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خاموش  شهیمثل هم. ستمیروبه رو نگر عیپشت پنجره اتاقم که در طبقه دوم اپارتمان قرار داشت،به باغ بزگ ووس از

سرخ  یروانیگذاشته بود ،با ان ش یرانیرو به و نکیکه ا یمیقد یساختمان کاله فرنگ! بود  زیغم انگ یبینها وبه نحو غرت

 يتمام پنجره ها. کردیرفته را در خاك زنده م ادیاز  ي،مقبره ها دهیو رنگ پر ختهیشکسته و فرو ر يبد رنگ و اجر ها

 یچون من م يا گانهیرا از چشم ب بیو غر زیباغ وهم انگ نیسرار درون اشده و ا دهیپوش یلهیس يساختمان با پرده ها

.پوشاند

 ییکهن که گو يبودم درخت ها ستادهیباغ ا نیا يبه تماشا يسرد و رنج اور يدراز و چه شبها ياه که چه روزها...

 یه ارئاح خاموش و سرگردانک دیرسیبود و چنان به نظر م يخاکستر اهیس يکالغ ها انهینند،اشیب یبخود نم يهرگز بهار

در فضاد  یکه به هنگام بهار عطر مخصوص یخودرو وحش يعلف ها.اند دهیسکوت برگز يباغ را برا نیهستند که ا

 نیفر برده بودند معهذا ا ی،پنجه بر هر درخت يکهنه ا یتمام سطح باغ را در بر گرفته وچون غده سرطان پراکنندیم

بود،از  دهیپوش دیمرمر سرخ و سف يبا سنگ ها يباغ را که روزگار يبایز يبند بانایتوانستند،خ یخودرو نم يعلف ها

استخر بزرگ قرار  کی شدیم یمنته یکه بدور ساختمان کاله فرنگ یعیوس يپله ها يدرست جلو. نظر دور بدارند

کنده ساخته بودند و اب پرا يرنگشان را رو رهیت يغم زده برگ ها یکه با حالت یاب يلوفرهایبا ان ن نکیداشت که ا

 شیاستخر پ يکه تا لبه  يمتجاوز و خودسر يها علفتکه استخر سبز شده بود و  کی يسنگ ها يکه در البا ییخزها

از ! بودم افتاب  دهیهرگز ند. و بد رنگ در اورده بود رهیت یمرداب راکد با اب کیتاخته بودند،استخر را به صورت 

را  نجابا هم داشته اند،به داخل باغ نفوظ کندورطوبت کهنه ا يابد یاغ که انگار نجوائسر بهم فرو برده ب يدرختها يالبال

بودکه به  گانهیباغ در محله ما انقدر نا مانوس و ب نیوجود ا.دیدور داشت بزدا ياز زمانها يادگاریکه در بطن خود 

و وجودش را  رندیگ دهیباغ را نا د نیا دادندیم حیمحله ترج نیاما ساکن. کردیجلب توجه م يهنگام ورود هر تازه وارد

باغ عبور نکنند و  يوارهایبه هنگام شب از پشت د کردندکهیخود سفارش م يفقط زن ها به هچه ها.فراموش کنند

 بایباغ،تقر یبه علت بزرگ رایز ختیانگ یرا که در ان کوچه وجود داشت،برم یباغ خشم صاحبان خانه هائ نیا یگاهگاه
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 يها د،خانهش یحاضر نم یو راحت یکس به سادگ چیان باغ در بر گرفته بود و ه یمیقد واریا دطرف کوچه ما ر کی

کرده بود و انها  لیمحله تحم نیباغ وجودش را به ساکن نیهر چند که ا.کند يداریخر ایسکونت اجاره  ياطرافش را برا

زنها  يگفتگو کبار،سوژهیوجود هر چند  نیسپرده بودندا یعادت کرده وان را به دست فراموش رفتنشیرفته رفته به پذ

 يعده ا. انداختند یباغ بر سر زبان ها م نیدر اطراف ا یعاتیخود، شا قهیسل بهبود و هر کدام بنا  نیتازه وارد يبرا

 رونیپنجره ها به ب اهیس ياز شبها از پشت پرده ها یکه بعض يباغ سکوت ندارد و نور نیدر ا چکسیمعتقد بودند که ه

زن  کیگفتند  ینوع تنوع م کیبا  يدسته ا!  کردندیروشن م زادهایو پر نیاطیکه ش ستیاود، نور چراغ هاتر یم

 وانهید کیداشتندکه  دهیعق یو جمع!اند  دهیدر باغ د ستین یشباهت به جادوگران قرون وسط یرا که ب ریپ یجذام

بود که در  نیکردند،ا یباغ نقل م نیکه از ا يشاعه ا نیتر بیاما عج. سکوت انتخاب کرده  يباغ را برا ،انيفرار

متراکم و  ياند که چراغ به دست،مانند مه ا دهیرا د یمطلق باغ،ارواح یخاموش انیو ظلمت زده ودر م کیتار يشبها

.کنند یلرزان در باغ رفت و امد م يبخار

من امدند و  دنیبه د يچند نفر یحت و دمیباغ ر ا اجاره کردم شن يکه اپارتمن روبرو یرا، روز دوم عاتیشا نیا تمام

:دمیپرس یوقت یول! ندازمیخود را به خطر ن هودهیاپارتمان صرفه نظر کنم و ب نیدلسوزانه مرا پند دادند که از اجاره ا

کند؟ یم دیمرا تهد يچه خطر_

. ال بود دهیمن ا يبرااپرتمان  نیا!اسم ببرند  میرا برا یبه خصوص) خطر(از جواب دادن درماندند و نتوانستند  همه

پزشکم  هیمرخص شده بودم و به توص یروان مارانیب شگاهیدراز از اسا بایدوران تقر کیمن پس لز  رایال ز دهیکامال ا

 کردند،بهیم افتیاپارتمان از من در نیا هیکرا يکه برا یمبلغ گذشتهاز ان .خلوت و ارام و دنج داشتم  ییبه جا ازین

