ها به تور فکر کرد قرار است کدامیر

رود؟ مرِد بیندازند و این معامله تا کجا پیش یم

 .هیکل، قدیم نزدیک شددرشت

کم زیادی سه نفر مسلح...برای دوتا آدم غیر مسلح؟! یه-

 !؟ید شجاع نیست

پاسخ نماند و مرد بلندقد با آرنج تمسخر کالم شهاب یر 

ز رها  به پشت گردنش کوبید. شهاب جعبه را روی زمیر

توانست با یک حرکت مرد را کرد و با درد خم شد. یم

سالح کند ویل ترس از جان سها مانع بود. باید زمان خلع

 .خرید تا دیگران کاری بکنندیم

به  خندید و جلو آمد و جعبه را با مرد بعد از زدن رصز

ز  احتیاط برداشت. سها نگران به شهایر که روی زمیر

نشسته بود نگاه کرد. خواست کنارش بنشیند که مهاجم 

ش، بازویش را گرفت و عقب کشید و رئیسش بهکاله

 :فریاد زد
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ه رو محکم نگه- باش چموشه و خش دار. مراقبدخیی

 .بیفته باید جواب پس بدی

ت سها اسیر بود و شهاب نگران به سهایی که هر دو دس

 .کرد نگاه کردبرای رهایی تقال یم

 !کاریش نداشته باشید-

برنامه بری اون تو خفه! فکر خودت باش که قراره یر -

 !دنیا

زده به شهاب نگاه کرد. دست داخل گچش سها وحشت

داد تا فنویز را که چند سال آموزش دیده بود اجازه نیم

 .کند  ادهراحنی پیبه

...توی تار عنکبوت گیر افتادی هیچ غلظ نیم-  بکنز
تویز

 !و خیر نداری، مزدور

ها را تحریک عمد آنکرد شهاب بهسها احساس یم

هیکل با پا به صورت شهاب کوبید و کند. مرد درشتیم

 .صدای جیغ سها حیاط را پر کرد

 .دهن اون سلیطه رو ببند-
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انگشتان دست شهاب گذاشت مرد این را گفت و پا روی 

و فشار داد. صورت شهاب از درد کبود شد. سها با 

وحشت به در نگاه کرد و با خود فکر کرد پس کیس که 

ز یک  قرار بود پشت در باشد، کجاست؟ مگر همیر

ساعت قبل شهاب نگفته بود برای پیدا کردن مقرص 

ی شهادت رضا، با پلیس همکاری دارد؟ مگر پرونده

ها رنج به خود خریده است تا دست النگفته بود س

رسید؟ ها رو شود؟ پس چرا کیس به فریادشان نیمآن

پوش مرد های بزرگ و دستکشدهانش زیر دست

ی مثل برق و باد از بهکاله ز ش بود و نفسش تنگ. چیر

آمد. نفس این مردها از کجا یمذهنش گذشت. اعتمادبه

ز کجا وارد خانه ها اینجا هستند؟ ادانستند آناز کجا یم

شده بودند؟ ذهنش شی    ع به پردازش مشغول شد. 

یک از دیوارهای حیاط تکان نخورده بودند. اخم هیچ

 بود مرد 
ز
درهم کشید و باز هم برای رهایی تقال کرد. کاف

کیم دستش را شل کند تا بتواند با یک چرخش شی    ع  
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اش کوبیده و خودش را رها کند. رئیسشان مشت در بینز 

 .دادشهاب را آزار یم داشت

قبل از اینکه بفرستمت اون دنیا پیش رفیق شفیقت، -

دوتا پیغام برات دارم...اول اینکه...تاوان فضویل زیاد 

مرگه...این جواب تمام سؤاالیی بود که دیروز داشنی و 

دوم...قبل از اینکه دور و بر کیس بگردی اول نگاه کن و 

 !صاحبش رو بشناس

 ها را واضح گرفتهنگاه کرد. پیغام شهاب نگران به سها 

داد که او هم ی سها نشان یمی برافروختهبودند. چهره

متوجه ماجرا شده است. دعادعا کرد تا سها کاری انجام 

ی مرگ گرفتارند و دانست این مردها در تلهندهد. یم

. مرد اسلحه را روی شقیقهخودشان یر  ی شهاب خیر

دیگر کرد. مردی که او را  زده تقالیی نشاند. سها وحشت

تر بکشد که در یک گرفته بود کالفه خواست او را نزدیک

اش را میان اش رسید. شانهفرصت کوتاه سها به خواسته

دستان مرد ش داد. کیم به عقب چرخید و با شدت 

مشت بر بینز مرد کوبید. فریاد نایسر از درد مرد باعث 
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ته و به سمت شد که اسلحه از روی پیشایز شهاب برداش

ی شودسها نشانه  .گیر

جا بمون تکون نخور! مگه نگفتم مراقبش  همون-

...مگه نگفتم  !؟بایسر

شهاب خواست از فرصت استفاده کرده و مرد 

ز بزند ویل اسلحهدرشت ی مرد قدبلند هیکل را به زمیر

 .سویش نشانه رفته بود. دعا کرد سها آرام بماند

ز حسابش سها دیگر اطمینان داشت که یگ ا ز طرفیر

آلود اسلحه را دیده با بینز خونشمس است. مرد آسیب

ی او گذاشت و با حرص عقبش کشید. روی شقیقه

چشمان پراشک سها روی شهاب لغزید. شهاب زمزمه 

 .کرد کاری نکن و اشک از چشم سها لغزید

 !برای تو هم پیغام دارم، خوشگله...بیا اینجا-

 

 ۲۹۷پارت#
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ش، سها را به سمت رئیسش هل داد. سها بهمرد کاله

زده به مرد نگاه کرد. مرد دست سالم او را کشید وحشت

 .و اسلحه را میان دستش گذاشت و آن را محکم گرفت

قیافه با شلیک تو رایه اون دنیا قراره این رفیق خوش-

 .بشه

ی گفت. شدی اسلحهزده ش تکان داد و نه  سها وحشت

ی پر داخل دستش که به سمت اش و اسلحهکنار شقیقه

شهاب نشانه رفته بود، نگذاشت حنی فریاد بزند. مرد 

ز سوم با تفری    ح تماشایشان یم تر آمد و کرد. ش رئیس پاییر

 .کنار گوش سها زمزمه کرد

یسر شه؟ تو یمدویز بعد چی یمیم-

...عتیقه  قاتل...قاچاقخی
 

رو دزدیدی و  ی خانوادیک

پرسخوشگله رو کشنی و ِدفرار! سابقه هم که 

یه و یسداری...خانواده هم نداری...مادرت آی یو بسیی

 شدنشونم آسونه! یسپدرت توی یس
ی
یو! رایه دیار باف

...دیگه نه راه پس برات یمیم مونه و نه راه بینز
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ری جایی که کس رو نداری...پس یه راست یمپیش...هیچ

 ج
 
 !اته! اینم پیغام توواقعا

مرد این را گفت و با خشونت اسلحه را از دست سها 

ی شهاب قرار داد. خودش دستکش کشید و روی شقیقه

داشت و اسلحه با نقش انگشتان سها، قاتل شهاب 

کرد. دیگر رمق ایستادن شد. سها احساس ضعف یمیم

های نداشت. شهاب نگاهش به مقابلش بود و سایه

صدا از پشت دیوارها و از بلندگو به باالی دیوار. 

 .گوششان رسید

هاتون رو بذارید پلیس اینجا رو محارصه کرده. اسلحه-

ز و تسلیم بشید  .روی زمیر

شنید و ها را یمدست مرد واضح لرزید. سها حرف

ی بودند. شهاب قرار بود با نیم شنید. مادر و پدرش بسیی

بود.  هو پلیس باالخره آمد اثرانگشت او کشته شود 

  .صدای آشنا در بلندگو تکرار کرد

ه تسلیم بشید...راه فراری ندارید. رئیساتون رو - بهیی

  .گرفتیم
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شناخت. مرد با لباس صدای مافوق شهنگ را خوب یم

نظایم را   .غیر

سها قدیم به عقب برداشت و تا به خود بجنبد مرد قوی 

و هیکل اسلحه را به جای شهاب، روی پیشایز او گذاشته 

زد و پاهایش هایش را اسیر کرده بود. قلبش تند یمدست

 .لرزید وقنی مرد کنار گوشش فریاد زدیم

 !کشمشبذارید ما بریم، وگرنه یم-

 .شهاب نگران ایستاد

ز - تر حماقت نکن...راه فرار ندارید...جرمت رو سنگیر

 .نکن! اون دخیی رو آزاد کن بره

 !برو عقب...نزدیک نیا-

ی دیوار داخل خانه پریدند. پلک سها پرید. چند نفر از رو 

 .مرد دوباره فریاد زد

 !زنمشبیاید نزدیک، یم-

ها را به دو مهاجم دیگر دو جهت او را پر کرده و اسلحه

 .سمت کماندوها گرفتند
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کماندوها قدیم به عقب برگشتند. شهاب خوب 

ز مواقیع اولویت با حفظ جان یم دانست که در چنیر

ان به سهایی که انگار از لحظایی قبل در گروگان است. نگر 

ی از نگاه هوشیارش نبود و  این عالم نبود نگاه کرد. خیر

زد. از یک ساعت قبل هم حال رنگش به سفیدی یم

خویسر نداشت. صدای اخطار مجدد پلیس در خانه 

انداز را روی ش ی تکتوانست نور اسلحهپیچید. یم تیر

زد و وحشت داشت د یمگیر ببیند. قلبش تنمردان گروگان

  .انداختشاز پا یم

انداز به دست مرد قویشلیک تک هیکل، پرش شهاب تیر

شعت سها را را به سمت سها به دنبال داشت. شهاب به

وهای ویژه سه مرد را کنار کشید و در کمیی از ثانیه ای، نیر

بازداشت کردند. رمق از پاهای سها رفت و شهاب 

ز نشست. ت ز همراهش به زمیر ا به آن لحظه سها را اینچنیر

حال سها در گوش شهاب نشست ی یر ندیده بود. زمزمه

 .و چشمانش بسته شد

 ...تو...تو...نمردی-
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 !؟سها...سها -

 ...سها...جاِن من چشمات رو باز کن...سها-

به زد. پلک های سها شهاب ترسیده به صورت سها رصز

 لرزید. محیط اطرافشان شلوغ شده بود. شانس آورده

ی جدی همه ز تمام شده بودبودند که بدون درگیر  .چیر

 !بیهوش شده-

ش شهاب باال آمد و نگاهش به نگاه شدار رسید. اینکه 

خودش بشخصه آنجا آمده بود، اهمیت پرونده را نشان 

 .داد. نگاه جدی شدار روی سها نشستیم

دیدن این صحنه برام خییل عجیبه. این زن و جسارتش -

ام بایستم. اون حرکت مامشه تباعث یم قد براش به احیی

 ؟رو از کجا یاد گرفته بود 

 .شهاب ابرو درهم کشید

دیدید، چرا زودتر اقدام نکردید؟ دونم. اگر ما رو یمنیم-

 .ها پشت درهبهم خیر دادید یگ از بچه
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ز بههمه- زدیم، گدار به آب یمهم ریخته بود. نباید یر چیر

اندازا مراقب بودند تک ی و تلفات کار تموم تیر . بدون درگیر

 !شد و این عالیه. کار هردوتون خوب بود

 .های پر از غمش را به سها دوختشهاب چشم

بخشم! خاطر شهادت رضا نیممن هرگز خودم رو به-

 حنی اگه باعث بشم این باند ریشه
ی
کن بشه! اگر اتفاف

 .شدمافتاد...دیوونه یمبرای سها یم

وهای ام ی شدار دادی که با اشارهشهاب به نیر

نزدیکشان شده بودند، نگاه کرد و اجازه داد تا به سها 

 شود. امدادگر پرسید
 

 .رسیدیک

 ؟حالشون خوبه؟ زخیم شدن-

نه فقط بیهوش شده...فکر کنم فشار عصبیه. از صبح -

 .حالش زیاد خوب نبود

جسور و مقاومش به درد آمده قلبش برای دخیی همیشه 

درخشید و این حال بد برای او در د یمبود. سهایش بای

 .گنجیدذهنش نیم
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شعت سها را روی برانکار قرار مرد به کمک همراهش به

کوبید و دلش دویدن داد و دور شد. قلب شهاب تند یم

 .خواستاز یی او را یم

و دلت نیم-  ؟خواد برگردی به نیر

ها رو تحمل کنم. ا تونم. نیمنیم- ز بینید گه یمتونم این چیر

خاطر مثل یه نفوذی با این پرونده همکاری کردم به

کشم. من مرد این نیستم که عزیزانم تهدید عذابیه که یم

 .بشن و تحمل کنم

د و مسیر نگاه شهاب را دنبال کرد و شدار شانه اش را فرسر

 .به سها رسید. شهاب نگاه از سها گرفت و پرسید

...گرفتینشون؟ بعد این-
 
ز تموم ه وقت همههمواقعا چیر

 ؟شد 

ی داشتند و اگر تو دیشب گرفتیمشون! نقشه- ز ی تمیر

م نکرده بودی، اینجا اتفاق های خوشایندی باخیر

افتاد. شمس وقنی با تو حرف زد، بازم بهت اعتماد نیم

وی نفوذیش تأیید کرده بود تو توی  نداشت، با اینکه نیر
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. اون مرد باهوشیه و خوشحالم خانم و نیسنی آذین  نیر

 .تونست به تو حساسش کنه

 .شهاب با به یادآوردن نسبتش با شمس اخم درهم کشید

وی نفوذیه! برامون یم- خواستند ما فکر کنیم شهنگ نیر

رو شهنگ  پیغام آورده بودند و طوری بود که انگار اون

 .فرستاده بود

فطرت، دست راست شهنگ بود. امنیت مالقات پست-

ز کرد و در جریان همهدیروزتون رو اون تأم ز یر چیر

دونست تو با من همکاری داری نه ستاد بود...فقط نیم

 .مبارزه با قاچاق

ز شهنگ نیم-  ؟خواست با من حرف بزنهبرای همیر

شدار شی در تأیید تکان داد. این مرد جاافتاده و 

ویژه و با عینک بزرگ سیاه و کاله  یگان سال در لباسمیان

ز بار دیده بود رد سادهدار، با آن منقاب پویسر که اولیر

اهن ساده و سفیدش روی فرق یم کرد. مردی که پیر

ایش افتاده بود و هیچ نشایز از درجه و شلوار پارچه
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آرام از خانه خارج شدند و شهاب جایگاهش نبود. آرام

 ؟فکر کرد آیا نگاهش به این خانه مثل سابق خواهد شد 

ز شمس پیدا  -  ؟کردید چه مدریک برای گرفیی

ی یگ از ش! زیر پایهاون جواهر رو پیدا کردیم...تو خونه-

ش بود! اون دوربینز که گذاشنی خییل های عتیقهکتاب

ای هم دستمون ی دیگهکمکمون کرد. غیر از اون، پرونده

 .رسوندبود که ما رو بهش یم

اش با شمس شهاب با ناراحنی چشم بست. نزدیگ خویز 

 .ر کرد؛ بیچاره مامانکرد. فکآشوبش یمدل

خونه...اونجا ریم توی گلکردم دوباره یمدیشب فکر یم-

ترسیدم موقع ورود به خونه ضد شنود بود...حنی یم

ز از کار بیفته، خوشحالم کار کردههمه  .چیر

ی اول، تو با کرد بعد از مرتبهخوشبختانه اون فکر نیم-

ز روی رخت ی. نصب دوربیر ی بیر ز نبوغ آویز از خودت چیر

کردی تو بود، شهاب! این کار رو وقنی کردی که فکر نیم

ز حنی کار بکنه و ما تونستیم باالخره مچ اون  اون دوربیر

 در ارتباطه و 
 

یم. شمس با باند بزریک مرد رو بگیر
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های مرسوقه کلیدمونه! خریدار بخش اعظم عتیقهشاه

کننده. شک توی کشوره و رابط با یک باند بزرگ خارج

وع به ندارم ح اال که اون گیر افتاده بقیه از ترسشون شر

یم. بازم تونیم همهکنند و ما یمحرکت یم شون رو بگیر

وبهت یم  .گم برگرد به نیر

شهاب همانطور که نگاهش به آمبوالنس بود و سهایی که 

 .آمد جواب شدار را دادبه هوش یم

ز - قدر که کیم وجدانم ممنونم! قصدش رو ندارم. همیر

 !گرفته برام کافیهآروم  

ویل توی خواست بیاد پیشت... شهنگ خییل دلش یم-

ی با همکارش مجروح شده و بیمارستانه! اما بهم  درگیر

گفت از طرفش بهت بگم روزی که تو رو برای مأموریت 

دونست پرس یک هسنی و امید داشت انتخاب کرد، یم

...اما ترس این رو هم داشت که مثل پدِر  مثل پدرت بایسر

ز خودش از مرتیصز خواست که پ ...برای همیر درت بایسر

ز رو نگه! گفت بهت بگم اونم خودش رو بهت همه چیر
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بخشه که تو رو قایی این ماجرا کرده و باعث شده نیم

و، شخیص مثل تو رو از دست بده  !نیر

هم از پدربزرگش بد  شهاب ابرو درهم کشید. شهنگ

 ؟گفتیم

شدند؟ خونه راه مخقز فهمیدید اینا چطور وارد خونه -

 .نداشت

اف کرد. در پارکینگ رو از سیستم - امروز صبح رشید اعیی

 .جدا کرده

 ؟دست بودهبا شمس هم-

  .نه...با پرس و داماد مازیار-

 .شهاب به سمت شدار چرخید

 ؟اند اونا قاتل-

دونم، نه. بازداشت شدند و هردو ادعا تا جایی که یم-

ز برای نجا یمدارند که با مازیار گایه ای اومدند و از زیرزمیر

کردند. اون روز مخقز کردن اجناسشون استفاده یم

 .مازیار تنها اومده اینجا و اونا شاهد دارند
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فکر کنم شش وصل بشه به شمس...از مهندس اون -

 کارگایه که باعث قطع برق شده، پرس
ً
وجو کنید. احتماال

 .قتل بدون برنامه بوده

 .کردامیدوارم بشه ثابت  -

شدار دستش را جلو آورد و شهاب دست او را محکم 

 .فشار داد

خوام بدونم پدر و مادر شه...برام یک کاری بکنید؟ یمیم-

ی هستند یا نه! اگر  یز بسیی سها توی بیمارستان تیر

هستند، براشون مراقب بذارید...اینکه این آدما خیر دارند 

 .کننده استی قتل هنوز بازه، نگرانو پرونده

دم. توی شهرک هم کنم و بهت اطالع یمبرریس یم-

 !باشن، میشه براشون مراقب گذاشت...نگران نباش
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شدار این را گفت به سمت خودرویی که منتظرش بود 

راه افتاد. با دور شدن شدار، شهاب قدم تند کرد و به 

های هوشیار سها سمت آمبوالنس رفت. باز دیدن چشم
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هایش بنشیند. نگرایز در د به لبباعث شد لبخن

 .کردهای سها بیداد یمچشم

 .شه...غش کردمباورم نیم-

 .شهاب لبخند زد

 !نگفته بودی نینجا هم هسنی -

سها لبخندی خسته زد، شهاب ضعفش را نادیده گرفته 

 .بود. به شم داخل دستش نیشخند زد

شدم...بعدش...حسایر تمرین بار اویل نبود گروگان یم-

 .م، با یه آدم اشتباه ویل کاربلدکرد

 .شهاب اخم کرد

 .خییل اشتباه کردی. خطرناک بود...اما دلم خنک شد-

 .سها لب گزید و شهاب به سمت امدادگر چرخید

 ؟حالشون خوبه یا باید بریم بیمارستان-

ز بود. شم وصل کردیم. یم- خواستیم بریم فشارشون پاییر

 .بیمارستان که شما رسیدید

 ؟سوار بشم تونمیم-
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مرد شی تکان داد. سها قبل از سوار شدن شهاب از 

ز آمد  .تخت پاییر

ها چیه؟ بریم شهاب. این شم بازیمن خوبم...این قریی -

 .تا برسیم بیمارستان تمومه. خرج رو دست دولت نذاریم

 .امدادگر خندید

ه...یم- ز حالشون بهیی تونید برید...اگر بازم ضعف داشیی

 برید 
 
 .بیمارستانحتما

شهاب با غرغر کمک کرد تا سها پیاده شود. شمش را باال 

 .گرفت و کنارش راه افتاد

 ؟فعایل دارییه لحظه بخواب...مگه بیش-

امدادگر با خنده در آمبوالنس را بست و آمبوالنس راه 

ز  افتاد. کوچه خلوت شده بود که هردو سوار ماشیر

ه شم را در آویز شدند. سها با نگرایز به شهاب نگاه کرد ک

 .کردلباس وصل یم

 .م هستممن...من نگران خانواده-

ز را به حرکت  شهاب در جایگاه راننده نشست و ماشیر

 .واداشت
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احت کن. فردا باید بری ستاد...فکر کنم - امروز رو اسیی

نقشت توی پرونده تموم شده...برای فردا شب، بلیت 

یزیم م که بریم تیر  !گیر

 .نشستبغض در گلوی سها  

...راست گفتفکر یم-  ؟کنز

ریم کنند. در هر حال فردا یمها برریس یمدونم...بچهنیم-

ز پیششون و خیالت راحت یم شه! از اولم قصدمون همیر

 .بود

سها متعجب نگاهش کرد. فعل جمع برای بار دوم تکرار 

شده بود و او اطمینان داشت اشتباه نشنیده است. 

 .شهاب چرخیدخودش را بغل کرد و به سمت 

 ؟بریم-

رو گرفتند؟ من  ذارم؟ مگه قاتلفکر کردی تنهات یم-

دونم چرا تهدید شدی...تو توی این ماجراها هنوز نیم

 .نقیسر نداشنی 

  .سها آه کشید
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- 
 
ه! شاید واقعا قرار بود مهدی رد اون پیاما رو بگیر

 !خاطر دفینه بودهبه

ین کار کنم...درضمن...مهدی به کمک مرتیصز افکر نیم-

 .رو کرد

 .سها متجب منتظر توضیح بیشیی ماند

؟ نتیجه چی شد -  ؟به کمک مرتیصز

آره. مهدی اگه قرار باشه از دوستت حمایت کنه کار -

وی خوب نیاز داره...البته ثابت یم خواد و فتا به نیر

کتش هم هست  .شر

 ؟اون پیاما چی بودند -

 هیخی پیدا نکردیم...اشتباه اپراتو -
 
...واقعا ری هیخی

ی اعتباری بوده که بوده...اما اون شعر...از یک شماره

دزدی شده! صاحبش دو ساعت بعد از اون پیامک اعالم 

دار که از مفقودی کرده! یک شهروند عادیه...یک مغازه

 !غفلتش استفاده شده و تلفنش رو دزدیدن

 ؟چرا بهم نگفنی -
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دونم...اونقدر ماجرا داشتیم که خییل وقت نیست یم-

ز تنهات نیم یادم  .ذارم، سهارفت بهت بگم...برای همیر

ه شد  .سها با اخم به شمش خیر

 ؟سها -

 !؟سهاخانم-

 .لحن شهاب لبخندی کم رنگ به لبش نشاند

 !وقت سهاخانم نبودمهیچ-

 .شهاب لبخندی از ش آرامش کشید

 فراموش کردم...سها قصد مخقز -
 
 !؟کاری نداشتم. واقعا

چرخید. نگاه شهاب در باالخره ش سها به سمتش 

اش صورتش چرخ خورد و خجالت رنگ شد و به چهره

 .نشست. سها نگاه گرفت

هات زیاد نشه. مثل قرار با پدر و کاریامیدوارم مخقز -

 .مادرت که دروغ بود

 .شهاب به چراغ قرمز مقابلش چشم دوخت

ز تماس حلیم- فرویسر از اونا بود. دروِغ دروغم نبود. اولیر

 
 
 قابل داره مرخص یمخاله واقعا

ً
شه...ویل اینجا فعال
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سکونت نیست و خب...قرار نبود اونا بیان. بعد از تماس 

زدن و برای اومدن به اینجا  ها بهم زنگمامان، بچه

هماهنگ شدیم. هم الزم بود با تو حرف بزنم و هم گفته 

همه اتفاق بودند ش دربیارم چی توی شته...قرار نبود این

 .بیفته

زد و جا شد. دلش شور  یماراحت در جایش جابهسها ن

 .طالب فرار از آن موقعیت بود

ه-  ؟پلیس...چطوری فهمید اونجا چه خیر

ل بود و دیده- بان خونه بعد از ماجرای مازیار تحت کنیی

داشت...منتها نه زیر نظر ستاد مبارزه با قاچاق و نه 

وی انتظایم....متوجه  گم؟ نفوذی داشتند ای چی یمنیر

ش بندازنیم ز گیر
 .خواسیی

 .یک به شهاب نگاه کردسها شا 

...نگفنی با - گفنی با پلیس همکاری داری...اونم جزی 

باالدستیای شهنگ، بروبیا داری...هرچند باید 

فهمیدم...وقنی تو تنها کیس بودی که تونسنی با صادق یم

 !حرف بزیز 
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شهاب لبخندی مهربان زد. سکوتش باعث شد سها با 

 !جان بغرد کمحرص ویل

 !قدسیت بدجنیستو هم مثل خاله-

ی سها پریدهشهاب خندید و نگاهش روی صورت رنگ

 .چرخید

ی دردشاش دوست دارم...چون من این ماجرا رو با همه-

باالخره یخ تو رو شکست...داری باهام مفرد حرف 

 !زیز یم

ای مهمانش غرهرک بودن شهاب باعث شد که سها چشم

 .کند
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 هست که کش
 

گذرد. روزهایی که دار یمروزهایی در زندیک

 نیستند مالل
 

 روزهای خوش زندیک
 
آورند یا تب غالبا

حادثه دارند پر از دلهره و استیصال هستند. این روزها 

ز یم گذشت. بدون صبورا و در تنهایی دور برای سها چنیر

  .از والدینز که داشت و نداشتشان
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ه قرار بود گرمابخش جان و لیوان شیر و عسیل را ک

ی روز قبل میل شکشید. به یاد صبحانهاش شود یر معده

 .هاش را زینت دادرنگ لبافتاد و لبخندی یر 

مهمان شهاب بود.  عالوه بر صبحانه، نهار روز قبل را هم

ها کباب گرفته بود و بهانه اش حال بد او برای او و دخیی

هاست. شهاب گفت به نام او و به کام بود و یم دخیی

 داده و رفته بود تا کباب
ز

ها را به دست خانم فرویع

مجبور به خوردن شود. تمام عرص روز گذشته را هم با 

بود. شب تصویر بلیتشان را فرستاده و  هایش پر کردهپیام

سیع کرده بود او را از حال بدش خارج کند ویل نتوانسته 

فهمید. بود. پریشایز شهاب را در پس کلماتش خوب یم

کرد. بعد از تمام اش را درک یمدرد خوابیده روی سینه

شدن ماجراهای روز قبل، درست مثل مجروح پس از 

فهمیدند که چه روز سخت و بدی تصادف، تازه هردو یم

اند. کار او به بیمارستان نرسیده بود را پشت ش گذاشته

ویل دست شهاب کار دستش داده و یگ از انگشتانش زیر 

  .ر پای آن مزدور نامرد، شکسته بودفشا
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به قول شهاب، حاال ِیر به ِیر بودند؛ دست راست او 

ی بعد دست او از گچ دست چپ شهاب. هرچند هفته

شد، ویل دست شهاب باید سه هفته در گچ خارج یم

 .ماندیم

لیوان شیر را روی کابینت گذاشت و با خودش فکر کرد 

داشته باشند، باید با  اگر مثل روز قبل نیاز به دو دست

توانست ای که یمهمکاری هم کار کنند و از تصور نزدیگ

رخ دهد، داغ شد. شش را برای خودش به تأسف تکان 

رفت هایش رفت. باید به ستاد یمداد و به سمت کفش

وحال خویر نداشت. شهاب خیر داده بود تنها ویل حس

با زنگ  بود.  برود و این تنهایی باری بر دلش گذاشته

خوردن تلفنش ایستاد. صبح موقع نماز به خدا استغاثه 

ی از والدینش برسد و او را از دلواپیس  کرده بود خیر

  .نجات دهد و امید داشت حاجتش روا شده باشد

ی آشنای صادق در آن ساعت، نگران با دیدن شماره

روی تنها مبل خانه نشست. هنوز بدنش ضعف داشت 
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ی جز آن لیواِن  ز ز و چیر ،  از شب قبل از گلویش پاییر شیر

 .نرفته بود

 ؟الو -

 !سالم، آقاصادق-

 .ی صادق در گوشش نشستصدای ناراحت و گرفته

 ؟سالم، سهاخانم. بدموقع که زنگ نزدم-

. خوبید؟ صبورا نه، بیدار بودم. باید یم- رفتم جایی

 ؟خوبه

 .صادق آیه کشید و به عکس داخل دستش نگاه کرد

هر روزمون بدتر از دیروزه. شهنگ خوب که نیستم... -

دار شده بود و دیروز به پلیس اینجا نامه با  بهروش خیر

سند معتیر رسید که اون موقع مرگ مادرم اینجا نبوده و 

دار شدهنیم  !دونم از کجا خیر

 .مکث صادق معنادار بود. سها نفیس گرفت

تونه ادعا این که خوبه...دیگه پدربزرگتون نیم-

 !خاطر شهنگ خیانت کردهن...بهکنه...مادرتو 
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های پدربزرگش عرق کرد. صادق با به یادآوردن تهمت

ها بیشیی دانست درد سکوت پدرش در برابر حرفنیم

های پر از تهمت و تلخ بود یا عذاب شنیدن حرف

 .ی پدریخانواده

اون حرفا فقط برای اینه که خودشون رو نجات بدن. -

ز دربیان...ویل زنند از گنوپا یمدارند دست دایر که ساخیی

 .شنهر بار بیشیی غرق یم

 .مکث صادق نگرانش کرد

 ؟آری، آقاصادقچه بالیی داری به شخودت یم-

کشید. سها را بیشیی از صبورا دوست داشت.   صادق آه

گویی خاصش را...دید بازش را. در این سه منطقش را رک

سال دوسنی سها و صبورا، هر بار دیدن سها حرست 

ز بزرگ  .تری چون او به دلش انداخته بودداشیی

تونم بگم، این معامله دو ش باخته...اینکه به شما که یم-

تهش بفهمیم بابا خواسته یا ناخواسته مامان رو 

دنش به  کشته...یا اون و آقاجون با ترک کردن و نیر

ی رو عوض نیم ز کنه. بیمارستان باعث مرگش شدند، چیر
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اینجا شهر کوچیکیه و نگاه آبروی خانواده رفته... 

 .آدما...خنجر شده و توی قلبمون نشسته

کرد. خوب سها نگرایز و ناراحنی صادق را درک یم

ی حرف یمیم ز زند. قبل از باز شدن این دانست از چه چیر

ها اخطار داده بود. سها ماجرا مسئول پرونده هم به آن

 .زمزمه کرد

 .کردکاش صبورا ارصاری نیم-

دم سها خانم...یک عمر توی ش ما زدند بهش حق یم-

کاره بوده و خودکیسر کرده...یک عمر حق مادرتون فالن

نداشتیم ازش توی خونه حرف بزنیم...یک عمر مادرم 

رو...من...مِن پرسش، به غلط قضاوت کردم. این که 

 تحمییل کم 
 

مادرم توی یک شهر غریب و توی یک زندیک

ترهایی هستند که رگگذاشته یا نه، مهم نیست...مهم بز 

ی صبورا دلم آتیش به خرمنش انداختند...منم اندازه

ها تهمت ناروایی رو که به مادرم زدند خواد تاوان سالیم

 .زنند رو پس بدند...ویل...االن خییل تنها شدیمو یم
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؟ قراره همیشه خوای...درستهخوای...هم نیمهم یم-

، آقاصادق  ؟توی دورایه احسایس گیر کنز

  .ادق معنز حرف سها را فهمید و ابرو درهم کشیدص

دیروز پدربزرگ هنگام اومد بیمارستان. نه برای دیدن بابا -

 !حجت کردن با منیا ش زدن به ماها...برای اتمام
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ون داد. حدس حرفسها نفس کالفه های بعد اش را بیر

ی صادق سخت نبود. جد پدری هنگامه زنده بود و اجازه

واجش در دستان او! حاال با این اوضاع پیش آمده، ازد

 .مخالفتش عجیب نبود

 ؟چی شد -

مانه بهم گفت دور و بر نوه- ش نباشم و فکرشم محیی

ن نکنم. یم ه که نسیی خواست هنگام رو باخودش بیر

نذاشت. گفت اون روزی که با وجود هنگامه، اجازه 

از  تر ی بزرگدادید با مردی ازدواج کنم که دوتا بچه

ِ هنگامه داشت و گفتید نیم
تونید مسئولیت دخیی
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ها هم فکر  ز پرستون رو قبول کنید، باید به این چیر

ز نبود. یمیم گفت کردید. خود هنگامه هم مایل به رفیی

شاید ازدواجش دست اونا باشه ویل برای مسکنش 

هیم   .تونه تصمیم بگیر

ن این حرف بعید نبود و هنگام ه با سها لبخند زد. از نسیی

این حرف خییل واضح جهت احساسش را مشخص کرده 

 .بود. سها سکوت را شکست

 ؟تصمیمت چیه، آقاصادق-

...تو این وانفسا ترجیح یم-  هیخی
ً
دم به این موضوع فعال

 .فکر نکنم

قدر کنز اگه هنگامه تصمیمت رو بدونه، اینفکر نیم-

س نمونه  ؟برای کمک در دسیی

فهمید. هنگامه نه یمصادق معنای حرف سها را خوب 

 .مانده بود خاطر او همخاطر صبورا که بهفقط به

، آقاصادق...سوءاستفادهداری بهش ظلم یم-  .کنز

 ؟چکار کنم؟ توی این اوضاع ازش خواستگاری کنم-

 .سها لبخند زد
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پس تکلیف احساست مشخصه و داری خودتو گول -

، برادریم  .زیز

 .صاق کالفه چشم بست

 ؟چکار کنم-

خواستگاری الزم نیست ویل حمایت چرا...و اینکه -

بار هم که بهش  بفهمه تنها نیست...یادتون باشه که اون

خاطر شغلتون ازش فاصله گرفتید، چقدر نگفتید به

 پشیمون بشید...ویل توی 
 
دلخور شد. کاری نکنید بعدا

، نعمته  .این طوفان، یه یار بیشیی

را تغییر سکوت صادق باعث شد که سها مسیر حرف 

 با خودش بود
ی
 .دهد. حجت را بر او تمام کرده بود، باف

ن-  ؟خانم و عیل و هنگام کجاناالن...نسیی

ز خونه- نبرگشیی شه گه اونجا خونهخانم یمی بابا...نسیی

ن  گرفته  خانم به عهدهو حقم داره. مراقبت از بابا رو نسیی

اومده، درست نیست گه با وجود ماجراهای پیشو یم

کرده، مراقبش باشه...بابا...دیروز   رسی که ازش شکایتپ

ی مغزی هم کرد. درست بعد از حرف زدن با صبح سکته
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پلیس و فهمیدن واقعیت ماجرای مادرم و اون 

ش هم محتاج خانم...بابا...برای کارهای سادهسها َمرد... 

ن گه خانم خییل انسانه که هنوز مونده و یمشده...نسیی

 .بالش وظیفه دارهشوهرشه و در ق

 .کشید و صادق ادامه دادسها ناراحت اخم درهم 

ضام. اگه مدرسه نداشت، از اینجا دورش - نگران علیر

ی متحرک شده...هنگامه کارهای کردم. مثل مردهیم

کنه و مادرش، پرستار باباست...منم شدم صبورا رو یم

ون  .این وسط حیر

یه پیشنهاد  تونمگذره، آقاصادق...یماین روزهام یم-

دوستانه داشته باشم؟ اگه شما هم موافق باشید، راضز 

 .کردن صبورا با من

 .صدای نفس عمیق صادق در گویسر پیچید

 .بفرمایید-

دم مادرتون شمایید...اگر قتل اثبات شد، از  ّاالن ویل-

ون. همینطوری  شکایت بگذرید و از اون خونه بیاید بیر

 به اونا سخت خو 
 

اهد گرفت، بعد از این زندیک
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داری هستند و حرف خصوص که اونا آدمای مردمبه

تونه از دادگاه کفالت مردم براشون مهمه...صبورا یم

ه و زندگیش رو با توجه به خواسته ی خودش ادامه بگیر

 .بده. شمام که...به کار پدرتون وابسته نیستید

 شدم چوب دو -
ً
 .م...خییل خستهشنجس...خستهفعال

 ؟وز بازداشتهپدربزرگتون هن-

ی شهنگ بهروش ساکت شده. آره. بعد از اومدن نامه-

یک بارم بردنش بیمارستان...رفتم مالقاتش...فقط نگام 

ی بگم یم ز  نزده...یه چیر
ز
کنه...فقط نگاه! با بازپرسم حرف

کنم یک عمر خودشون رو گول سهاخانم...احساس یم

اال کرده...حزدند که مامانم مقرصه...مامانم خیانت یم

یهو واقعیت رو دیدند و فهمیدند و هردو شوکه شدند. 