اپارتمان سه طبقه  نیا. اجاره کنم  يخانه ا گرید ییکه امکان نداشت بتوانم با ان پول،در جاو اندك بود  زیناچ يقدر

 یتنها در ان زندگ رمردیپ کیشد که  یم لیطبقه اولش، فقط از دو اتاق تشک رایز. دوطبقه داشت میبهتر بگو ای. داشت

هفته بعد از اجاره  کیتا . بود یومش هنوز خالطبقه د. اپارتمان را به عهده داشت يداریسرا فهیوظ قتیو در حق کردیم
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را که  یاتاق. اتاق ها بودم نییهفته مشغول درست کردن و تز کی نیدر ا رایز. فتادمیوجه به فکر باغ ن چیاپارتمان به ه

شد، به کتاب خانه و محل کارم اختصاص  یدرست رو به باغ گشوده م شیداشت ئ پنجره ها هکوچ يکوچک رو یتراس

محل  نیساکن ریپرداختم کم کم داشتم باغ را مثل اس یاتاق به مطالعه و نوشتن م نیشب در ا يها مهیتا ن شهیهم دادم و

 يهفته ا کی یدر ط. کردمیفراموش م زیبودم ن دهیان چه را که شن یحت.  شدیم يعاد میبردم و وجودش برا یم ادیاز 

:زود به خود گفته بودم یلیمردم افتاده بودم ، اما خ يبار به فکر باغ و حرف ها کیفقط  گذشت،یکه از ورودم م

...کنند يمردم دوست دارند قصه پرداز_

...که ان شب نیا تا

 يداستان برا کینوشتن  يعلتش ان بود که تمام ان روز را برا دیمتشنج و ناراحت بود شا هودهیب برد،اعصابمینم خوابم

را به ) کافکا( ينوشته ) قصر(کتاب . امدم و به اتاق کارم رفتم رونیواب بمجله تالش کرده و موفق نشده بودم از رختخ

 يگاریس.  رفتیم ادمیبه سرعت از  خواندمیکه م یمطالب. شدینم تمرکزاما افکارم م. سرگرم شوم دیدست گرفتم تا شا

زوزه  د،یچیپیباغ م يها درخت انیدر م یتند و وحش يباد. دیا یاتش زدم و پشت پنجره رفتم تازه متوجه شدم که باد م

...گشتیو بعد باز م دیدویم یسرخ بد رنگ کاله فرنگ یروانیش ریبار ز وانهیود دیکشیم

پنجره را باز کنم و صورت داغ و بر  خواستیاند،دلم م ختهیمذاب بر سر شب ر ریبود که انگار ق کیچنان تار هوا

تر از ان باشد که بتوان در مقابلش  یکه طوفان وحش دمیترسیاما م...قرار دهم یافروخته ام را در معرض شالق باد وحش

 رونیب ینور کم رنگ اهیس ياز ان پرده ها یکیشدم از پشت  هدفعتا متوج.ها چسباندم شهیصورتم را به ش.مقاومتکرد

اغ کس در ان ب چیکه اصوال ه شدمیدر باغ روشن شود و کم کم معتقد م یبودم چراغ دهیتا ان شب هرگز ند. تراودیم

ه یمثل گر ییبه گوشم خورد صدا ییناگهان صدا...دیکشیمن م دهیعق يخط بطالن رو دمیکه د ياما نور.نمکند یزندگ

باد بگوش من  نهیبود که سوار بر س یگنگ و نامشخص ياوا.نبود ضجه بود هیگر. نه...زن کیشبانه و تلخ  يها

و دهانم را تلخ و بدمزه  کندیم يقراریطم در دلم باز تال یتند مثل مج يزیچ لرزدیم میاحساس کردم پاها.دیرسیم
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اما ...را نشنوم بیعج يصدا نیشوم،ا يصدا نیتا ا رمیرا بگ میگوشها خواستمیو م دیدویم میترس در رگها. شودیم

وار در اتاق را گشودم از هال گذشتم و از پله ها  وانهید. کردیسحرو افسونم م شیتلخ يانگار صدا با همه . شدینم

و با وجود  دمیرس داریاز دست داده بودم پشت در اتاق سرا اریاخت دیشا کنمیم يدارم چه کار دانستمینم.شدم ریسراز

همچنان بر پنجره  یباد وحش. شد يگذشت،سپر یچند لحظهکه بر من چون قرن. دمیشب بود،در را کوب يها مهین نکهیا

 دمیکوبیدوباره بر در م کردیودانها گذاشته و اندوه بار ناله ماسا سر در گوش نا لیتند و س یو باران زدیچنگ م وارهایو د

اش،با ان  دهیو پر یان رنگ مهتاب دار،بایمرد سرا ریدر گشوده شد پ فاصلهچون بال. دینجامیبه طول ن ادیانتظارم ز نباریا

:دیپرس يه تندنگاهم کرد و بعد ب ذتیبا تعجب و ح.من گشود يفروغش در را بر رو ینشسته و ب يبه گود يچشمها

د؟یداشت يکار-

:اراده گفتم یب

موقع شب  نیکه ا خواهمیمعذرت م...قهیفقط چند دق...دییایبه اتاق من ب قهیچند دق کنمیخواهش م...کنمیخواهش م-

اق کارم از پله ها باال امد و همراه من قدم به ات.ان که جوابم را بدهد به دنبالم براه افتاد یب...کردم داریشما را از خواب ب

واضح تر و  دیشا دیرسیم زبگوشیانگ ر،نفرتیکو کیدر دل  یکیدر تار يکفتارگذاشت هنوز ان زوزه شوم که مثل ناله 

:گفتم داریسرا رمردیشتابزده به پ. شده بود کترینزد

د؟یشنویرا م زیزوزه وحشت انگ نیا...دیشنویم...دیشنویم_

:گفت افتادیکه بطرف در اتاق راه م یبعد در حال. کندینگاه م انهوید کیکه انگار به  ستیمرد چنان بمن نگر ریپ

...نم شنوم يزیمن چ...دهم صیتوفان صداها را تشخ انیدر م توانمینم گرید...ریپ یلیخ...رمیاقا من پ_

:گفتم تیعصبان با

...دیگوش ده قهیدق کیفقط ...قهیدق کی_

:را داد و گفتگوش ف. پنجره شد کینزد.ستادیا دیمرد با ترد ریپ
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د؟یشد یاالتیخ دیکنیاقا فکر نم_

اشاره کردم و با  زدیم رونیب اهیس يکه از پشت پرده ها یرنگ دهیبا انگشت به نور پر. شدم یعصبان. کوره در رفتم از

:بود گفتم هیشب ادیکه به فر ییصدا

د؟ینیبیان نور را هم نم...دیشنو یصدا را نم_

:جواب داد یقدم عقب رفت و با ناراحت کی.بدیاز من ترس نکهیا مثل

.نمیرا بب يزیچ ادیمسافت ز نیشب از ا یکیتار نیتوانم در ا یاست نم فیچشمان من ضع-

:گفتم اسیافتادم و با  یصندل يو متشنج رو د،خستهیوس،ناامیما

نه؟ ای کندیم یزندگ بیدر ان باغ کس دییحداقل به من بگو_

:دیهم کرد و پرسنگا یکم ستادیچهار چوب در ا در

د؟یدار دهیبه بازگشت روح عق...شما...شما_

 یکس یوقت...وجود ندارد یچیوجود ندارد پس از مرگ ه یروح _:به هم قالب کردم وجواب دادم دیلرزیکه م میدستها

؟یفهمیم...رفته است نیابد،فنا شده است،از ب يشه،برایهم يمرد،برا

:گفت دیرسیقرون و اعصار بگوش م واریازپشت د ییه گوک یرا باال انداخت و با لحن شیها شانه

...است یجوان اتیاز خصوص یکی اوردنین مانینداشتن وا دهیعق.دیشما هنوز جوان...اقا_

:و گفتم دمیخند تیعصبان با

مه انگار دنباله حرف خودش را ادا. است دهیاصال نشن نکهیمثل ا.حرفم را قطع کرد...دویشد یخوب بود شما واعظ م_

:گفت.دهدیم

اگر شما هم . اوردم مانیپس از مرگ ا یداشتم که بهبازگشت روح، به زندگ يکار یمن در جوان. اقا دیدانمیشما نم_

.دیکردیطور فکر نم نیا د،یداشتیم یشغل نیمثل من، چن
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:دمیهمهن پوزخند پرس با

:بست گفت یدر را پشت سر خود م ی؟ براه افتاد و وقت!یچه شغل_

....مرده شور... شور بودم اقا  مرده_

افتاده  يسنگ سخت و سرد يرو کردمیم الیخ. کرده است خیکه بدنم  دیبنظرم رس. تند کافور مشامم را پر کرد يبو

 یمخصوص يبو. حرکت است یبدنم ب...توانم مژه بر هم بزنم ینم یول ندیبیم میچشمها! اما مرده ام کندیام فکرم کار م

...مرگ يبو... کافور يبو...نم گور  يبو. زندیدر فضا موج م

نبود که  ادمی. امدم رونیکوفته وخسته از اتاق کارم ب یروز، با ادن ییشب تا صبح مسخ شده بودم صبح با روشنا ان

کشنده بر جانم چنگ  يدیخاموش گشته بود ترد یقطع شده بودو چراغ باغ روبرو ک یوحشتناك ک يان زوزه ها يصدا

من برگشته بود و انچه که  یروح يماریمجددا ب ایداشت؟ ا قتیبودم حق دهیواقعا انچه را شن ایا. دادیماندخته و ازارم 

.نبود يماریبر من گذشت اثار و عالئم ب شبید

را که در خود نهان  يبه انجا بروم و راز خواستمیم. ساخته بود زیان باغ جانم را لبر دارید يان شب به بعد ارزو از

و  دهیانچه را که من د ایو ا کندیسکونت م یدر ان باغ کس ایرا بفهمم و بدانم ا قتیحق خواستمیمداشت کشف کنم 

 یول ستادمیباغ ا يپشت پنجره اتاقم به تماشا ياریبس يشبهاروزها و. کابوس محض بود ایداشت  قتیبودم حق دهیشن

بار دوم ان نور وان  يب جمعه بود و براانشب هم، ش دیایم ادمیحاال ! ان صحنه تکرار نشد گرید گریبار د کیجز 

باغ باال روم و  واریدزد از د کیکنم و مثل  یوانگیگرفتم د میچند بار تصم!هم شب جمعه بود دم،بازیضجه را شن يصدا

 دیترد. داشتیکشنده،مجددا در دلم سر بر م دیترد گرفت،انیفکر قوت م نیاما هر بار که ا.خود را به ساختمان برسانم

به  ند،مرایباغ بب واریمرا به هنگام باال رفتن از د یاگر کس دمیترس یشده ام و م یروح يماریباز هم دچار ب دیانکه شا

...ددهن مارستانیت لیتحو یوانگیاتهام د

هست فکر ان باغ فکر ان صدا و  یبیبه هر ترت ستیبایواز خانه خارج شدم م دمیامدم لباس پوش رونیپشت پنجره ب از



پرویز قاضی سعید - بار دیگر با تو در میان عطر و سکوت  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٨

 السیدو گ یکی دیشا.بود یخانه دلم خامش وخال. کردمیم ییبه شدت احساس تنها.کنم رونیفکر خود ب ان نور را از

انچنان که من  يشد،دختریم دایپ ياگر دختر دیشا.هم بخشد ییرها زیوهم انگ االتیاز ان خ تیتوانیمشروب م

 ادیز يسر و صدا د،بایمرا د نکهیم رفتم هماز دوستان یکی ینقاش هیقدم زنان به اتل...توانست مرا ارام کند یم خواستمیم

:گفت

...داشتم به دفتر مجله تلفن کنم الیخ...يچه به موقع امد... اه_

:دمیلبخند زدم و پرس یاندوه خستگ با

؟يمشروب دار_

:و گفت دیو خند دیخو کش شیبه صورت پر ر یدست

...زیتند و ت ياز اون ودکاها...مشروب دارم شهیهم_

 السیودکا با دو گ شهیش کیپر قلم مو رنگ بود گشود و  شیرا که رو یدر کمد کوچک زد،یکه حرف مطور  وهمان