ی آقاجون خییل اون از بابا، اون از آقاجون...قیافه

 !ترسناک شده

سها با ناراحنی دست روی قلبش گذاشت. صادق و 

کرد. با خود فکر کرد بعد از این استیصالش را درک یم

 ماجرا وضع آن
ی
 .ماندگان زلزله هم بدتر استها از باف
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ی نیست-  ؟از مهدی خیر

 .نفس عمیق صادق در گویسر پیچید

ها اینجاست! مثل تمام این چند وقت گذشته، شب-

ز اینا آینده ز دوست ندارم اگر بیر ای هست، چنیر

گم؟ فهمید چی یمای توی فکر مهدی باشه...یمزمینهپیش

ره. نه با حرفای من...نه با جیغ و اما مهدی از رو نیم

رچند...بودنش یک مزیت داره...اونم دادهای صبورا...ه

تونم برای کارای اینه که شبا صبورا تنها نیست و من یم

ن س باشم تا نسیی خانم و هنگام کیم بابا، در دسیی

احت کنند  .اسیی

گیر بودن مهدی او را عجیب یاد سها لبخند زد. این یی 

ی گرفت و مثل شهاب یم انداخت. لبخندش عمق بیشیی

شوچز کیم حال مرد جوان را بهیی شهاب قصد کرد با 

 .کند

ذاری یک نامحرم کارهاش رو بکنه، اون وقت یم-

 ؟آقاصادق

 .زد صادق لبخندی خسته
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از مرتیصز بیشیی از من که برادر صبورام حساب -

بره...خدا خیر به مرتیصز بده حداقل از این جهت یم

خیالم راحته! مهدی تا صبح پشت در اتاق نشسته و داره 

 !کنهکل یما پیامگ کلبا صبور 

های صادق هم سها واضح خندید و لبخند روی لب

 .نشست

ز مهیم زنگراستش..سها -  .مزده خانم، من برای چیر
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سها نگران ابرو درهم کشید. دست داخل گچش گزگز 

های کرد و قلبش تند یمیم کوبید. این روزها پر بود از خیر

 .عجیب و بد

 ؟چی شده-

فرستم. این...همون عکسیه که براتون یمیه عکس 

ن خانم مامانم روز حادثه توی دستش بوده...دیروز نسیی

پیداش کرده...بابا یک کمد داشت که همیشه درش قفل 

ش بود. ما هم عادت به کنجکاوی کردن درباره
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ن خانم گفته بود...بره نداشتیم...دیروز...به نسیی

 !رمشاغش...توش...پر بوده از وسایل ماد

ن  !سها وای گفت و با خود فکر کرد بیچاره نسیی

 !کردم باباتون ازش نفرت داشتهمن...من فکر یم-

ی کوچیکیه برای حس پدرم. اونا یادگاری نفرت واژه-

یه که ذهن بیمار بابا  ز عاشقانه نیست سهاخانم...هر چیر

ئهبه خیانت ربطش یم ی خودش داده! بابا سند برای تیر

 !نگه داشته

 .اراحت لب گزیدسها ن

چه شعر یم- نوشته...عاشقانه، مامانم توی یه دفیی

احسایس...خیلیش مال فروغه! بابا اینا رو به خیانت ربط 

ن گفت کرد و یمخانم فقط گریه یمداده...دیشب نسیی

بیچاره مادرت...شاید به این دلیل که خودش خوب حال 

با غیظ کرد...بابا...دور بعیصز ابیات رو مادرم رو درک یم

خط کشیده...اونقدر پررنگ که کاغذ خط انداخته و پاره 

 !شده

 .سها ناراحت چشم بست و صادق ادامه داد
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هاش عادت اینها مهم نیست...ما دیگه به بددیل-

ن خانم که یک عمر باهاش ساخته و کردیم...بیچاره نسیی

 !دم نزده...مهم اون عکسه

 .های صادق را مرور کردسها مکنی کرد و حرف

 ؟فرستید؟ چرا گفتید اون رو برام یم-

شید. کیفیت زیادی نداره و عکس رو ببینید متوجه یم-

ی مشخصه! گوشهنیم ز ی سوزه...اما توش یک چیر

عکس...مردی پیداست و نگاه مادرم به سمت اونه نه 

عکاس! ترس توی چشمای مادرم زیاده...و توی دست 

ز عجیبیه...یم ی فتههای پیرسر شه با سیستممرد چیر

امروزی تا حدودی فهمید چیه...اما مهم علت ترس 

 .مادرم و حضور اون مرده

 ؟شناسید اون مرد رو یم-

گه همون مردیه که شناسم...اما..اما بابا یمنه...من نیم-

دور روز قبل از حادثه، مادرم رو باهاش دیده...وقنی 

تونه باشه؟ اونم شهنگ کرمانشاه بوده، اون مرد یک یم
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ی پدر شهنگ و اینکه مادرم ازش هراس خونهتوی 

  !داشته

 .سها آب دهانش را محکم قورت داد

 ؟کنید من بشناسمشفکر یم-

خوام ببینید اون آدمه یا شما شهنگ رو دیدید...یم-

ی خودش حفظ نه...شاید دروغ گفته تا وجهه

ای شناساییش کنید، بشه...شاید هم...شما از راه دیگه

تونم شناسید. یموبیش یممادرم رو کم هایچون همسایه

ی کنم...اما از طریق شما زودتر به نتیجه خودم هم یی  گیر

 !کنم به درد شما بخورهرسم. بعد هم فکر یمیم

 .باشه...بفرستید ببینمش-

 ؟سهاخانم...مراقب هستید -

سها "هستم" آرایم گفت و صادق با تشکری کوتاه تماس 

ز کرد تا صدای را قطع کرد. سها با دلهره  خانه را باال و پاییر

رسانش نبود و پیام تلفنش بلند شد. اما پیام از پیام

پیامک بود. با اضطراب نگاهش روی اسم مادر شهاب 

 .را خواند چرخید. اخم درهم کشید و پیام
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ی خیابون زحمت بیا خونهسالم سهاجان...یر »

ب سپیدار...کار مهیم باهات دارم...تنها بیا و به شها

ی نگو ز  «.چیر

د  نگران ابرو باال انداخت. خواست با شهناز تماس بگیر

ی رسانش بلند شد. صفحهبار صدای پیاِم پیام که این

کیفیت زوم داد. بدی صادق را باز کرد و به عکس یر 

ز  توانست قبل از های آنالوگ این بود که کیس نیمدوربیر

چاپ عکس متوجه خوب یا بد بودن عکس شود و گایه 

اش گرفت که زیبایی اخواسته تصویری، در عکیس جا یمن

زد و ناخواسته بود، گایه همان باعث را برهم یم

شد و گاه باعث خنده و خاطره و گویا این خوری یمدل

ز  عکس در خود اشاری نهان داشت. در عکس، اولیر

ی که به چشم یم ز آمد، مادر صبورا بود. الزم نبود چیر

 کند. آ
ز
قدر مادر  و دخیی شباهت نکیس او را معرف

ی  داشتند که بتواند او را تشخیص دهد. دخیی

دار و موهایی اندک پانزده ساله، با چادری گلچهارده
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ون زیبایی زده از روشی ساتن روشنز که صورتش را بهبیر

  .قاب کرده بود

ی زده به گوشهاما حق با صادق بود. نگاه دخیی وحشت

جا کرد و با ناباوری جابه تصویر بود نه عکاس. عکس را 

ز کشید. گوشه ی تصویر مازیار قرار داشت. با جسیم هیر

 داخل دستش! حضور مازیار را یم
ً
شد توجیه کرد؛ مثال

جا رفته است، اما چرا مژده برای دیدن خواهرش به آن

 مازیار مژده را دوباره ترسیده نگاهش یم
 
کرد؟ آیا واقعا

زنده بود و نه مژده تا  دیده بود؟ بدتر آنکه نه مازیار 

 !توضیح دهند

 :زیر عکس برای صادق نوشت

ی این مرد شهنگ نیست. برادر ِعروِس خانواده»

 کشته شده
 

 «!شهنگه که تازیک

ه شد. سؤال ی متفکر به عکس خیر ز ها تمایم نداشت. چیر

نامه ذهنش را از شب قبل و بعد از خواندن کامل وصیت

ی که حاال  ز به کوبیسر دردناک در مشغول کرده بود. چیر

ی را نادیده یم ز گرفت. شش تبدیل شده بود. داشت چیر
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روز قبل شهاب کیفش را با پیک فرستاده بود. کیقز که 

ی قدیس جامانده بود و عجیب آنکه داخل حیاط خانه

کیس به محتویاتش دست نزده بود، حنی شهاب. شک 

خیر است و این نداشت پلیس از ماجرای آینه هنوز یر 

خواست اول خودشان آن وصیت را  شهاب یمیعنز 

ز علت شب قبل وصیت را خوانده و  بخوانند. به همیر

 .مانده را یادداشت کرده بودنکات پنهان
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شان شعت برریسهایش را از اتاق آورد و بهیادداشت

ز نکته ی مهم این بود که صمصام خییل واضح کرد. اولیر

اث از بازماندگانش خواسته بود ب ه دنبال آن قسمت میر

که جز شر و وسوسه نیست نگردند و به آنچه دارند قانع 

باشند و اگر روزگاری آن را یافتند، نابودش کرده و به آن 

دست نزنند چون مرگ به همراه دارد و این یعنز صمصام 

آور بودن لمس تاج خیر داشته است. در از مرگ

پرس های دیگر هم توضیح داده بود که سهم قسمت
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الدوله، از دارایی را مخقز کرده و کیس بزرگش، حشمت

رسد. ها به طال یمدرازی به آن را ندارد و آنحق دست

رسید وصیت دو قسمت عجیب اینجا بود که به نظر یم

بخش دارد و متصل به هم نیست و فقط قسمنی از آن 

هایی که سها با توجه به آن، رمزگونه است. آدرس

ود، در قسمت رمزگونه بود. دور صندوق را یافته ب

 :حدسش خط کشید و اضافه کرد

شاید طال موقع مرگ پدربزرگش سن زیادی نداشته و "

مرد یم هاش حق اون ترسیده بعد از مرگش، نادر و بچهپیر

 چرا بچه
ً
های نادر ی حشمت از بچهرو ضایع کنند. اصال

 "!؟تر از نادرهکه خودش بزرگ  تره، در حایلکوچیک

داد که حدس شهاب درست نامه نشان یموصیت تمام

بود و نادر و فرزندانش از ابتدا از ماجرای گنج خیر 

 از آن را جایی مخقز داشتند و یم
مرد قسمنی دانستند پیر

 
 

گذشت و بیشیی شان عایل یمکرده است. با آنکه زندیک

 
 

شان را تغییر داده بود، دفینه و جهاز قمرالملوک زندیک

ی کنندطمع نگذاشته بو   را به آرمش سیی
 

 زندیک
ی
 .د باف
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کالفه ایستاد و به سمت خروچر خانه رفت. باید اول به 

توانست با شهنگ رفت و بعد اگر یمشاغ پلیس یم

داد. بعد زد و عکس قدییم را نشانش یمبهروش حرف یم

کوبید. شهناز کرد. نبضش تند یمهم با شهناز مالقات یم

ی تر آنکه چرا داخل خانهبا او چه کار داشت و عجیب

ی سپیدار قرار گذاشته بود؟ ساعت تلفنش عدد کوچه

ی پلیس دانست کارش در ادارهداد. نیمنه را نشان یم

کشد. پس برای شهناز پیام فرستاد که تا چقدر طول یم

تواند او را ببیند و اگر امکانش هست بعدازظهر ظهر نیم

 .یکدیگر را در جای دیگری مالقات کنند

ز رفت. درست مقابل ورودی اصیل از پله ها پاییر

درچشم شد. پاکت میوه و اش چشمساختمان با همسایه

ی به دست داشت و تازه رسیده بود ز  .سیر

 .سالم صبحتون بخیر -

 .صبح شما هم بخیر -

 .سینر از پاکت خارج کرد و به دستش داد

مجایی یم-  ؟ری، دخیی
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د شهنگ کرد. پیوسته و سفیهمنگایه به ابروهای به

دانست ترسید. خوب یمدیگر مثل روزهای اول از او نیم

آلود مردی مهربان نهفته است. در پس این ظاهر اخم

 .سیب را بو کشید

 .ی پلیسرم ادارهخییل ممنون، دارم یم-

ی نشد -  ؟از پدر و مادرت خیر

 !سها شش را با ناراحنی تکان داد که؛ نه

م. فکر کن - مثل چند سال قبل راه نگران نباش، دخیی

 .ارتبایط باهاشون نداری

سها لب گزید و با خود گفت چند سال قبلم اگر خیر بدی 

ز بهم یم ز داد قدر حالم بد یمدادند همیر شد. لقمه را پاییر

 .و حرف دلش را زد

زنه. تونم، دست خودم نیست، دلم براشون شور یمنیم-

ی و  زنگ زدم دفیی آسایشگاه، تأیید کردند که اونا  بسیی

مرخص شدند اما بابا حالش رو ازم مخقز 

ه ی پاهاش. دلم آروم نیمکنه...درست مثل مسئلهیم گیر

تا ببینمشون! بابا در اثر فشار روچ سکته کرده و من 
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بخشم. مامان هم...اگر آقاشهاب برای خودم رو نیم

ز االن رایه یم  .شدمشب بلیت نگرفته بود همیر

 .داد شهنگ شی به تأسف تکان

ی   حالت بده و حق داری اما با اذیت- ز کردن خودت چیر

شه. اگه اشتباه نکنم نه شام خوردی و نه درست نیم

 !یسر صبحانه، با این وضع خوراکت مریض یم

مرد زد  پیر
 .لبخندی به مهربایز

ذاره غذا میلم نیست. دلشوره که داشته باشم نیم-

   .بخورم

ببخشیدی گفت و همان وقت تلفن سها زنگ خورد. 

  .برای جواب دادن کیم فاصله گرفت

 .سالم، سهاجان-

 .صدای شهناز زنگ استیصال و ترس داشت. دلش لرزید

 ؟سالم، شهنازخانم. خوبید؟ مشکیل پیش اومده-

ز االن بیا اینجا...کارت دارم...ظهر...ظهر - ظهر دیره، همیر

فهمن نیستم. آخه حبیبه هم شهاب و صدرالدین یم

منیست...ت  .نها بیا سها...بدون شهاب...بیا دخیی
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 ."ای زمزمه کردسها نگران، "چی شده

م...شارژم داره تموم نیم- تونم حرف بزنم...بیا دخیی

 !شهیم

ز  های سها تماس ناگهان قطع شد. سها در میان الو گفیی

ی تماس با ی شهناز را گرفت و با جملهنگران شماره

ک مورد نظر امکان  .شد مواجه شدباپذیر نیممشیی

م-  ؟چی شده، دخیی

به سمت شهنگ چرخید. تمام وجودش از وقوع 

 .دادی بد خیر یمحادثه

 .دونمنیم-

 ؟مادر شهاب بود -

ز برم پیششون. فقط...نیم- دونم چرا بله، از من خواسیی

ها در  ز ارصار کرد پرسش نفهمه! هرچند یک شی چیر

 !خواد پرسش بدونهگذشته هست که...خب...نیم

 .های درهم سها گوش دادشهنگ به واگویه

 .ها رو بدم خانم و بیام برسونمتبذار پاکت-

 .شممزاحم نیم-



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 .شهنگ اخم درهم کشید

جان-  !تعارف ندارم باهات، دخیی

 .سها لبخندی نگران زد

آقاشهاب زیادی حساس شده...باور کنید خطری -

 !کنه. االنم فقط قراره مادرش رو ببینمتهدیدم نیم

 .هنگ ابرویی باال انداختش 

...رنگت پریده...منم از اون بچه فرمان - بحث نکن، دخیی

م که فکر کنز بهنیم  .آمخاطر اون باهات یمگیر

 

 ۳۰۴پارت#

ای نداشت جز آنکه منتظر رفت و برگشت سها چاره

ی شهاب را باز کرد و عکس را شهنگ بماند. صفحه

اضافه کرد شاید او برایش فرستاد و ماجرا را توضیح داد و 

زودتر شهنگ را ببیند و یا دلییل برای این عکس پیدا 

دل کرد که از شهناز بگوید یا نه. شهاب گفته بود . دلکند 

امروز کار واجنر در شهرداری دارد و بعد باید پیش شدار 
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ون داد و به ابر نفسش نگاه کرد  برود. نفسش را محکم بیر

 :و عاقبت برای شهاب نوشت

 خییل نگرانت شدهمام"
 
 ".انت خوبه؟ حتما

نتش قطع بود و کنار  کیم مکث کرد ویل شهاب اینیی

نشست. دعا کرد کارش با شهناز هایش تیگ نیمپیام

ی پلیس برود. موقع به ادارهزودتر تمام شود تا بتواند به

ی ترم جدیدش را زد و برنامهباید به دانشگاه هم شیم

 .گرفتیم

نگ از خانه، به دنبالش روان شد. با خارج شدن شه

ز قدییم قدیس  تویوتای قدییم شهنگ او را به یاد ماشیر

انداخت و لبخند زد. شهنگ آگاه از علت لبخند او در 

ز را برایش باز کرد  .ماشیر

ها به اشیای قدییم عالقه داریم. شانس آوردی که - ما پیر

 !پیکان جوانان قدیمیم رو فروختم

. تصور شهنگ در پیکان با سها خندید و سوار شد 

ز به اندازهآن ی دیدن شهاب پشت وانت همه دیسیپلیر

 .دار بودخنده
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ز را روشن کرد و به ی شعت از منطقهشهنگ ماشیر

شهرک خارج شد. سها آدرس را داد و او بدون پرسش به 

هایی که سمت خیابان سپیدار حرکت کرد. سها به خیابان

ز بعد از نیمآمد نگاه کرد. عاقبت مکش یم ساعت  اشیر

 به محل مورد نظر رسید. سها فکر کرد که بیشیی از یک

جا نیامده است؛ درست بعد از ماه است به آن

ی مرتیصز کیسر پر ماجرایشان. نگاهش تا خانهاسباب

ز مرتیصز و مصطقز نبود   .رفت و برگشت اثری از ماشیر

سازی کنارش. با به خانه نگاه کرد و کارگاه ساختمان

ی بسیار بزرگ چه ماجراها که ودش فکر کرد این خانهخ

 !به چشم ندیده است

ی کناری ناراحت بود ویل حاال همیشه از تخریب خانه

خواست قسمت مربوط به یوسف هم که زمایز دلش یم

با صبورا ساکنش بودند، تخریب شود. نگاه دلتنگش در 

تمام کوچه چرخید و ناگهان اخم درهم کشید. کیم دورتر 

ای در ذهنش درخشید. این ماشینز آشنا پارک بود. جرقه
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ز را نه یک بار که چندین بار دیده و حنی سوارش  ماشیر

ز اردشیر   .شده بود؛ ماشیر

تصویر آشنای پیش رویش باعث شد اخم درهم بکشد. 

  .شد. صدایی غریب و دورصدایی در پس ذهنش تکرار یم

جوجه  زودباش...کارگره مطمئنه؟ نذاره تو دست اون»

 !مهندس

ون تا آخر بهت مدیونم- یم بیر  «نه! مطمئنه...این رو بیر

آب دهانش را قورت داد. شهنگ پیاده شد و مقابلش 

 .ایستاد

م-  ؟چی شده، دخیی

ز انتهای کوچه نگاه کرد و به سها رنگ پریده به ماشیر

 .سمت شهنگ چرخید

ون نیومدم...زنگ بزنید اگه...اگه تا ده دقیقه- ی دیگه بیر

 !صدوده

ه؟ اگر فکر یم- م، اینجا چه خیر
کنز سهاجان؟ دخیی

 !خطری هست نرو داخل
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تونم...باید برم...شاید کیس شهنازخانم رو اذیت نیم-

کنه...شایدم اشتباه کنم...خداکنه اشتباه کنم! قول بدید 

 !زنگ بزنید

 ؟باهات بیام داخل-

 .شدت شتکان دادسها به

خوام کیس نه...برید...برید شکوچه...نیم-

ی آژانسید...شایدم اشتباه ببینتتون...شما...شما راننده

 .تونم ریسک کنمکنم...نیمیم

 .شهنگ نگران ش تکان داد

ون باش، سهاجان...اگرنه خودم پنج دقیقه- ی دیگه بیر

 !آم داخلیم

 .نه...نه، خطرناکه...شما فقط زنگ بزنید به پلیس-

ها را آن روز . آناین را گفت و به سمت در خانه رفت

دیده بود. صدا برایش واضح و آشکار شده بود. این 

ز را بار اول مقابل کارگاه ساختمان سازی دیده بود. ماشیر

گشت و بسیار آن روز را به خاطر داشت. از دانشگاه بریم

خسته بود. موقع  وارد شدن به خانه آن مرد را دیده بود. 
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ای مشگ که با کیسهکوتاه ویل واضح مازیار را دیده بود  

و بزرگ داخل دستش از کارگاه خارج شده و با دیدن او 

 .ترسیده به داخل برگشته بود

ی آن روزها آنقدر آدم به کوچه رفت ز وآمد داشت که چیر

دانست که صدای توجهش را جلب نکند. حاال خوب یم

اول به اردشیر و صدای دوم به مازیار تعلق داشت و 

ها را خارج کرده بودند. اردشیر وانها همان روز استخآن

ها خواست استخوانزد و نیمهمان صدایی بود که غر یم

ها را خارج شود. حضور او باعث شده بود استخوان

ز بگذارند، از طریق حفره ی ایجاد شده. به داخل زیرزمیر

ز نیمخیال اینکه هیچ رود، اما چند روز کس شاغ زیرزمیر

ز های درخت همهبعد ریشه  را برهم زده بود. انگار چیر

 !خواستند پیدا شوندها یماستخوان

ف خانم، مادر محکم به در خانه کوبید و دعا کرد اشر

، از پنجره شک بکشد. ش چرخاند و با ندیدن او  مرتیصز

آه کشید. شهنگ طبق قولش دور شده بود. در خانه 

 .های لرزان داخل رفتصدا باز شد و با قدمیر 
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 ؟شهنازخانم-

ی در چرخید و با با نشنیدن صدایی به سمت بازکننده

ی داخل دستانش دیدن شخص مقابلش و اسلحه

 .نفسش بند آمد

 

 ۳۰۵پارت#

بار دیده بود.  نگاه ناباورش روی زن چرخید. او را تنها یک

 .در مراسم ختم همرسش مازیار

کنز بلد نیستم ازش چرا اونجا ماتت برده؟ نکنه فکر یم-

 ؟استفاده کنم

ز اسلحه و اعتماد به برعکس او از نحوه ی دست گرفیی

 اطمینان داشت که توان استفاده از 
ً
نفس فتانه، کامال

اف کرد که از او بیشیی از  اسلحه را دارد و در دلش اعیی

ترسد. زیز که ی قدیس یممزدورهای آن روز در خانه

های ایهایش را پر کرده بود و از حرفهخشم و کینه چشم

کشیدند ها راحت اسلحه نیمتر بود. آنترسناکآدمکش 
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ترین احساس خطری ممکن بود ویل این زن با کوچک

 .ماشه را بکشد. قدیم به عقب برداشت

ه؟ شهنازخانم...کجاست-  ؟اینجا چه خیر

ای خوب...دلت یم-  ؟خواد ببینیشونخیر

ی زن دوم ناآشنا به سمت صدای دوم چرخید. قیافه

. انتظار داشت اردشیر را زد بود. قلبش تند یم

 ؟کرد ببیند...داماد یا پرس فتانه را ویل این زن اینجا چه یم

ا رو هم گرفتید -  ؟ببینمشون؟ نکنه...نکنه دخیی

زن هیکل چاقش را تکایز داد و با شعنی که از او بعید بود 

ز پرید  .از ایوان کوتاه خانه پاییر

قام من و اون دوتا بچه رو چکار دارم من! امروز روز انت-

 ؟فتانه است...مگه نه

آب دهانش را محکم قورت داد و قدیم از دو زن که 

 .مقابلش قد کشیده بودند، فاصله گرفت

 ؟من...من اینجا چکار دارم-

 .ای موذی کردزن دوم خنده

 !خییل کارها! خییل-
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 ؟چه بالیی ش شهنازخانم آوردید -

! اون باال داره عشق یم-  !کنههیخی

به زن نگاه کرد. فتانه اسلحه را به زده سها وحشت

 .سمتش گرفت

غلط زیادی بکنز رفنی اون دنیا...فهمیدی؟ عالیه -

نشونش بده ما اینجا با کیس شوچز نداریم. زود باش! 

 !ترسم یگ برسهیم

دانست عالیه عمه شهاب است، بازویش زن که حاال یم

 های کوتاه ایوان برد. برایش فرار را کشید و به سمت پله

فهمید چه از دست این زن کاری نداشت اما اول باید یم

زده فکر کرد او را با اند. وحشتبالیی بر ش شهناز آورده

اند و از وحشت و نفرت لرزید. اردشیر تنها گذاشته

های قدی و بلند خانه، بدون هیچ پرده و پوشیسر شیشه

زده ی مقابلش باعث شد وحشتمقابلش بود و صحنه

ز بکشد. ا  ردشیر غرق در خون مقابل شهنازی افتادههیر

آلود بود. اش خونبود که دست و پایش بسته و شقیقه
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ز جا یم توانست ببیند که اردشیر مثله شده بود. از همیر

 .کرداش را بریده بودند. احساس تهوع یماندام خصوض

های ملتمس شهناز به او دوخته شده بود و پرسی چشم

چاقو زیر گلویش گرفته بود.  جوان باالی شش نشسته و 

هایش شاید به زحمت شانزده سال داشت و از چشم

ارت یم  .باریدشر

ف. اونپروده روح کثیف اون یر پرس منه! دست- قدری شر

هست که صداش کنم و ش شهناز رو بیخ تا بیخ بریده! 

ز چطور اون مرتیکه رو خط  !خظ کردهببیر

 سها با وحشت به سمت عالیه چرخید

 .ر ممکنه...چرا؟ اون یه بچه استچطو -

 .خشم و نفرت صورت عالیه را پر کرد

...اون همهاون بچه دیگه روچ نداره...اون کثافت یر - ز چیر

ز بود...زیر لقمه...فقط بندهرذل حروم ی یک چیر

شکمش!...خودم بریدمش...با دستای خودم...جلوی 

ف دخیی و پرس پرسی که بارها اذیتش کرده بود. اون یر   شر

من رو بارها اذیت کرده بود، حیف که دیر فهمیدم و اون 
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خواهر احمقم نخواست قبول کنه. دیدن جون دادنش 

 .ذرهذره جون داد...ذرهلذت داشت...ذره

ی ایوان سها با حال بد قدیم به عقب و به سمت لبه

 .رفت

کنید...چرا قتل؟ چرا پای من چرا؟ چرا این کارها رو یم-

ف شکایت نکردید و ا از اون یر رو وسط کشیدید؟ چر  شر

خودتون و اون بچه رو بدبخت کردید؟چطور اینجا 

 .ها نفهمیدناومدید و همسایه

 .فتانه جواب داد

...طول کشید تا گرفتالسکوت یماردشیر از همه حق-

 اینطوری بهیی شد...خودمون 
 
فهمیدم چه کثافتیه...اتفاقا

اغ ازش انتقام گرفتیم...دیشب با من اومد ش 

...احساس خطر کرده تاج...نیمه ز شب و پاورچیر

ترسید...بدبخت بود...پاش توی قاچاق نبود ویل بازم یم

کرد بیچاره...اینجا براش مهمویز گرفته بودیم...فکر یم

 .رم تو بغلشبعد از اون مازیار نکبت با خوشحایل یم
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های فتانه گوش داد. عالیه با سها با وحشت به حرف

شکم سها کوبید و باعث شد دو پله کوتاه را  آرنج به میان

ز پرتاب شود. از درد به خود پیجید. عالیه قوی تر به پاییر

ی بود که انتظارش را داشت. فتانه با چشم ز های از چیر

 .گرفته نگاهش را به سها دوختخون

ا منتظرمون هستند!  - بجنب! وقت نداریم. دخیی

ت خویسر ور...بلیت داریم و وقخوایم بریم اونیم

 .ماهاست

خانمم خواید من و شهناز کنید...یمشما ما رو رها نیم-

 !بکشید

فتانه از روی مقنعه موهای بلندش را گرفت و او را به 

 وسط حیاط کشید و گفت

؟ گفتم بهت...امروز روز - پس فکر کردی اومدی مهمویز

انتقام ماست...تو سلیطه باعث شدی پرس و داماد من 

ز زندان وگرنه شد این مهمویز با حضور اونا کامل یم بیفیی

دیدند. یک عمر حقارت و زجر کشیدن اون مردک رو یم

کشیدیم...یک عمر اسیر دست دوتا جونور بودیم! حاال 
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های تو! وقتشه که به حقمون برسیم...اون هم با دست

ز   !زود باش از گودال برو پاییر

ز هل داد. از این دو زن  فتانه این را گفت و سها را به پاییر

 .ترسیدیم

 

 ۳۰۶پارت#

 .زحمت ایستادروی خاک خیس شخورد و به

گناهم چیه؟! حداقل بهم بگید چرا به اینجا دعوت -

 .شدم

- ! ز بهت گفتم...موش دووندن تو باعث شد پرسا گیر بیفیی

به جرم همکاری با اون مازیار نکبت! حاالم حرف 

ز وسیله هست...زودباش اونجا رو  نزن...اون پاییر

...نزدیک دیوار رو...اون ته! اردشیر دیشب قسمتیش بکن

رو کند...گفت مازیار تاج رو اونجا با جسد یونس دفن 

کرده نفرین شده است...کارت خییل کرده، چون فکر یم

 !هم سخت نیست...زودباش
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سها آب دهانش را محکم قورت داد. ناباور به فتانه نگاه 

 .کرد

 ؟دونید شما از کجا یم-

 .نه پر از خشم شدهای فتاچشم

اف کردهمه- ز رو اردشیر دم مرگش اعیی  !چیر

سها به گودال نگاه کرد. جای احتمایل تاج مشخص بود 

چون تازه کنده شده بود. آن قسمت بخیسر از باغچه 

ز دو ماه قبل زیر دیوار قرار داشت و پنهان  بود که تا همیر

بودند. ای بود. ابزار را دید و ابرو درهم کشید. ابزار حرفه

 حمایت یمها قطعاین زن
 
شدند که به این کارها دست ا

کردند. ویل حایم ها قبل کاری یمزده بودند وگرنه سال

اندازی را یاد گرفته بود؟ آن ها که بود؟ فتانه چگونه تیر

خواستند و او تا ها تاج را یمکرد. آنباید وقت تلف یم

ل رفت و پیدا کردن تاج در امان بود. پس به سمت وسای

 :زد پرسیدطور که خاک را عقب یمهمان

یونس چطور مرد؟ اردشیر چه ربظ به موضوع داره؟ -

ز کشتینش  ؟اون قاتله؟ برای همیر
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 .صدای فتانه از باالی شش آمد

خاطر مادر دیوونه تو مرد! اون برادِر بدبخِت من، به-

قاتل واقعیش مارد توئه! با مازیار توافق کرده بود که 

ز توی یک گور تاج رو دربیاره و در عوض بهش براش ا

کرد اون سلیطه با دیدن جواهر بده! یونس فکر یم

ت رو ول یمهمهجواهر، بابای یر  ز آد کنه و یمچیر

دونست اون تاج سمتش...مازیار کثافت یم

زهرآگینه...داداش من رو فرستاد به کام مرگ! چه فایده 

زو به دل مرد. که حنی قبل مرگ به کام دلش نرسید و آر 

ی شهناز! ت رو با اردشیر دیده بود...توی خونهمادر هرزه

خواست از شهر بره که سم بریده از دنیا نامه نوشت و یم

دونست که بابام خیر داره تاج از پا انداختش! مازیار یم

ز زهرآگینه و اگه بفهمه از خونش نیم گذره. برای همیر

گفت  یمیونس رو دور از چشمش خاک کرد. اردشیر 

ز جا خاکش وقت نیم ون و همیر نش از خونه بیر کنند بیر

کنند یونس از همون دو روز قبلش کنند و وانمود یمیم

که برای درآوردن تاج با مازیار رفته بود، شهر رو ترک 
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کرده. اردشیر کثافت به مازیار کمک کرده بود و یک عمر 

 ازش باج گرفته بود...درست مثل مازیار که شاهد بود 

بابام محمود رو کشت و یک عمر ازش باج گرفت...من 

 !رو

به ی دیگری زد و سها لرزید. حالش بد بود. خییل بد. رصز

 !دیواره باز هم فرو ریخت. تاج قصد پیدا شدن نداشت

آقایوسف...محمود رو کشت؟ چرا؟ مامانم...شاهدش -

 ؟بود 

ز بود وقنی محمود من اون کرم عوضز گوشه- ی زیرزمیر

د! محمود دنبال بابام رفته بود تا ش از کارش رو خفت کر 

ی رو که توش تاج پنهان بود رو پیدا کرده  دربیاره...بابا قیر

بود...جواهرای دیگه رو از توش خارج کرده بود ویل به 

...تاج رو برداشته بود  تاج دست نزده بود...اون عوضز

ویل حضور یک مار باعث شده بود پرتش کنه و فرار 

بود شاغ من...سهمش رو از جواهرا  کنه...اومده

کرد که بابام رسید...بابام با خواست...داشت اذیتم یمیم

چوب توی شش زد و به درک واصل شد...مازیار هم 
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رسید...هم از ماجرای تاج باخیر شد و هم از بابا 

 .ضعف دستش اومدنقطه

 .اشگ از چشم فتانه چکید و دستش لرزید

ز  دونست بابا مازیار نیم- جا خاک کرده! جسد رو همیر

ون بیاد و جونش کرد قراره استخونفکر یم های یونس بیر

ه اما ریشه ، استخوونرو بگیر ها رو از ی اون توت لعننی

ون برد تا بالی جون  این سمت با خودش کشید و بیر

ی ما بشه! محمود بعد از چهل سال نپوسید تا بابام همه

 !بیفته زندون

کرد. دلش اش یمداشت دیوانه دست سها لرزید. خشم

 .خواست ابزار را بر ش فتانه بکوبدیم

شما...دروغ گفتید که یه غریبه رو دیدید که از دیوار -

ز پرید؟ چرا؟ چرا نذاشتید حداقل اردشیر تاوان کارش  پاییر

 .تونست زودتر از این هالک بشهبا مادرم رو پس بده! یم

شد زن دوم یم شد؟ مادرتکردی نهایتش چی یمفکر یم-

...چند سال قبلس به بابا کمک  ...بعد هم اردشیر اردشیر

ی موسوی رو آتیش بزنه...چون جمال کرده بود حجره
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 یمیی 
ز
زدم، بابام گیر نبودن پرسش شده بود...من اگه حرف

افتاد...مادرت باید مدیون من باشه. حرف به خطر یم

نزدن من باعث شد عاقبت اویز که خوشبخت شد اون 

  !دیوونه باشه

ها خوشبخت بود؟ سها لرزید. مادرش از دید این زن

د. بیلچه را با شدت به سمت فتانه  بغض گلویش را فرسر

ز  پرتاب کرد. فتانه عقب کشید و بیلچه با صدا روی زمیر

ی شلیک کرد که از کنار گوش  ز تیر افتاد. فتانه خشمگیر

د. سها  رد شد و باعث شد وحشت زده عقب بیی

مانع بلند شدن صدای تیر بود. عالیه به  کنصداخفه

 .داخل حفره خم شد

  .کار شوبهزنه توی شت...پس دستی بعدی یمدفعه-

 .ی زشنی کردبعد خنده

 

 ۳۰۷پارت#

؟ اونم همیشه جاهایی مثل مادرت خییل فضویل یم-
دویز

که نباید، بود...هیچ وقت ازش خوشم نیومد...تو هم 
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...یم ی و بازم داری یه سؤال دویز قراره مثل اویز بمیر

 فضویل یا نقشهیم
 
گفت ای داری؟ مازیار یمپریس؟ واقعا

! راست گفته  ؟باید مراقبت باشیم...باهویسر

 یمسها احساس نفس
 

 .کردتنگ

 .کنیدشما راه فرار ندارید! دارید خودتون رو بدبخت یم-

 .فتانه بلند خندید

ه داره؟ اونا یه تونه پرس من رو نگکنز پلیس یمتو فکر یم-

باند بزرگن...پرسم آشنا داره...کارهای ما رو کرده و ما از 

  .این خراب شده بریم در امانیم

سد.  سها فکر کرد مادرش حق داشت از این خانواده بیی

ناچار ها زن و مرد همه دیوانه و قاتل بودند. لرزید و بهاین

به ی دیگری به دیواره زد و فکر کرد چرا پلیس رصز

رسد. ساعتش بازی درآورده بود یا زمان قصد حرکت نیم

کرد ی لعننی گذشته بود و او حس یمنداشت، ده دقیقه

ساعنی است با این دو زن دیوانه تنها شده است. دعا کرد 

 .شهنگ زودتر با پلیس تماس گرفته باشد

 !شه. ابزارم کمهنیم-
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 .خواسنی پرتابش نکنز بکن...حرف نزن! یم-

ی  ماله را محکم ز ز کوبید. خاک سست تر از چیر به زمیر

 .بود که انتظارش را داشت و فرو ریخت

چرا...چرا شهنازخانم رو بازی دادید؟ چطور -

م، حقم نیست کشیدیدنش اینجا...من که دارم یم میر

ید بدونم چرا از من و شهنازخانم انتقام یم  ؟گیر

ی را در نزدیگ ببیند...ریشهیم ز ی درخت توانست برق چیر

بهاط ای زد تا ریشه کنده شود. رافش را گرفته بود. رصز

د؟  حیس بد داشت. قرار بود با آن تاج منحوس بمیر

 ؟شنوشت او هم مثل قربانیان دیگر تاج بود 

تر از این حرفاست...باهامون اومد چون شهناز احمق-

 .کرد قراره همه باهم بریم پیش پلیسفکر یم

ریشه دیگر را برید. سها با تعجب تاج را برانداز کرد و 

 .دستش را روی آن گذاشت

 ؟دیممگه چکار کردیم که تاوان پس یم-
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ی دوم تاج در معرض کوبید. با بردین ریشهقلبش تند یم

ی بود که تصور  ز دید قرار گرفت. بسیار زیباتر از چیر

 .کردیم

زد به تو و ازت ما باهاش کاری نداشتیم اگه فقط زنگ یم-

. خودش خودش رو توی زحمت خواست بیای اینجا یم

...آخه اون روز  انداخت. هرچند تو نباید ناراحت بیسر

د دست اردشیر و شهناز مادرت و بچه ی مریضش رو سیی

 .رفت...گوشت رو گذاشت دم دست گربه و رفت

تپید. حاال علت رفتار مادرش را درک قلب سها کند یم

 فهمید چرا شهناز با آمدن اسم مادرشکرد. حاال یمیم

ز است و چرا مادر و پدرش برافروخته یم شود و غمگیر

 .کنند شهناز و صدرالدین مقرص هستندفکر یم

چرا...چرا نگفت به کیس؟ چرا...چرا گفت فقط یونس -

 ؟رو دیده

 .جوابش را فتانه داد

رسه، از اونجا چون اردشیر ادعا کرد که وقنی یونس یم-

ه اردشیر ره. فقط من و خواهرشوهرم و یه دخیی دیگیم
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ی  ز سید و اونم چیر رو دیدیم. کیس از خواهرشوهرم نیی

ه هم...بچه بود. چی رو مخقز کردی  ؟نگفت...اون دخیی

 .عالیه بیشیی خم شد

ی -  ز اون چیه زیر دستت...فتان...یک چیر

، تاج رو دربیار  !اینجاست...زودباش دخیی

 .های پر از طمعش نگاه کردبه عالیه و چشم

 .میشه بهش دست زدبهم دستکش بدید...ن-

 .فتانه خندید

گفنی چرا تو رو آوردم اینجا؟ چون از وقنی فهمیدم -

ی...به جای یونس چطور مرده، یم خوام مثل یونس بمیر

 !مادرت...درش بیار

سها آب دهانش را قورت داد. دست به الماس تاج زد. 

 کرد و صدایی داد. شش جواهر بزرگ 
الماس حرکنی

بودند. با وحشت به تاج نگاه  اطراف الماس را پر کرده

ون آمدن مار هم زمان شد. کرد. بلند کردن تاج با بیر

دستش را آرام عقب کشید. افیع موکنی را خوب 

 .شناختیم
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 .بجنب...درش بیار-

 .یه مار اینجاست-

 .کشمتدرش بیار...زود باش وگرنه به جای مار، من یم-

ز در کرسی از ثانیه سها کیم جلو رفت و همه رخ داد. چیر

مار دهان باز کرد و مچ سها را گاز گرفت و صدای فریاد 

 .در حیاط پیچید

...پلیس- ز  !اسلحه رو بندازید زمیر

دردی کشنده تا اعماق استخوانش را سوزاند و خون از 

ون زد. جلوی چشمانش تار شد و فکر  سوراخ گزش بیر

گفت. داخل خانه مار وجود داشت. کرد صبورا راست یم

ی شلیک شد و مار برای گ زش دوم بلند شده بود که تیر

ز افتاد. احساس یم کرد بدنش فلج شده مار روی زمیر

کرد و است و توان انجام کاری نداشت. سم داشت اثر یم

بان قلبش او نیم توانست تکایز بخورد. نفسش تنگ و رصز

ز افتاده و برایش  تند شد. ش مثلنی مار روی زمیر

ه بود و با خود زمزمه کرد. نگاهش تار شدکخر یمدهن

کرد؛ سم روی سم. دسنی زیر بغلش قرار گرفت و فریاد 
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سهای شهاب در شش پیچید. چقدر دلش پدرش را 

شنایس استاد بود. شش خواست. پدرش زمایز در سمیم

روی بازوی پلیس جوان افتاد. کیس از باال خم شد و او را 

ی نفهمید ز  .از مرتیصز گرفت و او دیگر چیر
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گاه پرسنل یا بهساعت مالقات نبود و جز عبور گاه

ی آرام همراهان بیماری، صدایی سکوت محیط را زمزمه

ها روی شامیک شکست. صدای حرکت چرخنیم

ز بیمارستان، یکنواخت شنیده یم تر از شد.  نگاهش غمگیر

ز یمهمیشه روی شامیک لغزید. ترم قبل، با چند های تمیر

اینجا آمده بودند. واحدهای عمیل، نفر از دوستانش به 

شد و قرار بود از این ترم بیشیی در پراتیک برگزار یم

واحدهای بیمارستایز داشته باشند. تریم که شاید 

وعش نیمهیچ کرد. دوست نداشت ش وقت شر

ی آشنایی به بچرخاند. دوست نداشت هیچ قیافه

چشمش بنشیند. ترم قبل را از دست داده بود و ترم 
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اش خوب بود و نه اوضاع د را هم! نه وضع جسیمجدی

ی خانواده بود که اش. بدتر از آن اوضاع آشفتهروچ

گذاشت کاری کند. به پاهای داخل گچش نگاه کرد و نیم

 .با بغیصز نایسر از خشم چشم بست

ها نبود و خواست پاهایش را ببیند. حیس در آندلش نیم

ز آزاردهنده ز بود. اینکه همیر ، لمس ترین چیر ی را ببینز ز چیر

. عکسکنز ویل هیچ احسایس از آن ها و ها دریافت نکنز

ین پزشکان آزمایش هایش را صادق برای چند نفر از بهیی

پایتخت برده بود و همه اعتقاد داشتند که اگر هرچه 

ز خواهد  زودتر جراچ نکند، همان امید اندک هم از بیر

رفت. صادق ارصار به جراچ داشت و او دلش 

بازاری که خودش راه انداخته بود، خواست در آشفتهیمن

شاغ جراچ برود. هراس داشت از ناامیدی بعد از 

 .جراچ

روی ایستگاه پرستاری و ایستادن با مکث صادق روبه

چرخ، باالخره ش بلند کرد. نگاه پرستارها رویش چرخید و 

 فرق 
 

احساس خجالت کرد. ظاهرش با صبورای همیشگ
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کرد، از از نبودن چادر که معذبش یمداشت. غیر 

ار بود. از فکر روزی که گچ ز ها  را باز کنند و ظاهرش بیر

ز بچرخد، لرزید. جانش ترحمها روی پاهای یر نگاه انگیر

ز صادق گرم پاسخ داده شد  .سالم و خسته نباشید گفیی

ز تماس گرفتند -  هستید که از پاییر
 ؟سالم، شما همویز

 .شستنگاه صبورا روی پرستار ن

 .بله. با دکیی هماهنگ شده-

شما دانشجوشون هستید؟ درجریانید که ما به بیمارتون -

 دادیم که زیاد رفت
ی
ایطشون اتاف وآمد نداشته باشه. شر

خاصه. قرار بود فقط دانشجوی آقای دکیی بیان باال، 

 .شما...دو نفرید

 .صبورا لب گزید

 !دانشجوی ایشون...منم-

هایی پر از دلسوزی نگاهش با چشمزن ابرو باال انداخت و 

 .کرد

 پاهات -
 

؟...با شکستگ آخ...تصادف کردید، خانم دکیی

 ؟افتید، نهفکر کنم یه ترم عقب یم
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صبورا با ناراحنی ش تکان داد و به پاهایش نگاه کرد. وزن 

ینز را احساس نیمجعبه کرد ویل عجیب نگاه زن ی شیر

 .روی پایش وزن داشت

بودید باهم بیاین. اتاق  خب...انگار مجبور -

ز سالن. فقط کوتاه باشه  !سیصدوهفت؛ انتهای همیر

کوتاهش چنان تأکیدی بود که صادق و صبورا هردو 

  .صدا چشم گفتند و پرستار لبخند زدیک

 !پوووف چقدر جدی بود-

صبورا به صادق نگاه کرد. در بخش مسمومیت افراد 

ی یم خواسته ها که خودی آنشدند. عدهمتفاویی بسیی

سم خورده بودند بیشیی از شمار کسایز بود که ناخواسته 

سم وارد بدنشان شده و کار دستشان داده بود. برای 

، وضع مالقات ز شونده و کننده و مالقاتهمیر

روی جا پیچیده بود. راههای پس از درمان در آنمراقبت

 .طویل را رد و مقابل اتاق توقف کردند

 .خواد ببینمشدلم نیم-

ز نگاه کردص  .ادق به صبورای آماده گریسیی



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 !خدا تا مرگ رفته و برگشتهقوی باش، صبورا. این بنده-

 صبورا زمزمه کرد

 .مثل من-

به زد. بفرماییِد محکیم به  نگاه صادق کدر شد و به در رصز

محض ورود چشمشان به  داخل اتاق دعوتشان کرد. به

زیز ریزنقش افتاد که تخت روبه شغال کرده روی در را اپیر

بود. روشی را محکم زیر چانه گره زده بود و گردی 

های ریزش آمد. چشمصورت بانمکش بیشیی به چشم یم

روی صادق و صبورا چرخید. مکنی روی پاهای داخل گچ 

 .صبورا کرد و صدایش در اتاق پیچید

 .ِبیاین داخل...خوش اوِمدین-

  .هایشان نشانداش لبخند روی لبی بامزهلهجه

م کار دارین...بفرماین- ِ
نم با ای دخیی

ُ
ط ِنک

َ
 !ِغل

صادق چرخ صبورا را به جلو هل داد و وارد اتاق شد. با 

ورودشان به اتاق، ش سها به سمتشان چرخید و لبخند 

  .صورتش را باز کرد

 !سالم-
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نگاه صبورا به اشک نشست و روی دست سها چرخید.  