:گفت کردیها را پر م السیکه گ یاورد ودر حال رونیب

...بر خورد کرده ام میزندگ يکارها نیاز نادرتر یکیبه _

 چیبرود که ه ییفرار کند به جاها)گوگن(که دوست دارد مانند نیاز ا.زدیحرف م شیاز تابلوها شهیکه هم دانستمیم

...(وانکوگ(مثل  ایکس او راد نشناسد و 

:او ادامه داد دمیرا با ولع سر کش السمیبه اوگوش دادم و گ یتفاوت یب با

به  یزن شیبه تو تلفن کنم چند روز پ خواستمیامروز م... بود زیانگ رتیعجعب وح میچقدر برا یتصور بکن یتوان ینم_

 میقد يکه بر صورت داشتمانند رو بنده ها یاهیچون تور س دید شدیبود صورتش را نم دهیپوش اهیم امد لباس سا هیاتل

 يتابلو کیاز من خواست تا به خانه اش بروم و . ندیاش را بب هرهکه انسان بتواند چ شدینقاب،مانع از ان م کی ایو

به خصوص از زنها ...  ستمیکوچک ن يکارها نین اهل ام یدانیم. کنم  ریرا که نم ورطوبت خراب کرده ،تعم ینقاش
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کرد که  شنهادیپ یاما او اصرار کرد سماجت کرد و سر انجام مبلغ. را رد کردم  شیتقاضا لیدل نیبه هم...دیایخوشم نم

و  شدیمن بند م بیج يتو یپول لعنت نیپولم اگه ا یب شهیمن هم...خوب...من نتوانستم که از ان صرفه نظر کنم 

نه ... داندیچه م یکس...ماندم  یم)مون مارتر(رفتم ودر  یم سیفراهم کنم حتما به پار یچند هزار تومان توانستمیم

.. نمیتابلو را بب دیکردخ بود معهذا گفتم اول با شنهادیپ يادیپول ز نکهیا ودخالصه قبول کردم که بروم با وج... ییهاوا

 یماندگ يبو.نمکند  یانجا زندگ یانگار سال هاست کس. افتضاح بود  یمیقد ياز ان خانه ها.همراه او به خانه اش رفتم

تابوت بود بله  کیاما در گوشه اتاق  یحرفم را باور نکن دیاتاق را گشود شا کیدر . دیرس یخانه به مشام م اءیاز همه اش

ان را  اهیتابوت که با مخمل س يتابوت بود و باال کیدر گوشه اتاق  کنمیبه من نگاه نکن،اشتباه نم ينطوریا... بله...

داخل اتاق  دمیترس. اول چشمم به تابوت افتادد.و رنگ و رو رفته قرار داشت  یمیقذ ینقاش يتابلو کیپوشانده بودنمد 

..به طرفه تابلو رفت و به من گفت ییپروا یزن با ب یلشوم و

...است کیتار یلیجا خ نیا... جلو...دییایکنم جلو ب یخواهش م_

به خصوص ان تابوت  ش،یو خلوت یخانه و خاموش زیشده بودم از سکوت وهم انگ مانیکه از ورود به ان خانه پش من

ان وقت بود که  دیتابلو بود کنار کش يرا که رو یرنازکیزن پرده حر. قدم جلو گذاشتم  ی، و با ناراحت دمیترس یکهنه م

...تو افتادم ادیو تعجب به تابلو چشم دوختم و به  جهیگ رزده و س رونیباز،چشمان از حدقه ب مهیمن با دهان ن

 السیکامال توجه ام را جلب کرده بود همانطور که گ شدیم یدنیجالب و شن میبرا شیسکوت کرد کمک حرف ها او

:دمیپرس کردیو گرمم م دیدویم میدر رگ ها یمشروب را در دست داشتم و رخوت مست

يچرا به فکر من افتاد!...چرا_

:اشکار گفت یبود واهمه داشت چون با ترس دهیان چه که د ياور ادیاز به  ییگو

 یتو را تقاش يتابلو دهینقاش ماهر و وارد وورز کیبود که  نیاصال مانند ا... تو بود  نیع! چون تابلو شکل تو بود _

...؟ يتو مدل نقاش بوده ا.کرده است



پرویز قاضی سعید - بار دیگر با تو در میان عطر و سکوت  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠

:فتملرزش لز چه بود با لکنت گ نیا دانمینم دمیلرز

؟يمثل من؟ اشتباه نکرد_

 یفقط رطوبت کم... ینیتابلو را بب کینه دوسته من تابلو درست مثل تو بود حاضرم تو را به انجا ببرم تا تو از نزد...نه_

بود که  دهیبخش یاثر رطوبت به دهان تابلو چنان حالت نیزده بود و ا دكیدهانش را خراب کرده بود سف يگوشه ها

کندیانسان را نگاه م زیتمسخر ام يدبا پوز خن ییگو

:زده سوال کردم شتاب

؟ يخوب،باالخره چه کرد_

:را باال انداخت و گفت شیها شانه

کارم  لیراحت شوم وعده دادم که امروز وسا بیهر چه زودتر از شر ان زن ناشناس و ان خانه عج نکهیا يبرا..یچیه_

. اما اصال از ان خانه بدم امد .  ستمین یمن خرافات یدانیم..دارم نروم  الیاال خاما ح. تابلو به ان خانه ببرم  ریتعم يرا برا

افتاد که بپرسم ادرس ان خانه کجاست و  ادمیتازه به ... نمیرا دوباره بب انجاخواهد  یشور زد دلم نم يدلم بد جور

مشروب از دستم  السیشد گ دیبه هم کل میادرس خانه را داد ،از شدت وحشت دندان ها یسوال را کردم وقت نیهم

صورت مرا در ان  ینقاشکه تابلو  يخانه ا. مرگ مشامم را پر کرد يکافور،بویگور مرطوب بو يافتاد و دوباره همان بو

 یخاص دیساخت با تاک زیجانم را لبر يکنجکاو گرید کباری.اپارتمان من بود يروبرو عیبود ،همان باغ بزرگ و وس دهید

:به دوست نقاشم گفتم

...حتما...يبرو دیحتما با_

:دیچنگ زد و پرس شیموها به

در کار هست؟ يچرا؟چه اجبار_

:بدون مقدمه گفتم.چگونه جوابش را بدهم دانستمینم



پرویز قاضی سعید - بار دیگر با تو در میان عطر و سکوت  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١

:گفت تیبا قاطع...نمیخواهم ان تابلو را بب یم میایبا تو م منهم

است که افکارم را بخود مشغول داشته و  ياالن سه چهار روز.قدم به ان باغ نگذارم گریکه د دهمیم حیمن ترج یول_

:دمیپرس. مانه کارم شده است 

:ساعتش را نگاه کرد و جواب داد ؟يقرار است به انجا برو یک یراست_

...گریساعت د کیتا _

:جا برخواستم و گفتم از

...میایمنهم با تو م...حتما...میبرو دیزود باش حتما با_

:گفت دهیبا رنگ پر.و او را با زور همراه خود ببرم رمیرا بگ بانشیمن گر دیترسیمنقاشم به عقب رفت انگار  دوست

...خواهد به انجا بروم یدلم نم...گردمیبه ان خانه باز نم گریمن د...نه...نه_

ن باغ ا دنید ازین از؟یبود نماز ن ستادهیناشناخته به نماز ا يشتابان به خود گرفته بود در محراب دلم موجود یاهنگ قلبم

:با عجله گفتم. زن ناشناس...ان زن..اهیان تابلو س...کهنه يشگفت نباز ان تابلو

همان قدر که ان زن به تو ...دهمیم سیمن خرخ سفرت به پار...مرا همراه خود ببر کنمی، خواهش م کنمیخواهش م_

...پردازمیمنهم م.دهدیپول م

:گقت زندیکه با خودش حرف م یمو مثل اد دیمشروب را سر کش السیلرزان گ يدستها با

!يماریتو هنوز ب دیشا...ایخدا... تیچرا چشمها يشده ا يطور نیتو چرا ا_

 شگاهیافتادم که در اسا يلحظات مالل اور ادیبه . زد مهیبر اسمان دلم خ دیترد اهینوبت من بود که بلرزم ابر س حاال

بودم، کابوس وحشت  دهیانچه من در ان باغ د یبه راست ایبودم؟اواقعا من معالجه شده  ایا.گذرانده بودم یروان مارانیب

 الیخ نیا میتسل خواستمیمن نبود؟نم یوانگیبر د یلیبه ان باغ خود دل افتنی راه يوارم برا وانهیاصرار د ایا/نبود يزیانگ

 ماریافکار ب دهیام زائ دهیبفهمم انچه را د توانستمیم شدمیمن در ان باغ بود اگر به انجا وارد م یسلمت دیکل.شوم گردم
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:نشستم و گفتم یصندل يرو يدیو ناام اسیداشته است؟ با  قتیاحقیگونه ام است 

مارم؟یمن هنوز ب یکن یتو فکر م_

:گنگ نبود،گفت ییشباهت به نجوا یخاص که ب یو بعد با لحن ستیسوءظن به من نگر دویبا ترد.سکوت کرد یاندک

 بایتقر...اعصابم ناراحت است دیشا...خسته هم ادیاز کار ز دیشا...خود شک دارم یه سالمتاما ب...دانم ینم یعنی...نه_

:دمیادکشیفر

؟یکنیفکر م نطوریچرا؟چرا ا_

 ياراده رو یخسته بخود گرفته و زبانش را ب یحالت د،نگاهشییگرا یبدرنگ يرنگش زرد شد و بعد به کبود گرید کباری

:و جواب داد دیکش شیلبها

انگار ادم را .تابلو جان داشت، زنده بود يچشمها...يا دهیرا ند یلعنت ي،تو که ان تابلو يا دهیتو که انجا را ند اخر_

خون جنون و  نندهیو نگاهش به ب کردیسلب م ياش اعتقاد انسان را به هر خنده ا ؟خندهیانهم با چه تگاه ستینگریم

...نمودیم قیرا تزر یهودگیب

:دمیجا بلند شدم و پرس از

!است؟جوان بود قشنگ بود یزن چه شکل ؟انیان زن چ_

:نفرت گفت با

داد؟یم ییایموم يبو...!وانهید...بود زینفرت انگ...اه نه_

:زدم بیاو نه به

نه؟ ای يروینه؟به انجا م ای ییایم...ریبگ میزودباش تصم_

:جواب داد یهمان وحشت اول با

...نیفقط هم زندیدلم شور م رومیاما به انجا هم نم...اعتقاد ندارم يبه جن و پر.مستین یمن خرافات... هرگز...هرگز _
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راه رفتن را  يارای یبودم که حت شانیچنان خسته و کوفته و پر. امدم رونیهش ب یدهم از اتل یانکه پهسخ یب

به . گذاشت یراحتم نم يباغ لحظه ا الیخ. رفتیم جیسرم گ. تختخواب افتادم يخود را به خانه رساندم و رو.نداشتم

 نکیاز پشت ان ع شیچشمها.جان گرفته است شتکتابخانه ام قرار دا يکه رو تینظرم عکس قاب کرده صادق هدا

همان مرده شور  داریمرد سرا ریانوقت ان پ.نمیگذاشتم تا او را نب صورتمیدستم را رو. دیدرخشیم شیمیگرد و قد

باالخره نتوانستم تحمل کنم ...شدیخشک م میگلو.دادین دست محالت تهوع به م شدیدر نظرم مجسم م یمیقد

رفته  ادمی.امدم رونیبا عجله از خانه ب. شده است یمنتف یمن بکل یروان يماریهستم و ب المکه س دمیفهمیم ستیبایم.