جای نیش دست را باز گذاشته بودند تا عفونت نکند. 

مشخص بود و اطراف ناحیه کبود و متورم بود و زخم 

شد. اشک از چشم صبورا بدشکیل اطرافش دیده یم

 .چکید. صادق گرم و پرمحبت جواب سالم سها را داد

د تن-  .تن کردیبهعلیکم، خواهر. شنیدم رفنی با مار نیر

 .سها لبخند زد

دشم تن- بخت یه تن نبود. اون بدبهافیع بود، برادر! نیر

 !نیش زد، یه گلوله تحویل گرفت

های ورم کرده در صادق به دنبال رد اشک و چشم

ی پیدا نکرد! خوشحال که  ز صورت سها گشت ویل چیر

سها هنوز هم قوی است، لبخند زد. سها به صورت 

 .فراری صبورا نگاه کرد

 جای صبورا رو خایل کردم. دیدی بهت خندیدم -
 
اتفاقا

 .مارمولکه بهت سالم رسوندگفتم مارمولک دیدی... 

ز صبورا یر  طاقت زیر گریه زد و سها با لبخندی غمگیر

 .نگاهش کرد
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ِب ای بچه -
ر
م مِرض داریه، مادر! حاال خ

َ
واه....ای چه ِرغ

ب 
ر
ه؟! حاال خ

َ
. گریه واس چی تون اشکش دم مشکش یز

ین ش یِم  ز ام کشید؟ هنوز معدهبود منی َم جای آب، بیز

لو داره
َ
 !ا
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زن چرخید و جویای احوالش شد.  صادق به سمت پیر

ون رفته بود، از  زن که تازه همراهش از اتاق بیر پیر

خداخواسته صادق را به حرف کشید و وادارش کرد که 

زن هم دیابت  برایش کمپوت باز کند. سها لب گزید. پیر

وشو کرده بودند و اش را سه بار شستداشت و هم معده

 .وردتوانست کمپوت بخنیم

 !خانم خوب نیستآقاصادق...برای حاج-

ب یز مادر؟ َپ چرا ِبرام آورِدن ِاگه خوب یز -
ر
 !؟چرا خ

 .سها لبخندی دلجویانه زد

ز دست-  !خانمخایل باشن، حاجنخواسیی
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ف نشدم. همو َحج- ّ رسر خانم حج ِرفته، مادر! من هنو مر

 خوبهبلقیس
 

 !جون بگ

زن هایش را گاز گرفت تا نخندد. چشسها لب یم به پیر

ز داد تا بتواند با صبورا راحت تر گفت و تخت را پاییر

حرف بزند. صادق چرخ را به نزدیک تخت هل داد و 

اش را ی صبورا نشست و ش افتادهدست سها زیر چانه

بلند کرد. دست راست سها را از گچ آزاد کرده بودند تا 

ش یم گفت شانس آورده که حرکتش آسان شود. دکیی

داشته وگرنه ترک کوچک ممکن بود در این دستش گچ 

 تبدیل شود
 

 .ماجراها به شکستگ

آلود به سها نگاه کرد. صورت سها صبورا با چشمان اشک

هایش کبود و تورفته پریده و زرد بود. دور چشمرنگ

هایش کیم کبودی داشت ویل شد. لبدیده یم

 هایش همان چشمچشم
 

های مصمم و جدی همیشگ

 :رسیدبود. با بغض پ

 ؟خویر -
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سها در جوابش کیم مکث کرد. با خودش صادقانه فکر 

احت تجویز کرده بود و  کرد. خوب نبود. دکیی برایش اسیی

کرد. ابتدای ترم جدید را از دست نباید فعالیت شدید یم

داد. دستش در معرض عفونت شدید بود و جای نیش یم

ه ساندن خاطر ر درصد زهر، به شد. پنجاهتر یمهر روز تیر

ی دستگاه مکش خارج وسیلهموقعش به بیمارستان بهبه

 آن را با تزریق پادزهر و در چند نوبت 
ی
شده بود و باف

ی بود و با یسخننی کرده بودند. دو روز در آی یو بسیی

عضو را بود و هنوز خطر قطع وپنجه نرم کردهمرگ دست

 !در پیش داشت. خوب نبود

مون، به حرفم ، همسایهآوردم که شهنگخوبم! شانس-

گوش نکرد و پلیس رو زودتر خیر کرد وگرنه االن باید 

  !اومدی مراسم ختممیم

 اشک
 

های صبورا برگشت و نگاهش روی اثر مارگزیدیک

 .چرخید

 ؟ممکنه...قطعش کنند -
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دونم...امیدوارم به اون مرحله نرسه...دکیی که خییل نیم-

رو تخریب کرده.  کم از بافت اطرافشامیدواره. هرچند یه

به هر حال...یه مار سیم بوده. خدا دوستم داشت که 

ز رو پلیس رسید و شهاب باهاشون بود که قید همه چیر

بزنه و من رو برسونه بیمارستان...بینوا...خیر نداشت 

 !مادرش با حال بد...اونجاست

د و رو به سها صادق شانه د تا آرام بگیر ی صبورا را فرسر

 .زمزمه کرد

 !ببخش-

صبورا زودرنج و حساس شده بود و سها هنوز 

کرد مقابلش بود. مشخص بود درد دارد ویل سیع یمنقطه

خیر و او برای قوی باشد. پدر و مادرش دور بودند و یر 

آورد و خم به ها تنهایی و دوری را تاب یمنگران نکردن آن

نشاند. مسیر حرف را عوض کرد شاید صبورا ابرو نیم

د  .آرام بگیر

ز خطری رو به جون - اون روز چی شد؟ چرا همچیر

 افتاده خییل تعجب 
ی
خریدید؟ وقنی شنیدم چه اتفاف
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کرد! کار خییل کردم. گفتم سهاخانِم ما از این کارها نیم

خطرنایک کردید که رفتید توی اون خونه! خدا رو شکر که 

 .به خیر گذشت

" و به دستش نگاه کرد    .سها فکر کرد "خیر

ما، اشتباه کرد و تاوان کارشم داد، آقاصادق! سهاخانِم ش-

کردم پلیس رفتم داخل...باید صیر یمنباید تنها یم

 .بیاد...اما تصمیمم اشتباه بود

یتو تصمیم اشتباه نیم-  .گیر

ز زد و جواب صبورا را داد  .سها لبخندی غمگیر

منم آدمم صبورا...تا دلتم بخواد تصمیم غلط تو -

 .زندگیم گرفتم

اش با شمس فکر کرد. صبورا فت و به همرایهاین را گ

 :کرد و گفت  اشکش را پاک

 !وقنی صادق...گفت چی شده...خییل گریه کردم-

ی گریه اشتباه کردی! من برای - ز کنم که چاره یمچیر

...دستم هنوز کار  ز ، صبورا...ببیر ز نداشته باشه. من رو ببیر

 !کنه...هنوز هستیم
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  .نگاه صبورا روی دست او لغزید

 ؟اگه...اگه قطعش کنند -

شاءهللا که دست از امید حرف بزن، صبورا! ان -

 .شهسهاخانم خوب یم

های اخطار صادق باعث شد که صبورا با همان چشم

 .آلود به صادق نگاه کرداشک

دی پاهام خوب بشه...ویل مثل من که...داری امیدم یم-

 ...شه...به سها همنیم

 .صدا زدصادق اخطارگونه خواهرش را 

 !صبورا-

 .صبورا لب گزید و سها به صادق نگاه کرد

ترسم، آقاصادق. وقنی اون مار رو من از واقعیت نیم-

ز دیدم، فاتحه قدر که االن ی خودم رو خوندم...همیر

  !ی خداستمقابلتون نشستم...معجزه

ی من رو وقنی ِبَچم رو افیع زده! کم نیست...نوه-

صحرانوردی...یک ِبچه  سالش بود زد...رفته بودنسه
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بره صحرا! افیع ِبَچه رو زد و در دم تموم کرد...این یم

م رو خدا خواسه براش َ ِ
 !دخیی

زن  زن پاشید. روزش با حضور پیر سها لبخندی به روی پیر

ای کرد. تنهایی پرچانه گرم بود و تنهایی را کمیی احساس یم

زن نشسته بود و گاه در نبود دوستایز ک ه که به چشم پیر

ها و نوهجای خانواده را برایش پر یم هایش را کردند، دخیی

 کنندوادار یم
 

 .کرد که به او هم رسیدیک

 ؟نگفتید اون روز چی شد -
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زن  ز پیر سها به صادق و ابروهای درهمش نگاه کرد. نگاه تیر

هایش بود. شک نداشت بعد از ترخیص داستان به لب

 .زیادی برای تعریف دارد

ی سپیدار. از همون اول ن شهنازخانم رفتم خونهبا تلف-

ز به همرایه  مشکوک شده بودم، شاید برای همیر

ز همسایه مون نه نگفتم. وقنی رسیدم اونجا و ماشیر

 خویر 
ز ز بودم چیر

 مطمی 
 
اردشیر صولت رو دیدم، تقریبا
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در انتظارم نیست. به شهنگ گفتم اگه دیرکردم به 

 پلیس زنگ بزنه. یادم اومده بود 
ً
اردشیر و مازیار رو قبال

کجا دیدم و ترس برم داشته بود که نکنه اردشیر مادر 

کردم گیر دوتا زن دیوونه شهاب رو اذیت کنه. فکر نیم

فهمم چرا من رو کشیدن توی بیفتم. خودمم هنوز نیم

خواسته به جای مادرم که گفت یمبازیشون. فتانه یم

ه، اما غلط مسبب مرگ برادرش شده، از من انتقام بگیر 

نکنم طمع به اون تاج باعث شد من رو بکشن توی اون 

  !خونه

ی آن روز کابوسش با غم چشم بست. هنوز خاطره

ی قدیس. اش با سه مرد در خانهشد. بیشیی از مواجههیم

 .آیه کشید و ادامه داد

در هر حال ش بزنگاه وقنی تاج پیدا شد و مار من رو زد، -

هم همراهشون بود. گویا پلیس هم رسید. شهاب 

خدا هم زنگ زده شهنگ عالوه بر پلیس، به اون بنده

رسه که پلیسم بود. شهاب نزدیک خونه بوده و وقنی یم

ز امداد نیم شه و من رو رسیده بوده! منتظر ماشیر
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رسونه بیمارستان. انگار خدا فرستاده بودش من رو یم

 .نجات بده

هایی که حرف نگاه صادق پر از حرف روی سها نشست. 

نگاه صدرالدین هم داشت وقنی از نجات شهناز بعد از 

ز آن  .گفتها یمرفیی

 ؟چرا خودشون گنج رو درنیاوردن-

 .سؤال صبورا افکارش را پاره کرد

ترسیدند بحث طلسم و کشنده بودن شک ندارم که یم-

تاج خییل جدی بود بینشون. فتانه وقنی تاج پیدا شد، یه 

سمتم گرفت تا بندازمش غریب ی عجیبکیسه

  !داخلش...در این حد از تماس باهاش وحشت داشت

صبورا اشکش را پاک کرد و انگشت روی دست سها 

 .کشید

 .چقدر خوبه که اون تاج سم نداشت-

ز زد  .سها لبخندی غمگیر

ز موضوع بود. - های اینجا ش همیر آره! نصف نگرایز دکیی

یش کردند خونم رو برای سم دیگه غیر از سم افیع آزما
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ی نبود، اما شهاب ارصار داشت برای برریس  ز ویل چیر

ز بودیم تاج زهرآگینه! نگو سازنده . ما مطمی  ی تاج بیشیی

ز  ین به هر دلییل زیر نگیر هاش حفره گذاشته که با کوچکیی

کرده...توی آزمایشگاه حرکنی سم به اطراف تاج تزریق یم

دانشگاه روی تاج برریس انجام دادند و فهمیدند 

های سم در طول زمان خایل شده و فقط زیر زمرد مخزن

کیم سم بوده! خوشبختانه من فقط به الماس دست 

زدم که از زمرد فاصله داشت! لعنت به هرچی دفینه و 

 !گنجه

 ؟گنج پیدا کردین، مادر -

زن لبخند بزند  .سها سیع کرد به پیر

جون، گنجه محافظ مار داشت...به کیس نه بلقیس-

 .نرسید

زن میان انگشتانش را به شعت گاز گرفت و پیر

هللا گویان، به سمتشان فوت کرد. صبورا با بسمهللابسم

 :ناراحنی ابرو درهم کشید و پرسید
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زدند، طوریشون یعنز اگر...فقط به بدنه دست یم-

 ؟شد نیم

 .سها عصنر دست روی ساعد دردناکش کشید

 همینطوره، هرچند اونقدر اون جوا-
ً
هرا زیبا و احتماال

شد لمسش کنه. درخشان بودند که هرکیس وسوسه یم

 .کردی لق هستندخصوص که احساس یمبه

 .صبورا با تردید پرسید

 ؟چکارش کردند -

 .سها لبخند زد

ز ویل یمنیم- دونم دارند روش دونم. هنوز بهم نگفیی

ایه. بعدش دولت کنند ببینند برای چه دورهتحقیق یم

ط کاشف به دولت داده کنه چون توسضبطش یم

نشده! طبق قانون اگر کاشف خودش خیر کشفش رو 

ش ی دیگهداد، نصفش به خودش تعلق داشت و نیمهیم

تونست ضبط کنه و پولش رو بده یا ببخشه رو دولت یم

به کاشفش، اما این اتفاق نیفتاده. از طرف دیگه، اون 

اث ملیه  مال قبل از قاجاره و جزو میر
ً
 .تاج احتماال
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اث شما بوده- ؟ اون میر  !ناراحت نیسنی

 .سها به دستش نگاه کرد

ش برای همیشه کم یم- شه. این تاج نه! خوشحالم شر

 جد بزرگ ما اشتباه کرده بود از 
ً
فقط بدی داشت. اصال

دل خاک خارجش کرده بود، حنی منم ازش در امان 

 !بودنبودم. اون تاج نباید دست ما یم

 .ا تر کرداشک صبورا دوباره صورتش ر 

 !کنز یا خودتبرای من گریه یم-

 .برای دستت-

سها نگایه به دستش کرد و با خودش فکر کرد مادرش با 

کند وقنی او هر بار دیدن زخم صورتش چه حایل پیدا یم

داد، اش را یمبا دیدن زخیم که پزشکش احتمال ماندگاری

های داخل زهر مار، کیم از بافت شد. آنزیمعصنر یم

ز برده بودند اطراف  .را از بیر

شه، حداقل امیدوارم بشه. اگه تا آخر هفته خوب یم-

 !عفونت نکنه...جستم
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صبورا لب گزید و به پاهایش نگاه کرد. سها حال بد 

سوخت. کرد. دلش برای دخیی جوان یمصبورا را درک یم

از وقنی دکیی اعالم کرده بود احتمال از دست دادن عضو 

کرد. یه صبورا بل صبورا را درک یموجود دارد، بیش از ق

هایش حرف تر بود که از ترسداد. شاید او شجاعحق یم

 .زد. آیه کشیدیم

سیدم، دروغ گفته- ز مثل قبله م...بگم همهبگم نیی چیر

م، اما م...بگم پشیمون نیستم بازم دروغ گفتهدروغ گفته

 با آه و نالهخییل وقته یاد گرفته
 

ره! ی من جلو نیمم زندیک

یه لحظه اشتباه کردم، باید قبول کنم ممکنه یک عمر 

  !تاوان بدم

ز سها نگاه کرد و دست لرزان صبورا به چشم های غمگیر

د  .سها را فرسر

 

 ۳۱۱پارت#

 .کنم خوب بیسر برات...خییل ناراحتم...دعا یم-
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سها صورت خیس از اشک صبورا را نگاه کرد. خودش 

دست دادن دست دانست اینجا ایران است و از خوب یم

فته بود و نه  ی از پروتزهای پیرسر یعنز چه. نه خیر

ی کارش با یک دست توانست امید زیادی به ادامهیم

داشته باشد. به دست نحیقز که از گچ خارجش کرده 

 .بودند، نگاه کرد

من دست راستم...شانس آوردم توی گچ بود و با دست -

به یم مدرس  زدم. تازه من غیر از محقق بودن،چپ رصز

 .هم هستم

، سها...من خوب یم- دونم خییل تو...دو دست هسنی

ز تونسنی باهاش  کارهات با دست چپت بود! برای همیر

به بزیز   !رصز

ز صادق اما به  سها به صادق نگاه کرد. نگاه غمگیر

 نگاهشان 
ی
خواهرش بود. سنگینز نگاه سها باعث تالف

ند با درد پیدا کند. کیس که بتواشد. صبورا آمده بود هم

او تا صبح گریه کند برای بالیی که نزدیک بود، اما سها 

ز نبود. یاد گرفته بود بغضش نشکند، چون  آدم گریسیی
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د. دست صبورا را محکم  کیس نیست که دستش را بگیر

د  .فرسر

بیا نقصامون رو نبینیم، صبورا! عوضش من فهمیدم -

آدمای خوب دورم زیاده...دوستام شبا اومدن کنارم. زن 

 همسایه دکیی 
ز

ی پایینیمون ش زندی و خانم فرویع

 !موندن باالی شم دعواشون شد

 .هایش غرق آب شدلبخند زد و چشم

ز بمونند که این یگ رو خودم دوقلوها یم- خواسیی

 .نذاشتم

زن اشاره کرد  .با چشم به پیر

 !تیم ناجوری بودن-

 .صبورا باالخره لبخند زد

از حادثه شده شهنازخانم بینوا هم دچار شوک بعد -

شد بخشامون خواست پیشم باشه...نیموگرنه اونم یم

یگ نبود وگرنه پدر شهاب سیع کرد اتاقمون رو یگ 

کنه...هرچند...من راضیم! اگه االن همراه 

شد مردم رو اسیر خودم ندارم...خواست خودمه...نیم
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احت  ز تو...از راه دور و با وضیعنی که اسیی کنم...همیر

ه او  ...منم خوشبخنی برات بهیی ز های مدی شاغم! ببیر

کوچیک خودم رو دارم! دستم...دستم مهمه...خییل هم 

کنم اگه نبود چکار کنم. دارم مهمه...اما...از االن فکر نیم

 !دمبه خودم برای درمان امید یم

فهمید. دست روی دست صبورا بغض صدای سها را یم

 .سها گذاشت

 .تو عالوه بر ما...شهابم داری-

ا لبخند زد. اسم شهاب هم امید بود و هم ترس. سه

امد و یا دلش کوک لحظایی بود که شهاب شاغش یم

ترسید از نبودنش. قدر یمفرستاد اما همانبرایش پیام یم

ز خیر درست از لحظه
ای که دکیی جواز مالقات و گرفیی

 .داد، شهاب ماند و نرفت و دلش را گرم کرد

هات فکر کن...به به داشتهشهاب...مرد خوبیه...تو هم -

ن خانم...و بیشیی از صادق...به هنگامه...به عیل...به نسیی

 .همه به مهدی

 .انگشت سها را فشار داد
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...حق نداری صبورا...من رو - تو نباید ناامید بایسر

.. باید  ...تو حق نداری ضعیف بایسر ز ...ببیر ز ببیر

...باید عمل کنز یم  .شنوی...باید امید داشته بایسر

ی سها را بغض خش انداخته بود. نفیس گرفت تا صدا

اشک را عقب بزند. صادق نگاه نگرانش را به صبورا داد تا 

 .سها کیم آرام شود. صبورا در خودش فرو رفته بود

ش یم-  !گه هرچی دیرتر بشه بدترهدکیی

 .صبورا ابرو درهم کشید

 !شهتونم...نیماالن...نه! نیم-

 .صبورا چرخاند سها آیه کشید و نگاه در صورت

 ؟چرا -

تونم تونم...نیمخاطر من آواره شدند...نیمهمه...به-

 !سها...نه حاال که...بابا رو هم...بردن زندان

سها ابرو باال انداخت. حس بد صادق و صبورا را درک 

ز یم  و در عیر
شان را. نوبت جاننر بهحال حقکرد. پشیمایز

 .ها شودنسامان آپرس اوضاع نابهاو بود که احوال

 ؟االن که از بیمارستان مرخص شدی، کجا رفنی  -
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 .صبورا لب گزید

 !ی صادقمخونه-

 .نگاه سها روی صادق نشست

ز خوبهو همه-  ؟چیر

 .صادق لبخندی محجوب زد

 هیخی تغییر نکرده-
ً
 !فعال

 .صبورا نق زد

ی داداش تا من تنها نباشم جز اینکه هنگام اومده خونه-

 .ی دوستشه خونهو این بدبخت آواره شد

ز یم رفت و درد سها ابرویی باال انداخت. تأثیر مسکن از بیر

 .تراشیدشد. انگار کیس استخوانش را یمدستش زیاد یم

ز مثل قبلهعجب! پس خییل همه-  !چیر

ز کنایه م به پاییر اش آنقدر گویا بود که نگاه صادق با شر

 .افتاد

ی نگفت- ز  ؟کیس چیر

مقصود سها پدربزرگ صادق معنز حرف او را فهمید. 

 .هنگامه بود
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 !بار کیس نشنید ها رو گفتند ویل اینچرا...دوباره گفتنز -

 .سها پر درد خندید

 !شدم، آقاصادقخوبه...داشتم ازت ناامید یم-

ز آن ز بیر  .ها چرخیدنگاه صبورا تیر

 ؟از چی -

...هنوز هیخی نشده، خواهرشوهر اما تو ناامیدم نیم- کنز

 !زیز گامه غر یمشدی و برای بودن هن

 .صبورا هینز کشید و چرخ را به سمت برادرش چرخاند

 ؟گه، صادق؟ آره؟ با هنگامه حرف زدیراس یم-

ز محاله-  !باید بابابزرگش راضز بشه. با اوضاع ما...یه چیر

 !داداش خودم بودبیخود...هنگامه از اولم زن-

زن دوباره یر  طاقت از سها و صادق هردو خندیدند و پیر

 .نادیده گرفته شدن، به حرف آمد

ریدی پرسم...هم ثواب داشت و دل -
َ
ینز ِمخ ِی کیلو شیر

 !مریض شاد ِمشد. هم شگون داشت

 

 ۳۱۲پارت#
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صادق با لبخند جعبه را از روی پای صبورا برداشت و باز 

 .کرد

 .ببخشید...آورده بودم ویل یادم رفت-

زن گرفت.  ینز را مقابل پیر زن به  جعبه را باز کرد و شیر پیر

ینز   .ها نگاه کرد و ابرو درهم کشیدشیر

 ؟خایِم یز -

ی فروخورده سها و صبورا به هم نگاه کردند و از خنده

 .شخ شدند. صادق با جدینی آشنا ش تکان داد

 .ی بعدشاءهللا دفعهان-

ی بعدت شادوماد من اینجا نیستم که...فردا صبح دفعه-

 !مرخص ِمشم

...یمبه-  ؟براتون االن بخرم بیارم خواید سالمنی

ینز درشنی به سمت دهانش برد زن شیر  .پیر

 !ای وای خانجون...نخورید تو روخدا-

ینز را به داخل دهانش فرستاد و دهانش  زن شی    ع شیر پیر

هایشان کش آمده بود و قصد باد کرد. لبخند روی لب

ز نداشت. نوه  .اش کالفه به سمت سها چرخیدرفیی
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 !سهاجونذاشنی بخوره، نیم-

 .جویی زدسها لبخندی از ش دل

 !یه دونه بود، مریم جان-

ها زیاد داره! قندش آخه از این یه دونه-

 !باالست...انسولینیه...مراعاتم نداره

زن لیوان آیر که صادق برایش آورده بود را شکشید  .پیر

نوش جونم مادر...دوروزه عمره...سخت -

...سخت یِم  کهبگذرویز ز دخیی رو نگا  ذره! همیر

تونست بهونه بیاد، نیاد کن...پاهاش توی گچه...یِم 

ی سخت  ...اومد و سختش نِکرد...سخت بگیر دیدیز

 !ذرهیِم 

نگاه معنادار سها روی صبورا چرخید و زمزمه کرد 

ی سخت یم   ".گذره"سخت بگیر

 .همان وقت پرستار شایک وارد اتاق شد

. بیمارا باید اس-
 
ون لطفا احت کنندوقتتون تمومه...بیر  .یی
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 این وقت روز و در 
ً
اتاق خلوت و ساکت بود. معموال

ساعت مالقات اتاق شلوغ بود و خلویی آن روز غمگینش 

زن را مرخص کرده بودند و اتاق یم کرد. صبح زود پیر

تر از همیشه به نظر یمدل  و  رسید. خانمگیر
ز

فرویع

هایی از ظهر زمان مشکل پیدا کرده بودند و تنخانم همزهرا 

ش پدر و مادرش را جوید. دل بهانهروحش را یم گیر

خانم به بالینش آمده خواست. این روزها حنی عمهیم

بود ویل دری    غ از تمایس ولو کوتاه از سمت والدینش! 

دانست مادرش خوب نیست و پدرش تازه از بسیی یم

شان نکرده  بیماری بلند شده و کیس از حال بد او باخیر

وریسمان گرفت و آسماندلش بهانه یماست ویل 

کرد. پدرش حق داشت؛ بعد ها را طلب یمبافت و آنیم

 .گذشتتر یماز دیدار مجدد پدر این دوری برایش سخت

گشت. با خودش رفت و بریمنگاهش روی ساعت یم

 :زمزمه کرد

 .حنی شهاب نیومد-
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افش سخت بود که نییم از یر  قراری امروزش برای اعیی

ی از دو روزهنبودن  ی شهاب است. از صبح روز قبل خیر

هایش جویای شهاب نداشت. نه مثل همیشه با پیام

احوالش شده بود و نه به مالقاتش آمده بود. فقط گفته 

س  بود باید به مالقات شهنگ برود و تلفنش در دسیی

ون فرستاد. گویسر  اش نیست و تمام! نفسش را کالفه بیر

را باز کرد. نگاهش روی  ی شهابرا برداشت و صفحه

تصویرش چرخید. با کاله مهندیس بر ش، مقابل تابلوی 

کتشان ایستاده و عکس گرفته بود. قامت بلندش را از  شر

 .نظر گذراند و آه کشید

ز دوست نداشتم بهت نزدیک - بدعادتم کردی! برای همیر

 .م کنز و مثل بقیه بریترسم وابستهبشم. یم

ا در شکمش جمع کرد. عکس را بست و زانوهایش ر 

ز دست  .هایش چرخیدنگاهش ببیر

...خواهش یم- ز کنم...من این سکون رو خوب بشیر

ون بودم یم رفتم سایت یا دانشگاه و دوست ندارم! اگه بیر

 !کردم نیماین فکرا دیوونه
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های دست بیمارش را مشت کرد. تورم، خم انگشت

ها را سخت کرده بود. خاریسر نایسر از کردن انگشت

اش کرده بود. وابیدن ورم، از صبح آغاز شده و کالفهخ

 .لب گزید تا اشک نریزد

ای به در خورد و قامت مصطقز در قاب در نشست. تقه

 .دادروپوش سفید قدش را بلندتر نشان یم

  ؟احوال بیمار ما -

 :صاف نشست و مؤدبانه پاسخ داد

م-  .ممنون، بهیی

تون خییل راضز بوده و -  .فردا مرخصید همکارا گفتند دکیی

 ؟بله، خدا رو شکر. از برادرتون چه خیر -

ی دو روز قبل، باز آسیب دیده  مرتیصز در جریان درگیر

وتاب برای سها از بود و مادرش موقع مالقات با آب

بود. مصطقز کمپویی برایش باز کرد و  رشادتش حرف زده

ش گذاشت ز  .روی میر
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ه...ما عادت کردیم به زخیم شدنش. گایه ب- هش بهیی

ترسم بهت شم بزنم و مثل پلنگ صوریی ازت گم یمیم

ون  .بزنه بیر

سها به شوچز مصطقز لبخند زد. در این چند روز مدام 

احوالش را پرسیده و حنی با مادرشان به دیدارش آمده 

بود. اگر مرتیصز احساس مصطقز را نگفته بود، این 

 .شددیدارها برایش آزاردهنده نیم

ی الزم- ز  ؟دارید بیارم براتون تنهایید؟ چیر

 .تشکری کرد و چنگال را گرفت

 .نه، ممنون-

 ؟سهاخانم-

 .نگاهش به نگاه محجوب مصطقز نشست

 زده-
ز
 ؟داداش مرتیصز به شما حرف

ترسید این درهم کشید. قلبش بازی درآورده بود. یم اخم

 .بار از جانب این برادر زخم بردارد

ز - ز مهیم که تو ذهنم بمونه، نگفیی  .چیر

ز زد و نگاهش کرد  لبخندی غمگیر
 .مصطقز
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ی رو بعد از دو سال دل- دل کردن، به مادرم گفتم...دخیی

قلبه، جدیه، عاقله. فکر کرد خوام...مهربونه، خوشیم

خوام. منم سکوت کردم چون فکر همکارم رو یم

ی که یمنیم خواستم از کردم در عرض دوماه، دخیی

م تکمیل بشه، هخواستم خوندستم بره و دور بشه. یم

ی رو که مادرم بعد بگم کیو یم ز خوام. داداش فهمید چیر

شه، حرف بزن. داداش بهیی از من نفهمید. گفت دیر یم

، دونم باهاتون حرف زدهفهمیده بود که دیر شده. یم

خوام ویل اومدم بهتون بگم اگه ناراحت شدید عذر یم

خوشحال شدم که فهمیدم برخالف تصورش شما 

نشدید و فراموش کردید. آرزوم خوشبخنی ناراحت 

 بیشیی از منه 
 
شماست. شهاب آدم خوبیه و لیاقتش حتما

  .که قدر فرصتم رو ندونستم

 !آقامصطقز -

حرفام رو مثل حرفای داداشم فراموش کنید. بذارید به -

خواست شانس اول و آخرش رو حساب دیل که یم

 .امتحان کنه. با اجازه



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 .موهایش را کشیددر اتاق که بسته شد،  

کم بود جن و پری، این یگ از رو بوم پرید...پرس بدبخت -

 .رو داغون کردی

، موهایش را باز کرد و  ز موهایش را کشید. کالفه و غمگیر

محکم بست. یک کوتایه بزرگ به خودش وعده داده 

 .بود

ای آشنا زده شد و قلب بازیگوشش در سینه در با تقه

تا قلبش آرام شود.  رقصید. دست روی سینه گذاشت

نفهمید چطور روشی را به ش کشید و نگاهش مشتاق 

دارتر از همیشه از روی در نشست. بفرماییدش جان

دهانش خارج شد. دلتنگ بود و تختش به ورودی دید 

 .شد تا بتواند او را ببیندنداشت و باید فرد داخل اتاق یم

را های آشنا لبخند روی لبش نشاند. لباسش صدای قدم

مرتب کرد و با دیدن قامت شهاب، آرامش در جانش 

ای نرگس روی پخش شد. شهاب جلو آمد و دسته

 .پاهایش گذاشت

 .سالم-
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ها را برداشت گریم پاسخ داد. نرگسشهاب سالمش را به

دانست این نوع نرگس عطری ندارند، ویل و بویید. یم

 .نواز بودی بهار چشمشان در آستانهزیبایی 
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 !قشنگه-

ی که من یم- ز  چیر
 

 .بینمنه به قشنگ

گ زردرنگ گرفت و به شهاب داد که روی  سها نگاه از گلیر

 .صندیل نزدیکش نشسته بود

 افتاده-
ی
 ؟این دو روز که نبودی...اتفاف

ی بیشیی از اتفاقات این مدت؟ نه! این شش روز اندازه-

گفت...نباید قدیس راست یمیک قرن گذشته. خاله

ون یم گذشته  !کشیدمرو بیر

ونش - ون، آقاشهاب! ما بیر اون گذشته خودش اومد بیر

ز نیم  .مونهنکشیدیم...به قول قدیمیا، خون روی زمیر

م نکنه. این روزا با خودم خوبه که هسنی تا فکرام دیوونه-

 یمیم
 

 !شد برامگم اگه نبودی دنیا چه رنگ
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شهاب دست میان موهایش کشید. آرنج روی زانو 

 .هایش تکیه دادت و شش را به دستگذاش

زحمت دوقلوها رو دور مامان و بابا از هم پاشیدند. به-

ی بیمارستانه. حبیبه سکته کرده و گوشهنگه داشتم. عمه

عالیه هم...با اون کارش...تکلیفش عمه

ای روشنه...شهروز...بچه ی بیچاره خودکیسر کرده...دخیی

نواده افتاده به حبیبه درخواست قصاص دادند...خو عمه

گردن...دارم دیوونه جون هم و دارند دنبال مقرص یم

  !شم، سهایم

 ؟شهنازخانم چطوره-

از دیروز مرخص شده ویل...بگم خوبه دروغ گفتم. هنوز -

ون نیومده بود که بهش  از شوک زنده بودن پدرش بیر

ز ممکنه اعدام بشه...راستش رو بخوای...منم جای  گفیی

کردم همون چندین سال پیش مرده یممامان بودم آرزو 

 !بود

 .سها با ناراحنی برگ گل را نوازش کرد
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بعدم که اون ماجرا پیش اومد...از خودش خییل ناراحته -

عالیه خییل بد کرد. که تو رو کشوند به اون خونه...عمه

اول به مامان دروغ گفت که باید برن پیش پلیس و 

ون...بعد نگذاشت با ماها حرف بزنه و از خونه ب ردش بیر

هم که پرس نوجوونش رو قایی کارهاش کرد و فتانه با 

ی سپیدار و اون تهدید اسلحه مامان رو کشوند خونه

کیم از مامان نداره...بدتر از ها افتاد. بابا هم دستاتفاق

 ؟دویز چیههمه یم

 .ش بلند کرد و نگاه سها را شکار کرد

کاری مامان انی اردشیر و پنهبابا...دیروز درباره-

شه...میونشون شکرآب شده؟ مامان و فهمید...باورت یم

 !بابای من! اونم توی این اوضاع

بهشون فرصت بده شهاب...باید خودشون رو پیدا -

به خوردند...زمان یم خوان تا کنند. از چند طرف رصز

ها ترین آدمبتونند حوادث رو هضم کنند، پای نزدیک

 !بهشون وسطه

 ؟سها -
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هایش درخشش سابق را نگاه کرد. چشم به شهاب

 .نداشت

 خوب چرایی -
ز  ؟توچنیر

 .خندید

 !هام رو ندیدیبدی-

ز یم-  !دادیچرا دیدم...داشنی من رو به کشیی

ز  سها گیج به شهاب نگاه کرد. شهاب لبخندی غمگیر

 .مهمانش کرد

 !؟جون من و تو نداره...داره-

ز زدغرهسها چشم  .ای به او رفت و او لبخندی غمگیر

...باید من رو بندازی - تو االن باید پای ثابت شکایتا بایسر

ون...اما...به حرفام گوش یم دی...با دی...دلداریم یمبیر

دویز بابا بعد از دیدنت چی بهم بابام حرف زدی...یم

گفت؟ گفت دور این دخیی رو خط بکش...برای تو 

 !حیفه

 .کالفه ایستاد
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ز روی تنها دل خو - یسر من و چرا همه دست گذاشیی

 ؟ی آسمونم رو بچینند خوان ستارهیم

پریشان به سمت پنجره رفت. نگاهش داخل حیاط 

ه زد دور قلبش و چرخید، ترس از دست دادن سها، چنیر

 .نفسش را گرفت

سها؟ اگه یه روز بهت بگن...ازم دور بمون چکار -

؟ دورم یمیم  ؟ندازیکنز

 .سها نگران نگاهش کرد

شهاب...ویل باید فهمیده بایسر منظورت چیه  دونمنیم-

دلیل محکم، من رو به تونه یر من آدم منطقم...کیس نیم

 .کاری وادار کنه
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 .شهاب چشم بست و پرده میان دستش مشت شد

خب...دلیل منطقیت پلیس بود....حاال پلیس کارش -

  تموم شده...دیگه دلییل نداری که

 !نزدیکم بمویز 
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فهمید که خوب یمبه سمت سها چرخید. سها 

 .کند. دلش گرفتهایش به شهنگ را یادآوری یمحرف

خصوص فامیل مادرم....برام مهم اون موقع فامیل، به-

تونم خودم رو از شما جدا نیم دونمنبود...اما االن یم

دونم بدونم. حالت مثل روزای قبل نیست شهاب. یم

تحت فشاری...ما همه روزهای بدی رو 

های زشنی رو بهمون روزهایی که واقعیاتگذروندیم... 