و خود  ودممیتند طول کوچه را پ يبا قدم ها. نخورده ام يزیدو بعد ظهر است چ کیتا به حال که نزد شبیبود که از د

نرم و بزرگ مطب فرو رفتم  یدرون صندل یعازم مطلب دکتر معالجم شدم وقت یتاکس نیرساندم و با اول ابانیرا به خ

:دمیتازه از خودم پرس

_ «؟یبپرس یخواهیم ؟چهيجا امده ا نیا یچ يبرا»

:چون دکتر با ان حالت شادمانه وارد شد.نشد جواب سوال خود را بدهم فرصت

را که پس از  یکتاب نیاول ي؟ قول داده بود ینوشت یچ نمیخوب بگو بب نمیبیچقدر خوشحالم که ترا م...سالم ...سالم _

چطور شد؟ فیمن بفرست ي،برایسینویم شگاهیخارج شدن از اسا

:دستش را گرفتم و گفتم. ام دهیرانشن شیحرفها انگار

:و گفت دیکش شیبه مو ها یبا تعجب دست. یبده نانیبه من اطم دیدکتر با_

نان؟یاطم_

...که از سالمت فکر بطور کامل برخوردارم و یبده نانیاطم...سالمتم کهیبده نانیبه من اطم دیبا...نانیاطم...بله دکتر_

:را بلند کرد و گفت دستش

معه باز و به جا شوندیکه معالجه م ایدن یروان مارانیاز ب یمین.مییرا به تو بگو زیچ کی دیبا....صبر کن صبر کن_
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چرا؟ یدانیشوند،میم یامراض روح شگاهیاسا یراه گردند،مجددایم

:جواب بدهم خودش گفت نگذاشت

جرات ندارند مثل سابق .دهندیاعتماد به خود را از دست م قتیدر حق.کنندیمثل تو به سالمت خود شک م نکهیا يبرا_

 یروح يماریبه علت ب کنندیانجام دهند تصور مخواهند  یکه م يهر کار.و عمل کنند رندیبگ میراحت تصم الیبا خ

انوقت نه فقط .رفتار خود را کنترل کنند کنندیم یسع ارمست هستند و ناچ کنندیهستند که فکر م یمانند اشخاص.است

گردد که  یوروز مره م يشود،بلکه رفتار و اعمالشان چنان مضحک و دور از معمول عاد یمشکل م شانیبرا یزندگ

که  یشیاندیب نیقبل از انکه به ا کنمیم هیپس به تو توص.است یروان يمارینوع ب کیخود  نیا.کندیرا مجلب توجه همه 

...عشق کیبه  شیندیدختر ب کینه به  ای يخوب شده ا امالک

پس .را گفته بود زیهمه چ کبارهیاو .نداشتم که بزنم یحرف گرید. دیو خند دیدست کش شیاز نطق بلند باال و طوالن دکتر

...موضوع سابقه داشت نیپس ا.به سالمت خود شک داشتم یروح يماریب کین تنها نبودم که بعد از م

چقدر تنها  یراست» ..عشق کیبه ...شیندیدختر ب کیبه «:زدیکالمش در گوشم زنگ م نیاخر. امدم رونیمطب دکتر ب از

بود که  یزمان رید...اوردیهار را به خانه دلم بدختر نتوانسته بود ب کی ای...زن کیبودکه  یزمان رید...بودم چقدر تنها

 يهایاز باز گذشتیمدتها م.با هزار ارزو دستم را نفشرده بود یو دست دبا هزار گفتگو به چشم من نگاه نکرده بو یچشم

ها  و گسستن وستنهایها،پیتند و تب الود و از ان قهرها و اشت يگناه الود،از ان نجواها یپنهان يعشق،ازان مالقات ها

ستاره  کیشب تار نیادر  ستیبایم. مومن داشت يبه راهبه ا ازیدل ن یمعبد خال نیگفت،ایدکتر راست م. نبود يخبر

مرد  کی.است هودهیعبث و ب یقفس خال کیمرد تنها مثل  کی.شکوفا گردد یدرخت جوانه ه نیبدرخشد و بر ا يا

خواستم  یمن نم...نه ...زووار است  یب یارتگاهیهار و زب یمثل باغ ب. سحر است یمثل شب ب...ندارد یتنها شور زندگ

. ستین یدنیاما عشق که خر.کنم  یزندگ عشقیو ب هودهیتوانستم علث و ب یممن ن...بهار باشم  یو باغ ب یقفس خال

جاده دور از  ياما من،قلب من مهمان سرا...دیایب دیعشق با.و بخواهد ردیدل بهانه بگ دیبا.ستین یکردن هیمحبت که ته
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...ریدر کو...بودم راههیمن در ب...بود يا

دور  نیا. بود ياراد ریغ نیا.ماند رهیاز انکه وارد اپارتمان شوم چشمم بدر باغ خ شیپ یول. افکار به خانه بازگشتم نیا با

بطرف  میوارد خانه ام شوم،راست و مستق نکهیبه عوض ا.من بر انچه که من کردم حاکم نبود اریاخت.از خواسته من بود

باور  شودیجذب م يقو ياهن ربا کیبودم که با  يمانند تکه فلز. کشدیم يسومرا به ان ییرویدر باغ رفتم انگار که ن

چه .زنگ فشردم يو دستم را رو ستادمیمقابل در ا.فکرش را هم نکرده بودم یاز ان لحظه،حت شیهرگز،هرگز پ دیکن

.دیپاشنه چرخ يم که در روبه خود امدم که چه کرده ا یوقت. دانمیمدت؟ نم

کرد که تعادلش را از دست داد و اگر  رتیح دنمیگشود و چنان از د میو ناتوان در را به رو فیکوتاه قدفضع يمرد ریپ

:دیلرزان پرس ییبا صدا.خورد یم نیدستش را به در نگرفته بود قطعا به زم

د؟یخواهیچه م_

:دمیپرس

ندارند؟ فیخانم تشر_

:دیرا گشاد کرد و پرس شیچشمها.دیهم کش را در شیابروها

کدام خانم؟_

چطور تا . ستیباغ مربوط ن نیاساسا به ا گفتیانچه را که دوست نقاشم م دیاشتباه کرده ام شا دیشا دیبه فکرم رس تازه

بر  يگرید لیدل زیکارت ن نیا...يا افتهیتو هنوز بهبود ن... يماریتو ب«:زدم  بیان لحظه فکرش را نکرده بودم؟بخود نه

:گفت ستینگریمرا م یکه با دقت و شگفت مانطوره دیکه سکوت مرا د رمردیپ»..توست یوانگید

کدام خانوم؟ دمیپرس_

:لکنت جواب دادم با

...خود خانم مرا خواسته بود...تابلو امده ام ریتعم يبرا.نقاش هستم...نقاش...من...من_
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 دمیشیاند یو بکار احمقانه ام م زدیکه دلم سخت شور م یمن باز کرد در حالورود  يدر کنار رفت و راه را برا يجلو از

:مرد بالفاصله در را پشت سر من بست و گفت ریپ.قدم به داخل باغ گذاشتم 

...طرف نیاز ا_

و به  میدر بزرگ ساختمان را پشت سر نهاد.میاحاطه شده بود گذشت یوحش يپونه ها لهیکه به وس یکیبار يراهرو از

 میبا شکوه گذاشت ییکوچک قدم به راهرو يو از در میدیگوش چپ ساختمان بود رس قتیباغ که در حق کیمت تارقس

کننده از  رهیجالل خ کیشکوه فراموش شده از  کیاز  هخان نیا زیهمه چ. میداخل شد یو بزرگ عیو از انجا به هال وس

...تابلو انجاست...دییبفرما _: را گشود و گفت یمرد در اتاق ریپ.کردیم تیرفته حکا ادی

تابوت را  زیمنتظر بودم قبل از هر چ.اتاق با انچه دوست نقاشم گفته بودکامال فرق داشت نیاما ا.اتاق شدم وارد

سه  کی يرو. کف ان را در بر نگرفته بود یپوشش یبود که حت ياتق کوچک و ساده ا.نبود ياز تابوت خبر یول.نمیبب

 یپنجره کوچک داشت که رو به تابلو باز م کیاتاق فقط  نیا درا پوشانه بودن شیداشت که روقرار  ییتابلو ینقاش هیپا

 ریپ.انتقال داده اند نییبه اتاق پا ریتعم يان را برا میبهتر بگو ایتابلو را عوض کرده اند و  يکه جا افتمیفورا در . شد

بان بود که به هنگام  انمثل زند...مثل نگهبان بود،نه.شدیو نه داخل م رفتیبود نه م ستادهیمرد همچنان ر استانه در ا

 ییگو. تابلو پس بزنم يرا از رو اهیپارچه س دمیترسیشدم م کیلرزان به تابلو نزد يبا قدم ها.امده اند یمالقات زندان

از ان  شیم بتوانست ینم.راندیمرا به جلو م رمردیان پ زینگاه تحکم ام یول. کشد یدر پشت پرده انتظارم را م يحادثه ا

 نکیکه مدتها چون خوره به جانم افتاده بود،ا يارزو.بورم ستادهیا ازمیبه ن ییحاال من در استانه پاخ گو...معطل کنم

نم توانم حالم را وصف .قرار داشتم بیغر یدران ساختمان کاله فرنگ.من در ان باغ بودم. شن بود  یبه عمل کینزد

 ياز رو نکهیا ای.است بیمه یدسخوش توفان کهام  ستادهیا یکوچک یعرشه کشتدر  نکهیمانند ا دیلرزیم میپاها.کنم

اگر وزنه  دیشا.داشتم يمافوق بشر ییرویبه ن ازیپرده ن نیا دنیکش يبرا ییگو.بگذرم قیعم ياز درها خواهمیطناب م

نگرفته  میهنوز تصم...يبلوتا يپرده از رو نیا دنینداشتکه کش ازین رویبلند کنم انقدر ن نیاز زم خواستمیرا م ینیسنگ
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:درختان گفت يبرگها ينجوا ای باریزمزمه جو يبه دلبند ییکه ناگهان صدا دمبو

...دیصبر کن... اقا  دیصبر کن_

 ستادهیا فیبلند باال و ظر یبود،زن ستادهیاو ا ئکهیاو درست همان جا يمرد رفته بود و جا ریبه عقب برگشتم پ شتابزده

 نیا.که برگشتم،تکان خورد نیپنهان بود،احساس کردم هم اهیدر لباس س یکه در پوشش یزن.شتکه چهره ندا یزن.بود

 نیسنگ یسکوت.سکوت برگذار شد قهیچند دق.من پنهان بماند ظرتوانست از ن یبود که نم یتکان چنان شدد و ناگهان

خواست  یچقدر دلم م ایخدا...اه...ترباز هم جلو...ارام،ارام و متعجب جلو امد...بعد او راه افتاد...ریمرموز نفس گ

به خود  یول...را ان روبنده را از صورتش کنار بکشم اهیبود به طرف او حمله کنم وان نقاب س کینم،نزدیصورتش را بب

صورتم پخش  يرو اهیس يفشار اوردم و بر اعصابم مسلط شدم انقدر جلو امد که نفس گرمش از پشت ان تور

 یچ _:دمیپرس. ممکن است ریغ نیا...نه ..نه:گفت دیلرزیکه م ییبا صدا...اسیعطر گل  اددیم يعطر کهنه ا يبو.شدیم

ممکن است؟ ریغ یخانم؟چ

:جواب داد زدیو تعجب از ان موج م یگنگ و خواب الودکه شگفت يهمان صدا با

!دیستیشما او ن...توانم باور کنم ینم...دیستیشما او ن_

خانم؟ ستمین یک _: را گرفتم و گفتم شیشانه ها اریاخت یب.دیسدر من به اوج ر یکم کم شگفت حاال

به من  _:زد ادیو فر دیکش رونیمن ب يدستها نیرا از ب شیشانه ها.دیمثل برق گرفته ها از جا پر. بخود امد نکهیا مثل