نشون داد...اما کنارش از هم شناخت هم پیدا کردیم 

مگه نه؟ کیس تو رو مجبور نکرد اون روز خودت رو 

بندازی سمت من و من رو از بغل اون مزدور بکیسر 

ون و جونت رو به خطر بندازی...کیس هم من رو  بیر

طور که تو مجبور نکرد به خاطر مادرت خطر کنم، همون

مجبور نبودی من رو در اولویت بذاری و برسونیم 

 چرا بیمارستان. ما خانواده
 

ایم شهاب....کاش واضح بگ

 .حالت بده

خانواده؟ خوب بودن خودت رو به پای من نذار...من -

 ....من خودم رو دوست داشتم که نجاتت دادم
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  .سها پقز کالفه کشید 

تون از همهباشه...دوست داری چی بشنوی...که -

متنفرم؟ که بگم دیگه دور و برم نباش کارم باهات تموم 

 ؟شد 

 .تر از قبلشهاب دوباره روی صندیل نشست. اینبار کالفه

خانواده تو...شاید در ارتباط با مادرم مقرص باشند و  -

نیاز باشه بهش جواب پس بدند، اما...من از اونا و 

اذیت نکنیم! تو...جز خویر ندیدم....پس بیا خودمون رو 

های زیادی وجود داره که آزارمون بده...بیا  ز چیر

 !...حرفامون رو...اینقدر تلخ نکنیم

های براق سها افتاد. سها بغض نگاه شهاب به چشم

 .داشت

هایی شنیدم که من رو ببخش..امروز صبح حرف-

ترسوندم...دلم میخواد مثل تو امید داشته باشم...اما 

ید. شهایر رو که یه یگ واقعیت رو به چشمم کش

 !صولته...رگ و ریشه شمس رو داره و حسینیه
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منم حسینیم شهاب...تو با یک حرف زدی؟ من و -

 ؟تو...دوستیم....این دوسنی کیو ترسونده

دونند من دوست ها رو...اونایی که یمخییل-

یکنیم  ..خوام...من...دنبال شر

نفر کوبید. تنها یک سها میان حرفش رفت. قلبش تند یم

ساند و بگوید روی سها یم توانست شهاب را اینگونه بیی

س شهاب خارج بود  .نفوذ دارد که از دسیی

. اتفاق- های اخیر فکر کنم باید با یک مشاور حرف بزیز

خوام انجام بدم...نگاه نکن اذیتت کرده... کاری که منم یم

شدم... از ادمایی زنم...منم...خستهدارم باهات حرف یم

ترسم و کابوس خته روم اسلحه کشیدن یمکه نشنا

ترسم دستم خوب نشه...یم ترسم کارم بینم...یمیم

ه...برای مامان و بابام تحت تاثیر قرار بگیر

ترسم برای صبورا...یم ترسم....تو هم بری و نگرانم...یم

 !وقت جاش پر نشهبرای من یه حفره بذاری که هیچ

 .داشت های سها نم اشکشهاب جلوتر رفت. چشم
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آد....بالشتت رو برداری و بزیز توی شم بهت بغض نیم-

 تمومش کن شهاب...بیشیی برازنده سهاست
 

 .و بگ

 .سها لبخند زد

کردم...خسته شدم کنه...وگرنه این کارو یمدستم درد یم-

مردها غر زدی ز پیر  .از بس عیر

شهاب بعد از دو روز پرتنش خندید. سکوت اتاق را پر 

مشغول بود. عاقبت سها سکوت را  کرد. فکر هردو 

 .شکست

 ؟دیروز گفنی با شهنگ قرار داری...باهاش حرف زدی-

 .شهاب ش تکان داد

آره. هم با شهنگ هم با شدار و هم با شگرد! تا شب -

 .گرفتار بودم

س نبود - ز تلفنت دردسیی  ؟برای همیر

 .آره! البته یه پروازم آخر شب داشتم-

 ؟پرواز -

 .هت رسوندندشون سالم بهمه-

 ؟کیا -
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 !شهنگ و رفقا-

 
 

اش به شهاب چشم غره رفت. شهاب در غالب همیشگ

ی که سها فرو رفته بود و دیگر آه و ناله نیم ز کرد. چیر

ای گل را از روی پای سها برداشت دوست داشت. شاخه

 .و لمس کرد

اف پرونده قتل- ها بسته شده! آقایوسف باالخره اعیی

ای هم م و فتانه...راه دیگهخانکرد. با شهادت مژده

مرد توی زندان حسایر داغون شده   !نداشت. پیر

 ؟کنهمامانم شهادت داده؟ شهادتش رو دادگاه قبول یم-

گفت اگه دکیی معتمد دادگاه صحت اینطور که شگرد یم-

آد...البته...پدرت ها رو تائید کنه مشکیل پیش نیمحرف

برای همون یک شی برگه جدید به پلیس داده که 

چه هایی بوده دفیی
ز ایه که از مادرت داری. توش انگار چیر

اف  که به حل مشکلشون کمک کرده. از اون گذشته، اعیی

اف خود آقایوسف، کنار شهادت مادرت اون  فتانه و اعیی

 !ده سهارو اعتبار یم

 .سها نفیس عمیق کشید و مالفه را مشت کرد
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 ؟از خانواده محمود..کیس پیگیر هست-

وسال اهر و برادرش هر دو زنده هستند...همسنخو -

 !خوانمادر و پدرامون هستند و خییل جدی قصاص یم

بیچاره آقایوسف...آخر عمری چه بالیی شش اومده...  -

 ؟پرونده یونس چی شد 
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شهاب مالفه را آرام از زیر دست سها کشید. نگاهش 

های روی زخم دست او بود. دلش لمس دست

دانست خواست. نیمی سها را یمدهدیآسیب

 .رسدآخروعاقبت این احساس نوپا به کجا یم

ی یونسم بستند...سیم که از تاج به دست پرونده-

اومده با سم داخل بدن یونس و محمود مطابقت داره و 

 .عامل مرگ یونسه

 !اون بدبخت رو مجبور کردند به تاج دست بزنه-

بود. در خانواده شهاب در جریان ماجرای قتل یونس 

 .همه واقعیت را فهمیده بودند
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یک - نه مازیار که گناهکار اصلیه زنده است و نه شر

...اینا دیگه مهم نیست  .جرمش اردشیر

 ؟قاتل مازیار رو هم گرفتند -

 .شهاب ش تکان داد

اف کرده-  !رشید اعیی

سها نابارو نگاهش کرد. رشید را به خاطر داشت. مرد 

 .آمدر یممحجوب و آرایم به نظ

 ؟چرا؟ علت چی بوده-

وآمد من و تو به رسونه که رفترشید به گوش مازیار یم-

ز  خونه زیاده و من چند بار با خاله درباره دیوار زیرزمیر

دونستم مار توی آستینمون پرورش بحث داشتم...نیم

دیم و بحثمون چند بار جلوی اونا بود...به هر حال یم

دیوار رو خراب کنند، اما خب ذارن تا خاله نیست قرار یم

ی عایدشون نیم ز ذارن توی فرصت شه و قرار یمچیر

مناسب در نبود خاله، رشید دیوار رو تعمیر کنه. رشید 

ون یم گرده کنه و خودش با یه فلزیاب بریمرو از خونه بیر

توی خونه! هرچی نباشه تخصصشون توی عتیقه بوده و 
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کنه و اون و دا یمی اون قطعه رو پیوسایل داشتند! جعبه

 طالها رو بریم
ی
 وسایل رو ش داره...یمباف

ی
خواسته باف

  !رسنجاش بذاره که رشید و رفیقش ش یم

 ؟اونم طمع دزدی داشته-

آره. چون متوجه شده بودند برق منطقه رفته تصمیم -

ن برگردند. بعد همه فکر یمیم کردند دزدی شده و گیر

شن و توی درگیر یمتمام. رشید و دوستش با مازیار 

خونه کارشون به زدوخورد یم ز کشه...چاقوکیسر آشیی

شه. رشید و دوستش اون رو شه و مازیار کشته یمیم

 اندازن توی ماشینش و از شهر خارج یمیم
ی
کنند و باف

 !ماجرا

آره! با این حساب، طمع...چه بالهایی که ش آدم نیم-

کاری به ماجرای سقوط بلوک و قطع برق عمدی نبوده و  

 ؟شمس نداشته

 .شهاب ناراحت ابرو درهم کشید

ی سپیدار اون عمدی بوده...اما نه برای ماجراهای خونه-

 .و نه توسط شمس
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 ؟جریان چیه-

 .شهاب شانه باال انداخت

من در جریان جزئیات نیستم اما شنیدم که دو روز قبل -

پلیس ریخته یه خونه رو زیر و رو کرده! توی زیرزمینش 

ز  خونه شیشه کشف کردند. گویا اون روز یه آشیی

ز بعیصز از خونهجابه های جایی جنس داشتند و دوربیر

ز برق رو قطع یم کنند...این اطراف مزاحم بوده برای همیر

 بوده که خونه
ی
ی خونه توی همون منطقه برف

ی گرفته. خوشبختانه با پروندهقدیس ازش برق یمخاله

 !ماها ربظ نداره

ون داد. چشمسها نفسش را کال قرار بود و هایش یر فه بیر

سیدن مردد ز پرسیدن و نیی  .بیر

کنند؟ فقط بودن شهنگ نگفت با شمس چه کار یم-

تونه اون رو گناهکار کنه! ی شمس نیمعتیقه توی خونه

تونه بگه کلیکسیونره! خریدوفروش عتیقه نهایت یم

 .تونه سه ماه تا سه سال بندازدش زندانیم
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ی مسلحانه افرادش با پلیس و  درسته...اما - درگیر

ی کارش رو تموم یمگروگان کنه و اعدامش حتمیه! گیر

غیر از اون...باند اصیل گیر بیفته...جرمش خییل 

ز   .شهتر یمسنگیر

ش - شمس خییل زرنگ بود...من نفهمیدم چطور گیر

 .انداختند

ی شهادت رضا، شهنگ به چندتا از همکارا توی پرونده-

نظر بودند...هر بار ها بود تحتمدتمشکوک شد... 

های باند یه قدم از پلیس جلوتر بودند و شمس و شکرده

دونستند قدم بعدی پلیس چیه...حنی فرار شمس از یم

ش بودی هم بهمجازات توی پرونده خاطر ای که تو درگیر

ی خیابون بهار همون آدم بوده! بهت گفتم که...خونه

فراد شهنگ نبودند و تحت نظر پلیس بود...منتها ا

نفوذی از این ماجرا خیر نداشته...ما از شب قبل نقشه 

رو کشیده بودیم و شهنگ مقابل این آدم به من زنگ زد 

ی قطعه باهام حرف زد...منم بهش گفتم با تو و درباره

رم اونجا! شهنگ هم بهم گفت به تو اعتماد یم
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که   جوری حرف زد نکنم...چون...تو سابقه داری و یه

بهونه دست این آدما بده برای مقرص کردن تو....خیر به 

ز تموم شدگوش شمس رسید و همه  .چیر

سها احساس شما کرد. چشمش در صورت شهاب دودو 

 .زد

ز بود علت دست-  ؟دست کردنت توی خونه همیر

آره...شمس که طعمه رو گاز زده بود ویل باید نفوذی رو -

خونه بودند و غیر از گرفتند! اینکه افراد شمس توی یم

ش  ز ما خیر نداشت، گیر
اون مرد کیس از رفیی

 واسطه رو هم گرفتند و اون مجبور 
 
انداخت...البته بعدا

اف شد  .به اعیی

 ؟چطور تونسته به لباسش خیانت کنه-

 .جا هستآدم خوب و بد همه-

ز مردد بود. دستش را  ز و نگفیی ز گفیی شهاب مکنی کرد. بیر

 .مشت کرد و ایستاد

...دیروز...شدار گفت که شمس قبل از این ماجراها سها -

خواسته با ی تو تصمیم جدی داشته...و یمدرباره
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فشار قراردادنت، مجبور به همکاریت کنه...این رو تحت

...تو رو انتخاب  ز نفوذی ما بهشون گفته بود...برای همیر

ده افته...نقشه رو تغییر یمهایی که یمکنند، اما با اتفاقیم

 .برنامه، باعث شد گیر بیفتهاندازه و یه کار یر لو یمو ج
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خورد، پای شدار هم به ماجرا وقنی زندگیم با شماها گره-

باز شد و قرار شد طعمه بشم برای شمس تا دستش رو 

دونستم ربطش به ماجرا چیه...فکر بشه....فقط نیم

کردم به خاطر جواهری که توی تاجه، قایط این یم

نده شده. آخه اون الماس، یک جواهر بسیار قیمتیه پرو 

که ناگهان ناپدید میشه و کیس از س نوشتش خیر 

نه نداشته، تا اینکه مازیار ازش پیش قاچاقخی  ز ها حرف میر

ش توسط جاسوس رسه. فکر ها به پلیس یمو خیر

گن قراره طعمه بشم...واقعا خودم کردم وقنی یمنیم

 .قراره طعمه بشم
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ز تفاهم من و پدر - بزرگم انگار فقط روی یک چیر

ز توئه  .داریم...اونم دوست داشیی

 .سها لب گزید

 .خواستم ناراحتت کنمنیم-

نشدم...اون مرد دیوونه بود...تو حنی شبیهش هم -

، مهندس   !نیسنی

 .شهاب به واژه آشنا لبخند زد

فهمیدم داره من رو آماده میکنه تا من احمق بودم و نیم-

لیط رو درک رهیر کلونیش بش م...احمق بودم که شر

 .نکردم

سها مالفه را روی خودش کشید و زانوهایش را بغل کرد 

 .سوختکرد و زخمش یماحساس شما یم

آد که مدت زیادی گول شمس رو یماز خودم بدم -

 .خوردم

خواست آغوش شهاب کالفه به سها نگاه کرد. دلش یم

ند تا اینقدر چسباکرد و ش دخیی را به سینه یمباز یم

هایش را مشت کرد غریبانه در خودش جمع نشود. دست
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خواست سها گریه کند، تا حریم سها را نشکند. دلش یم

 .بلند! شاید آرام شود

پیچد تا قوی بماند. رگ فهمید سها چگونه در خود یمیم

ده یمهایی که به همبرجسته پیشایز و لب شد و لرز فرسر

زد. باید فکر سها را اد یمها اوضاعش را فریخفیف دست

 .کرداز شمس جدا یم

 ؟سها -

 .نگاه سها از نقش تکراری مالفه جدا شد

سال خودش رو به شهنگ بعد از نزدیک یس-

 .ش نشون دادهخانواده

 .سها کنجکاو نگاهش کرد

ش - اون عکیس که برام فرستادی رو یادته؟ صادق پیگیر

 .بود

 ؟خب-

ویا عکاس خودش شهنگ با صادق مالقات کرده. گ-

ز  بوده و بهش گفته بودند اون عکس سوخته. برای همیر
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ی، مستلزم  ش شد و این پیگیر وقنی با ما حرف زد، پیگیر

 !دیدن خواهرش بود...کیس که بهش دروغ گفته بود

 ؟علت اون دروغ و ترس مشهود مادر صبورا چی بوده-

توی دست مازیار اسلحه است و مژده موقع عکایس -

ترسه. بعدا وقنی که عکس رو میشه و یمش متوجه

خواد اون رو به برادرش بینه، از خواهر شهنگ یمیم

ترسیده خودش رو توی دردش نشون نده، چون یم

بندازه...عیل یا همون شهنگ خودمون به اونا مشکوک 

بوده و موی دماغشون شده بوده و اونا تهدیدش کرده 

ترسه از جون ه یمبودند که دخالت و فضویل نکنه....مژد

ی خدا چند بار مچ کنه....بندهعیل و عکس رو پنهان یم

جایی جنس گرفته برادراش و مازیار رو موقع جابه

بوده....اونام برای دور کردنش و همینطور نشون دادن 

ای از یه شهر دیگه شوهرش قدرتشون به عیل، به غریبه

ط یم اید ذارن که ببدن. اول برای عقد عیل و مژده شر

ه شبازی، دخیی بینوا رو  شبازی رفته باشه و وقنی اون میر

 .دنبه زور شوهر یم
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 مثل فیلما بود...اون وقت مادرصبورا از -
 

کاش زندیک

ز از برادراش و مازیار استفاده یم کرد عکس برای باج گرفیی

شد، نه اینکه عکیس که نخواست بالی و خوشبخت یم

ه! فهمیدند جون شهنگ بشه، بالی جون خودش بش

 ؟چرا مازیار مادر صبورا رو بعدا دیده

نه، ویل صادق گفت پلیس با توجه به حرفای پدرش -

 بودهفکر یم
ی
 .کنه اون دیدار اتفاف

پس با این اوصاف، شهنگ از کارای برادرای مژده و -

 ؟مازیار دقیق خیر نداشته

خیر داشته ویل یر سند و مدرک کاری ازش -

وع به اومده....تا برنیم وقنی که پلیس میشه و شر

 .کنهاوری اطالعات یمجمع

وقت نفهمیدم چرا شهنگ نخواست به همه بگه هیچ-

 .کیه و به خونه برگرده

ش داشته، غیر از پرونده مازیار که ربط به خانواده-

 .شهخاطر پدرش از خانواده جدا یمبه

 ؟پدرش-
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 .شهاب خندید

 . ببینز یسر ت رو وقنی کنجکاو یمباید قیافه-

سها چشم غره رفت و شهاب فکر کرد چطور در عرض 

 .دوماه این دخیی برایش اینقدر عزیز شده است

سوزی حجره مقرص پدر شهنگ توی حادثه آتیش-

کنه خاموش کنه و بوده. بخاری نفنی رو فراموش یم

ز باعث آتیش سوزی میشه...بعد هم سدیحنر و همیر

ن توی حجره تا قایل رو نجات بدن که ها سدجمال میر

خودشونم گرفتار میشن...البته پدرشهنگ هم برای 

تونه کنه شهنگ نیمره ویل نجات پیدا یمکمک یم

گه و پدرش رو ببخشه چون واقعیت رو به همه نیم

کنه همه فکر کنند یگ از عمد اونجا رو طوری رفتار یم

گه نویز که از صدقه ش سدجالل توی آتیش زده....یم

ز وقنی بریمسفره شو  گرده و ن بود، حالل نبود. برای همیر

ی از مژده نیست، یه نامه برای پدرش  میبینه خیر

ه و دور خانوادهیم ش نویسه و برای همیشه از اینجا میر
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کشه. برای بعضیا دل بریدن آسونه و انگار رو خط یم

 .شهنگ بهروش از این آدماست

 ؟ها رو...خود شهنگ برات گفتاین-

 .رو باال انداخت و نه گفتشهاب اب
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یکمیش رو صادق گفت. یکمیش رو از زبون بابا 

شنیدم....چون وقنی برادر و خواهر محمود برای شکایت 

ی آن، بابا اونجا بوده. اونا پروندهاز آقایوسف یم

کنند ویل یگ قبلش رفته سوزی رو هم ضمیمه یمآتش

اف کرده بوده توی اتیش سو  زی مقرصه. من بوده و اعیی

ز شهنگ پیش خواهرش و مرگ  فکر کنم با برگشیی

 .کنهمازیار، بابای شهنگ جرئت حرف زدن پیدا یم

گویند سها چشم بست و با خودش فکر کرد دنیایی که یم

ز است. هر عمیل چون بومرنگ،  دار مکافات است، همیر

 .گرددبه خودت باز یم

 ؟خوابیدی-
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ه ساعت روی دیوار سها چشم باز کرد. نگاه غمگینش ب

 .نشست

کم زهراخانم، زن ساعت مالقات داره تموم میشه! کم-

 !آددکیی یم

شهاب پیامکش را خواند و دلهره دوباره در قلبش 

ه  .کردشر

 !فکر کنم این شب آخر رو یگ دیگه باالی شت بمونه-

خانم و زهراخانم و یک؟ من جز خانواده تو، عمه-

 کیس رو ندارم. خانِم 
ز

ز همه اینا هم فقط فرویع از بیر

 بینوا و زهرا خانم اسیر من شدند...عمهخانِم 
ز

ی فرویع

های کاریبینوا، پیر و مریضه و درگیر خراب

جور دیگه گرفتارند. ی تو هم که یهپرسشه...خانواده

...تعارف شهری کردند....خدا رو شکر که فردا دوستامم. 

 .شممرخص یم

 ؟مطمئنز کیس رو از قلم ننداخنی -

ها را توب پارچ آب سها ابرو باال انداخت. شهاب گل

 .گذاشت
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...چرا به جای رز...برات نرگس خریدمیم-  ؟دویز

، به شهاب نگاه کرد  .سها گیج از تغییر بحث ناگهایز

وع دوباره است...یک رابطه - چون نرگس نماد شر

جدید...یک...عشق نو...امیددارم...ما بتونیم دور از همه 

وع کنیم...ایناین اتفاقا  بار هدفمونم فقط به ....دوباره شر

ز باشه..شناخت هم  .چیر

 .سها لب گزید

 جناب -
 

نرگس یه تعبیر دیگه هم داره...خودشیفتگ

زدی...من گول نارسیس...بگو ار اومدن یک حرف یم

 .خورمنیم

ای به در خورد و شهاب سمت سها چرخید. حالش تقه

ز بیم و امید ی بود بیر ز  .چیر

 .مهمونات رسیدند-

 ؟مهمونام-

ها، برات مهمون آوردم که دیگه با دیدن آره! جز گل-

 .مهمونای تخت بغیل، غم نشینه کنج چشمات

 .سها گیج به شهاب نگاه کرد
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 ؟جونمهمونای بلقیس-

 .شهاب خندید

اومد...بهت گفتم دیشب پرواز چقدرم جون بهش یم-

 ؟داشتم..یادته

کنار پای شهاب در امتداد دیواره در را باز کرد و کیم بعد،  

های ویلچری بست، چرخکوچگ که دیدش به در را یم

وع به کوبیدن کرد.  پیدا شد. قلب سها با نهایت توان شر

شهاب کنار رفت و چرخ در چهارچوب در نمایان شد. 

 .صدای شهاب در گوشش پچید

 !چشمت روشن-

نگاهش روی ویلچر چرخید، بعد باال آمد و روی صورت 

هاشم نشست. دهانش باز و بسته شد و هیچ صدایی از 

آن خارج نگردید. اشک در چشمش حلقه زد. نفهمید 

ز شد قدم گذاشت.  چطور مالفه را کنار زد  و روی زمیر

حنی اخطار مراقب باش هاشم نتوانست شعت او را کم 

کند. خودش را به آغوش پدرش پرتاب کرد و عمیق نفس 
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شک آلود، دست بر کمرش های اکشید. هاشم با چشم

 .کشید

م- م...سهای من...دخیی  .دخیی

سها بیشیی پدر را فشار داد. تن نحیف و الغر شده 

ی نبود که احساسش نکند. دلش یم ز خواست هاشم، چیر

هایش را اشک کند و بدون هیچ ها و ترستمام تنهایی 

خجالنی میان سینه پدر ببارد. اشک از چشمش روی تن 

ش را به سینه فشار  پدر چکید. هاشم تن رنجور دخیی

 .داد

 ..عزیزم...عزیزم...عزیزم-

سها پر بغض فاصله گرفت. نگاهش در صورت بیمار پدر 

اش نشست اشک ی هاشم که بر پیشایز نشست. بوسه

 .دوباره قل خورد و از چشمش چکید

 !بابا-

 .جان دلم-

ده شد. با چشمایز پر از اشک ش  شش به سینه پدر فرسر

 .های خیس پدرش نگاه کردبه چشم  بلند کرد و 
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ز بیمارستان بودی - شما...اینجایید...گفیی

 .خواستم بیام...نشد...یمبابا 

 .هایش چرخیدنگاه هاشم میان چشم

م که نگرانت کردم...اگه زودتر - من رو ببخش دخیی

 .اومدمفهمیدم چه بالیی شت اومده...زودتر یمیم

 .ن چکیدهاشم دست سها را گرفت و اشکش روی ا

طور های قشنگت ایندیدم دستکاش نبودم و نیم-

 .شده

 .بابا...من خوبم-

سها این را گفت و ش به روی قلب تپنده پدر 

بودند بیمار است. شانه هاشم گذاشت...قلنر که گفته

 .لرزید

مراقب بابا باش سهاجان....خییل وقت نیست که شپا -

م  .شده دخیی

کرد تا گوینده را ببیند.   بغضش را پس زد و شش را بلند 

مرد لهجه داشت و نگایه بسیار آشنا. قدی بلند داشت و 

پوسنی سفید. موهایش چون شب سیاه بود و چشمان 
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روشنش مهربان. شش چرخید و تازه متوجه زیز شد که 

کرد نییم از صورتش را به مرد چسبیده بود و نگاهش یم

ش فاصله زد. از پدر پنهان کرده بود و نگاهش دودو یم

 .گرفت و ناباور زمزمه کرد

 !؟مامان-

 

 ۳۱۸ ادامه پست

 

 !زن زمزمه کرد؛ سها

ای تامل سها آب دانش را قورت داد ابستاد و بدون لحظه

پیکر زن را سخت در آغوش گرفت. لرزش او را زیر 

هایش احساس کرد. برای بار دوم بغضش باز شد و دست

 صورتش و شانه مادرش را خیس  
 

کم کرد. کماشک دلتنگ

هایش باال آمد و دور انقباض بدن مژده کم شد و دست

هقی عمیق ی آرام سها به هقپیکر سها را گرفت. گریه

مبدل شد. مادرش را بوکشید. بویید و صورت رنجورش را 

بوسید. برق اشک به چشمان بیمار مژده نشسته بود. 
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سها یک نفس ذکر گرفته بود و صدایش میکرد. باور 

ده نداشت بو  ز  سیر
 

دنش را اینجا و اینقدر نزدیک. دلتنگ

کرد. نگاه مژده که ساله باال آمده و داشت خفه اش یم

ترسیده شد، دست مرد غریبه جلو آمد و سها را از مادر 

 .جدا کرد

 !نوبنی هم که باشه، نوبت داییه! بیا ببینم نوبرونه-

اختیار، میان آغویسر فرو رفت بار یر زمزمه کرد دایی و این

بایز در  که غریب ویل آشنا بود. بویی را نفس کشید و رصز

زیر گوشش تپید که چون جادو قلب پر تپشش را آرام 

کرد. نگاهش چرخید و شهاب را با لنر خندان و نگایه 

مهربان گوشه دیوار و نزدیک تخت یافت. تمام محبتش 

 .را در نگاهش ریخت و زمزمه کرد

 ممنونم-
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بخ که با حال خوش آن را آغاز صبخ عجیب بود. ص

ه کرده بود داخل کرده بود. بعد از مدت ها آرامیسر شر
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بان تمام تنش را پر یم کرد. شب قبل قلبش و با هر رصز

ز که علم به بودن  خوایر آرام داشت. خوایر سحرانگیر

های قتل، شدن پرونده اش و تماموالدینش در نزدیگ

را مدیون مردی بود برایش فراهم کرده بود و این آرامش 

کرد. مردی که بود و که داشت به بودنش عادت یم

بان قلبش را دچار افت ز یمنبودش رصز کرد و نگاهش وخیر

ی قبل پدرش پر بود از معما آرامش داشت. حضور مرتبه

های خودخواسته و لذت بودن و او دلخور بود از دوری

س از که تر کرد، اما حاال بعد از زمایز پدر را درک نیم

دست دادنشان برای همیشه را احساس کرده بود، 

 .لحظه این بودن برایش عزیز بودبهلحظه

های بسته تن شد که بیدار بود و با چشمنیم ساعنی یم

های هاشم کیم های پدرش. انگشتداده بود به نوازش

روی موهایش لغزیده بود و کیم روی دست مارگزیده. 

انش پیچیده بود و خیال هرچه بود لذیی عمیق در تن و ج

ز برود.  چشم بازکردن نداشت از ترس اینکه این رویا از بیر

 .با ایستادن انگشتان پدرش، پلکش لرزید



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 !دخیی تنبل من-

لبخند بر لبش نشست. پدرش مثل همیشه دستش را 

خوانده بود. آرام چشم باز کرد و نگاهش در نگاه پدر 

پدرش و  نشست. روز قبل عجیب گذشته بود. با بودن

 مادرش. با یر 
ز ادرش، او قراری محضور کوتاه ویل دلنشیر

 شب  ِاش رایه هتل شده بودند و هاشم تا نهو دایی 

کنارش مانده بود. عاقبت نگذاشته بود پدر خسته و 

بیمارش بماند و او را هم چون زهراخانم، همرس دکیی 

زندی، که لحظات پایان مالقات خودش را رسانده بود، 

 شبش پر شده بود از صدای به هتل ف
ی
رستاده بود. باف

موسیقی که شهاب برایش فرستاده بود. جان منز توی 

ف  !زادهاشر

 .نگاهش روی ساعت اتاق چرخید و نشست

. چه زود اومدید-  !سالم. صبحتون بخیر

دم به داییت و اومدم - دلم طاقت نداشت. مادرت رو سیی

ژی من رو برای کارای ترخیصت. تنبیل بسه...دخیی پرانر 

 .چه به خواب
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 .سها نشست و ناخواسته نیش زد غم به چشم

تون برای نوازش تنگ بود نه خواب-  .دل دخیی

ز پدر نگاه کرد  .سها با همان غم به صورت غمگیر

 .دلم برای مامان تنگ شده بود...چه خوب شد اومد-

ش را نوازش کردهاشم انگشت  .های دخیی

دم. حالم بد شد و وقنی شهاب اومد اونجا، خییل ترسی-

ز مژده متوجه ماجرا شد و بعد دیگه نتونستم  برای همیر

 !راضیش کنم بمونه

 ؟خاطر من اومدهمامان به-

 .هاشم لبخندی به صورت ناباور سها زد

 ؟کنز غیر از این فکر یم-

 .سها بغضش را پس زد

 .ها اومدهفکر کردم...برای ماجرای قتل-

ایط مادرت خاصه...با پلیس همون- جا هماهنگ شده شر

بود و تمام حرفاش اونجا ثبت شده بود. الزم نبود تا روز 

خاطر اینه که بعد از دادگاه بیاد اینجا...اگه اینجاست...به

خواست...برات همه سال دلش دیدن تو رو یماین
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ترسید سها...ترس آسیب دیدن و اذیت شدنت اونقدر یم

ه و حاال با ما بزن قوی بود که اون رو وادار کرد بهت زنگ

! مادرت اون قدر بیاد. مبادا فکر کنز عزیز مادرت نیسنی

نگران و آشفته شده بود که مجبور شدیم توی سفر 

 .بخش بزنیم تا بخوابهبهش آرام

نگاه غمگینش را به موهای پدرش دوخت که سفیدتر 

 .شده بود

 .چقدر خوبه اومدید، بابا...چقدر...بودنت رو کم داشتم-

م...بهت افتخار تو دخیی - قوی من هسنی دخیی

کنم که حنی توی نبودن ما، اینقدر کنم...افتخار یمیم

کنم که کج نرفنی و خوب موندی سها...بهت افتخار یم

کنم به داشتنت، باعث افتخارم شدی، عزیزم. افتخار یم

 !سها

ده لبخند روی لب های سها شکفت. قلبش از شوق فرسر

 .شد

خواد...بخدا لوس دنتون رو یمکاش دیگه نرید! دلم بو -

نیستم...اما...سخته بابا...سخته که دوباره نداشته 
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کردم عادت کردم به ندیدن و باشمتون...فکر یم

ز چند هفته بدعادتم کرده...انگار  نشنیدنتون...اما...همیر

کشم بابا...باید بدنم ِش شده باشه...باید به دیگه نیم

مثل یه معتاد که بعد از نبودتون عادت کرده باشم...اما... 

دن، نشئه م و ترک دوباره تون از ها بهش مواد یممدت

 !ترهبار اول سخت

منم همینم، سها. سخت شده ندیدنت، اما اینجا هم -

محض ورود به شهر ترساش تونیم بمونیم...مادرت بهنیم

وع شده...خاطرات بدش باعث شدند که مدام فکر  شر

کنند. دیشب خییل هدید یمکنه قراره بکشنش یا تو رو ت

بد خوابید و مدام کابوس دید...مجبورم با داییت برش 

 .گردونم

 

 ۳۲۰پارت#

ز آه کشید   .سها غمگیر

 ؟کنید پس چکار یم-
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 پیش تو یم-
ً
ای مونم. برای بعد فکرای دیگهفعال

دارم...شهرهای دیگه رو باید امتحان کنیم...جایی که تو 

.. هم بتویز کارت رو داشته دونم تا یک .هرچند...نیمبایسر

 !مویز کنارمون یم

د و لب زد  .سها دست پدر را فرسر

 !تا همیشه-

نگاه هاشم در صورتش چرخید. نگاه آشنا و جدی پدرش 

باعث شد آب دهانش را محکم قورت دهد. این نگاه را 

ز بود و قلبش شناخت. پدرش آمادهیم ی اقرار گرفیی

ز پرتپش و پرصدا یم ترسید؟  نگاه یمکوبید. شهاب از همیر

ی شهاب از گیر ویل مهربان؟ تمام دلهرهنگاه سخت از این

خاطر بازگشت پدرش بود؟ دور شدن و دور کردنش به

کار شهاب ارزشش چند برابر شد. شهاب با علم به اینکه 

ها را پدرش ممکن است او را برای همیشه دور کند، آن

دا آورده بود. سکوتش باعث شد هاشم نفسش را پرص

ون بفرستد  .بیر

 ؟ی شهاب باهام حرف بزیز خوای دربارهنیم-
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جز اینکه این مدت همیشه هوام رو داشته و نجاتم -

 نیست
ز
 .داده...حرف

 .شناختگیر پدر را یمابروی هاشم باال پرید. سها نگاه مچ

م-  !گفته بودم ازش دور بمون، دخیی

ز شهاب از همه ز برای پدرش گروز قبل، بعد از رفیی فته چیر

 .اش با پلیسبود، حنی از همکاری

 !شد ازش دور باشم و به پلیس کمک کنمنشد بابا...نیم-

ز ازش دور نموندی-  ؟فقط برای همیر

 .کوبیدقلب سها تند یم

 ؟کنید ای یمفکر دیگه-

ش از جواب فرار یم  .کردهاشم چشم ریز کرد. دخیی

من که هیچ...انگار اون پرس هم فکرای دیگه داره! -

مون بیماره! نه نه یمشبو  مون کنه دخیی یز تا خیر آد تیر

مون کنه که سیع یم کنه برمون گردونه تا غم رو فقط خیر

ده؟  ای یممون بچینیم! اینا معنز دیگهاز چشمای ستاره

به آب و آتیش زدنش تا ما رو بذاره هتل و قبل از ماها 

ببیندت و بیشیی از همه...نگاه دیروز تو بهش...گویای 
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ز   اینکه اونم یمهای دیگهچیر
ً
دونه حرف زبونت و ایه...مثال

سال برای تغییر  چشمات فرق داره...درسته دوازده

 .کردنت کافیه ویل من چشمات رو از برم، بابا

 .زده لب برچیدسها خجالت

 ؟سکوتت یعنز تأیید حرفای من-

خجالت نگذاشت سها از قلبش که بازیگوش شده بود 

 .حرف بزند

 .پرسخوبیه، باباشهاب... -

 .هاشم ابرو باال انداخت و دست در میان سینه چلیپا کرد

تونم تو رو باهاش جمع گم بده...اما...نیممنم نیم-

 !ببینم

 .پلک سها پرید

 ؟خواید دیگه نبینمشیم-

ها و نگاه سها به روی پدرش نشست. حاال علت ترس

فهمید. پدرش های عجیب شهاب را خوب یمواگویه

جدی بود که در حرفش شگ نکند. هاشم دست آنقدر 

هایش دوخت. راست سها را محکم گرفت و نگاه در چشم
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هایی که مثل سابق برق نداشت و سهای تنها را چشم

ز و ماتمی چشمگوشه ش غمگیر
 .زده دیدهای دخیی

دارم و تا قبل خوای؟ اگه به من باشه، برت یمتو چی یم-

گم دور خانواده مادرت رو یمبرمت و از دادگاه از اینجا یم

خوای؟ هرچی من گفتم گوش خط بکش...تو چی یم

 ؟دی؟حرف دل و عقلت چیهیم

سها دست مارزده را روی قلب پرتپشش گذاشت. کاری 

 .که از چشم هاشم دور نماند

ز نیستم...فقط یم- ز مطمی  دونم من...من به هیچ چیر

 .شه بهش مهلت دادشهاب مرد خوبیه و یم

 .ش تکان داد هاشم راضز 

ی بهش نگفنی - ز  ؟یعنز حرف جدی بینتون نبوده و تو چیر

سها با خجالت نه گفت و هاشم با خیال آسوده لبخند 

 .زد

م که به تو و تصمیم-  هم بهت گفتم، دخیی
ً
هات قبال

کنز که خطا، کاِر گم خطا نیماعتماد دارم. نیم

ینشم  ه...منم خطا توی زندگیم کم نداشتم...بزرگیی برسر
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ز توئه! اما من مطمئنم تو اگه خطا هم تن ها گذاشیی

...راه برگشت رو بلدی. یم خوام به چشمات اعتماد کنز

ی این کنم...این پرس...تازه باید خودش رو جدا از همه

شه ماجراها به من ثابت کنه...مدیونشم اما باعث نیم

 .گلم رو دستش بدمراحت دسته

 .های نرگس چرخیدنگاه هاشم روی گل

 !مدارزیرکاه سیاستی آبهپرس -

 .های خندان پدرش نگاه کردسها متعجب به چشم

 !بدتر از پدرش سیاست بلده-

 .با محبنی عمیق دست سها را نوازش کرد هاشم

تا اینجا تو سنجیدیش...باقیش با من...باید ثابت کنه -

ش تونم از خانوادهی من رو داره...نیملیاقت تنها بچه

ت جدا ببینمش...خو  ها دستگیر ز دت این مدت خییل چیر

شه به پرس شده...باباش مورد اعتمادم بود، باید ببینم یم

ها تنهات گذاشتم ویل دونم سالاعتماد کرد یا نه. یم هم

ترین تصمیم خواد توی بزرگمن پدرم سها...دلم یم

 .زندگیت روم حساب کنز 
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ش انداخت. شهاب راسخ بود هاشم نیم نگایه به دخیی

 .کرددل یمهایش هنوز دلویل س

شهاب باید نشون بده که چند مرده حالجه...باید بفهمه -

ین، بابایی  ین بیستونه! و بدونه شیر ش راه رسیدن به شیر

 !شهتر رام یمداره که از کوه بیستون سخت

سها لبخند زد. دلش قرص بود به حمایت پدرش. 

ت دانسترسید. یمبرخالف شهاب، او از بودن پدرش نیم

دانست هاشم چون دوست کنارش خواهد ماند. یم

هاشم با وجود تمام حذر دادنهایش دلش با دل او همراه 

دله شدن روی کمکش حساب تواند برای یکاست و یم

 .کند

 

 ۳۲۱پارت#

بار مهندس عمرانه  متأسفانه فرهاد قصه، این-

ترسم دینامیت بندازه پای بیستون و کار رو بابا...یم

کنه، . اگه اونه، قبل از من بابام رو گرفتار یمشه کنهیک

 !انقدر که سمجه
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 .هاشم خندید و سها احساس آرامش در جانش پچید

 !بسپارش به من-

 ؟کنید برای خونه...چکار یم-

م نگاهش برای هاشم  سها حرف را عوض کرده بود. شر

ز بود. دل هاشم از این که زمان باهم بودنشان دلنشیر

 .لرزیدکوتاه خواهد بود 

م...درستش یم- کنیم. محمدرضا که نگران نباش، دخیی

یز، نزدیک باشیم...اما من دلم رضا یم گه همه بیاید تیر

 .نیست

 .وارد راحت نبودسها ابرو درهم کشید. هنوز با دایی تازه

 !کیم دیر یادشون نیفتاده خواهرزاده دارندیه-

 .هاشم لبخند زد

...از من حسایر شاکیه! -
 

اویز که مانع جلوش نگ

م. محمدرضا به محض اینکه اومدنت بود من بودم، دخیی

قدم شد برای آوردنت پیش فهمید خواهرزاده داره، پیش

ایط خویر نبود...زنش، چطور بگم؟ 
خودش...اما شر

نواز نیست و کیم هم خسیسه...منم خییل مهمون
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خواستم حکایت مژده تکرار بشه برات...پیش ما که نیم

بیای...مادرت رو دیدی...صورتش خواستم نیم

رو...حالش رو...اون موقع صد درجه بدتر از االن 

موندی توی شهر غریب، پیش داییت...پیش بود...باید یم

فهمیدی...من به عمه بیشیی از آدمایی که زبونشونم نیم

محمدرضات اعتماد داشتم. به محبتش که از منم دایی 

 
 

 داشت و دری    غ نکرده بود. پرسشم که زن و زندیک

بینز که...اشتباه هم نکردم. شوهرشم نبود و تنها بود...یم

عمه خییل دوستت داره و هنوزم ازت پیشم شکایت 

 خییل کم یمیم
 

 .ری شاغشکنه...از اینکه تازیک

  .سها لب گزید

 .شما میدونید چرا...قبال بهتون گفتم-

 نزدی-
ز
 .به عمه گفتم...شایک بود ازت که بهش حرف

 .ستم بابا...روم نیم شد...قلب عمه مریض بودنیم تون-

االنم به خاطر پرسش افتاده گوشه بیمارستان...خدا رو -

کت دادن شمایه اش  ز فقط شر شکر که حماقت معیر

توی کار پرس مازیار بوده...وگرنه اونم محکوم 
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میشد....هرچند االنم بدبخت شده، با کیل بدیه..بیچاره 

 .زن و بچه ش

 ؟عمه هستند اونا االن پیش -

ز شده...اول ماجرای - ز حسابش باهام سنگیر آره! معیر

 !بردن تو به خونه یوسف و بعدم...خیانت توی امانتش

شناخت. هاشم سها لب گزید. خشم پدرش را خوب یم

دانست مرد آرایم بود، حنی در عصبانیت و به تجربه یم

از آرامش او باید ترسید. هاشم با نبیصز که در شقیقه 

ش نگاه کرد زد بهیم  .دخیی

م. شهاب رفته دنبال - ، دخیی ه وسایلت رو جمع کنز بهیی

 !کارهای ترخیصت...االنه که پیداش بشه

 افتاده! ردش -
 

 از زندیک
 
شهاب؟ مگه اینجاست؟ رسما

یکشیم  !کردی بره، بابا....بدبخت شر

هاشم نگاهش در صورت سها چرخید. برق نشسته به 

ش باعث شد لبخندی غچشم ز بزندهای دخیی  .مگیر

...هرکاریش کردم نذاشت خودم برم - پاشو پدرصلوایی

 .دنبال کارهات
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ز آمد. به پدرش که از در  سها لبخند زد و از تخت پاییر

 .شد تا او راحت لباس عوض کند نگاه کردخارج یم

 ؟بابا -

 .ش هاشم به سمتش چرخید

 .خییل دوستتون دارم-

 

 ۳۲۲پارت#

ق را نداشت. گرد و نشاط ساب ی صولت آن رنگخانه

اش پاشیده بودند. ساکت بود و این غم انگار به پیکره

های شهناز پوشیده از غم اش نبود. چشمسکوت برازنده

مساری  .بود و نگاه صدرالدین پر از شر

دید انگار گناه خواهر و شوهرخواهرش را به پای خود یم

م ی زیبا را انگار طلسدزدید. خانهکه از او و پدرش نگاه یم

هایش جان کرده بودند که حنی رقص نور در پنجره

نداشت. با پدرش آمده بود. ده روز از مرخص شدنش 

گذشت و این روزها پر بود از حضور شهاب و دوری یم
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خاطر او اش. عاقبت این پدرش بود که بهکردن خانواده

 .تصمیم گرفت تا برای دیدن صدرالدین قدیم بردارد

و شهناز را ببینند ویل با دیدن  امده بودند تا صدرالدین

 .قدیس غافلگیر شده بودند

قدیس از صدر و شهناز خواسته بود تنهایشان بگذارند و 

صحبت او گردد. خدا مییل قبول کرده بود همپدرش با یر 

را شکر کرد که مادرش بازگشته بود وگرنه با دیدن قدیس 

شد. قدیس روی مبیل در اتاق پذیرایی بدحال یم

ز بار ان نشسته و نگاهشان یممقابلش کرد و سها برای اولیر

 .های پدرش بخواندتوانست نفرت را در چشمیم

بان هوا روی  فضای اتاق پر از تنش بود و این را از رصز

زن فرتوتتنش یم تر از همیشه به چشم یم فهمید. پیر

اش آمد. بیماری زرد و نزارش کرده بود و خطوط چهره

  .آمدگری به چشم یمتر از هر زمان دیعمیق

وع کنید، خانم- ه شر  !بهیی

 .با حرف هاشم، نگاه قدیس از سها جدا شد

 !کاش مژده هم اینجا بود-
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 .سها نیشخند زد

 به مادرم رسیده. اونقدر بیمار هست از شما به-
ز
قدر کاف

ز اسمتون که نیم تونه شما رو ببینه و نلرزه. حنی گفیی

 !بکشنشخوان شه که فکر کنه یمباعث یم

 .قدیس لرزید

 !کنز شبیه مادرت نگام یم-

 .ش قدیس به سمت هاشم چرخید

ش شاید شبیه تو باشه، اما اخالقش با مادرش مو قیافه-

 !زنه. جسور و لجوج و خودشه و...بدکینهنیم

 .هاشم ابرو درهم کشید و به قدیس نگاه کرد

قدر راحت کردم وقنی دوباره هم رو ببینیم اینفکر نیم-

م با من حرف ها و تفاوتی شباهتدرباره های دخیی

  .خانمبزنید، قدیس

ی که حقت باشه- ز  از چیر
ی...بیشیی  !تو هنوز از من دلگیر

به مژده بد کردید...اونقدر که تاوان اشتباهاتتون -

م داره پس یم ده! مژده دستتون امانت بود و در رو...دخیی

م از چی دونید دار معرض خطرش قرار دادید...خوب یم
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...از گم! شما از گنج خیر داشتید. از راهیم های مخقز

...از یه بچه...یه بیمار ساختیدهمه ز  !چیر

شد قدیس پریشان دست لرزانش را روی مبل گذاشت. یم

 .تمام عروقش را از روی پوست دید

...من خیر نداشتم! اگر...اگر به اردشیر اشاره یم- کنز

هایی از 
ز  یه چیر

 
گفت...از آزار شبانه یمشهناز توی بچگ

اتاقش مژده بود و این بچه های یه مرد...ویل هملمس

بافت و از دوست خیالیش آروم و قرار نداشت. قصه یم

پرید و ترس همیشه ها از جا یمزدهزد...مثل جنحرف یم

کردم به زد! چطور اعتماد یمتوی چشماش دودو یم

 !حرف دوتا بچه که تکلیف یکیشون معلوم بود

زن  هاشم لرزید و دست سها روی پا مشت شد. پیر

ی گذاشت تا قطره اشک از چشمش شبخورد و گونه

 .اش را خیس کندچروکیده

مرد...لجبازی نیم- کرد و به حق خودش قانع اگه اون پیر

افتاد. اگه اون هر نااهیل رو به خونه بود...این اتفاقا نیم

صدرالدین رو شد. صولت، بابای داد اینطور نیمراه نیم
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گم...دوست یوسف بود...اون بود که سهیال رو بهش یم

ی ما باز پیشنهاد کرد و بعد پای پرسبرادرش رو به خونه

کرد. بارها با یوسف دعوام شد. توی خونه دخیی 

قدر بزرگ که داشتیم، زن داشتیم...خونه بزرگ بود...اون

 کنند، اما آرامش و 
 

راحت چندتا خونواده توش زندیک

 !کردنیت نداشت و یوسف حرف کیس رو گوش نیمام

سها شی به تأسف تکان داد. رگ پیشایز هاشم برجسته 

 .بود

 !خواید اشتباهاتتون رو قبول کنیدشما هنوزم نیم-

ی یونس دونستم سها...خیر نداشتم! من...دربارهمن نیم-

و مژده مقرصم، احساسشون رو جدی 

 .چکار کردهدونستم اردشیر نگرفتم...اما...نیم

 .لرزید و رنگ پدرش پریده بود. سها زمزمه کردقدیس یم

 .آروم باشید-

ز برای هردوشان آب  این را گفت و از پارچ روی میر

خواست خون ریخت. واقعیت این بود که دلش نیم

قدیس بر گردنش بیفتد. هم او و هم پدرش تازه از بسیی 
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مانده بیماری برخاسته بودند. نگاه قدیس روی زخم برجا

از نیش مار لغزید. هاشم سکوت را شکست. صدایش 

 .قرار بودعصنر و یر 

 ی چی یمدرباره-
 
خواستید با ما حرف بزنید...قطعا

 !ها نبودهی اون اتفاقدرباره

قدیس نفیس عمیق کشید. صدای حرکت از داخل سالن 

ون از اتاق در حال جمع یم آمد. صدرالدین و شهناز بیر

 .بودندکردن وسایل قدیس 

 !ی وصیت سدجالل! دینش گردنم موندهدرباره-

اث ثریا مادر مژده - سید چه وصینی داشته؟ اگر بحث میر

ه تمومش کنید  .است که بهیی

ی چشمش جمع شده بود قدیس اشگ را که در گوشه

 .پاک کرد و به هاشم نگریست

اون که حق سهاست...داییش به حقش رسیده و اگه تو -

  !.مال سهاستو زنت هم نخواید.. 

سها ابرو درهم کشید و هاشم دست روی چرخ ویلچر 

 .گذاشت
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 ؟پس چرا خواستید باهامون حرف بزنید -
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خواد...اون...توی جرم پدرش سدجالل حاللیت یم-

یک شده بود. سدبابا، وصیت صمصام برای طال رو از  شر

ثریا مخقز کرد و بدتر از همه با مخقز کردن هویت ثریا، 

ایی که حق ثریا از پدر و مادر واقعیش بود  نذاشت میر

بهش برسه! وقنی شوهر ثریا مرد و اون با دوتا بچه 

تونست حقش رو بهش بده و براش خونه برگشت...یم

ه...اما این کار رو نکرد و در عوض برای دور کردن ثریا  بگیر

 .از پرسش اون رو دوباره شوهر داد

 .هاشم ابرو درهم کشید

 ؟دونست و کاری نکرد سید یم-

اومد...نه اموال دست باباش بود و کاری ازش برنیم-

ابنکه فکر کنید اونا رو خرج زن و بچه کرد...نه! تا قرون 

آخرش سوا بود...اما دست صاحبشم نداد. ثریا 

دونست مادر و پدرش اشخاص دیگه ای یم
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دونست برادر سدبابا، بابای واقعیشه و اون هستند...یم

دونست! توی اون .ویل هیخی از مادرش نیمعموشه.. 

خونه محرم و نامحرم مهم بود و بهش گفته بودند فقط 

! اما هیچ ز ز دیگه براش جالل و سدبابا محرمش هسیی چیر

 .از گذشته نگفته بودند

 ؟ی وصیت صمصام برای طال چیهقضیه-

 .ی وصیت را خوانده استشهاب گفته بود که سها همه

 دیدی نیی وصیت-
 
با هم فرق داره...دو  حتما

قسمته...یگ برای نادر و یگ برای طال. وض صمصمام 

ده...قرار نامه رو به دست سیدحیدر، شوهر طال، یم

ی بوده بعد از برگشتنشون از کربال دنبال اون دفینه

ی مورویی بگردن اما اجل مهلتش نداد و وصیت قایی بقیه

 .وسایلشون به دست سدیحنر افتاد

 ؟کنهرو مخقز یم ها و اون-

قدیس شی به تأیید تکان داد. هاشم ابرو درهم کشید و 

 .سها عصبایز انگشت مشت کرد
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اگه اون ثروت به ثریا رسیده بود، وضعش این نبود! نه -

 !هاششد و نه بچهخودش آواره یم

هاش رو اون موقع مثل االن نبود سها، که ثریا بتونه بچه-

ها ش بچهوهر، خانوادهراحت نگه داره. بعد از مرگ ش

شد و کردند. شاید وضع خود ثریا خوب یمرو طلب یم

 نیم
ی
کرد! از اون حنی مژده...ویل وضع محمدرضا فرف

ی اونا نیست و دونست ثریا بچهکس نیمگذشته، هیچ

کرد...ثروت ثریا جمال داشت با ارصارش کار رو خراب یم

ی جونش رسید، یه جور دیگه بالشاید اگه به دستش یم

 .شدیم

های فهاشم با ابروی درهم به قدیس نگاه کرد. حر 

زن، حالش را بد یم   .کردپیر

خواد مژده حاللش کنه! وقنی مژده بچه بود، سید یم-

اثش رو پنهان کرد و بعد هم زمونه چرخید و نشد  میر

اث به دست صاحبش برسه. غیر از اون سید تا روز  میر

ت کرده و خودش رو کرد مژده رو بدبخآخر فکر یم

 !خوادآد به خوابم و حاللیت یمعذاب داد. هر شب یم
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 .هاشم ویلچر را به سمت خروچر هل داد

خانم! مونه برای اون دنیا، قدیسکتابشون یمحساب-

خاطر ندادن حق و مژده هیچ وقت داییش رو نه به

اثش، که به  !بخشهخاطر روزهای آخر و ناباوریش نیممیر

شم بست و خروج هاشم را از سالن ندید. قدیس با غم چ

هاشم مستقیم به سمت حیاط رفت و زیر آالچیق توقف 

   .کرد. سها به پدرش نگاه کرد

 ؟خانم، شما  از جسدا خیر داشتید قدیس-

  .قدیس چشم باز کرد و نم اشک را گرفت

ذاشتم اونجا رو زیر و رو دونستم یمکنز اگه یمفکر یم-

ی دیدم. انگار همهواب آشفته یمکنند! چند وقت بود خ

ز بیل یممرده زدند. ترسیده ها جمع شده بودند و به زمیر

وساز رو داده ها قبل پیشنهاد ساختبودم. شهاب مدت

خواستم چکار؟ اما خواستم بسازمش، یمبود ویل من نیم

با اون خوابا...حس کردم باید بسازمش. نگو قرار بود 

 !دونستمحقایق رو بشه و نیم
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تون جسد خاک چطور نفهمیدید توی حیاط خونه-

کردند؟ موقع دفن یونس اونجا نبودید، اما برای محمود 

 
ی
که بودید! انگار عالوه بر مادرم...حواس شما از باف

ها هم پرت بوده ز  !چیر

اون شب ما خونه نبودیم که یوسف، محمود بدبخت  -

ان رو خاک کرد! باغچه مدام خاکش جابه جا میشد. جیر

هاش حساس بود و کیس هم جرئت نداشت ی گلرو 

  !بهش نزدیک بشه

زن راست یمسها به قدیس نگاه کرد. یم گوید دانست پیر

قدر که مادرش از شد. انگار هماناما دلش با او صاف نیم

ی اش دلگیر بود، در خون او هم این دلاو و دایی  گیر

 
 

 !جریان داشت. عمیق و همیشگ

سم؟ شاید برای پدرم مهم تونم از قدیم ازتون یم- بیی

نباشه یا مادرم...اما من سؤاالی زیادی دارم که جوابش 

 !پیش شماست
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. اونقدر این روزها ازم سؤال پرسیدن که - س، دخیی بیی

س...شاید حداقل تو رو دیگه پرسش تو آزارم نیم ده! بیی

 !آروم کنم و چشمات دست از خصومت باهام برداره

 .سها لب گزید

 ؟خانمتاج مخقز شد، قدیسچه شکیل -

 .قدیس به سها نگاه کرد

خود صمصمام مخفیش کرده بود. اون تاج حق -

کس نبود و نیست، سها. من بچه بودم ویل یادمه هیچ

گفت پدربزرگشون تأکید کرده که که بابام به مادرم یم

دنبال تاج نگردند، انگار عمو تورج، بابای یوسف، در 

ام قبل از مرگش گفته بود جریان اون تاج بود که صمصم

 .شن و شدنداگه پرسها دست بهش بزنند، بدبخت یم

 ؟دونسته تاج َسمیهاون...یم-

عمولیال شنیدم که اون تاج توی یک دونم. از زنبعید یم-

ای که توسط عمواردالن ی خاص بوده! جعبهجعبه

 !شه جونش رو از دست بدهشه و باعث یمشکسته یم



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ز - کسیه که بهش دست زده؟ اون   یعنز اردالن اولیر

 ؟مرده...و شما خیر داشتید 
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عمولیال بهمون گفت. به من که نه، به جالل اعتماد زن-

اردالن که دست به تاج نزده داشت. یگ از دوستان عمو 

ش کرد. جالل رفت شاغ  بود، زنده موند و اومد خیر

 جسد عمواردالن. اون رو با دوستش با هم یه جای خییل

دور خاک کردند و تاج رو هم اونجا گذاشتند. از ترسشون 

 .به تاج و جواهرات دست نزدند

سها ابرو درهم کشید و حرف فتانه را به یاد آورد. مازیار 

یونس را مجبور کرده بود تاج را از یک قیر خارج کند. آیه 

 .کشید

 ؟اون جواهرها، همونایی هست که پشت آینه بود -

نه مقداری جواهر عالوه بر سکه نه، صمصمام توی دفی-

هاش و پرسش در زمان آره. به هرکدوم از نوهبه دست یم



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ها داد. سهم  طال رو  خودم گردن مادرت حیاتش از اون

 !آویزون کردم

هایش را با غم بست. همان جواهری که به سها چشم

چشم شمس نشسته بود و همیشه مشتاق بود بداند 

ی که خود سها چگونه به دست سها رسیده است ز . چیر

 نزده بود
ز
 .هم از آن خیر نداشت. مادرش هرگز حرف

هاش رو به طمع انداخت چون از ها، نوهفروش همون-

 
ی
ز صمصام رو وادار کرد باف تاج شنیده بودند...همیر

گفت اگه جواهرا رو با تاج مخقز کنه. مادرم همیشه یم

ک ی اون پوال زیر زبونشون نرفته بود، اونطور هال مزه

ها و جواهراتش دست شدند. تنها کیس که به سکهنیم

ز  نزد، پدر من بود. هرچند اون بدبختم ش سالم زمیر

 .نذاشت و تو جوویز مرد

 ؟های پشت آینههمون سکه-

قدیس ش تکان داد. سها روشی را باز و گردن دردناکش 

 ؟را لمس کرد. این گنج بالی جان بود یا طمع
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آقایوسف گفتید؟! مثل  شما جای دفن تاج رو به -

 ؟نامه که به دستش دادید وصیت

ی نداشت. - ز وصیت رو به دستش دادم چون چیر

نامه جای مخقز رو پیدا نکرده عمواردالن از روی وصیت

 نیم
ً
دونیم چطور بهش رسیده بود. قسمنی که بود اصال

ی نداشت. یوسف های نادر بود، هیچبرای بچه ز چیر

و اون قیر رو باز کرد، اما  دوست عمواردالن رو پیدا کرد 

فقط جواهرات رو برداشت! ما همه شنیده بودیم تاج 

هطلسم داره و روی ش هرکیس بنشینه یم  .میر

 ساختنش! سها زمزمه کرد: کاش یم
ً
فهمیدم چرا اصال

خواستند اون رو کیسر به آدیم که یمشاید برای پیش

ر  از اشا ًشه، احتماال بکشن! ویل اینکه چرا دفن یم

 یمهمیشه
ی
 !مونهمخقز تاری    خ باف

ه - کار آقایوسف باعث شد تاج، اول جون محمود رو بگیر

و بعد یونس رو! هردوشون از تاج توی اون قیر خیر 

به به  داشتند...هرچند محمود بدبخت قبل از زهر، رصز

 .شش جونش رو گرفت
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 مانده
ی
ی آب را ش کشید و به قامت سها نگاه قدیس باف

دانست این دخیی خاص است. روز اول یم کرد. از همان

ای فعالیت از همان وقنی که فهمیده بود در چه زمینه

د  .دارد از او ترسیده بود. سها گردن دردناکش را فرسر

 ؟چرا به کیس نگفتید اردالن مرده-

 .قدیس لبخندی تلخ زد

گفتیم اردالن پریس...اگه ما یممثل اون پلیسا سؤال یم-

ز یم مرده، تاج هم پیدا  دفن  شد. اون تاج باید اعماق زمیر

ز اون قیر طمع کرد. عاقبتم یم
موند. یوسف با شکافیی

ش رو گرفت و حاال جون خودش رو همون تاج جون بچه

ه! من به اون زهر اعتقاد ندارم...اون تاج نفرین داره یم گیر

 !داره

سها ناراحت ابرو درهم کشید. شاید حق با قدیس بود. به 

ماند. رد. به اثر نیش ماری که تا ابد یمدستش نگاه ک

 .بود خودش هم اسیر نفرین تاج شده

 ؟دونید شما ماجرای کتاب رو یم-

 ؟بهار درآوردید  اویز که از خونه خیابون-
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سها ش تکان داد. پلیس گفته بود داخل جعبه، چند 

شمش طالی قدییم و یک کتاب خظ وجود داشته 

 متعلق باست
 
ه وراث قمر بودند و قرار . طالها  قانونا

اش دهد. کتاب هم ها را تحویل مادر و دایی بود پلیس آن

 .گردیدشد یا خریداری یمبعد از برریس یا برگردانده یم

دونستیم ما خییل دنبالش گشتیم ویل پیداش نکردیم. یم-

ز سیدجالل باید به آب انبار ربط داشته باشه، برای همیر

 .پس گرفت، اونجا رو بستوقنی خونه رو از مستأجرش 

 ؟ی اون قطعه، آبش رو خایل نکردید وسیلهچرا به-

کردند دونستیم کاربردش چیه...با دست خالیش یمنیم-

انبار شد. وقنی قنات خشکید، ما هم آبویل دوباره پر یم

مرور توسط رو خایل کردیم و درش رو بستیم...اما انگار به

 .شده بودانشعابایی که بهش راه داشت، پر 

 .کاش صمصام خودش ارث طال رو بهش داده بود-

اث به طال برسه...شاید صمصام پرسش - نادر نذاشت میر

 از کتاب و اون طالها نزد و رو یم
ز
شناخت که حرف

 .مخفیش کرد
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کرد. دلش هایش را تر کرد. شش درد یمسها لب

 .خواست پیش پدرش برودیم

از ازدواج حیدر ها غیر هبچ وقت دایی گفت که موسوی-

ها ها داشتند؟ اونو طال و بعد شما چه ربظ به حسینز 

 ؟دونستند رو یم از کجا اشار صمصام

ز و معتمد شهر بوده... جد بزرگ موسوی - ها امیر

ره پیش اون و بدون فاش عنوان یک مسافر یمصمصام به

گه مراقب زنش باشه و بهش پول کردن هویتش بهش یم

ره...اون مرد نه بسازه و از اونجا یمده تا براش خو یم

کنه تا چندین سال از اون زن و خونه مراقبت یم

فهمه صمصمام کیه و چون صمصمام برگرده. بعدها یم

ده، رازش رو حفظ آدم امینز بوده و صمصام قسمش یم

ز موسوییم آد! ها از ماها خوششون نیمکنه...برای همیر

 .د حمایت کردندکنند از یه مشت آدم دز چون فکر یم

 .راه هم نیستسها فکر کرد چندان یر 
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 موسوی-
 
ها  از حشمت، پرس قمرالملوک، مراقبت بعدا

 ؟کنند یم

دونستند ثروت این آدما، از راه درسنی به نه! چون یم-

زادشون دست نیومده بچه رو به نوکر خونه

 سپارن...اونا حنی یک روز هم توی خونه خیابون بهار،یم

 نکردند
 

 .زندیک

ز داشت که  سها پالتویش را برداشت و ایستاد. عزم رفیی

 .حرف قدیس متوقفش کرد

گفت سدبابا، بهش گفته بود که حشمت، درد جالل یم-

و بال داشت و جنز بود. آروم و قرار نداشت...دیوونه 

...چطور بگم...یه محل از دستش عاجز  بود...یعنز

 .بودند

ست. قصد قدیس واضح بود سها با قلنر پرتپش چشم ب

اش نشسته بود. قدیس گفته بود و تیر درست میان سینه

هایش دارد. به مادرش فکر کرد و مادرش جنون در رگ

ای که یک عمر شنیده بود ارث در آن سهم دارد. بیماری
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پاشید. سها آب های قدیس نمک بر زخمش یمحرف

 .دهانش را قورت داد و لرزید

 ؟دادند پس چرا حشمت رو زن -

پرس بوده کردند اگر زنش بدن خوب یمفکر یم- شه! پیر

ی فقیر بوده...از دن...زنش از یک خونوادهکه زنش یم

دن فقط برای کم کردن اینا که دخیی شوهر یم

کنه ویل عقل زایی یمخور...زن بیچاره سه شکم مردهنون

شه. شکم آخر رو که زایید، حشمت حشمت خوب نیم

یز کرد. زن بدبخت موند و طال...یه آو خودش رو حلق

 .بچه یتیم

سها به شنوشت عجیب طال، ثریا و مژده فکر کرد. سه 

زیز که با یتییم بزرگ شده بودند. یتییم انگار از مادر به 

 .دخیی رسیده بود و تا مژده ادامه داشت

موسوی ها طال رو بزرگ کردند یا بازم بخشیدنش به یه -

 ؟خونواده
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ی بره توی خونهو با بچه، یمصمصام عروسش ر -

فرسته...طال مثل ثریا و خیابون بهار و براش ماهیانه یم

 .گن شبیه مادرش بودهمادرت خییل زیبا بوده...یم

هاش بدشون ها که از صمصمام و بچهچرا موسوی-

 ؟اومد، طال رو خواستگاری کردند یم

زنه و با طال شه! قید خانواده رو یمحیدر عاشق یم-

کنه...صمصام از خداش بوده با آدمایی مثل  یمعرویس

کنه. اگه طال با شیر ها وصلت کنه و قبول یمموسوی

دادن به جالل، جونش رو نجات نداده بود، هیچ وقت 

کردند. اینطور که همیشه بانو دوتا برادر با هم آشنی نیم

تونسته به بچه شیر کرد، مریض بوده و نیمتعریف یم

کرده! جالل داشته ی همه رو رد یمبده و جالل سینه

آد و جالل رو رسه به حیدر و اون یممرده که خیر یمیم

گردونه. جالل و ثریا دو سال با هم بره و سیر بریمیم

  .شیر بودندهم

شهناز با سینز چای وارد شد. صورتش رنگ پریده و برق 

هایش نبود. نه او آن زن سابق بود و نه شفاف چشم
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دارند.  مرد. سها فکر کرد که هر دو حق صدرالدین آن

شمس مالقایی نداشت و معلوم نبود کجا زندایز است و 

ی منتظر دادگاهش بود. عالیه به دلیل قتل و گروگان گیر

ی مسلحانه زندان بود و منتظر حکم، و حبیبه سکته

 
 

مغزی کرده و فرزندانش رهایش کرده و رفته بودند. زندیک

 صبآن
 

ورا از هم پاشیده بود. قدیس ها هم مثل زندیک

چای را برداشت. دستش چنان لرزیسر داشت که چای 

روی دستش ریخت. شهناز شاسیمه دستش را خشک 

کرد ویل قدیس آخ هم نگفت. با غم فنجان چای را  روی 

ز گذاشت و به خارج شدن صدرالدین نگاه کرد. شهناز  میر

 .برای آوردن پماد ایستاد

 ؟ند طال و سدحیدر رو هم کشت-

ه ماندوحشت  .زده به دهان قدیس خیر

! من بچهکیس نیم- سال بودم که شنیدم طال دونه، دخیی

 
ز
و شوهرش مردند و بعد دیگه هیچ وقت ازشون حرف

ام یا کس نگفت اونا بچهنشنیدم. هیچ ای داشتند...بزرگیی

 .دونستند...هیچ وقت نفهمیدمخواستند بگن یا نیمنیم
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 ؟یا مژده مادرمیک فهمیدید ثریا کیه؟ -

ی من دونستم. قصهبعد از ازدواج با جالل! تا قبلش نیم-

 ؟دویز و سدجالل رو یم

دونم چرا وقنی اونا مخالف ازدواج ثریا و جمال نه و نیم-

 .جالل عرویس کنیدبود، اجازه دادن شما و دایی 

 .قدیس آه کشید

خاطر تر بودم. ملوک بهتر ویل زشتمن از خواهرم بزرگ-

ی قشنگیش گایه خواستگار داشت اما من...نه! پیشینه

خانوادگیمون و یر پدر، بزرگ شدنمون خواستگارای 

داد و کیس حنی با وجود ثروتمون خوب شهر رو فراری یم

شونزده ساله بودم...شده بودم خواستگارم نبود. پونزده

کرد...نه ی بدعنق که کیس نگاهم نیمیه دخیی ترشیده

  ِپدر و زیر دست زن مادر داشتم نه
 

 عموتورج زندیک

 !سخت بود
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ی راه ایستاد. نگاهش با سها درهم گره شد. شهناز میانه

 .شهناز با غم زمزمه کرد

ای این خونواده...یتییم کشیدنه! آه قمر - قسمت دخیی

 همه
 

مون رو به آتیش کشیده! اون تاج نفرین زندیک

ای ما نفرین  !نشدهنداره...دخیی

را گفت و از اتاق خارج شد. قدیس به خروجش نگاه  این

 .کرد و آه کشید

 ؟خانمبعد چی شد، قدیس-

، دخیی - ز  .بشیر

 .سها پالتو را روی پا انداخت و نشست

یک روز توی کوچه چندتا جوونک مزاحمم شدند. این -

ا برای شهرای کوچیک خییل بد بود...یر  ز شدم آبرو یمچیر

گفت مردا نااهل نیم رسید. کیساگه به گوش کیس یم

 قدیس مرضز داشته که از نزدیک بودند...یم
 
گفتند حتما

کردم که سدجالل رسید و یه کتک اونا رد شده...گریه یم

حسایر بهشون زد...همون وقت جالل تبدیل شد به 

 .قهرمان من...با اون ابهنی که داشت دل نفهم من رو برد
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 ؟دایی چطور اومد خواستگاریتون-

بور شد. حکایتش شد حکایت صواب کردن بدبخت مج-

ی زدهو کباب شدن...همون موقع که جالل من فلک

ز  ز بلند بشم، خورده رو کمک یمزمیر کرد تا از زمیر

عمواردالن و عموتورج رسیدند و فکر کردند من رو اذیت 

ی موسوی رو کرده. کیس نبود که خونواده

باش دونستند جالل کیه و نظایم شده و بانشناسه...یم

باهاش خوب نیست...از خداشون بود من رو وبال گردن 

 و دعوایی بود و جوون
تر! کیس بکنند. عمواردالن جویسر

ی سدجالل و به پدرش گفت یا پرست رفت در خونه

ه یا آبرو برات نیمدخیی برادرم رو یم ذارم. اونام با گیر

مییل اومدند خواستگاری من و جالل از چشم باباش یر 

وچرا عقد کردیم و جالل شد دوماد ون چونافتاد. بد

  .ی ماشخونه

 :سها آیه کشید و قدیس با صدایی لرزان ادامه داد

جالل مرد خییل خویر بود...حنی وقنی عقیم شد اونقدر -

مرام داشت که من رو پابست خودش بکنه. هرچند که 
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منت کنارش موندم. جالل  اونقدر محتاجش بودم که یر 

ول کنه و بره...هم من رو و هم مژده تونست ما رو یم

بار باهام بد تا  رو...اما ول نکرد...مرد باخدایی بود...یک

بار درشنی نکرد...من رو پایبند خودش کرد.  نکرد...یک

کردم. چند سال از گفت رو گوش یممنم هرچی یم

عرویس ما گذشته بود که برای بار اول ثریا رو دیدم. زیز 

ونه ویل نگاه جمال بهش خواهرانه گفتند خواهرشکه یم

کم دستم اومد که ثریا پچا بلند شد و کمنبود...پچ

عموشونه! و من یم دونستم که تنها عموشون، دخیی

شوهر طال بوده! پاپیچ سدجالل شدم. سدجالل به من 

حقیقت رو گفت و ازم خواست اون رو فاش نکنم. 

ترسید ثریا رو هم بکشن. جالل عاشق خواهر یم

ز قبول کرد مژده رو نگه دارهرضا  .عیش بود. برای همیر

ز به حیاط نگاه کرد.  قدیس سکوت کرد. سها غمگیر

زدند. به صدرالدین کنار پدرش ایستاده بود و حرف یم

سمت قدیس چرخید و به شهناز نگاه کرد که برگشته بود 

 .زدو با آرامش دست قدیس را پماد یم
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مدیونه...اگه ازش  زرگمجالل بیشیی از مادرم به مادربدایی -

زور شوهرش بدند، ذاشت بهحمایت کرده بود و نیم

 .وضع مادرمم این نبود. دیدار اونام که افتاده به قیامت

قدیس لرزید. دست روی دست شهناز گذاشت تا 

 .متوقفش کند. سها ایستاد

شما هم خییل مقرصید...نگذاشتید آقایوسف با -

امن زدید...شما خواهرتون عرویس کنه و کینه رو د

های مخقز خونه مراقب مادرم نبودید...مراقب راه

 !خانمکاری کردید، قدیسنبودید...شما...خییل کم

 .پریده به سها نگاه کردقدیس رنگ

ی این چند ماه در این هفتاد و هشت سال عمرم...اندازه-

خاطر یونس که از مژده دورش کردم پشیمون نبودم....به

ز کاریخاطر کمپشیمون شدم...به هام و نادیده گرفیی

وآمد یوسف به خونه و زندگیم پشیمون رفت

ای که خاطر مژده و ترس و غمش و مادریشدم...به

نتونستم در حقش بکنم پشیمون شدم...اما هیچ وقت از 

دور کردن خواهرم از یوسف پشیمون نشدم...یوسف 
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رو خییل آدم پستیه! بعد از مرگ مادر و پدرم، روزگار من 

بیشیی از مادرش، اون جهنیم کرد. دست بزن داشت و 

هکرد، من کلفت یر فکر یم مواجبشم! ملوک رو و جیر

دوست داشت و چون من مونده بودم و دستش به 

داد. شانس آوردم که بعد از رسید آزارم یمملوک نیم

عرویس من و جالل، عموتورج مرد و عمواردالن به هوای 

 .ر ملوک دستم افتادگنج از شهر رفت و اختیا

 را برای سها از کینه
 

ی قدیس لرزید. این کینه زندیک

ها جهنم کرده بود. برای یوسقز که شنیده بود زنش خییل

را دوست ندارد! برای ملوک و حنی برای شمس! نگاهش 

روی دست لرزان شهناز نشست. قدیس به شهناز هم بد 

 .کرده بود
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ز ما به اتاق  باز جلویی آن هم قبل از عرویس دلبا رفیی

هایم بیداریفتانه با محمود، ترس من بازگشت و شب
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زیاد شد. شهناز متوجه عصنر بودنم شده بود ویل 

کرد، حرف بزنم. آن توانستم با او از آنچه هراسانم یمنیم

گرفت وآمد زیاد داشت و کیس من را جدی نیمخانه رفت

 کرد. یمو باور نیم
ز
 است او متوجه اتاق ما دانستم کاف

د. از او بیشیی از مازیاری که  شود تا آزارهایش را از شبگیر

 .آمدکرد، بدم یمدزدی یممقابل دله

تواند مثل پرسعمویش، فهمیدم چرا اردشیر نیمنیم

ی بزرگ صدرالدین هم صدرالدین، باشد. هرچند جثه

 رفت. ترساند ویل مهربان بود و چشمش هرز نیممن را یم

در عوض با آمدن اردشیر هیچجای خانه برایم امن نبود. 

ز یم توانست محل قرارم باشد و نه اتاقم. حبیبه نه زیرزمیر

بار برای شهناز گفته بود  اردشیر را دوست داشت و یک

یک است،  پرسعمویش پول زیادی دارد و با یوسف شر

ز یوسف به او اجازه وآمد در خانه را ی رفتبرای همیر

دانستم باید حرف شهناز خندیده بود و من نیمدهد. یم

ده ی اردشیر بود و حبیبه را باور کنم یا نه! حبیبه شسیی

ار بودم از حبیبه بدم من همان ز قدر که از اردشیر بیر
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آمد. شهناز اعتقاد داشت اگر اردشیر پولدار است چرا یم

با دخیی یوسف ازدواج نکرد و فتانه نصیب محمود شد و 

 .دانستمرا خوب یم من جواب آن

ز بودم، اردشیر به مازیار گفته  یک بار که داخل زیرزمیر

ار است حنی اگر مالک تمام دنیا بود از حسینز  ز ها بیر

 .باشند و بعدها چقدر برای فتانه و احوالش گریستم

که هایم ادامه داشت تا آنقراریها و یر وضع ما و ترس

خوابم برده بود که شب کنار شهناز ان اتفاق افتاد. نیمه

م. دیدن صورت  صدای جییعز باعث شد از خواب بیی

هایی که در تاریگ دودو ی شهناز و چشمزدهوحشت

زد، نشانم داد که شهناز هم مثل من در تله اسیر شده یم

 .است

دایی دور بود و صدای جیغ شهناز به گوش اتاق دایی و زن

  .زد بغل کردمکیس نرسید. او را که دل یم

خواب...خواب دیدم...یگ...یگ بهم دست -

 .م رو فشار دادم...سینهزد...سینه

 :آب دهانم را قورت دادم و زمزمه کردم
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 !خواب نبوده...اون...اون مرد بوده-

 .اخم درهم کشید و کنارم زد

-" 
 
او"ی تو نیست مژده! "او"یی وجود نداره! من واقعا

 .حسش کردم

ز بار نگاه شهناز شبی دایی شده بود. قلبم ه زنبرای اولیر

شکست و به شهناز که پشت به من خوابید، نگاه کردم. 

نگاهم در اتاق تاریک چرخید. نور ماه روشنایی اندیک به 

اتاق بخشیده بود. ایستادم و تمام دیوارها را لمس کردم 

جایی نبود. از ترس تا صبح نخوابیدم. اما اثری از جابه

ز بههمه تا اینکه دو شب بعد  ظاهر تمام شده بود چیر

بار او دهان شهناز را بسته بود تا  ماجرا تکرار شد. این

ترسید و من دیگر سیع نکردم با او فریاد نزند. شهناز یم

حرف بزنم و هویت او را برمال کنم. از قرار معلوم اردشیر 

ی ماجرا بارهی دیگری یافته بود. با تکرار سهنامرد طعمه

وع دوباره دایی های من شهناز با زندرایای شبو شر

حرف زد، اما نتیجه همان شد که انتظارش را داشتم. فکر 
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کرد که جنون من به شهناز شایت کرده و تصمیم به یم

 .جدایی ما گرفتند
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ی من باعث شد که شهناز زدههای وحشتدیدن چشم

هایش را فراموش اش بخواهد حرفمانع شود و از خاله

شب شهناز مثل من بیدار نشست ویل خواب  کند. چند 

ها کسل بر او غلبه کرد. ترس در تنمان نشسته و صبح

کرد. پدرش را پرید و گریه یمبودیم. شهناز با هر صدایی یم

ترسیدم که گیر شده بود. من یمخواست و بهانهیم

 از من جدا کنند. حرف
 
هایم را نوشتم بخواهند او را واقعا

چه را به هایم را بخواند. خواند شهناز دادم تا حرف و دفیی

ز نگاهم کرد. باز هم باورم نکرده بود و این بیشیی  و غمگیر

 .از آزار او برایم دردناک بود

شنید و باور از شهناز به "او" پناه بردم. کیس که یم

کشیدم. حواسم را کرد. با "او" برای فرار نقشه یمیم

 .کردم تا کیس آزارم ندهدجمع یم
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های عجیب و پر وب به خاطر دارم که یگ از مهمایز خ

قدیس دایی وآمد آقایوسف در خانه برقرار بود و زنرفت

ی عالیه تکهشاغ لیالخانم رفته بود تا با هم لحاف چهل

را تمام کنند و ما در قسمت خودمان تنها بودیم. با تکرار 

ز تمام شده کرد که همهنشدن ماجرا شهناز خیال یم چیر

دانستم که اردشیر همیشه نبود که ت و من خوب یماس

کارهایش هرروزه باشد. او زیرک بود و به دنبال فرصت. 

شب ترس مانع خوابیدنم شد و شهناز با آرامیسر آن

بیشیی از همیشه در خواب بود. شم روی گردنم تاب 

ز خواب و بیداری اسیر بودم که سایهیم ای خورد و بیر

قصد داشتم او را گیر بیندازم تا داخل شد. هوشیار شدم. 

زدم، اما حرفمان را باور کنند. پس خودم را به خواب

تر بودن شهناز و هوشیار بار سمت خودم آمد. بزرگاین

ی قدییم آمده بودنش او را ترسانده بود که شاغ طعمه

هایش که روی بود. از وحشت و استیصال لرزیدم. دست

د بزنم، دستش بلند شد و تا دا تنم لغزید دهان بازکردم

روی دهانم نشست و فشارش بیشیی شد."او" مقابلم قد 
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" دست روی دهانم که شل کشید و فریاد زد "گازش بگیر

شد و سمت گلو رفت، با تمام توان گازش گرفتم. تا صبح 

به شهناز زل زده بودم. صبح زود شهناز از خواب بیدار 

  .زده شدتتر از همیشه بود و با دیدنم وحششد. گیج

 ...گازش گرفتم...رفت-

ام چرخید و وحشت ریختهنگاهش روی لباس برهم

هایش را پر کرد. دیواری که در مخقز داشت را چشم

اش نشانش دادم. قصد داشت برای بار دوم پیش خاله

 خیر داشت. دایی از راهبرود که نگذاشتم. زن
های مخقز

یوسف دیده  دانستم چون چند بار او را هم به همراهیم

 فکر یم
 
کرد این قصه را من از خودم پرورش بودم. حتما

 .مداده

 !کنندکنه! نگو...جدامون یمباور نیم-

 ؟اون...اون یک بود -

گفتم شاغم الل شدم. از ترس زبانم بند آمد. اگر یم

کس و من رسید. هیچکس به او نیمآمد. زور هیچیم

 .دخیی یتیم کوچگ بیشیی نبودم
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 !کسکس...هیچهیچ-

از فردای آن روز شهناز بیشیی از قبل مراقب بود. دخیی 

اح هم  بینوا ترسیده بود و حنی بدون من تا مسیی

دید و من از دایی همه را از چشم من یمرفت. زننیم

چشم او! بودن شهناز را دوست داشتم. اینکه کیس شبیه 

من بود را دوست داشتم. شهناز مثل من داخل 

چه چهاش دفیی ز کرد. بخیسر را در دفیی وع به نوشیی ی شر

چه ی خودش. خط او من نوشت و بخیسر را در دفیی

ز همراز از "او" فاصله خوش تر بود و من راضز از داشیی

 .گرفتم

دایی را مجبور کردیم که دار قایل را مقابل در مخقز زن

توانست اش مشهود بود ویل مقابل دایی نیممییلبزند، یر 

ها مقابل در اتاق بالش رف بزند. شباز راه مخقز ح

خوابیدیم تا اینکه آزارهای شبانه چیدیم و هوشیار یمیم

ی اردشیر را احساس های آزاردهندهتمام شد. نگاه

شدم، ترس شهناز رفته کردم. از کنار شهناز دور نیمیم
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شد، من وآمد او با یوسف تمام نیمبود ویل تا رفت

  .ترسیدمیم

فایده. این با یوسف دعوا کرده بود ویل یر دایی چند بار 

 .گرگ خیال نداشت بره را رها کند
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وآمد مردهای جوان به خانه نگران بود و دایی از رفت

خواست چند بار شاهد بحثش با قدیس بودم. او یم

ک امنیت گفت خانهی جدا تهیه کند و یمخانه ی مشیی

برویم چه کیس مراقب گفت اگر دایی یمندارد و هر بار زن

 .یوسف و کارهایش باشد

ز زن  دایی باعث دعوای مفصیل بیر
دایی و نارضاینی

وآمد مازیار و اش کم شدن رفتآقایوسف شد و نتیجه

. برای مدیی آرامش به خانه بازگشت. عرویس  اردشیر

ی عرویس فتانه بلند شد. عالیه تمام شده بود که زمزمه

 خانه یمخانه پر از هیجان بود و من ا
ز

ترسیدم. ز شلویع
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، مازیار و اردشیر به ز خاطر آوردن جهاز عروس به زیرزمیر

  .وآمد داشتندمدام در خانه رفت

ز آرام یمهمه گذشت تا اینکه چند روزی آقایوسف به چیر

وآمد اردشیر و مازیار مسافرت رفت. وقنی او نبود، رفت

دن های خانه برای دیشد. خانه خایل بود و زنهم کم یم

جهاز دخیی همسایه رفته بودند و من از خداخواسته به 

ز پناه برده بودم تا با خیال راحت کنار خمره ی زیرزمیر

آن « او»ها ناخنک بزنم. شور و تریسر بنشینم و به آن

هایی که با ولع روز آرام بود. مقابلم نشسته بود و به تریسر 

که زد  با دوستانش حرف یم« او»کرد. خوردم نگاه یمیم

ز باز شد. خودم را کنخر کشیدم. مازیار با قایل  در زیرزمیر

ز رفت. نگاهش گشت و   وارد شد و به انتهای زیرزمیر
 

بزریک

ها یافت و نیشخند زد. صدایش در من را کنار خمره

 .گوشم پیچید

 !موش کور-

 .ی ابریشیم کشیددسنی روی قالیچه

 ؟کنز کیس بفهمه این نیستفکر یم-
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نداشتم. مازیار تنها کیس بود که مرا اش را دوست خنده

زد. هرچند از روی تحقیر و من از دید و با من حرف یمیم

او نفرت داشتم. قالیچه را برداشت و چشمگ برایم زد که 

در محکم به دیوار خورد و باز شد. مازیار خودش را پشت 

ها مخقز کرد و قالیچه را انداخت و من خودم را قایل

 .دمگوشه دیوار جا دا

ز هل    فتانه را به داخل زیرزمیر
محمود را دیدم که عصبایز

آمد و از ترس در خودم جمع شدم. داد. نفسم باال نیم

ترساندم. جا یمبود و حضورش در آنها یمفتانه باید با زن

نگاهم به سمت مازیار رفت. خودش را خوب مخقز کرده 

وبید و آمد. محمود فتانه را به دیوار کبود و به چشم نیم

و بیمار  پریدهنگاه من به سمتشان چرخید. محمود رنگ

 .بود

کار بیا اینجا ببینم...تو با اون عوضز توی خونه چه-

تونم زنم رو ببینم و اون زنم رو کردی؟ چرا من نیمیم

 !؟بینهیم
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گه خوبیت من زنت نیستم...ما نامزدیم...مامان یم-

ب نیست تو نداره! عزیزجونتم اومد اینجا...گفت خو 

 !بیای اینجا. برو

 .محمود پوزخند زد

دونم دلت باهام نیست و شوگوشت فکر کردی نیم-

 !؟جنبهیم

صورت فتانه زیر فشار انگشتان محمود بر گردنش کبود 

 .کردشده بود و خرخر یم

...بعد...بعد تو با اون - من دوستت داشتم عوضز

ز یمهمهیر   ؟چرچز چیر

د. محمود از معشوق فتانه نگاهم به سمت مازیار چرخی

دانستم هنوز هم با او شوشی زد. مردی که نیمحرف یم

 .دارد

رم. حق با ِسدباباست...شماها خونتون کنم یمولت یم-

رم و تو با هر کثافنی که کنم و یمپاک نیست. ولت یم

مخوای بگرد...اما قبلش حقم رو ازتون یمیم  .گیر
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زد. رنگش به یم صورت محمود عرق کرده بود و نفس

رفت. دست روی شکمش گذاشت و عقب کبودی یم

کشید. فتانه قدیم به او نزدیک شد ویل پشیمان به 

ز  ز برداشت و او را روی زمیر سمت در دوید. محمود خیر

ز محمود و مازیار انداخت. قلبم تند یم زد. نگاهم بیر

ای در دست داشت و به محمود چرخید. مازیار کوزه

رس نگاه آنشد ویلنزدیک یم  .ها نبود هنوز در تیر

ی داشت که بابات دستش - ز اون...اون تاج یه چیر

م...حقم رو از تو  نزد...نزد! اگه جواهرا رو هم نگیر

م. نیمیم ذارم بهم بخندید! بابام شاید احمق باشه ویل گیر

خواید تجارت با آلمان داشته باشید؟ فکر من نیستم. یم

کنه و تو کار عتیقه کار یمدونم بابات داره چکردی نیم

 ؟است

زد تا از زیر بدن محمود رها شود. وپا یمفتانه دست

محمود لباس فتانه را پاره کرد و او جیغ کشید. تن لرزانم 

کشید. مازیار به ایستاده بود و هیش یم« او»را بغل زدم. 

ز برداشت اما قبل از آن یوسف با چویر سمت آن ها خیر
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ر محمود زد. نفهمیده بودم یک که برداشته بود به کم

 .کردمآمده است. احساس تهوع یم

 .پدرگم شو، یر -

اون مال منه...زن...زن منه! یوسف چوب را بلند کرد و -

به به ایناش همزمان شد با نیمرصز ز شدن محمود و رصز  خیر

ز پیچید و  بار بر شش فرود آمد. صدای بدی در زیرزمیر

د روی تن فتانه خون روی دیوار پخش شد. پیکر محمو 

ز بود و او جیغ یم زد. خون از ش محمود روی زمیر

کرد. بوی تند ادرار ریخت و یوسف مات فقط نگاه یمیم

ون یمام پیچید. قلبم داشت از سینهزیر بینز  زد. ام بیر

اشک صورتم را خیس کرده بود و ترس به جانم افتاده 

زد: "کشتنش...تو رو هم در گوشم وز یم« او»بود. 

خوان بکشنت...کشتنش...تو رو هم کشن...یمیم

 "!خوان بکشنتکشن...یمیم

جان محمود را مازیار باالخره خودش را نشان داد. پیکر یر 

از روی فتانه بلند کرد و بدن برهنه و شخ از خون فتانه 
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نمایان شد. نگاه مازیار روی فتانه چرخید و محمود را 

ز انداخت و دستش روی گردن   .محمود نشستروی زمیر

 .مرده، آقا! باید خاکش کنیم تا دردش نشده-
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ه بود. مازیار دوباره تکرار کرد  :آقایوسف به جسد خیر

 !بذارید خاکش کنم، آقا-

ز نگاهش کرد   .آقایوسف تیر

 .کنماالن زنا میان! از اینجا برو...خودم درستش یم-

 ؟تونید تنها؟ تنها یم-

 !برو، مازیار-

ون فرستاد. نگاهش قبل از فریاد یوس ف مازیار را به بیر

ز روی من بود و بعد روی تن فتانه! فتانه پر سوز  رفیی

 .کردگریه یم

گریه نکن...گریه نکن، فتانه...پاشو برو لباست رو -

باش تا  عوض کن. شیی دیدی ندیدی، فهمیدی؟ مواظب

ی صولت...با رید خونهشب کیس نیاد اینجا. شب یم
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قرار گذاشتیم از قبل...به مادرت بگو بیاد قدیس و لیال 

اینجا...این گند رو باید یه جوری جمعش 

، مبادا کنیم...سدیحنر پوستمون رو یم کنه! بجنب دخیی

 !قدیس و جالل بفهمن

ز خیس شخوردم. یوسف  ز فتانه روی زمیر
ون رفیی با بیر

 .باالی ش محمود نشست

شت رو توی کاری که نباید فرو کردی...تو -

ز یم مردی...دیدم دست به اون تاج طوری یممردی...همیر

ه...نباید لعننی زدی. هرکیس به تاج دست بزنه یم میر

خان حق افتاد! صمصمامخونت گردن من یم

  !داشت...این تاج...نفرین شده

به زد  .ایستاد و با پا به پیکر محمود رصز

هم چرا دنبالم اومدی؟ پدربزرگت اومده بود دنبال به-

نامزدی! حق نداشت این کار رو با من بکنه. خدا زدن 

 .خواست و تو تاوان اشتباهش رو دادی

ز چرخید و من را کز  آقایوسف ایستاد. نگاهش در زیرزمیر

 .ی دیوار پیدا کردکرده گوشه
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 ؟شهها چی یمدیدی عاقبت فضول-

 .زده نگاهش کردموحشت

، کنار محمود چالت یم- ون. حرف بزیز  .کنمبرو بیر

حال ترس ایستادم و به حیاط فرار کردم. از ترس یر با 

دوباره در شم « او»شده بودم. پاهایم کرخت شده بود. 

...تو رو هم یمیم»کشید: جیغ یم ز کشن.. کشنت...ببیر

  .میان حیاط از هوش رفتم«. کشنتکشن...یمیم

جالل باالی شم نشسته وقنی به هوش آمدم که دایی 

وش رفته بودم. انگار الل بود. یک روز تمام از ه

یک لحظه رهایم « او»ترسیدم. بودم و از همه یمشده

ام قدر سابقهکشنت! انزد؛ یمکرد و دایم پچ یمنیم

سید چرا وسط حیاط غش  خراب بود که حنی شهناز نیی

 !بودم. برایم آب دعا آوردند ویل دری    غ از پرسیسر  کرده

د از مرگ او نفهمیدم محمود را کجا دفن کردند، اما بع

ز بههمه مینو، مادر محمود، بیمار دایی هم ریخت. زنچیر

شده بود. آقایوسف چو انداخته بود که محمود بعد از 

هم زدن نامزدی توسط پدربزرگش، از شهر رفته است به
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داد. ِسدبابا از پا افتاده و مازیار به دروغش شهادت یم

و  مینو وقتدایی کرد و زنجمال با پدرش دعوا یمبود. دایی 

کس از محمود خیر شد. هیچوقت رایه بیمارستان یمیر 

اش برهم خورده کرد. نامزدینداشت. فتانه مدام گریه یم

خواستم با شهناز حرف دادند. یمبود و همه به او حق یم

بزنم که مازیار شاغم آمد. هنوز حرفش در گوشم زنگ 

 .زندیم

، یم- ثل کشمت...ماگه با کیس حرف بزیز

 !؟محمود...خب

های زده فقط نگاهش کردم و این آغاز کابوسوحشت

، بعدی ام شد. تهدیدهای مازیار  به وحشتم از اردشیر

 .گرفتدر شم قدرت یم« او»اضافه شد و 

ی آقایوسف شده بود و ی حجرهکارهمازیار همه

! چشموآمد اردشیر به خانهرفت های ی ما کم و کمیی

آمد و من علتش برای فتانه کرشمه یمزد و حبیبه برق یم

دانستم. چند ماه از مرگ محمود و خیر ناپدید را نیم

  .گذشت که خیر رسید عقدکنان حبیبه استشدنش یم
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نامزد حبیبه، پرسعمویش اردشیر بود و خیر وقنی به گوش 

فتانه رسید، تا دو روز در تب سوخت و من و شهناز 

اردشیر است. فتانه دانستیم که محبوب ناپیدای فتانه 

آمد ویل برایش داد و از او خوشم نیممن را آزار یم

 .خوشحال بودم که گرفتار آن افیع نشده است

ان خانم مدام با با عقد کردن حبیبه، فتانه بیمار شد. جیر

ش مقرص  آقایوسف دعوا داشت و او را در بدبخنی دخیی

 همخاطر بهکردند فتانه بهها فکر یمدانست. آنیم

خوردن ازدواجش و ازدواج حبیبه ناراحت است و حال 

 .دادندبد او را به حسادتش ربط یم

با ازدواج اردشیر و حبیبه، آمدورفت اردشیر به خانه 

شکل دیگری گرفت. گایه به دیدار مادربزرگ همرسش، 

شد و آمد و گایه با حبیبه شب ماندگار یمزن عمولیال، یم

 .همراه داشتوس بهها تا صبح برای من کابآن شب

تر شده بودم و نگاه اردشیر حالم را بد تر و درشتبزرگ

کشید و کرد. در هر فرصنی دسنی به شوگوشم یمیم

 .کردحالم را بد یم
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ز تند پیش یمهمه رفت و انگار قرار بود آن روزها چیر

 
 

مان باشد. پرس عالیه به دنیا آمد و روزهای شوم زندیک

که مازیار از فتانه خواستگاری   حبیبه بار به شکم داشت

 .کرد

عرویس فتانه و مازیار، از عرویس حبیبه و عالیه زیباتر و 

تر. یک سال تر بود و عروس و داماد زیباتر و برازندهبزرگ

ی ازدواج شهناز بلند گذشت که زمزمهاز ازدواج فتانه یم

 .شد

 

 ۳۳۱پارت#

عمولیال دست به دست هم داده قدیس و زندایی زن

هیکل خواستند شهناز را برای پرس درشتبودند و یم

سهیال خواستگاری کنند. سهیال راضز بود و از او 

تر، همرسش بود. شهناز از حبیبه و عالیه متنفر بود راضز 

ها تا دیروقت در اتاق ترسید. شبو از صدرالدین یم

کمان یم کردم. در آن گریست و من فقط نگاهش یممشیی

 
 

م با بودن شهناز رنگ دیگری گرفته بود. اچند سال زندیک
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ترها گوششان خواست شهناز برود ویل بزرگدلم نیم

خواست با بود که یمبدهکار نبود. از صدرالدین بدم آمده

بران ی بلهکه برنامه  شهناز عرویس کند. درست زمایز 

 ،شهناز چیده شد 

ی اتاق جالل آمد. من گوشهجمال به دیدن دایی دایی 

 .گرفتندام یمودم و باز مثل همیشه همه نادیدهمشغول ب

تر دیده یمدایی  شد و هنوز بعد از دو جمال از همیشه پیر

گشت. پرسیک همراهش بود که سال به دنبال پرسش یم

خورد دیده است که محمود روز حادثه وارد قسم یم

جمال با فریاد ی ما شده و خارج نشده است. دایی خانه

خواست به ژاندارمری برود کرد. یمیمآقایوسف را تهدید 

 .و از آقایوسف شکایت کند

جمال و ِسدبابا در ی دایی سه روز بعد خیر آوردند حجره

اند. خیر آنقدر آتش سوخته و هردو اسیر آتش شده

ناگهایز بود که همه را از پا انداخت. شاگرد حجره که 

 خورد کهجالل بود، قسم یمسن دایی مردی میانسال و هم

بخاری نفنی خاموش بوده است، اما آتش از همان 
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جمال و ها، دایی بخاری نفنی شعله کشیده بود به قایل

 .سدبابا میان حجره مانده و جان داده بودند

گفت شک قدیس یمدایی تاب بود. به زنجالل یر دایی 

توانست ثابت سوزی عمدی است ویل نیمندارد آتش

بود و با آنکه دخیی  کند. بیشیی از قبل حواسش به من

 شده بودم، در آغوشم یم
 

اض بزریک کشید و به اعیی

  .کرددایی توجه نیمزن

 دایی  بعد از مرگ
 

مان. جمال و سدبابا، آتش افتاد به زندیک

ز خاله گیر شد و طوبا یک ماه بعد از حادثه بیمار و زمیر

همرسش پرسها را از او دور کرد و بر شش هوو آورد. بانو 

مینو و پرس دایی ود و دخیی بیمارش در خانه. زنمانده ب

جمال به همراه فهمیه و کوچکش بعد از مرگ دایی 

ز  جا ختم نشد، شوهرش از شهر رفتند. داستان به همیر

 .بانو هم از دنیا رفت

ی چهارده ی ساله بودم که مجبور شدیم از خانهدخیی

طوبا ی سدبابا کوچ کنیم تا مراقب خالهسپیدار به خانه
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. رفتنمان از آن ز جا با باشیم. هم شاد بودم و هم غمگیر

 .ازدواج شهناز همراه شد

عمولیال قرار عقد و وآمد و ارصار زنعاقبت با رفت

عرویس گذاشته شد. پدر شهناز برایش پول قابل توجیه 

تمام جالل برای عرویس او سنگگذاشته بود و دایی 

لیال ی محبوب گذاشت. از سمت دیگر صدرالدین نوه

ز علت،  بود و چون فرزندش بزرگش کرده بود. به همیر

ش عرویس مفصیل راه انداخت  .برای تک پرِس دخیی

صولت بزرگ خوشحال بود. دایی هنوز عزادار مادر و 

بود برای به سامان  پدرش بود و خاله عزم جزم کرده

رساندن فرزند خواهرش. در عرویس شهناز نه من شاد 

د. داماد هم چون عروس، فقط بودم نه عروس و نه داما

ام بزرگ  .بود ترها راضز به ازدواج شدهبه احیی

کم ی سدبابا، کمکیسر ما به خانهبا ازدواج شهناز و اسباب

ز ما از خانه ی آرامشمان بازگشت. تنها کیس که با رفیی

سپیدار گریه کرد، یونس بود! آن روزها آنقدر بزرگ بودم 

ز که بفهمم دایی مجبور است  برخالف میلش برای تعییر
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اث خواهرزاده و برادرزاده هایش کارهای حجره را میر

 .سامان دهد

ی همرسش پیدا هنگام خاله طوبا، شوکلهبا مرگ نابه

اث دوقلوها را به پدرشان داد و پرس کوچک  شد. دایی میر

ز حقشان آمد و بار از دوش دایی دایی  جمال، برای گرفیی

یی بیشیی از همیشه در خانه روزها، دابرداشته شد. آن

قدیس ساکت بود و انگار سکوت خانه دایی ماند. زنیم

 دایی روحش را زخم یم
ز جالل به زد که با هر بار رفیی

رفت و من را مجبور ی سپیدار یممأموریت، سمت خانه

دایی بیش از قبل کرد. شهناز نبود و زنبه همرایه یم

ز من را از زنسخت یم  دور و دورتر دایی گرفت و همیر

 .کردیم

کشیدم و با هر سانت کردم. قد یمدوران بلوغ را یط یم

شدم. با هر بار دیدن ها دورتر یمبزرگ شدنم انگار از آدم

هم انگار « او»شد. تر یمی سپیدار، برایم ترسناکخانه

دیدمش ویل بود. دیگر مثل گذشته نیم عوض شده

شد. گاه تکرار یمتر از همیشه در شم صدایش قوی
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کشیدم و قدر که کالفه جیغ یمزد، آنها حرف یمساعت

 .شدگاه دور یم

کردم که هرکدامشان برای از ترسیدم. فکر یمها یماز آدم 

ز بردنم نقشه ای دارند، حنی از یونیس که پشت لبش بیر

ز شده بود و نگاهش روی من شبیه نگاه اردشیر بود  سیر

ترها به ن را دور از چشم بزرگترسیدم. یونس گایه میم

" و کشید و زیرگوشم زمزمه یمآغوش یم کرد" تو مال منز

 .لرزیدممن تمام روز بعد از آن را در تنهایی یم

ها و رسید و حنی پنجه کشیدندیگر زورم به یونس نیم

ز   .دادهایم نجاتم نیمگاز گرفیی

 

 ۳۳۲پارت#

اشتنز و دی شهناز و پرسک دوستام خانهتنها شگریم

ز داشتم برای  کوچکش بود. پرسی چندماهه که یقیر

کشتنم نیامده است. حنی از تنها شدن با صدرالدین 

  .آمدترسیدم و از محبتش بدم یمیم
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در « او»خاطر شوهرش از من دور شده بود و شهناز به

 .کرد که صدرالدین هم دشمن استگوشم زمزمه یم

د و مازیار هنوز با دانگاه اردشیر بیش از قبل آزارم یم

ها هرکدام ونشان یمهایش برایم خطچشم کشید. دخیی

ز فرزندش را  فرزندی داشتند دوسه ساله و فتانه دومیر

قدیس دایی داد. زنپچ اطرافیانم آزارم یمباردار بود. پچ

ار بود و دائم به دایی شکوه یم ز کرد و از شوهر نکردنم بیر

ز به وقتشگفت همهخندید و یمدایی همیشه یم  !چیر

ی با وجود دایی غیم نداشتم. حنی اگر دخیی ترشیده

ی خانه را ها، گوشهای بودم که از ترس آدمسالهشانزده

ون ترجیح یم های قایل و دادم و خودم را با نقشبه بیر

 .کردمداستانشان شگرم یم

های قایل شده بود که یک ام به نقشدایی متوجه عالقه

بان پا به خانه گذاشت. زن مقابلم روز همراه زیز مهر 

گفت کروالل است اما حرفه اش طراچ نشست. دایی یم

 .فرش است
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های کم به طرحترسیدم، اما کماوایل از زن و لبخندش یم

مند شدم. زن مثل خودم ساکت بود روی کاغذش عالقه

روز که قلم ظریفش را در  و نگاهش آزاری نداشت. یک

زده دیدنش ترسیدم و وحشتدست داشتم شرسید. از 

کنج اتاق در خودم جمع شدم. کنارم نشست و قلم را به 

دستم داد. دستم را به سمت خودش کشید. خودم را 

بردار نبود. عاقبت کشیدم تا نزدیکش نشوم. اما او دست

ز کنارمان قرار داد و دستم را روی  کاغذ را آورد و روی زمیر

رج شد. دستم کاغذ کشید. آوای عجینر از گلویش خا

حرکت شدن من، حس در میان دستش بود. با یر یر 

خواهش حرکت داد و من از شوق دستم را در مسیر دل

ها صدایم دوست شدم. نقشکم با همراه یر خندیدم. کم

 .زدبینمان حرف یم

صدا داشتیم. وگویی یر زدیم و گفتها طرح یمساعت

. دایی شاد انگار صدای سکوتمان گویاتر از هزارکلمه بود 

ز زد. وقنی به کمک زندایی کمیی غر یمبود و زن دایی اولیر



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ام را بافتم از شوق گریستم. غافل از آنکه طرح قایل

 .وقت پایدار نیستخویسر هیچ

ز  قرار بود آن قالیچه را به شهناز هدیه دهم، به همیر

ون زدم و به علت به محض بریدن قالیچه، از خانه بیر

ویدم. چندین کوچه فاصله ی شهناز دسمت خانه

ی پر از درختشان خوشم داشتیم و من همیشه از کوچه

خواست من هم اش بود و دلم یمآمد. نامش برازندهیم

ک موخرمایی ساکن کوچه
ی بهار باشم. میان کوچه دخیی

ی کناری خارج شد و کرد. پرسی از خانهکوچگ بازی یم

کشید...پرس یماو را روی هوا چرخاند. "او" در شم جیغ 

خواست دخیی را اذیت کند. قالیچه را پرت کردم و به یم

سمتشان دویدم. دخیی را نجات دادم ویل او فقط جیغ 

د. کشید. پرس یم خندید. و یم« او»خواست بچه را بگیر

زدم. جمعینی اطرافم جمع شده بودند. من جیغ یم

کشیدند. جیغ ترسیده بودم "او" و دوستانش هو یم

ک در آغوشم گریه یمزدیم کرد. زیز دخیی را از م و دخیی

 .ها اطرافم شنیده میشدمن جدا کرد. زمزمه
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 !دیوونه است....دیوونه است-

کیس شهناز را خیر کرده بود که شاسیمه رسید. با 

دیدنش گریستم و به آغوشش رفتم. با گریه ماجرا را 

تعریف کردم. قدم از شهناز بلندتر شده بود و آغوشش 

کشید و زنها کرد. شهناز هیش یمالم را خوب نیمح

جالل من را کنان از کنارم گذشتند. همان روز دایی نچنچ

 .پزشک استگفتند روانپیش مردی برد که یم

ترسیدم ویل . از او یمها با من حرف زد مرد ساعت

ی از من پرسید. درباره« او»ی بردار نبود. دربارهدست

ک و من ترسیده فقط نگاهش  علت اذیت کردن دخیی

 .کردم

پنج روز با دایی به دیدارش رفتم. آنقدر برایم حرف زد تا 

کردم برخالف دایی کند چون فکر یمباور کردم، کمکم یم

 .استرا باور کرده« او»و شهناز، آن مرد 

 که "او" هم« او»برایش از 
 

زبان و گفتم. از بچگ

کردم. از ام شد. از کارهایی که برایش یمبازیهم

زد و از صدایی که در شم هایی که در شم یمحرف
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داد تا خودم را بزنم پیچید گفتم. از وقنی که فرمان یمیم

دیدمش ویل حرف زدم. از زمان حال گفتم که دیگر نیم

داد. از کودیک گفتم و مادرم. از دوسنی صدایش آزارم یم

  .که بعد از مرگ پدرم پیدا شده بود تا تنها نمانم

هایم تمام شد و مرد به دایی گفت بیمارم. گفت حرف

وفرن توهم دارم و گفتارم هذیان ز گونه است. نامم را شیر

ی شوم. وحشتم وقنی  گذاشت و گفت باید بسیی

ها نامید و دایی آن مرد را دکیی دیوانهدوچندان شد که زن

ی کند  .دایی تصمیم گرفت من را بسیی

های تلخ و دا فقط قرصپزشک ابتقراری من روانبا یر 

ی ز بار نکرد. دایی  امجورواجور داد و بسیی جالل برای اولیر

دایی دعوا کرد. حالم بد بود، نقایسر سیگار کشید و با زن

یهم آرامم نیم ام کردند و به شم کرد. عاقبت بسیی

« او»های بزرگ وصل کردند تا "او" برود ویل سیم

تر از قبل روی تخت حالخندید. هر بار یر ماند و یمیم

ز برایم مهم نبود. نه اردشیر و نه افتادم. دیگر هیچیم چیر

جالل و شهناز ها. بعد از آن، از دایی مازیار و نه سایر آدم
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ها را به شم وصل کردند تا هم بدم آمد. آنقدر سیم

 .تر شدرنگرنگ و کمکم« او»

 

 ۳۳۳پارت،#

ز مثل چساله بودم. هیوقنی به خانه برگشتم هفده چیر

کرد. حبیبه و سابق نبود. شهناز با احتیاط با من رفتار یم

کردند و فتانه حنی عالیه فرزندانشان را از من دور یم

شد. تنها کسایز که مثل صحبتم نیمی سابق هماندازهبه

جالل، اگر سیگار قبل بودند یونس بود و دایی 

 !گرفتمهای مداوم دایی را نادیده یمکشیدن

رفتم. پرسش راه اش یمبه ارصار شهناز به خانهگایه 

هایش واقیع بود ویل ترسید. خندهرفت و از من نیمیم

داد. شهناز تنها بود و دنیای من را دیگر رنگ نیم

ی رفت و ترسش از خانهصدرالدین دائم به جبهه یم

شد که من را مدام به آنجا بکشد. زیر بزرگش باعث یم

آرامش داشتم. مثل درخنی  درخت توت خانه، احساس
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ای که دیگر دوستش ی سپیدار داشتیم. خانهکه در خانه

 .نداشتم

ی بارها دیده بودم که حبیبه و عالیه از بودن من در خانه

گفت مژده آزاری برادرشان شایک هستند ویل شهناز یم

ی شهناز، است. شگریم من در خانهندارد و درمان شده

ها بود. برای پرسک با مورچه کردن به بازی شهابنگاه

کردم و او بدون پلک هایی از "او" تعریف یمشهناز قصه

  .خواستداد و تعریف دوباره یمزدن گوش یم

ی شهناز راضز بود و قدیس دعا دایی به رفتنم به خانه

هایش کرد کیس با من ازدواج کند و شاغ دعانویسیم

یه که آقایوسف به ام را بازکنند. گارفته بود تا بخت بسته

چرخید و نگاه آمد، یونس همچنان اطرافم یمدیدنمان یم

خرید. من دیگر به آلود مادرش را برای من یمخشم

ترسیدم، حنی ها یمی آنرفتم. از همهی سپیدار نیمخانه

ترسیدم یونس با مازیار برای کشتنم نقشه از یونس! یم

ردشیر بسپارد. داشته باشد یا بخواهد که من را به دست ا

تر از من بود اما کنارش یونس بلندقد شده بود و بزرگ
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کس جز یونس، ما را کردم. هیچهمیشه ترس را تجربه یم

خواست، حنی قدیس هم در میان دعاهایش کنار هم نیم

کرد. در برای ازواج من جایی برای یونس باز نیم

چرخید گردی که در شهر یمدعاهایش از پرس دوره

 .شت، ویل با یونس کاری نداشتگذنیم

ز "او" ترس . همچنان از تاریگ هایم هنوز بود با وجود رفیی

ار بودمشب یم ز  .ترسیدم و از موی بلند بیر

عجینر کشید و  شهاب بیشیی از دوسال داشت که نقایسر 

 .آن را نشانم داد و با زبان کودکانه آن را "او" نامید

رفتم. بارها "او" را با دیدن نقایسر شهاب، به فکر فرو 

دیده بودم، دکیی اعتقاد داشت تصویری از توهمم را 

توانستم کردم نیمکنم، ویل هرچه فکر یمتجسم یم

ظاهرش را تعریف کنم. آن روز قلم به دست گرفتم و 

برای شهاب طرح زدم. طرح مردی را که دوست داشتم 

ز و باشد. قوی، قدرتمند تا من را از همه« او» چیر

هایش، از ی سپیدار و آدمنجات دهد؛ از خانه کسهمه

آمد، از یونس که ها شاغم یممحمود که مرده بود و شب
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آمد و هر بار ی ما یمگایه دور از چشم مادرش به خانه

کرد چید، از دایی که گایه مجبورم یمگیل یمبرایم شاخه

وجوگرش های جستپزشک را با چشمآن مرد روان

 .های پر از ترحمش دور کندناز و چشمببینم، حنی از شه

تر و زیباتر بود! صدایش زیبا بود و بزرگ« او»قهرمانم از  

دانستم مثل را خفه کند. یم« او»توانست آوای یم

هایش تواند من را ش شانهصدرالدین قوی است و یم

بگذارد و تاب دهد. مثل صدرالدین که شهاب را روی 

 .خنداندشداد و یمهایش تاب یمشانه

بینم و شهناز نقایسر را دید و با ناباوری پرسید کیس را یم

ی «او»من صادقانه جواب دادم این مرد اوست! نه آن

داد. نه اویی که اردشیر بود و پرحرف که آزارم یم

آمد تا من را نجات ترساندم. این مرد کیس بود که یمیم

  .بوددهد. شهناز با ناراحنی نقایسر را پس داده و رفته 

 اوی مهربان را عاقبت در یگ از روزهای هجده
 
سالیک

دیدم. شهناز برای بار دوم باردار بود و صدرالدین هنوز 

داد. شمار جنگیدن را به ماندن در خانه ترجیح یم
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روزهایی که پیش شهناز بودم، بیشیی شده بود. عادت 

کرده بودم به بازی شهاب زیر نور آفتاب نگاه کنم و با 

ام داشتم، حرف بزنم. چند بار ه از نجات دهندهعکیس ک

هایم را شنیده بود. یک بار وقنی به نقایسر دایی حرف

خواهم من را نجات دهد و یک بار وقنی به آن گفتم یمیم

اض کردم که یک یم آید! یک بار هم مچم را وقنی اعیی

 برای محمدرضا یم
 

گفتم و گرفته بود که از دلتنگ

دخواستم من را پیم  .یش برادرم بیر

کرد با مردی قرار دارم و دایی هم مثل شهناز فکر یم

عصبایز بود. کیس قبول نداشت که آن تصویر از  ذهن 

ای بود که قرار من آمده و از آن هیچ مردی نبود. فرشته

 .بود نجاتم دهد

 

 ۳۳۳پارت#

هایم را شنید و بیشیی ترسید. ارصارش برای دایی حرف

 یر 
ی من قرار دایی در جبههفایده بود و زنبردنم پیش دکیی

گفت با این کارها مژده روی دستمان گرفته بود و یم
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ز باعث شد که دکیی ماند و با مرگ ما تنها یمیم شود. همیر

ی توهم باز پیدا شود. از ترس را دیگر نبینم و شوکله

ی نیم ز های توی شم زیاد گفتم. حرفدکیی به کیس چیر

ترسیدم از خانه خارج شوم. دیگر شده بود و باز یم

های کرد و نقشساله هم شادم نیمحضور شهاب سه

ز ادامه داشت تا کردم. همهقایل را گاه اشتباه رسم یم چیر

ی شهناز بودم حالش بد شد. درد اینکه یک روز که خانه

پیچید و من پاچه بودم. به خود یمداشت و من دست

زنان از خانه د جیغترسیدم. خون که از زیرش جاری شیم

ون پریدم داشت مثل محمود یم مرد. "او" در شم بیر

ون رفتنم همزمان شد با چرخیدن  جیغ کشید فرار کن. بیر

 .مردی که دستش را برای زدن زنگ خانه بلند کرده بود

قلبم تپیدن را از یاد برده بود انگار. نزد و بعد با چنان 

. نگاهم در شومشعنی کوبید که احساس کردم خفه یم

 .ی مرد چرخیدصورت خسته

ل صولت- ز  ؟میز



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

او آمده بود تا نجاتم دهد. او باالخره آمده بود. زمزمه  

 :کردم

 !باالخره اومدی-

و مرد گیج نگاهم کرد. کتش را گرفتم و به داخل خانه 

های برق افتاده از آمد. با چشمکشاندم. به نظر شوکه یم

 .شادی در خانه فریاد زدم

.اومد...اومده کمکمون...بیا...بیا داره شهناز.. -

ه...بیایم  !میر

 .مرد به خود آمد

ه؟ چی شده، خانمیک داره یم-  !؟میر

 .نگاهش از من فراری بود. کتش را دوباره کشیدم

ه...زیرش پر از خون شهناز...شهناز داره یم- میر

 !تویز کمکمون کنز شده...مثل محمود...بیا...بیا...تو یم

وتر از من داخل خانه رفت. با دیدن شهناز مرد نگران جل

هایش روی فرش قدم گذاشت. بدون درآوردن کفش

 .کردشهاب باالی ش مادرش گریه یم

 ؟باردارید، خانم؟ چند ماهتونه-
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شهناز دست روی موهای بازش گذاشت و نالید چهار 

ون  ماه و من تازه یادم افتاد که بدون پوشش از خانه بیر

رد غریبه نبود. او بود و آمده بود من را ام، اما این مزده

، مازیار «او»نجات دهد. از دست  ی داخل شم، اردشیر

شو دایی    !جالل و دکیی

ی هم تنشون - ز کمک کنید بلندشون کنیم...یه چیر

 !کنید...باید بریم بیمارستان

 .از شنیدن بیمارستان لرزیدم

 !ترسم...بیمارستان نهمن یم-

دخواسزده بودم. یموحشت  بیر
 .ت من را پیش دکیی

ه. تنها نیمزود باشید وگرنه یم-  !تونممیر

 .شهناز التماس کرد و به خود پیچید

مزود باش مژده...دارم یم-  !میر

خواستند من را زحمت به سمت اتاق راه افتادم. یمبه

ند تا دوباره به شم سیم وصل  بکشند؟ به بیمارستان بیر

. کیم بعد مرد یاهللا ی اتاق نشستمکنند؟ گریان گوشه

 .گویان داخل اتاق شد. با دیدنم کنارم زانو زد
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 هستید. از چی یم-
 

ترسید؟ شما دخیی قوی و بزریک

زودباشید. خواهرتون حالش خوب نیست. فکر کنم 

یمش بیمارستان یمبچه هش رو سقط کرده و اگه نیر  !میر

حرف فقط نگاهش کردم. از قدر جدی بود که یر ان

 .ترسیدم و کنار کشدم. زمزمه کرداش نزدیگ

 .دخیی بینوا شوکه شده-

روشی روی رخت آویز را شم کرد. مانتوی آویزان را 

 .ام انداخت و لرزشم به چشمش نشستروی شانه

 .از من ترسیدید؟ ببخشید...حال شما هم انگار بده-

ز  عقب رفت و من مات نگایه بودم که روی زمیر

ز مانتو فرو کردمهایم را در انداخت. دست  .آستیر

سیدم-  .من...نیی

 .باالخره لبخند زد 

ی برای خواهرتون بیارید. عجله- ز  یه چیر
 
کنید حالش   لطفا

 .خوب نیست

 .آب دهانم را قورت دادم و گفتم خواهرم نیست
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گیج نگاهم کرد. چادر  و روشی شهناز را برداشتم و به 

ز اتاق خودم جرئت دادم و ایستادم. راضز جلوتر از من ا

زد از لمس کوتاهش. او برای آزارم خارج شد. قلبم تند یم

هایم جان دادم و از نیامده بود، اطمینان داشتم! به قدم

ون رفتم. شهاب گریه یم کرد. شهاب را به آغوش اتاق بیر

او شر دادم و زیر بازوی شهناز را گرفتم. مرد جلوتر از ما 

ون رفت   .بیر

نش لبخند زدم. شهاب با ماشینش جدید بود و با دید

ز ساکت شده بود و در بغل اوی ِغریبه آرام  دیدن ماشیر

 .. از آینه نگاهم کردبود 

ز دوست دارید -  ؟ماشیر

طور که از شدت درد ش تکان دادم. شهناز همان

 .گریست، دستم را گرفتیم

 ؟این...این مرد...کیه-

 .در گوشش زمزمه کردم

 !برهیم آد و من رو خودشه...دیدی گفتم یم-
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شهناز نگران نگاهم کرد و با درد و خجالت ویل جدی از 

 .مرد پرسید

 .شما...یک هستید؟ توی محل ندیده بودمتون-

رزم صدرالدین هستم. اسمم هاشمه. هاشم آذین. هم-

 .براتون نامه آوردم

ام گذاشت و شهناز زمزمه کرد هاشم و ش روی شانه

د...با دیدن بیمارستان با هایم سست ز قدمدستم را فرسر

. شهاب را به من داد و خودش دنبال تخنی که شهناز شد 

ی کارها را کرد و من را رویش گذاشتند، روان شد. همه

وآمدش بودم. بغل فقط ناظر رفتبهترسیده و شهاب

ی  معلوم شد پزشک است و کمک کرد تا شهناز را بسیی

کنند. شهاب در آغوش من خواب بود که باالخره کارش 

 .مام شد. خسته بودت

 

 ۳۳۴پارت#

سم اسمتون چیهخوابید؟ عجب روزی! یم-  ؟تونم بیی
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زده به شهاب دانست؟ خجالتنگاهش کردم. نیم

 .کردمنگاه

 .اسمش...شهابه-

 .مهربان خندید و با فاصله از من روی صندیل نشست

  .خانِم صدر، صداتون زد مژده-

شبیه کشیدم. از نگاه مهربانش که از او خجالت یم

کس نبود. شش را به صندیل تکیه داد و چشم هیچ

 .بست

خانم. من ایل هستیم برای کمک، مژدهعجب زوج ایده-

 .ایغریبه و خسته و شما هم که انگار هنوز شوکه

 .ش چرخاند به سمتم

همراه مونده الزمه بریم کمک بیاریم. خانم صدرالدین یر -

گ باید بیاد و بودن بچه توی بیمارستان درست نیست. ی

ه یا شما برید خونه و اون بیاد اینجا  .و بچه رو تحویل بگیر

نگاهش در صورت شهاب چرخید و باز چشم بست. 

ها برایم سخت بود. اما این مرِد آرام که صحبت با غریبه
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دید، قفل از زبانم گشوده بود. لبم را خیس و من را یم

 :زمزمه کردم

 .کنههاش غرینر یمشهاب با عمه-

  .لبخند زد و صاف نشست

گفتید خواهر شهنازخانم نیستید...چه نسبنی باهاشون -

شون کنم؟ االن  ز که خیر
دارید؟ مادر یا خواهرشون هسیی

 !خواد مراقبش باشهیگ رو یم

 .های او فقط جواب یک سؤال را داشتماز تمام حرف

قدسیش شهناز مادر و خواهر نداره...پیش خاله-

 !دایی منبود...زن

 .بروهای مرد باال پریدا

دایی شما...بریم شاغ این شه زنش یمطور...خالهکه این-

 ؟ترسید خانم؟ ایشاال که از تنها موندن با من نیم

زد. ترسم را فهمیده بود؟ ش بلند و نگاهش را قلبم تند یم

شکار کردم. مهربان بود. بدون ترحم یا احساس خطری 

 .مکه دیگران کنارم داشتند. ایستاد

 !بریم-
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کنارم ایستاد و شهاب را از آغوشم گرفت. نگاهش در 

کرد. مثل نگاه چرخید و هر بار کوتاه نگاهم یمصورتم نیم

زدن با او تر از آن، حرفلرزاندم و مهمیونس و اردشیر نیم

 !را دوست داشتم

ی دایی کم بود. با رسیدن به ی بیمارستان تا خانهفاصله

ه شدم و زنگ در را زدم. صدای خانه با خوشحایل پیاد

 .قدیس از آن سمت بلند شددایی زن

  ؟کیه-

کیم طول کشید تا در را باز کرد. نگاهش از من به سمت 

هایش را درهم هاشم رفت و شهاب در آغوشم. اخم

 .کشید

چی شده، مژده؟ این آقا کیه؟ شهاب پیش تو چه کار -

 ؟کنهیم

و مقابل او قد دایی نگذاشت خواستم توضیح دهم که زن

کشید. چادر را بیخ صورتش گرفته بود و نگاهش میخ 

 .نگاه او شد

 ؟شما یک هستید؟ چی شده-
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من هاشم آذین هستم، دوست صدرالدین. اومده بودم -

ی صدر رو بدم به همرسش که متوجه شدم نامه

 .حالشون خوب نیست

 .کرد  به من اشاره

 .با ایشون رسوندمش بیمارستان-

هایش را بلند کرد و در شش کوبید و دایی دستزن

ت عباسش در کوچه پیچید  .صدای یاحرصز

  ؟االن خوبه-

شون گفت خوبن-   !سقط داشتند، ویل دکیی

ز بود و شخ و سفید شدن زن قدیس را دایی ش او پاییر

ندید. شهناز سقط داشت و مردی غریبه و نامحرم او را 

حال  تفاوت بهبه بیمارستان رسانده بود! هاشم یر 

 :دایی ادامه دادزن

 ،االنم اومدیم اینجا تا یا شما برید باالی ششون-

ید و ما برگردیم بیمارستان. خانم صولت،  یا بچه رو بگیر

خانمتون با این بچه نیم تونست همراه نیاز داره و دخیی

 !اونجا بمونه
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 .و گفت شعت داخل خانه شد دایی بهزن 

 .آمتونه. خودم االن یممژده نیم-

زدن هاشم جلوتر از من به داخل خانه رفت. حرف

داند و خیر ندارد این زن، طوری بود که انگار نام من را نیم

بود و  زدن درکم کردهدایی من است. بدون حرفزن

ها به جانم نینداخته زدن با غریبهدایی را برای حرفزن

بود. به سمت او چرخیدم. گفته بود نامش هاشم است 

 .ستش داشتمو من دو 

 !چایی داریم...شده هوا-

 .شش را بلند کرد و لبخند زد

 .ممنون! یه وقت دیگه-

دایی وارد شدم. او آمده بود تا با قلنر پرتپش، به دنبال زن

 !نجاتم دهد

ز بعد از آن مالقات عجیب شد. دیدارهای من با همه چیر

ی شهناز هاشم انگار جادو داشت. چند بار مقابل خانه

بار وقنی با صدرالدین برای مرخیص آمده  و یکدیدمش 
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شان. کنارش که بودم دلم پنهان شدن بود داخل خانه

ز شهناز را متعجب یمنیم  .کردخواست و همیر

« او»دیدارهایمان کوتاه بود. آنقدر کوتاه که نتوانم از  

دار برایش بگویم. آنقدر کوتاه که نگاهش در صورتم ادامه

ا دوست داشتم و درعوض وقنی او را ها ر نشود. اما همان

گذاشتم. دیدم زیر درخت توت با عکسش قرار یمنیم

دعوت آنجا بودم. بود و یر  ی شهناز برایم عزیز شدهخانه

زدم و روزها با تصویرش بیشیی از خودش حرف یمآن

 .برای آن بود هایمدرددل

زد که این مرد شهناز نگرانم بود و دائم در گوشم پچ یم

نیست و رهایش کنم. صدرالدین نگران دوستش « او»

دیدم هر بار سیع دارد من را از دوستش دور کند. بود و یم

خواست که بعد از آن روزی اما انگار او هم دیدارمان را یم

که ما را به بیمارستان برد، در هر فرصت به دیدن 

ام. گایه کرد دیوانه شدهآمد. شهناز فکر یمصدرالدین یم

 .کردگریست و گاه دعوایم یمکشید و یمغوشم یمدر آ
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 ۳۳۵پارت#

ز ما بعد از آن همه ز بیر روز عوض شد. روزی که در چیر

ی شهناز نشسته بودم و با عکس حرف حیاط خانه

ها دعوا زدم. نگاهم گایه روی شهاب بود که با مورچهیم

کرد. زنگ خانه را زدند. صدرالدین تازه به مرخیص یم

  .و خودش برای بازکردن در رفت بود  آمده

وقنی صدای یاهللا در خانه پیچید و او با صندوق چویر 

 .پر از گالیر وارد خانه شد، از خوشحایل لبخند زدم

صدرالدین جعبه را گرفت و به داخل خانه برد و او به 

هوای شهاب به سمتم آمد. شهاب را به آغوش کشید و 

ز افتاد و نگاهش سمتم چرخید. عکس از دستم به  زمیر

نگاهش به آن کشیده شد. ابروهایش باال پرید و پر سؤال 

 .نگاهم کرد

زده کاغذ را برداشتم. خواستم به سمت خانه خجالت

 .بدوم که صدایش در گوشم پیچید

! من رو کشیدید -  زیبایی
 ؟چه نقایسر
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 با 
ً
از خجالت زیرنگاهش رنگ دادم و گرفتم. قبال

ودش آنجا بود. ش تصویرش زیر درخت بودم و حاال خ

ز  که بلند کردم، نگاهم به نگاهش گره  خورد و برای اولیر

زد و تمام تنم را به هایش برق یمبار نگاه نگرفت. چشم

 .کشیدآتش 

که خیر روز دیگر هاشم را ندیدم تا وقنی  بعد از آن

 اش رسید. همه شوکه بودند و من ترسیدهخواستگاری

وقت به برد و هیچرا یممن  کردم هاشمبودم. فکر یم

 .کردمعروسش شدن فکر نیم

وع به آزارم کرد.  بعد از خواستگاری هاشم، یونس شر

خواست آمد و با تهدید و التماس یمیواشگ به دیدارم یم

پناه و درمانده بودم. جز رفتارهای هاشم را رد کنم. یر 

 یر 
پایان شهناز بود. یونس آنچه آزاردهنده بود نگرایز

هم دوست نداشت من عروس شوم! شهناز دور شهناز 

خواست، چه با ازدواج و چه شدن من از هاشم را یم

ازدواج. حنی صدرالدین به مرخیص آمد تا دوستش را یر 

منرصف کند. این میان کیس از من نظر نخواست. دور 
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شدن با هاشم خوب بود ویل ازدواج نه! شهناز بدخلق 

ور شده و گفت هاشم کشده بود. به همرسش یم

گفت مژده دیوانه شده و فکر بیند. یمواقعیت را نیم

ی خیایل است و آمده تا «او»کند هاشم همان یم

ی هایش زیر پنجرهنجاتش دهد. آن روز با شنیدن حرف

اتاقشان گریستم. آن روز تصمیم گرفتم هاشم را از دست 

خواستم ندهم حنی اگر مجبور شوم با او ازدواج کنم. یم

 .ها دور شومی آنم از همهبا هاش

ی هاشم، یک هفته قبل از خواستگارِی رسیم خانواده

 .ی دایی آمدآقایوسف برای خواستگاری من به خانه

ان، اخم بر چهره داشتند و تنها کیس  مازیار و فتانه و جیر

خندید یونس بود! حنی آقایوسف به وصلت که یم

فته بود هایش گرضایت نداشت و چند بار در میان حرف

 .خاطر یونس آنجا هستندکه به

ای خودم را پنهان کرده بودم و روی در تمام مدت گوشه

را « او»های هایم را گرفته بودم تا حرفگوش

ام شد و مسخرهنشنوم...صدایش هر لحظه بلندتر یم
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ان با کفش گلیم ز زنآلود خانهکرد. جیر قدیس دایی ی تمیر

ش شم تکرار یم را به گند کشیده بود. "او" در  ز کرد: تمیر

خانه رفتم. سطیل آب و  ز کن. عاقبت ایستادم و به آشیی

 .دستمال برداشتم و به سالن بازگشتم

های روی ها روی قایل نشستم و ِگلمقابل چشم مهمان

ان مالیدم  قایل را برداشتم. دستمال ِگیل را روی کفش جیر

 :و گفتم

ش کنم- ز  .کثیفه! باید تمیر

ز کار باعث شد  ان عصبایز بلند شود  همیر  .که جیر

 !من رو آوردید خواستگاری این دیوونه! پاشو یوسف-

شعت ایستادند. نگاهم روی شکم بزرگ مازیار و فتانه به

فتانه چرخید. بعد از زایمان دوم چاق و بدشکل شده 

 .بود

ها ایستاد و یونس را بلند کرد. همه از یوسف به دنبال آن

ون رفتند و تنها  ناراضز جمع یونس بود! حنی خانه بیر

ز جالل و زندایی  دایی قدیس خوشحال بودند. برای اولیر

 .دایی شم را بوسیدبار زن
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 .کارت عایل بود! فدای شت که کثیف کردن-

دایی و دایی عاقبت روز خواستگارِی هاشم فرار رسید. زن

ی برق یم ز زد. لباس نوی خوشحال بودند و خانه از تمیر

قدیس موهای کوتاهم را دایی بودم. زن زیبایی تنم کرده

شانه کرده و فرق باز کرده بود و روشی را رویش نشانده 

بود. صدرالدین  باز جبهه بود و شهناز ناراضز در جمع 

دایی حضور داشت. مچش را گرفتم وقنی که به زن

ترسم بفهمد و پسش آوَرد. بعد از آن دیگر با گفت یمیم

ها که آمدند، سهم من از ندرچشم نشدم. مهمااو چشم

اش، انگار برای هاشم همان نگاه کوتاه و مهربان بود. عمه

ونشان هایش برایم خطجنگ آمده بود که با چشم

 .کشیدیم

قدر جدی نگرفته بود که با خودش پرس خواستگاری را آن

دهدوازده ز قدیس اعتقاد دایی شان را آورده بود. زنساله سیر

خواهند وگرنه معنایی نداشت که یمها من را نداشت آن

با خودشان بچه بیاورند. دایی با روی خوش با هاشم و 

کرد و رو شد. او را آقای دکیی صدا یماش روبهخانواده
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ی او هم عمهاش نداشت. شوهر توجیه به نامهربایز عمه

  .مرد خویر بود و زود با دایی دوست شد

انه بود و جو مهمایز برخالف خواستگاری یونس دوست

ز خوب گرفتیم همههای عمه را نادیده یماگر بداخیم چیر

، عمه ز ی به دستم بود. وقنی موقع رفیی ی هاشم انگشیی

 .دایی با خوشحایل و خیایل راحت کل کشیدنشاند. زن

 

موقع خروج از خانه، هاشم ایستاد و سمتم چرخید. 

 متفاوت با همیشه داشت. احسایس دلم را 
 

نگاهش رنگ

بان قلبم را تند یمه یمدر شش   .کردانداخت و رصز

 صورتم نشست، ش به زیر انداخت 
ز

دستم که روی دایع

شد و طور که وارد سالن یمقدیس هماندایی و دور شد. زن

 .داشت با خنده دستم را نیشگون گرفتچادر بریم

نشده خوب بلده یک رو تور کنه! الیک نگرانش بودم. ذلیل-

کردم رو در خونه دیدم، فکر نیم اون روز که این پرسه

 !ورپریده بتونه قاپش رو بدزده
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این را گفت و بلند خندید. شهناز صورتم را بوسید. 

ی شهاب به اتاق رفت. ای گفت و به بهانهمبارک باشه

 .زدهای دایی از رضایت برق یمچشم

 

 ۳۳۶پارت#

 

گذشت. یونس دیگر اطرافم نبود ماه از نامزدی ما یمیک

دایی سخت از این موضوع خوشحال بودند. زن و همه

ی هاشم برای ی جهاز بود. قرار بود خانوادهمشغول تهیه

ز وقت عرویس بیایند. برادرها و خواهرش راه دور  تعییر

 یم
 

دایی کردند و هاشم منتظر آمدنشان بود. زنزندیک

ی هاشم ناراضز بود عمه نگران بود چون از شهناز شنیده

 .زدن نامزدی دارد رهماست و سیع در ب

ی مان، هاشم چندین بار به خانهدر طول چهارماه آشنایی 

قدیس انتظار داشت حاال دایی شهناز آمده و رفته بود و زن

ایم، آمدورفت او بیشیی شود، که من و هاشم نامزد شده

بودم.  بار ندیده ویل خالف انتظارمان، او را حنی یک
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ز زن ساند که مبادا تب تند هاشم تر دایی را بیشیی یمهمیر

برای خواستگاری به عرق نشسته باشد، اما من ترس 

ز من را  دیگری داشتم. قرار بود ازدواج کنم و همیر

برای شهناز گفته بودم و او فقط با  ترسانده بود. از ترسم

ز گفته بود: همه ز کملبخندی غمگیر شه، کم درست یمچیر

  .کنز عادت یم

ها دوباره کابوس ببینم. کابوس بود شب ترس باعث شده

ی را که مدت های ها بود او را جز در دورهیماردشیر

، نیم
 

دیدم. آنقدر از او وحشت داشتم که اندک خانوادیک

  .کردحبیبه، همرسش، فهمیده بود و برایم رو ترش یم

دیدم هایم پا گذاشته بود و گایه یمحاال اردشیر به خواب

ز حالم را بد که هاشم تبدیل به اردشیر یم شود. همیر

کردم و ی اتاق کز یمکرده بود و دایی را نگران. گوشه

 اینقدر یر دایی غر یمزن
تاب زد که زشت است دخیی

 !نامزدش باشد

عاقبت شهناز بود که توانست من را از اتاقم خارج کند. 

ضعف من شهاب بود. شهاب بیمار شده بود و نیاز نقطه
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زدن به  تا بتواند برای تلفن داشت کیس باالی شش باشد 

های آخر جنگ بود و هنوز بیشیی خانه برود. سالتلفن

ها تلفن نداشتند و برای شهناز دوری از صدرالدین خانه

ی نبود و شهناز یم ترسید. سخت بود. از صدرالدین خیر

ترسید خصوص که خیر عملیات داده بودند و یمبه

 .صدرالدین شهید شده باشد

با حبیبه و عالیه کم بود. صدرالدین دوست وآمدش رفت

وآمد کند. از اش رفتنداشت در نبودش با خانواده

آمد و من چقدر این تصمیم او دامادهایشان خوشش نیم

ز به  را دوست داشتم. آن روز با ارصار شهناز برای رفیی

اش آماده شدم. شهاب کیم تب داشت وقنی باالی خانه

 .شش نشستم

 !.تب دارهکاش هاشم بود.. -

 .شهناز شم را بوسید

بت دادم بهش، تبش کم شده. - ت رو بده. شر حاال پز دکیی

آم. راسنی قراره اردشیر برای مراقبش باش. زود یم
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صدرالدین یه بسته بیاره...آورد ازش بگیر ویل توی خونه 

 !راهش ندی

 .زده ایستادموحشت

 !خوام برم خونهمن...من یم-

 و! کاری نکنز حبیبه دوباره یکآد تچته جنز شدی؟ نیم-

ها...اون دفعه که در رو روشون ماه به جون من غر بزنه

 .باز نکردی خییل اذیتم کردند

 .ترسم، شهنازمن یم-

 .شهناز چادر به ش کشید و مقابلم ایستاد

گفنی چرا اینقدر از اردشیر و مازیار کاش یم-

ین هم تریس...راستش رو بخوای...تو انگار از صدرالدیم

ت یمیم ها پیامد مریضیته...کاش گه این ترستریس...دکیی

...حرف ما رو قبول نیمبه هاشم یم  .کنهگفنی

آیه کشید و زمزمه کرد بدبخت هاشم و من از ترس و 

دانستم اگر به هاشم از ناراحنی در خودم جمع شدم. نیم

شود. ترسیده بودم هایم بگویم چه یماردشیر و علت ترس

ز واقعیت به ز درکم نیمو شهنا کرد. من حنی توان گفیی
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شهناز را نداشتم. شهناز مثل چند سال قبل باورم 

گفتم فقط باید با هاشم دور شوم. کرد. با خودم یمنیم

نیاز نیست او از دردم آگاه شود. شهناز بازوهایم را 

 .گرفت

، خب؟ مراقب شهاب باش من  - آروم باش...آبروم رو نیر

 .گردمدیگه بریمساعت  تا یک

ترسیده به خارج شدنش از خانه نگاه کردم. من اردشیر را 

توانستم برای بار دوم هم از خودم گاز گرفته بودم! یم

دفاع کنم؟ آب دهانم را محکم قورت دادم و شهاب را به 

 .آغوش کشیدم

زد صداهای داخل شم زیاد شده بود. "او" فریاد یم

کوبید. با وحشت م تند یمشهاب را بگذار و فرار کن. قلب

ز گذاشتم و گوش هایم را گرفتم. صدا شهاب را روی زمیر

کرد که از اتاق خارج شد. شهاب گریه یمخاموش نیم

فکر در را باز کردم. شدم، به سمت در خانه دویدم و یر 

ی اردشیر درآمدم. سینهبهکردم، اما سینهباید فرار یم

عقب چرخیدم. داخل  زد. در را گرفتم و بهقلبم تند یم
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دستش پاکت بود. دست دراز کردم تا پاکت را بدهد. پا 

 .میان در گذاشت

ی...تو ابرا و آسمونا به- ز ی نه چیر به، عروس خانم! نه خیر

ز شدی ز کنارم سیر  !دنبالت بودم...رو زمیر

 .بودم زد. الل شدهقلبم تند یم

 .شهناز نیست، نه؟ دیدمش ش کوچه پیچید-

 .هلم داد. باالخره صدایم درآمدبه داخل خانه  

 !گم شو-

صدای فریادم میان دستش خفه شد. به میان حیاط 

کشیدم. اشک از کنار چشمم جوشید. خواستم گازش 

م که نگذاشت  .بگیر

ه؟ آخه عادت زشنی به دوماد گفنی برات پوزه- بند بگیر

یداری...گاز یم  !گیر

 .خالکویر دستش را نشانم داد

...یه هاپوی - ز خوشگل چند سال پیش گازم ببیر

 .ترسمگرفت...من ضدهاری زدم...دیگه از گازت نیم
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 ۳۳۷پارت#

ی شهاب با ترس به درخت توت تکیه دادم. صدای گریه

آمد. دست بزرگ اردشیر مانع فریاد از داخل خانه یم

 .شد. دستش روی بدنم چرخیدزدنم یم

بازی کرده؟ به دوماد گفنی یگ دیگه با من عشق-

...آخه من هیچنه.. 
 

وقت به جاهای خوبش .چرا بگ

ها ترس نرسیدم...خطرناک بود...اما االن...دیوونه

 ندارن...یم
ً
شه گفت خودت یگ رو راه دادی، هان؟ اصال

جونتون نبوده ؟ آخه یک یم از کجا معلوم با دکیی آد بایسر

 .شاغ یه دیوونه مگه اینکه یه غلظ کرده باشه

ز  رفت. تمام تنم انقباض پیدا دستش که به سمت پاییر

 .کرد

خییل فرق کردی...حیفه که یه تازه از راه رسیده -

دویز چیه؟ حرف بزنن ها یمصاحبت بشه. خویر دیوونه

ین کیس کنه. تو قشنگکیس باورشون نیم ترین و بهیی

بودی دور و برم داشتم. دست شهناز درد نکنه که 

 .فرصت داد کار ناتمومم رو تموم کنم
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هایش وحشت کرده بودم. لباسم که پاره شد، از حرف

دوباره به تقال افتادم. چنگ کشیدم و او با خشم سیع 

داد و با داشت آرامم کند. یک دستش دهانم را فشار یم

  .کرددست آزاد و پاهایش مهارم یم

زدم تا وپا یماحساس مرگ داشتم و با تمام وجود دست

م. در میان تقالها ی توی زیر بدنش قرار نگیر ز یمان، چیر

دحیاط افتاد و باعث شد، وحشت  .زده فاصله بگیر

آمد. دیوار حیاط کوتاه بود و اگر کیس کیم نفسم باال نیم

توانست با استفاده از علمک گاز داخل کرد، یمتالش یم

خواست برایش نرده بگذارد. با خانه شود و صدرالدین یم

رسید. ها نیمدیدن یونس الل شدم. دیگر زورم به آن

ز برداشت و زمینش زد. از  یونس به سمت اردشیر خیر

وحشت الل شده و در خودم جمع شده بودم. اردشیر 

ی یونس از دیوار ی دوبارهدشنایم داد و قبل از حمله

ون پرید  .حیاط، بیر
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 پریده، نگاهش روی کبودی
 

های تنم یونس با رنگ

اش را روی صورتم گذاشت چرخید. صورت زرد و پژمرده

 .های بیمارش خیس از اشک شدچشم و 

 !کشمشکشمش...خودم یمیم-

آویز داخل دستش را مشت کرد و از حیاط گردن

ز از پشت در خانه یم آمد. گریخت. صدای مژده گفیی

رده بودم وقنی شهناز باالی شم رسید. نگاهم به او  انگار مر

ی مرگ بود. در شم تکرار مثل نگاه محترصز به فرشته

  !استا به دست اردشیر دادهشد تو ر یم

چی شده؟ خاک برشم...چی شده، مژده؟ یونس بود، -

آره؟ آخرش کار خودش رو کرد؟ خدایا چی جواب هاشم 

رو بدم؟ بدبخت اومده نامزدش رو ببینه. حرف بزن 

 !مژده...بدبخت شدیم

 من به 
 

چند نفر به داخل خانه شک کشیدند و بیچاریک

ون پریدن چشمشان نشست. شوصداهای حیا ط و بیر

ها را به آنجا کشیده بود. حنی چادری که دو مرد همسایه

هاشم روی تنم کشید نتوانست دهانشان را بندد و به 
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ای آبرویم به تاراج رفت. نفهمیدم آن روز هاشم یک ثانیه

گل قرمزش داخل دستش را داخل حیاط شده بود. شاخه

ز انداخت و مِن هیچ شید و شده را به آغوش کروی زمیر

ون زد  .داخل خانه برد و از آنجا بیر

دایی آمد و طویل نکشید که در خانه غوغا شد. زن

کنان بر شش کوبید. دایی پای دیوار از غصه خم شیون

کرد. در خانواده ولوله افتاد. بند گریه یمشد. شهناز یک

خورد یونس را دیده است و فتانه حرف از شهناز قسم یم

شباهت  ای که به هاشمزد. غریبهای در کوچه یمغریبه

 !داشت

به شب نرسید که زیز باالی شم آوردند تا میان وحشت 

م! هیچ  و فریادهایم اعالم کند دخیی
ز
کس از من حرف

کرد. باور کرد که خطا کردم! نخواست. دایی نگاهم نیم

کرد با هاشم آنجا قرار داشتم و کار شهناز بهانه فکر یم

چشمش افتاد و تیر غضبش سمت  بوده است. شهناز از 

هاشم روانه شد! یوسف این فکر را در شش انداخت که 

هاشم فهمیده مژده دیوانه است و قصد برهم زدن 
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نصیب میدان را خایل نامزدی را داشته ویل نخواسته یر 

 !نویسدکند و من فکر کردم گناه محمود را پای هاشم یم

ول نداشت گفت کیس من را آنقدر قباردشیر راست یم

که راست یا دروغ را از زبانم بشنود. یونس گفته بود 

اردشیر را خواهد کشت ویل اردشیر شب بعد زنده و کیم 

کرد. ی دایی سیگار دود یمزخیم داخل حیاط خانه

خاطر من از گفت پرسش چند روز است بهیوسف یم

دانستم یونس کرد. دیگر یمشهر رفته و زنش نفرینم یم

بزند و کیس حرف من را باور نخواهد  نیست که حرف

 .کرد

خواست. کشیدن بودم و دلم مردن یم ای افتادهگوشه

ی جدید راه تا خالصم کند. یوسف زمزمه تییعز بر رگ

انداخته بود که مژده را به تیمارستان بفرستید تا 

 .آبروریزی تمام شود، چون بر دیوانه حرچر نیست

اش آمد. با عمه روز سوم به چهارم نرسید که هاشم

کس بازگشت هاشم را باور نداشت و وقنی مقابل هیچ

گنایه من شهادت داد و در مقابل دایی نشست و به یر 
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 چشم
 

ز را گردن گرفت. همه ام، همههای خایل از زندیک چیر

شعت عقد کردند. بودند. من را به مات و متحیر مانده

بودم. مهرم شد ماشینز که زیر پای هاشم بود و عاشقش 

کیس برای عرویس برنامه نچید و کیس روی شم نقل 

کس شاد ام در چشم هاشم نشست. هیچنپاشید. غرینر 

 .نبود

 

 ۳۳۸پارت#

بعد از عقد، هاشم از دایی خواست با من حرف بزند. 

دستم را گرفت و به حیاط برد. سه روز از آن روز شوم 

لرزیدم. گذشت و من هنوز با هر لمس و تمایس یمیم

هاشم آرام به آغوشم کشید و لرزیدنم و مشنی را که به 

 .اش کوبیدم تا رهایم کند، ندید گرفتسینه

گذره و خانم؟ زمستون یمنبینم غصه بخوری، مژده-

مونه! فال حافظ گرفتم و برام روسیاهیش به زغال یم

 .اومد
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ز " رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند/چنان نماند و چنیر

 ".هم نخواهد ماند

ز نباش...من هیچ کنم...تا وقت ولت نیمدیگه غمگیر

ز امشب بریم، آخردنیا باهات یم مونم....همیر

  ؟خانممژده

د و به  ز آرزویم بود. دستم را فرسر سکوت کردم. رفیی

ساختمان بازگشتیم. مقابل دایی نشست و گفت من را 

برد. گفت عاشقم است و دیگر بدون من همان شب یم

 .ماندنیم

حرف از خانه خارج مش انگار خیر داشت که یر خانعمه

شد. بدون خداحافظز و بدون لبایس اضافه بر آنچه که 

جا عنوان عروس به تن داشتم، به همراه هاشم از آنبه

رفتم. تنها مدارکم را برداشتم و نقایسر هاشم را. عاقبت او 

 .ی آنچه به آن مبتال بودممن را نجات داده بود؛ از همه

 

 های سال
 

مان سخت گذشت. پر از درد، اما اول زندیک

که فهمید هاشم به حرفش عمل کرد و ماند، حنی زمایز 
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بیمارم و صدر راست گفته است. هاشم کنارم ماند، حنی 

زدم. هاشم کنارم که آغوشش را با وحشت پس یمزمایز 

 که خدا ستارهماند حنی زمایز 
 

مان را به ما بخشید ی زندیک

ش دهمو من از ترس حارصز   !نبودم شیر

پای من رنج کشید تا دخیی کوچک و بارداری بدم را پابه 

عجولم را به آغوشم بگذارد...سهای یک کیلو و هفتصد 

 !ماهه راگریم هفت

 بعد از تولد سها، کم 
 

مان آرام شد. من هاشم را کم زندیک

شناختم و او من واقیع را!  "او"ی توهمم را با همان 

 شد ویل کردند! قرصهای لعننی مهار  سیم
 

هایم همیشگ

 به رویم لبخند زد
 

  .زندیک

یک جان بههایم یکسهایم کنارمان قد کشید. طرح

ی گرفت و قایل شد. هرگز به آن شهر بازنگشتم! خانه

ترین خانه به برادری بود که در کودیک من نزدیک

جدایمان کردند. هاشم محمدرضایم را یافت و 

مان را دید خانم خوشبخنی عمه ام را کامل کرد. خوشبخنی 
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دیدیم و و من را پذیرفت. خواهرها و برادرش را گایه یم

 .ی کوچکمان کامل شدخانواده

 با کولهی پنجاهحاال من زیز هستم در آستانه
 
باری سالیک

از تجربیات دردناک، با بیماری مهارشده و روچ که هنوز 

زوهایم و ی روزگار زخم دارد، اما کنار مرد آر از پنجه

 
 

ی که چون ستاره، شب زندیک مان را روشن کرده دخیی

است، خوشبختم. فال حافظ تعبیر شده است و هاشم 

آن را با خط خوش نوشته و کنار نقایسر من، به دیوار 

 .مان قاب کرده استخانه

ز  رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند/چنان نماند  چنیر

ز هم نخواهد ماند  نیر

**** 

ا بست و ایستاد. باالخره داستانش تمام تاپ ر سها لپ

 تلخ مادرش جذام را پاک کرده بود و به 
 

شده بود. از زندیک

خانم و خواهرها و برادرهای پدرش و او بودن با عمه

های لرزان از برادرش محمدرضا را هدیه داده بود. با قدم

بان پدر و  ز اتاقش خارج شد و به اتاق صبورا رفت که میر
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پدر و مادرش آمده بودند تا مادرش در  مادرش شده بود. 

دادگاه دوم یوسف، شهادت دهد و این حضور مصادف 

بود با زمایز که قرار بود از او در ستاد، تقدیر کنند.  شده

حاِل مادرش بعد از دادگاه و دیدن یوسف بد شده بود و 

پدرش توانسته بود مدت کوتایه او را همرایه کند، اما 

یده و اشک شوق به چشمش همان هم به جانش چسب

 .نشانده بود

خواند. با باز بود و هاشم رو به قبله نماز یمدر اتاق نیمه

ی پدر، بغض کرد. به خلوتشان پا دیدن نماز نشسته

ی تخت، غرق گذاشت و مادرش را پیچیده در مالفه

ز بار بود که یم توانست صورت مادر را خواب دید. اولیر

 اش را کمزخم صورت، زیبایی بعد از جذام، کامل ببیند. 

کرده بود ویل بیشیی از زخم صورت، خطوط ترس چهره 

ز به  را تغییر داده بود. خطویط که حنی در خواب، چیر

ز اطراف چشم و دهان و  صورتش انداخته بود. چیر

اش انقباض تمام نشدیز مژده که یادگار نازیبای کودیک

 .برای تمام عمرش بود
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دل داد به آهنگ قنوتش. ش روی پای پدر گذاشت و 

ز گفت و اشک را  ربنای پدر را با نگاه کردن به مادرش آمیر

ز شان غمنفرهپس زد تا خلوت سه دار  نشود. صندیل و میر

داد شاهد نماز پدرش را دوست داشت که به او اجازه یم

 .ذکر پدر در رکوع و سجود باشد

ی پدر چرخید. بیش از نگاهش در صورت تکیده

داد. پدرش را عاشقانه دوست نشان یموشش پنجاه

 داشت. حنی دوری درازمدت و تحمییل و قهر چند ساله

د. عاشق  ز بیر هم نتوانسته بود این احساس را از بیر

های خاصش بود و فکر بازی که نگذاشته بود تنبیه

ش، اسیر باورهای غلط و عرف جامعه شود. بزرگ 
دخیی

نداخته بود و ها دوری بینشان فاصله اشده بود و سال

م نیم گذاشت مثل قبل با پدرش راحت باشد، اما باز شر

 .آمد، او محرم اشارش بودهم اگر پیش یم

دانست که جسارت امروزش را مدیون پدر است. یم

ین طرح خاطر زد، بههای قایل را یممادرش اگر بهیی
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حمایت پدرش بود و اگر خودش شخصینی مستقل و 

 .ی اوشدهدقیق و حساب قوی داشت، به خاطر تربیت
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گونه روی موهایش سالِم پدرش و دسنی که نوازش

 .چرخید باعث شد ش بلند کند و آرام نجوا کند

. قبول باشه-  .صبحتون بخیر

 .آرایم جوابش را دادهاشم مثل خودش به

. قبول حق. داشنی یم-  ؟نوشنی صبح تو هم بخیر

ز گفته بود. حاال  عالوه بر شهاب به پدرش از نوشیی

 .پدرش هم از نوشتنش خیر داشت

ش بدم. بله...ویل خییل دلم یم- خواست تغییر

ز شما از اینجا روبه  .خصوص دلیل رفیی

م. بذار همه بدونند تنها - به داستانت وفادار باش، دخیی

جا به آدما چطور تیشه به موندن و اعتماد کردن یر 

 .زنهشون یمریشه
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شما از خودم رو حذف خب...بخش جذام و دوری -

 .کردم

ش را نوازش کرد. درد خوابیده در  هاشم صورت دخیی

صدای سها واقعیت تلخ را به چشمش نشاند. سها 

طور که خودش هم ها را ببخشد هماننتوانسته بود آن

توان بخشیدن خودش را نداشت. روزی نبود که با خود 

 کرد، در کنار فکر نکند که اگر خدا سهایش را حفظ نیم

شد. صدای مردی چون شمس، به چه ابلییس تبدیل یم

 .سها نگاهش را از صورت او جدا کرد

گم خدا رو شکر توی یم دویز بابا...یه با خودمیم-

ز مامان، شما بودیدی غمقصه  .انگیر

 .کشید  هاشم آه

بینز امشب آروم خوابیده؟ بهت بگم تو هم بودی. یم-

. دیشب اومد هاست آروم ندیدمش، دروغ نگفتمسال

کنه باالی شت....وقنی دید خوابیدی و کیس اذیتت نیم

تر از تمام دوازده سال گذشته. برگشت و خوابید. آروم

 .مادرت دوستت داره سها
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ی لرزان مادرش را قطره اشگ از چشم سها چکید. بوسه

بود. همان خواب را بر چشمش  دیشب احساس کرده

صبح از مادرش بنویسد.  حرام کرده و وادارش کرده بود تا 

هایی که او را درک ی مادرش در میان آدمبه تنهایی غریبانه

اش. به نشدیز های تمامکردند، فکر کرده بود. به غمنیم

هایی که هنوز ترس را در خود قاب گرفته بودند و چشم

به نقایسر کوچگ که به جانش بسته بود. آن را قاب کرده 

بودند...کنار بیت شعری که زدهبودند و به دیوار اتاقشان 

  .بود تازه مفهومش را فهمیده

ی بود که مادرش بعد از تأیید جذام و  ز آن نقایسر تنها چیر

ها و مدارکش با خود برداشته موقع فرار، عالوه بر لباس

فهمید او هنوز برد پدرش نیمبود! شاید اگر نقایسر را نیم

 
 

داشت اش است، مردی که امید محتاج قهرمان زندیک

برود و نجاتش دهد. عشق میان والدینش عجیب بود. 

 .بکر و ناب

 ؟بابا...مامانم هنوز اون عکس رو داره-

 .هاشم لبخند زد
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ز االن توی کیفشه-  .همیر

 .سها خندید

 ؟کار خواد چهشما رو داره دیگه...عکس یم-

گه...عکس به من وصله....اگه یه وقنی نباشم، من رو یم-

سال پیش که رفت و من  مثل یازدهکشونه پیشش... یم

سال قبل که پیداش کردم و از  پیداش کردم. مثل یس

 .اونجا بردمش

شما شباهت زیادی به اون نقایسر ندارید تنها اگه کیس -

دونم چرا شما و تونه شباهت پیدا کنه. نیمدقت کنه، یم

 !مامان ارصار دارید شبیهتونه

 .هاشم لبخند زد

وست داشت اون نقایسر من شاید چون هم مادرت د-

 .باشم، هم من دوست داشتم اون نقایسر از من باشه

 .کرد  دار زد و به مادرش نگاهسها لبخندی جان

سال قبل از قانون جذب برای  گم، مامان یسگایه یم -

 .پیدا کردن آدم خیایل نقاشیش استفاده کرده



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ی سها ریختهصدا خندید و موهای بلند و درهمهاشم یر 

وازش کرد. سها در خودش جمع شد و لبخند روی را ن

 .های هاشم نشستلب

. برامون که برو لپ- تاپت رو بیار...ببینم چی نوشنی

 ؟داستان درست نکردی، پدرصلوایی 

 .منظور پدرش را فهمید. ایستاد و ش پدر را بوسید

گفت، شما من فقط واقعیت رو نوشتم. شهناز خانم یم-

مادرم شهد و شکر....مادرمم با  با همه مثل زهر بودید با 

زده جز شما. من قراره برای یک کس حرف نیمهیچ

 ؟داستان درست کنم

ش لبخند زد و به مژده ی خواب هاشم به شیطنت دخیی

 .نگاه کرد

شد فرشته رو دید مادرت یه فرشته بود اسیر دیوها. نیم-

 .و عاشق نشد

 ؟وقت...پشیمون شدید هیچ-

ا پشیمویز من ترک کردن تو به نه. حنی یک لحظه. تنه-

 !ساله مدت یازده
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ز به مادرش نگاه کرد. از وقنی ماجراهای کودیک  سها غمگیر

 مادرش را شنیده و آدم
 

اش را دیده بود، بیشیی های زندیک

توانست داد رهایش نکند ویل هنوز نیمبه پدرش حق یم

رها کردن خودش را ببخشد و به دروغ بگوید خوب 

 .است

رو اذیت نکنید بابا...مهم االنه...گذشته خودتون -

 .گذشته....هرچند رد زخماش رو تن هممون مونده

ش نگاه کرد  .هاشم با افتخار به دخیی

طور ازت دیروز که لوح افتخار رو بهت دادند و اون-

تشکر کردند با خودم گفتم؛ هاشم....رسید روزی که تو 

ت عزیز ببینند و بشناسند نه درو به ت رو خاطر دخیی خیی

مخاطر تو...بهت افتخار یمبه  .کنم، دخیی

 :نگاه سها روی پاهای پدرش چرخید و زمزمه کرد

 .دیم، استاددرس پس یم-

هاشم لبخندی مهربان زد و سها برای خواندن نماز از 

اتاق خارج شد. با ورود به اتاق چشمش روی عالمت 
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. پیام داشت. زیر لب اش نشستزن گویسر چشمک

 ؟قراری؛ تو هم مثل من یر زمزمه کرد 

 .گویسر را باز کرد و نگاهش روی جمالت چرخید
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؟ دونم بیداری...برام دعا یمسالم دخیی شب. یم- کنز

دعاکن این روزها تموم بشه. بیاد دوباره روزی که چشمم 

. دلم نریزه وقنی خیر یم
سه برای هر در زدیز آرن. یک نیی

نگاه کردن به تو...به  شه، من بمونم و یک دل سیر یم

 ؟نظرت دلتنگ شدن جرمه؟ دل تنگ کردن چی 

زد. لب گزید. در تمام کلمات شهاب، استیصال موج یم

ی یمیک ماه از گروگان گذشت و هر روزشان بدتر از گیر

خورد. کیم مکث کرد و عاقبت برای روز قبلشان ورق یم

 .شهاب نوشت

مامان و دیل که تنگ نباشه، دل نیست. قوی باش... -

بابات بیشیی از همیشه بهت نیاز دارن. فردا همدیگه رو 

 .ببینیم؟ ساعت دوازده کالس دارم و از دو آزادم
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 .طویل نکشید که صدای پیامش بلند شد

بینتت. ساعت دو چه خوبه که سهایی و چشم همه نیم-

 !مقابل دانشگاه

هایش را نقش داد. گویسر را به رنگ لبلبخندی یر 

ی از اند و به شهاب فکر کرد. به خانوادهاش چسبچانه

اش اش که عجیب به روزگار صبورا و خانوادههم پاشیده

  .شباهت داشت

کرده و به فتانه دو روز بعد از حادثه، در زندان خودکیسر 

 زندان خیر دادند، فتانه کما رفته
بود. روز قبل از دفیی

ز  مرده است و کیس جز شهاب و پدرش برای تحویل گرفیی

ز باعث شد شهاب، به مراسم قدردایز  جنازه نبود. همیر

 .نرسد

یک جرم مازیار  فتانه فقط دو فرزند داشت. پرسش که شر

ش هم، همان روزی که فتانه، او و  بود و در زندان و دخیی

خوارش و  شهناز را گروگان گرفته بود، به همراه فرزند شیر

ه با جنون دخیی و داماد عالیه، از ایران رفته بود. مادر فتان
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گذراند تا ای نداشت و پدرش روزهای حبس را یمفاصله

 .حکمش صادر شود

های تلخ  سها لب گزید و با خود فکر کرد؛ شنیدن خیر

 .خانواده حسینز تمایم ندارد

*** 

کرد و به استقبال آمد. شهر چهره عوض یمبوی بهار یم

شویی و رفت. روی دیوار پر بود از تبلیغات قایلنوروز یم

شان، هایی که دغدغه سال نویها پر بودند از آدممغازه

ها پر فرویسر روی گللباس تن بود و رخت نوی عید! روبه

های الیک و سفایل های منتظر و ظرفبود از مایه گیل

ه ز  .سیر

با شهاب ساندویخی ساده برای ظهر خورده بودند و بعد 

ده ی قبل از نوروز شدند. آمزدههای هیجانرایه خیابان

 عید، گم کنند. واپیسبودند دل
ز

هایشان را در شلویع

ایستاد و با شوچز برای او ای یمشهاب گایه مقابل مغازه

ها خرید یم کرد. با ایستادن ناگهایز شهاب، مجبور و دخیی

ش نکرد  .به ایستادن شد. سوال شهاب غافلگیر



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 ؟امسال، تحویل سال کجایی -

ل. نه قصد داشتند تحویسها به هفته بعد فکر کرد و سال

ی توانستند خانهاش را بپذیرند و نه یمدعوت دایی 

کرد چون خانم بروند. اویل را  پدرش قبول نیمعمه

دانست باوجود شناخت و یمی داییش را یمخانواده

ها راغب نیستند و دویم به خاطر اش آندعوت دایی 

ایط عمه ز مجبور شده بود اش امکان پذیر نبود شر . معیر

اش را بفروشد و حاال با همرس و پرسش، خانه ام دارایی تم

 .مادرش بود

. منم هفتهبابا و مامان فردا بریم-
ز

ی دیگه گردن بابابایع

خوام امسال بعد از چندین سال کنارشون رم. یمیم

  .باشم

 .شهاب مقابلش قد کشید

یز؟ این همه دور؟ یکیم-  ؟ری تیر

قراری شهاب را سها لبخندی به چشمان شهاب زد. این یر 

 .دوست داشت

 .خوادقراره....منم دیگه دلم فاصله نیممامان اینجا یر -
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شهاب چشم بست و دست مشت کرد. سها زمزمه من 

چی آرامش را شنید و با ابروی باالرفته به او نگاه کرد. 

فروش شهاب پالتویش را کشید و کنار بساط مایه

 .ایستاد

 ؟کنز کار یمچه-

 .خرممایه یم-

 .سها ابرو در هم کشید

 .وقت نخریدمدارن...من هیچگناه-

ای اشاره کرد و پرسک شهاب به دو مایه کوچک و بامزه

شی    ع با تور صیدشان کرد و در تنگ انتخایر شهاب 

 .انداخت

 تو نخر....من یم-
 

خرم. ببینشون...اصال امید به زندیک

 .دارن انگار

ازیگوش نگاه سیاه و بسها کنارش ایستاد و به مایه دم

 .کرد

 ؟توی تنگ-

ز -  .قدره دیگهدنیاشون همیر
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ی سها با انگشت مایه را نشان شهاب داد. زمزمه

"خوشگله"اش را شهاب شنید و پرسک شی    ع آن را شکار 

کرد. خواست آن را کنار دو مایه کوچک و شیطان داخل 

 دیگر 
 

تنگ بیندازد که شهاب نگذاشت. مکنی کرد و تنگ

 .دست پرسک دادانتخاب کرد و به 

 ؟چرا دو تا تنگ؟ چرا بیچاره رو تنها کردی-

دیم که شهاب لبخند زد و ابرو باال انداخت. به مایه سه

هایش سفید بود اشاره کرد. مایه به دو مایه انتهای باله

 .کوچک اضافه شد

اول با چهار مایه و تنگ دوم با  کیم طول کشید تا تنگ

 .سه مایه پر شد

 ؟بس نیستشدی شهاب؟ بچه-

شهاب با شیطنت ابرو باال انداخت و به مایه زبل و 

بازیگویسر اشاره کرد. پرسک چندین بار تالش کرد تا 

 .باالخره شکار شد. شهاب خندید و گفت خود خودیی 

  .با ابروی باال رفته به شهاب نگاه کرد

 ؟خودمم-
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سیاه را در بغل ها را داد و تنگ مایه دمشهاب پول مایه

سیاه مایه آخری، اطراف مایه دم او گذاشت. 

 .چرخیدیم

 

 .این چهارتا برای مامان و بابا و دوقلوها-

های داخل دست شهاب نشست. نگاهش روی مایه

سد "پس خودت؟" که شهاب به تنگ داخل  خواست بیی

  .دست او اشاره کرد

دو تا برای مادر و پدرت، دوتا هم برای خودمون، اون -

 .بم باشها...مراقدم سیاهه منم

ها ای به او رفت و با لبخند به حرکت مایهغرهسها چشم

 .نگاه کرد

 ؟های ماستوقت چرا مایه تو، پیش مایهاون-

نگاه شهاب در صورتش چرخید و قلبش را به تپش 

 .انداخت

بیچاره صید نگاه تو شده...خودم که نیستم، ماهیم -

 .پیشت باشه
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 ۳۴۱پارت#

والدینش نشسته و به ی در سالن کوچک خانه

کرد. وضع مادرش بهیی بود و وآمدشان نگاه یمرفت

ل درآمده بود، آنبیماری دوباره تحت روز  قدر که آنکنیی

ی اتاقش خارج شده و در لباس نو پوشیده و از گوشه

 .سالن حضور داشت

 آمده بود تا با مادر 
ز

روز قبل به ارصار شهاب، به بابابایع

نامه ها وکالتبرود. قرار بود از آن اش، به محرصز و دایی 

د تا درباره  بگیر
ی
اث باف مانده از ثریا، اقدام کند؛ ی میر

های طالی همراهش. با ی کتاب و شمشدرباره

 
 

خاطر تاج از تمام های شهاب توانسته بود بهدوندیک

 
ی
د تا آن را ماندهوراث باف ی صمصام رضایت و وکالت بگیر

آنقدر نحیس برایشان داشت به دولت ببخشند. آن تاج 

که پیشنهادش از جانب یوسف در زندان مطرح شد. بعد 

قدیس و شهناز و صدرالدین، به آن رضایت دادند و بعد 

اش بودند که در بخشش آن درنگ ها مادر و دایی از آن
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ی بیمار بود و عالیه در نکردند. آخرین نفرات حبیبه

اث تحویل زندان. امضاها با پشتکار شهاب جمع و به  میر

 .داده شد

کرد. طالها از جهاز اما بحث طالها و کتاب فرق یم

قمرالملوک بود و با توجه به وصیت صمصام، متعلق به 

ایی که از مادر و دایی  اش، ویل کتاب جزو دفینه بود و میر

ی نجوم صمصام برای طال مانده بود. کتایر نایاب درباره

ش از ترس ارفت دانشمند نویسندهکه احتمال یم

حکومت آن زمان، آن را مخقز کرده و بعدها همراه با 

دفینه به دست صمصام افتاده بود و حاال با توجه به 

بودن کتاب، دولت آن را خواهان و قدییم و عتیقه

  .خریدار بود

، سهاجانبه چی فکر یم-  ؟کنز

سال اش نگاه کرد. این مرد میانبه عقب چرخید و به دایی 

کم جایش ه به مادرش شباهت داشت، کمهایی کبا چشم

اش دید کرد. لیوان چای را در دست دایی را در دلش بازیم

 و لبخند زد
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چای رو اینطوری نخورید وگرنه باید نگران قلبتون -

 !باشیم

ه! نگران من نباش! قلب من با دیدن تو جون یم- گیر

 ؟نگفنی فکرت مشغول چی بود 

ی نصیبش وقت از عمو و عسها لبخند زد. هیچ ز مه چیر

کرد. محمدرضایش مهربایز خرجش یمنشده بود، اما دایی 

اش نگاه کرد و به سمت ی دایی برازندهظاهِر همیشه به

 .اتاق پدر و مادرش شک کشید

؟ بابا زیادی به تکاپوئه- ه، دایی  !امروز اینجا چه خیر

 .محمدرضا خندید و چای را داغ شکشید

 !مهمون دارن خب-

اش تعارف ال انداخت. در اینکه پدرش با دایی سها ابرو با

وبوی ها و کارهای پدرش رنگداشت شگ نبود، اما نگاه

 .دیگری داشت

 ؟مطمئنید -

 ؟مطمئنم! چه خیر از داماد -

 ؟کدوم داماد، دایی -
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 .محمدرضا نگاهش کرد و لبخند زد

یعنز قرار نیست داماد بشه؟! دمش رو بچینم و ردش -

 ؟کنم بره

 .سها لب گزید

 !بابا کم بود، شما هم اضافه شدید-

ی ای را که گوشهی محمدرضا نگاه مژدهصدای خنده

 .سالن نشسته بود، به سمتشان کشید

 !شهاب...اگه مثل باباش نباشه...خوبه-

اش ابروی سها باال پرید. مادرش هنوز با شهاب و خانواده

مشکل داشت. شباهت زیاد شهاب به صدرالدین باعث 

د. به ه در یگشد مژدیم دو بار دیدارشان از او کناره بگیر

 .مادرش لبخند زد

 ؟نگفنی چه خیر -

ز آوردبه دایی   .اش نگاه کرد و صدایش را پاییر

پیچونند کنند...منم یمبابا و شهاب دارند یک کارهایی یم -

خندن! بابا پشت ش شهاب دشمنشه ویل و بهم یم

 !یت کنهکنه تا من رو اذیگ یمبهجلوش...دست
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در هر دو صورت هدف اذیت کردن توئه! شهاب پرس -

دونه. فکر کنم  دنبال خونه خوبیه و بابات این رو یم

 .گردنیم

خواد برگرده و شهاب جای دیگه دونم...بابا نیمبعید یم-

  .تونه برای بابا کاری بکنهنیم

محمدرضا به هاشم نگاه کرد که مشغول مرتب کردن 

 .لباسش بود

اومدید پیش داشتید و یمست از لجاجت بریمکاش د-

  .خودم

...سخته. کار منم هستهم-  زبان نیستیم دایی

 کشید
ز
 .محمدرضا پوف

ید! زبان که دونم چرا سخت یمنیم- گیر

شه. باالخره یه ی تو هم حل یمیادگرفتنیه...مشکل رشته

انتفایع و آزاد پیدا یم  دانشگاه غیر
ً
کنیم برات! اصال

 ؟کنه...چه نیاز به کار کردن تو دوماد کار یمشازده

سها با اخم به محمدرضا چشم دوخت. این افکار 

 .اش را دوست نداشتدایی 
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ی نیست و من دخیی خونه - اول اینکه...هنوز خیر

پدرمم...دوم اینکه استقالل مایل زن الزمه! مادر شما اگه 

شدند و حقش هاش پخش نیماستقالل مایل داشت بچه

 .گرفترو یم

 بود پیش آتا بمونه، باقیش بهونه است. -
ز
مامان کاف

ِ مامان، به تو هم رسیدهحرف
ز  .شنوی نداشیی

دید شناخت سها با ابروی درهم سکوت کرد. باز هم یم

اش ها بهیی از خودش است. با اخالق دایی پدرش از آدم

ین گزینه پیش او دوام نیم آوردند و دوری و دوسنی بهیی

 .بود

خانههاشم از  ز ی کوچک اتاق خارج شد و به سمت آشیی

ینز شد.  رفت و مشغول مرتب کردن ظرف میوه و شیر

ی راحت پدرش کوتاه بودند. ها برای استفادهکابینت

آید و اش به آنجا نیمدایی وقت زن دانست هیچیم

بود. متعجب به کارهای  تدارکات پدرش متعجبش کرده

ز  خانه پا گذاشت و پدرش نگاه کرد و برای کمک به آشیی

 .سؤالش را پرسید
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 یم-
 
خاطر کتاب خواید با پویل که دولت  بهدایی واقعا

 !؟ده مدرسه بسازید بهتون یم

 

 ۳۴۲پارت#

خوام زنم بفهمه پویل دستم آره! البته به نام مادرم...نیم-

دونه که اون هم راضیه...من پول رسیده. فقط پرسم یم

شه استفاده برای علم یمخوام...از علم اون کتاب رو نیم

 ؟کرد...چی بهیی از این

من این کارتون رو دوست دارم ویل اون طالها رو نباید -

  .ببخشید

نگاه هاشم با لبخند روی سها نشست و محمدرضا غر 

 .زد

ت رو، بخشه شاقیل ناراضیه؟ یمشاه یم- بینز دخیی

آقاهاشم! من نیازی بهشون ندارم سها...سهم من از 

اث  مادرم خییل وقت پیش بهم رسیده...این دیگه میر

 .سهم تو و مادرته
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ای نشسته و نگاهشان به مژده که در سکوت گوشه

 .کرد، نگریست و ادامه دادیم

اینکه مژده با رضایت کشیده کنار و همه رو داده به تو، -

به خودش ربط داره...اینکه منم سهمم از اون طالها رو 

ز ریم محرصز و همها یمبخشیدم بهت...به خودم! فرد چیر

 .شهتموم یم

 .سها پرحرص خندید

 !یعنز به تو چه دیگه-

هم ریخت، جوابش محمدرضا با دست موهای سها را به

 .اش نگاه کردرا به تریک داد و خندید. سها شایک به دایی 

 .زدید شبکه استایز -

 .محمدرضا ابرو باال انداخت

گشنی به بریمداد به ترک! هاشم تو رو باید شوهر یم-

 !اصالتت

ون داد. هاشم چرخ را به سمت  سها نفسش را عمیق بیر

 .سها هدایت کرد و جواب محمدرضا را داد



 الف.قیصری)آمنه قیصری(                                     رما،زیر درخت توت اقر

 EXCHANGE GROUP   از یکار

اصل و فرع مهم نیست...مهم خوشبخت شدن -

 !سهاست

سها با ابروی باالرفته به پدرش نگاه کرد. جدیت پدرش 

خانه  ز ون از آشیی لبخند روی لبش نشاند. هاشم به بیر

 .هلش داد

 !رسنتو برو آماده شو...مهمونا االن یم-

سها با تعجب تکرار کرد مهمونا؟! و هاشم دوباره به 

ون هلش داد. با خنده به پدرش نگاه کرد  .بیر

ان؟ چقدر خوشگل کنم، بابا؟ اون مهمونات یک-

ودامن زرشکیه! ماکیس وشلوار دودیه...یا اون کتکت

 ؟بلند یشمیه چطوره

ش لباس کیم با خود دارد دانست هاشم خندید. یم دخیی

 .ها محدود به مانتو وشلوار رسمیستو همان

 !دیروز برات خریدم. توی اتاقه-

 متعجب شد و ایستادسها این
 
 .بار واقعا

ه؟! مهمونمون کیهیگ نیم-  ؟خواد بگه چه خیر
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هاشم لبخندی پر از مهر به رویش پاشید و محمدرضا 

 .صدایش را بلند کرد

 !ین پرسه شهابهش تقصیر اهمه-

 از جواب نامربوط کشید و داخل اتاق شد. 
ز
سها پوف

زد و حیس عجیب داشت. نگاهش روی قلبش تند یم

لباس انتخایر پدرش چرخید. کت بلند صوریی چرک و 

ها بود که این رنگ را شلوار طویس؛ خندید. سال

 .پوشیدنیم

اش را شده لباس را که پوشید، موهای تازه کوتاه و مرتب

شانه زد و زیر روشی ساتنز که برایش گذاشته بودند 

اش را لمس کرد و لبخند روی پوشاند. دست مارگزیده

 .لبش عمق گرفت

 .خوبه تو هسنی تا یادم بمونه اصلم چیه-

کرد. با احتیاط برق لب روی ظاهرش با همیشه فرق یم

اش هایش کشید و همان وقت صدای پیامک گویسر لب

ها و پرس شهناز حجم بیشیی تماس بلند شد. این روزها 
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هایش را به خودش اختصاص داده بود. شعر پیامک

  .ارسایل شهاب را خواند و لبخند زد

 مانند غ ري قی ک  ه پر از وح شت آب است

 گردم و دستم یی يک تکه طناب استیم

 و تن هایی و ان دوه و ص بوری
 

 دلتنگ

ه  ی يک عاشق ناب استاين عاقبت تیر

کم، حرف دلت چيستيک جمله   ؟بگو دلیر

 عاشق شده اين شاعر و دنبال جواب است

قلبش از احساس خوابیده در کلمات شعر لرزید. 

خواست جواب شهاب را بدهد که صدای زنگ خانه 

ون رفت و منتظر مهمان های پدرش بلند شد. از اتاق بیر

ایستاد. مشتاق بود ببیند چه کیس پدرش را به تکاپو 

ون کشیده است. با انداخته و مادر  ش را از کنج اتاقش بیر

ی پدرش را بوسید دیدن صدرالدین که خم شد و شانه

دست و پایش ِش شد. پشت ش او شهناز قدم به سالن 

ی سالن نگاهشان گذاشت و مادر لرزانش را که گوشه

د. نگاهش روی دوقلوها لغزید که یم کرد به آغوش فرسر
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ینز به دست داشت یگ جعبه و دیگری سبدی گل ای شیر

های درخشانشان وقنی آمدند. صورتو با لبخند جلو یم

داداش صدایش کردند، تپش نزدیکش ایستادند و زن

 .قلبش را زیاد کرد

افتد. با دیدن شهاب کرد هر لحظه پس یماحساس یم

وشلوارپوش در پشت ششان، اشک در چشمش کت

ینز و گلحلقه زد. دایی  اه شهاب ها را گرفت و نگاش شیر

در صورتش چرخ خورد و روی لباسش نشست و 

 .لبخندش عمق گرفت

 اومدم دنبال جوابم-
 
 .تحملم تموم شده بود، شخصا

 

 ۳۴۳پارت#

ها روی دادگاه ایستاده بود و به ورود و خروج آدمروبه

کرد. این روزها به عناوین مختلف و در دادگاههای نگاه یم

ی یک در پروندهعنوان شامتفاوت حارصز شده بود. به

، بهآدم عنوان ی قاچاق...بهعنوان شاهد در پروندهربایی

های محمود و یونس و حاال ی قتلناظر در پرونده
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عنوان دوست کنار صبورا حضور داشت. پیش خودش به

اف کرد که در چند ماه گذشته این سخت ترین اعیی

دادگایه بود که در آن حضور داشت. رأی دادگاه خوانده 

ی شادی در میان جمیع که از بود و هیچ قیافه شده

  .شدشد، دیده نیمدادگاه خارج یم

های صادق شاد بودند، نه صادق و نه عموها و عمه

ز گام بریم ن غمگیر
ضا که در این صبورا. نسیی داشت و علیر

 .بود چند ماه بیمار شده بود، مثل کودکان به او چسبیده

گریست به بر بهار یممهدی صندیل صبورایی را که مثل ا

سمت ماشینش هل داد. او را در آغوش کشید و روی 

ز گذاشت. مکنی کرد و اشک هایش را پاک صندیل ماشیر

ی برایش زمزمه کرد که باعث شد ش صبورا  ز کرد و چیر

 .میان آغوشش بخزد

ی پیش، مهدی بعد از تالش بسیار، موفق شده بود هفته

ز صادق و صبورا را راضز کند و با صبو  را عقد کند و همیر

باعث نزدیگ و آرامش بیشیی صبورا شده بود. هرچند 

ف خانم زهر کالمش را از صبورا دری    غ خیر داشت اشر
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و اگر مرتیصز نبود، به این وصلت رضایت بود  نکرده

 .دادنیم

سها از صبورا نگاه گرفت و متوجه نگاه پدربزرگ صبورا به 

مرد همان ا برای گذراندن طور که پلیس او ر او شد. پیر

ز حمل زندانیان  مدت حبس تعزیری به سمت ماشیر

اش بود. شک نداشت اگر او برد، نگاهش روی نوهیم

ارصار به ازدواج صبورا نکرده بود و هر بار او را تحقیر 

داشت و کار به آنجا کرد، صبورا پرده از رازشان برنیمنیم

  .کشیدنیم

 .باالخره تموم شد-

 .به صادق نگاه کرد

 .کار درسنی کردید که رضایت دادید-

 دلم دلم نیم-
 
خواست سها خانم...واقعا

خواست...ویل...خدا زده بودشون...الزم نبود منم نیم

 ماها...حاال اینکه عمرشون 
 

بزنمشون...گند زدن به زندیک

 چه اهمینی داره! مهم جون یک تموم یم
 
شه و کجا...واقعا

 .دادندمادرم و آبروش بود که بر باد 
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 که در 
ی
 صادق نگاه کرد، صادف

 
سها با ناراحنی به درماندیک

تمام این چند ماه راضز نشده بود پدر بیمارش بازداشت 

  .شود و با قید وثیقه آزادش کرده بود

گرفتیم...اما گفتم کاش شکایتمون رو پس یمگایه یم -

دیدم تموم زندگیش دیدم...وقنی یموقنی صبورا رو یم

خاطر دیدم بهن اتفاق رنج کشیده...وقنی یمخاطر او به

دادند...خودم رو زور شوهرش یماون اتفاق داشتند به

شه اینقدر کردم...هنوز...باورم نیمبرای تو آروم یم

اف کنند. اگر آقاجون ذره ای پشیمویز داشت راحت اعیی

سوخت...اینکه اینقدر راحت گفت پرسم حق دلم نیم

رد غریبه تو دستای زنش داشته با دیدن عکس یک م

آره. با اینکه خیر عصبایز بشه...خونم رو به جوش یم

گفته و واقعیت چیه، با این حرف که داشت شهنگ چی 

ئه یم  .کردما خیر نداشتیم، خودشون رو تیر

همراه صادق به سمت ماشینش راه افتاد. نگاه هردوی به

ز حمل زندایز افتاد که آژیرکشآن ان ها همزمان به ماشیر

شد. حکم محمد کاظیم، پنهان کردن حقیقت و دور یم
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سال حبس تعزیری به آن تعلق  دروغ به پلیس بود و یک

مردی که آبرویش برایش از  گرفته بود و همان برای پیر

ز مهمهمه  .کشید  تر بود، حکم مرگ داشت. سها آهچیر

عمد تشخیص داده یم- شد، کاش قتل غیر

  !شدیدطوری...شاید کیم آروم یماین

ش رو هل داده. شاید به قصد قتل بابا...زن حامله-

تونستند جوری نیمنبوده، اما مصداق قتل عمده! هیچ

 .گناه اعالمش کنندیر 

پدرتون پشیمون بود...دیدید که...گریه -

تونست بگه مادرتون تونست دروغ بگه...یمکرد...یمیم

 عقب رفت و افتاد...پدرتون خودش بهعقب
ز
داره  قدر کاف

 !کشهعذاب یم

نه سهاخانم...اگر عذاب وجدایز بود، باید همون -

اف یمپونزده بینید کرد. اگر یمشونزده سال پیش اعیی

دونم اگه اعدامش رضایت دادم، فقط برای اینه که یم

شد و فقط باید تا کردند، هیچ دردی ازمون دوا نیمیم

 !دادمدار برادرم رو یمآخر عمر جواب چشمای غم
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سها به سمت صبورا چرخید. نگاه خیس قلبش را به درد 

ها نزدیک شد. پدربزرگشان از همراه صادق به آنآورد. به

ا شده بود. تنها با این حرف که هم دسنی در قتل میر

اند. آنقدر که اند و از ترس گریختهمتوجه مرگ مژده شده

 .اندحنی صبورا و حضورش را فراموش کرده

 

 ۳۴۴پارت#

کیل پدرشان نتوانسته بود اثبات کند که عمل هل اما و 

دادن مژده از روی ناآگایه و بدون توجه به عواقب آن 

ها بوده است و با توجه به باردار مثل شخوردن از پله

بودن مژده، دادگاه خلیل کاظیم را به قتل عمد متهم 

 .کرده بود

بودند اما حکم  نظر کردهصادق و صبورا از قصاص رصف

عزیری برای خلیل هم برقرار بود و تا چند سال حبس ت

برد آینده خلیل کاظیم باید در بیمارستان زندان به ش یم

 .و بعید نبود که این مدت را دوام نیاورد

 ؟خواید بکنید االن چکار یم-
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ز دارم کارهای انتقالیم رو یم- قدر که کنم برم تهران...همیر

ونم نکردند جای شکر داره...یم که...کار ما   دونید بیر

 .هامون پاک باشهی خانوادهطلبه پروندهطوریه که یم

ز که رسیدند صبورا چشم های شخش را  دزدید. به ماشیر

مهدی در جایگاه راننده نشسته بود و صبورا در کنارش 

 .دادندای را تشکیل یمزوج برازنده

 !ممنون که اومدی، سها-

د. عمل اول صبورا سها شانه موفقیت در بر اش را فرسر

ز توانسته بود کیم از غم نگاه او بکاهد. اگر  داشت و همیر

 .دادمهدی و ارصار نبود، صبورا هرگز تن به عمل نیم

ز -  .دوسنی یعنز همیر

صبورا دست چپ سها را گرفت. انگشیی در میان 

 .زدانگشتش برق یم

 .اما من نتونستم هر وقت که باید، پیشت باشم-

 .د و لبخند زدسها به انگشیی نگاه کر 

منتظره بوداین یه مورد تو یر -  .گنایه...کار شهاب غیر
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صبورا به صادق نگاه کرد. نگاه برادرش پر از نگرایز و 

 .مهربایز بود

...از ترم دیگه بریم-  !گردم دانشگاهراسنی

خیال سها لبخند زد. صبورا سیع داشت خودش را یر 

که   کند و پلکشی ناخنز که یمنشان دهد ویل گوشه

داد که مضطرب و پریشان تیک برداشته بود، نشان یم

 .اشت

 ؟خییل خوبه...با دانشگاه هماهنگ کردی-

 .آره! مهدی رفته باهاشون ...حرف زده-

؟ من به احتمال زیاد اینجا نیستمکجا ساکن یم-  !یسر

 .مهدی ش خم کرد تا سها را ببیند

 اون خونه رو از شهاب اجاره کنیم-
ً
 !احتماال

 .ابرو درهم کشیدصادق 

 ؟کنید -

مهدی ابرو باال انداخت و یگ از لبخندهای حرص 

 .دربیارش را به روی صادق پاشید

 !شه؟ زن و شوهریمنیم-
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 .های مهدی نگاه کردصادق بدون هیچ نرمیسر به چشم

آد پیش من. شمام زیادی فکر زن و شوهری صبورا یم-

 .برت نداره

یم که...صبورام عقد دایم کردیم داداش...صیغه نکرد-

جوره آد که شوهرشه، تا شوهرش بتونه همهاونجا یم

 !کمکش باشه

های سها به صبورا که یاد گرفته بود در آرامش به بحث

تمام نشدیز مهدی و صادق گوش دهد نگاه کرد. در این 

چند ماه صبورا بزرگ شده بود. سکوت که برقرار شد 

 .صبورا به سمت صادق برگشت

 

 ۳۴۵پارت#

هنگام قرار گذاشتیم داداش...مهدی داره اذیتت با -

ی قبیل من و ریم خونهکنه...من و هنگام یمیم

سها...جاش و امکاناتش خوبه...هنگامه هم تصمیم داره 

مونه ری...یمکنکور بده...تو هم که داری از اینجا یم

عیل و مامان که اگه اونام بخوان با ما بیان، خونه داداش
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یتر یمبزرگ م! تا درس من و هنگام تموم بشه، گیر

 !شهجروبحثای تو و مهدی هم تموم یم

 .صادق خندید و مهدی غر زد

 !؟داشتیم، صبورا خانم-

 . صبورا به سمتش چرخید

 .نداشتیم...پیدا کردیم-

نگاه کرد. بودنشان با هم خوب بود.  سها به جروبحثشان

  .توانستند تنها تاب بیاورنداین درد را نیم

 .کرد و صبورا را بوسید  ش خم

 خویر -
 ؟مطمئنز

 .ی آرامش اشک به چشم صبورا نشاندزمزمه

کنم...حق خوبم سها...باور کن...حاال که...فکر یم-

 !مامان رو گرفتم خوبم

ز صادق نگاه کرد و به  سها با ناراحنی به صورت غمگیر

طاقت جلو آمد گریست. صادق یر صبورایی که حنی نیم

 .آغوش کشیدو شخواهرش را به 
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یم پیش دکیی من...همهباید...داداش- ش داره عیل رو بیر

زنه...پرخاشگر شده...تو خودش فرو داد یم

ه...داداش...یه وقت کار دست خودش نده  !میر

 !شهیم بریمش دکیی صبورا...خوب یم-

...بابابزرگ هنگام...مجبور یم- شه تو باید دوماد بیسر

 .رضایت بده

م.. رضایت رو یم-  .دم.قول یمگیر

 .هق صبورا بلند شدباالخره هق

 ؟کردم، داداشمن اشتباه کردم آره؟ نباید شکایت یم-

  .نه...تو کار درسنی کردی-

ز پیاده شد و تلفنش را بلند کرد و  مهدی از ماشیر

 .نشانشان داد

 یم-
 
ی دادگاه را خواد نتیجهداداش مرتیصز است...حتما

 .بدونه

ها دور شد. سها با لبخندی به الویی بلند گفت و از آن

ها را درک مهدی زد و از خواهر و برادر فاصله گرفت و آن
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هایی که تنها گذاشت. مقابل دادگاه هنوز شلوغ بود از آدم

 .هایشان در آن جریان داشتپرونده

دست به زیر مقنعه بود و گردنش را لمس کرد. حال بد 

ه از ش هایی ککرد. دادگاهصبورا و صادق را درک یم

یکش نبود اما گذرانده بود شاید برای اقوام درجه

ی حسینز آنقدر تودرتو و گره خورده بود که خانواده

 .کردناخواه همه را درگیر یمخواه

با وجودی که شمس حنی در دادگاه اعالم کرده بود که 

هاست پرویز شمس است، یاور احمدی نیست و سال

ش لرزیده و اشک صورتش را  موقع اعالم حکم دل دخیی

 .نهایی اعدام خیس کرده بود

یا وقنی حکم حبس طوالیز مدت برای داماد و پرس فتانه 

یوسف غش کرده و رایه بیمارستان شده صادر شد، زن

  .بود

 که با اعالم حکم اعدام یوسف برای زن بینوا تکرار 
ی
اتفاف

، رایه یسشد و او را به دلیل سکته   .یو کردیسی قلنر
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ز حال درناکعالیه عجیبدادگاه  ترین دادگاه ترین و در عیر

هایش همه از حقشان گذشتند و او از بود. خواهرزاده

ز  اعدام رها شد. در دادگاه مشخص شد که اردشیر در بیر

ز محبوب نبوده و هر سه از نحوه ی مرگ او فرزندانش نیر

ی که اخم به چهره ز ی قاضز نشاند. راضز بودند، چیر

ربایی و سه سال سال حبس برای آدم حکم عالیه پانزده

حبس تعزیری برای اقدام به قتل بود. سالمت روان پرس 

نوایش با اعالم پزشک معتمد دادگاه رد و به مراقبت در یر 

 .آسایشگاه روایز محکوم شد

صدای پیامک گویسر همراهش باعث شد از افکار 

ناخوشایندش خارج شود. شهاب برایش نوشته بود چه 

 .خیر 

 .مکث کرد و جواب نوشتکیم 

- 
ً
دادگاه تموم شد. باید برم تهران، سمینار دارم. احتماال

...شاید این وسط 
 

اث فرهنگ بعدش برم دنبال کارهای میر

شنایس بخوام یک فنجون قهوه بخورم...کیس رو یم
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ز و پایه ی خوردن قهوه باشه...توی یک شهر غمگیر

 ؟دودگرفته

مگ ارسال شد. کیم طول کشید تا دوباره برایش پیا

 .پیامگ که لبخندش را تبدیل به خنده کرد

ین  ی قاجارسخن دورهمن پرس شیر

ز دلتو پست  و مضامیر
 آزارمدریز

 من اهل دل و چای هل و لعل نگارم

 تو اهل شب و شعر سپید و لب سیگار

 محضممن فلسفه
ی
اف  ی عشقم و اشر

 گرا چون رنه و نیچه و ادگارتو عقل

ازبه غزل....خواجهای رو من پنجره  ی شیر

 تو سخت، پر از خشنی و مانند به دیوار

 ام دست خودم نیستهمه عاشق شدهبا این

ین  ی قاجارسخن دورهمن پرس شیر

------------ 

 شعر از خانم زهرا اقبایل*
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 ۳۴۶پارت#

ی چشمش ی فروخورده گوشهخاطر خندهاشگ که به

 .شتجمع شده بود را پاک کرد و برای شهاب نو 

ین سخنه! -  شیر
شعر مردم رو تحریف نکن...اون دخیی

...این دخیی قاجار  خوبه...حاال که اهل چای هسنی

ی نزدیک کنه به یه فنجون قهوه...توی کافهدعوتت یم

رسه به قاجار...پس دویز که...منم اصلم یمتون! یمخونه

 !مراقب باش

پیامش بدون جواب ماند. ش بلند کرد و نگاهش روی 

کرد. صادق ماند که داشت صبورا و مهدی را بدرقه یم

  .رسیدتر به نظر یمآرام

ینه، شازده-  !خانمخوردن سم از دست یار شیر

از وحشت باال پرید و نگاهش در نگاه پر شیطنت شهاب 

 .گرفتار شد

...پرتاب شدی که صاف بخوری وسط - حقا که تیر غینر

 من
 

 !زندیک
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ا دیدنش دست بلند شهاب خندید و برای صادق که ب

بود، دست تکان داد. صادق برای سها شی تکان  کرده

ضا  ن و علیر
ز خودش راه افتاد. نسیی داد و به سمت ماشیر

و هنگام منتظرش بودند. صدای شهاب، نگاه سها را از 

 .ها جدا کردآن

غیبم-  ؟که من تیر

 .شتکان داد و تأیید کرد. شهاب پرحرص غرید

غیبت دیگه قرار نیست از پس کجاش رو دیدی! تیر -

ی دو واحده توی همدان کنارت تکون بخوره.  یه خونه

خانمم ی شازدهپیدا کردم...تحقیقاتم کردم و دیدم رشته

داره! آب و هواشم که بد نیست...منم که رئیس 

یکم جدا کنم، دعامم یم کنه از خودمم...سهمم رو از شر

 ا
ز
ستادم بس این مدت بار روی دوشش بودم...با معرف

کت خوبم پیدا کردم...یم آم تنگ دلت...تکونم یک شر

 چیهنیم
 
 .خورم که بفهیم تیر غیب دقیقا

 .سها لبخند زد

 ؟باریکال...دیگه چی -
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با پدرتم حرف زدم...گفتم روا نیست دوتا کفیی عاشق -

 از هم جدا کنید...بیاید به جای هر شهر 
 

رو اول زندیک

ز همدون! توی دیگه...اراک و تهران و اینا...بیا ید همیر

 .همون دو واحده، کنار هم باشیم

 .با خنده اخم درهم کشید

 ؟خب-

گم جفتت توکت بقو کنز یمهیخی دیگه...گفت زیاد بق-

 .رو بچینه

های او اسیر شد. درست مثل دست سها میان دست

 !قلبش

، شازدهجواب تو چیه؟ قبول یم-  ؟خانمکنز

 !برگردم...بعدباید فکر کنم...بذار برم تهران و -

 ؟این انصافه من اینجا باشم و تو یک جای دیگه-

 .لبخندی پرمهر به روی شهاب زد

ون بذار خانواده- ها آروم بشن، شهاب. هنوز از شوک بیر

نیومدند...بذار بابا و مامانم ساکن بشن...بذار یه مدت 
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بقوهای کنارشون نفس بکشم...بعد...یه فکری برای بق

 !کنیمشمام یم

 .او را سمت ماشینش هدایت کرد شهاب

ی من هرچی رییس بگه...فقط مراقب حمله- های گازانیر

 .باش

ز سها به خواستگاری اش فکر کرد و برای شهاب نگاه تیر

 .کرد. شهاب ایستاد و با جدیت نگاهش کرر

یه ماهه بله رو از بابات گرفتم...سه روزه از زبون -

  !شهخودت شنیدمش، ویل هنوزم باورم نیم

 ؟چی رو -

 !که تونسنی کاله به این گشادی شم بذاری-

ز یم شد چشم ریز کرد و به شهاب که با خنده سوار ماشیر

ز برایش باز کرد تا  نگاه کرد. شهاب در را از داخل ماشیر

 .سوار شود

 ؟وقتچه کالیه اون-

که بهم نگفنی دوستم داری و عقدت کردم...رودست -

 !خوردم
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 .مرد تخسش داد سها نگاه پر از مهرش را به

ها درک کردنیه...گفتنز نیست- ز  !بعیصز چیر

 .شهاب آیه نماییسر کشید و راه افتاد

...یک بزنه! باشه تو - بله...شما من رو گول نزیز

خانم، عشق گم ستارهنگو...عوضش من روزی صد بار یم

 !مردتمبرات کمه...من کشته

  .ی شهاب اخم کردگونهبرای لحن الت 

 !خوام چکارمرده یمزنده باش! کشته-

 هالک اینیم-
ً
...من اصال  !همه احساس توئمبینز

نگاه سها در اتوبان خلوت چرخید و با علم به خلویی 

ی شهاب چسباند. شهاب ای به گونهاطرافشان بوسه

ه  .رو ماندی روبهخیر

 یمنیم-
 

ز ی مردم رو ناکام یمزیز بچهیک ؟! همیر طوری کنز

 ؟که دستم بسته استطوری  ابراز احساسات؟ این

شهاب نگاه شوخش را به نگاه خندان او دوخت. 

رو داشت ش سها را به سینه طور که نگاه به روبههمان

 .کشید و روی شش را بوسید
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 !خانمطلبت...جوابت یه جای امن، شازده-

ون کشید  .سها شش را با خنده بیر

خانم مراقب باش...به کشتنمون ندی شازده...یه شازده-

ند به من...خوبه بابابزرگت صولت بود و مستقیم نب

 .خورد به قاجارهایم

 .شهاب لبخندی شخوش زد

ز برات نوشتم من پرس قاجار دیگه -  .برای همیر

سها، انگار که موضویع را به یاد آورده باشد، به سمت 

 .شهاب چرخید

اخرش شمس گفت ربط مرگ پدربزرگت با جواهرا -

 ؟بودهچی 

ربظ به جواهرا نداشت. گویا اردشیر مرگ پدربزرگم -

ها خرج شده که براش خیر یم بره که تمام پول صولت

ه...موقع مرگ هم تنها جواهری که کنه و یمسکته یم میر

 .از دفینه نصیب مادربزرگم شده بوده، توی دستش بوده

 ؟پس...سم بالیی شش نیاورده بود -
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ت که گفت...ویل بابا هم قبول داشنه؛ شمس دروغ یم-

 .حرص دنیا پدرش رو از پا انداخت

 ؟یک براتون واقعیت رو گفت-

مرده که تمام عمر به اون خدمت - نوکر پدربزرگم. یه پیر

 .کرده بود و شب قبل از مرگش کنارش بوده

کرد. به سمت   سها شی تکان داد و به مسیر ناآشنا نگاه

 .تابلوهای کنار جاده چرخید

 .راه رو غلط اومدیزدیم وای شهاب...حرف یمای-

شهاب لبخندی موذیانه زد. سها نگران به سمتش 

 .چرخید

 

 ۳۴۷پارت#

 ؟ریگفتم مسیر اون طرفه...ااا...کجا داری یم-

 !ریم تهراندونم مسیر ما این طرفیه...یمیم-

من فردا سمینار دارم شهاب، نه امروز...االن -

 !؟ری؟ شب کجا بمونمزوده.....کجا داری یم

 .لبخند نگاهش کردشهاب با 
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ریم هتل! شناسنامه که همراهت هست...هرچند یم-

ی نباشه هم مهم نیست...کارت ملیت باشه، شناسنامه

 !من کافیه چون اسمت توشه

 !شهاب-

 این ماچ رو -
ز
جاِن شهاب...باالخره یک جا باید تالف

 .دربیارم دیگه

زده لب گزید و زیر لب غر زد."اون وقت سها خجالت

 "!شهم تیر غیب ناراحت یمگبهش یم

کنم برگرد...شوچز بسه...وسایلم خونه خواهش یم-

 ؟گن شب موندی..مامان و بابات نیماست. 

 .با دیدن خونرسدی شهاب کالفه غرید

 تو اینجا چکار یم-
ً
؟ مگه نگفنی باید یماصال رفنی کنز

کت رو ول کردی  ؟شهرداری جلسه؟ باز شر

 .شهاب با صدا خندید

یس؟ جلسه که کنسل شد، عاشقتم ت- ازه یادت اومد بیی

منم گفتم کجا خوشه...اونجا که دل خوشه...یعنز پیش 

یکمم...گفتم که  تو! شوته کردم اومدم این وری...شر
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کت رو منحل یم کنیم....بابا و مامانم نگران داریم شر

 .شننیم

کت رو داری تعطیل -  حرفات جدی بود؟ شر
 
تو واقعا

؟ رفنی همدانیم  ؟کنز

ی شما رو هم تحویل دادم...از بله خانم! تازه رزومه-

مونه کارای علیم بری اونجا...یمعنوان هیئتخداشونه به

شه! با پدرتم حرف انتقالیت که ایشاال درست یم

 مشکیل با همدان نداره! خونه نیمه
 
سازه زدم...دکیی واقعا

کنم و تا کارهای تو درست   تونم درستشسها...خودم یم

ریم شه و یمه و خانواده وضعش بهیی بشه، تکمیل یمبش

؟ قبول یمش زندگیمون...چی یم
 

 ؟کنز یک

ه شد. آنقدر که شهاب به  سها ناباور به شهاب خیر

 .سمتش ش چرخاند

...یم- ریم جایی که دوست چیه؟ اگه ناراحنی

 .خوام تحمیلت کنمداری...نیم

انجام  کنم...قبل از تو چطور کارام رو دارم فکر یم-

 !دادمیم
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 .شهاب لبخند زد

! خودت کله- ز و تخته گاز ت رو یمهیخی انداخنی پاییر

کیم از کارات رو کم رفنی جلو! حاال فقط من یهیم

 !گاز برو جلوکنم...تو بازم تختهیم

 !نه جوابش این نبود-

شهاب برای شیطنت خوابیده در جواب سها ابرو باال 

 .انداخت

 ؟جوابش چی بود -

 

 ۳۴۸رتپا#

جوابش این بود...من قبل از تو با آرامش کارم رو -

ی نبودم...االن فقط هر لحظه باید یم ز کردم و نگران چیر

برنامه از جایی مراقب باشم که تو ناگهان با یه کار  یر 

ی خواستگاری و عقد پیدات نشه! مثل اون برنامه

...یا بدتر از اون بردنم با اون دوتا هل
ز

 هلیک توی بابابایع

 !گیل و لوناپارکزلزله، بعد از عقد به ایل
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تهران حرکت -شهاب خندید و به سمت اتوبان کاشان

 .کرد

ز باید روی خط مستقیم این خوبه...به تو باشه، همه- چیر

 !باشه! گایه تنوع و هیجانم خوبه، استاد

 .سها رو ترش کرد

س و هیجان تجربه کردم - اونقدر توی این چند ماه اسیی

 !خوادم فقط و فقط آرامش یمکه دیگه دل

البد توی یک گور دخمه وقنی داری یک جسد مومیایی -

 !کنز رو برریس یم

 .سها لبخند زد

خواد نه! دلم آرامش کنار تو و پدر و مادرم رو یم-

خواد نزدیک اونا باشم و تو همیشه شهاب...دلم یم

ز  ...دلم یمهمیر خواد بتونم بهت تکیه قدر به فکرم بایسر

امید داشته باشم که اگه خودم حواسم کنم و 

 !نیست...تو حواست هست

ز را کم کرد  .شهاب شعت ماشیر
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ی یم- ز ...اونم حواست هست خانم داری ناپرهیر کنز

 !؟وسط اتوبان

 !ی توئه دیگهاش به دست بستهمزه-

 !خوبه...شب هستم خدمتتون-

 کشید و دوباره یاد کار یر 
ز  .ی او افتادبرنامهسها هیر

است.  س با خودم برنداشتم! وسایلم همه خونهمن لبا-

 !تو رو خدا برگردیم

ا برات لباس - دیر شده...راه فراری نیست...دخیی

! لپ ز  .تاپتم توی صندوقهبرداشیی

ها که تمام روز مهمانش  سها به روز قبل فکر کرد و دخیی

 .بودند. آه کشید و ش به صندیل تکیه داد

تل دیدمت و با خییل بدجنیس! همون روز که توی ه-

، باید یم ز فهمیدم بدجنیس اونطوری ما رو کشیدی پاییر

 .باید ازت دور موند

ز را پر کردصدای خنده   .ی شهاب ماشیر

 .دیر شده خانم...من دیگه زیادی نزدیکم-
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 پایان

 ۱۴۰۰آذر۱۲

 

 

 

 

داده در داستان برگرفته از تمایم اسایم و اتفاقات رخ

 .تخیل نویسنده است

 .باشدی ذکرشده حقیقی نیمدفینهگنجینه و 

ی برخالف سها و شخصیت موفق در رشته

شناس ما در عرصه کاری شنایس، زنان باستانباستان

بسیار مورد ستم واقع شده و غیر از استثناهای این 

 از چرخه
ً
 .ی کار خارج هستندرشته، عمال

 

 آذرماه ۱۲داستان تموم شد....به مورخ 

 .ل کنیدخویر و بدی دیدین، حال
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گردم....فعال باید به مغزم دونم یک دوباره بر یمنیم

احت بدم  .اسیی

 

تون که تحملم کردید و قصه صبورا و و در پایان از همه

 .سها رو خوندید، ممنونم

، ممنون میشم فاتحه ز ای اگر داستان رو دوست داشتیر

ز   برای مادرم بفرستیر

 

 

 .خوش و ایامتون به کامشبتون 

 