:گفتم یقدم عقب رفتم و با ناراحت کی... دیبمن دست نزن...دیدست نزن

....نداشتم يمنظور...  خوامیمعذرت م_

:همانگونه که صورتش پنهان بود گفت.خودش را به دست اورد يعاد حالت

....دیستیشما ان نقاش ن_

...ستمیمن ان نقاش ن...خانم...بله _:را به حالت احترام خم کردم و گفتم سرم
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د؟یامد نجایچه به ا يپس برا _:دیغر

...تابلو خانم ریتعم يبرا _:جواب دادم یزرنگ با

د؟ییایتابلو ب ریتعم يگفته برا یجا دعوت کرده است؟ک نیشما را به ا یکس _:کم گفتتح با

او از من ...خانه را به من داد نیاو ادرس ا...کنم ریتوانم تابلو راتعم یاو معتقد بود که من بهتر از او م... دوستم خانم _

.کنم ریوتابلو را تعم میایب نجایخواست که با

بود اعتراف کنم که نقاش  کینزد.فتمیبود در تله ب کیکارتان کو؟ نزد لیپس وسا _: دیرسپ قیبازپرس دق کی مثل

زود خود را کنترل کرده  یلیاما خ...خانه استفاده کرده ام نیا دنید ياز مالقات او و دوستم برا ادیش کیو مثل  ستمین

 کردمیمدت احساس م نیدر تمام ا... ر الزم داردبفهمم چقدر کا خواهمیم...نمیخانم امروز فقط امده ام تابلو را بب_:گفتم

ممکن است اسم شما را بدانم؟  _:دیپرس... . به حرف زدن من،به اندام من نگرد،بمنیبه من م يکه با دقت فوق العاده ا

:گفتم خالیخونسرد و ب

...ازین_

درست  نیا.کنمیاشتباه م.شده ام االتیدچار خ.نه...ممکن است نه ریغ نیا...من يخدا...من يخدا _:کرد ناله

. ...دیهست ایرو.دیسراب هست...دیستین یالیشما خ...شما..ستین

کران است چه  یوتعجب ب دیشد رتیح کیاز  یتوانستم در مقابل سخنان او که حاک ینم.شده بودم جیگ یکل به

 ییصرفا بخاطر پاسخگو میوبگ ستمیکه نقاش ن میبگو.را به او اعتراف کنم زیگرفتم همه چ میتصم گرید کباری.مییبگو

چون او جلو .خود را به مرحله اجرا بگذارم میتصم افتمیاما محلت ن.باغ گذاشته ام نیبدرون ا دم،پایشد میبه کنجکاو

احساس کردم  د؟یشو یتابلو منصرف شده ام ناراحت م ریاز تعم مییاگر بکو _:کرد وگفت میمرا مال شیاهنگ صدا.امد

ناچار شانه ام را باال انداختم وجواب . ان نبودم صیکه من قادر به تشخ يزیه است چنهفت یطنتیش شیدر زنگ صدا

 دنید _:دیبه سرعت پرس. تابلو را تماشا کنم و بروم يا قهیچند دق دیفقط اگر اجاز ده.چرا ناراحت شوم...نه...نه _:دادم
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جالب است؟ تانیتابلو برا

:زحمت لبخند زدم و گفتم به

..نمیهمه راه امده ام ان را بب نیو حاال که ا...کرد  فیتعر میبرا یلیز سبک و مهارت نقاش خدوستم ا.. خوب بله_

:چون به طرف در اتاق راه افتاد و گفت. ندیب یتازه لحظه اول است که مرا م نکهیا ایاست  دهیحرفم را نشن ییگو

؟ دیقهوه تلخ چطور کیبا _

توانستم با او صحبت کنم و انچه  یپس م. افتی یما همان لحظه خاتمه نمپس مالقات .بکشم  ادیبود فر کینزد يشاد از

:فوق العاده جواب دادم ییبا خوشرو.بگذارم انیرا در دل دارم با او در م

...متشکرم یلیخ..خانم  دیدهیمن افتخار م به

 يکه در ان بو میشد یرگبز ییرایوارد اتاق پذ مویمودیو بزرگرا پ عی،طول ها وس میامد رونیان اتاق کوچک ب از

از خاك  يسالن بزرگ را تار عنکبوت فرا گرفته و پرده ا کیتار يگوشه ها. زد یموج م یرطوبت و ماندگ يبو یکهنگ

بدن دو انسان  یفرو رفتگ يبود و جا زیتم بزرگدومبل  يقسمت راست در ورود. شده بود  دهیکش زیهمه چ يرو

بلند قار داشت مه از  هیپا السیدو گ زیدو مبل ن نیگرد وسط ا زیم يرو. شد  یم دهیبزرگ د یچرم يدرون مبل ها

نکرده  دایها را پ السیکردن گ زیهنوز فرصت تم دیان را شب گذشته خورده اند وشا يظاهرش معلوم بود شراب محتو

عنکبوت نگاه  يبزرگ خاك گرفته و به تارها ینقاش يتابلو ها وار،بهیبه در ود رتیبا تعجب وح دید یوقت. بودند 

:گفت کنمیم

 يهمان مبل ها يرو... ااق دست بزنم  نیاز لن گذشته دوست ندارم به وضع ا. معاشرت ندارم  یمن با کس دینکن تعجب

قرار  زیم نیریمه در قسمت ز یشراب يبود از تنگ بلور دهیپوش اهیان تور س ریهنوز صورتش ز مینشست یمیو قد زیتم

 یوقت.شده است  رهیبا دقت به من خ اهیاز پشت ان تور س کردمیاحساس م. ختیخودش ومن شراب ر یداشت برل

چقدر منتظر شما بودم؟ دیدانیم چیه:مقدمه گفت  یدفعه ب کی دمیرا سر کش السیگ نیدوم



پرویز قاضی سعید - بار دیگر با تو در میان عطر و سکوت  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٠

 بیاو را فر نیاز ا شتریب دمیصالح ند. تابلو بوده است ریتعم ينقاش برا کیاست که منتظر  نیکردم منظورش ا تصور

که با دست  یانداختم در حال نییسرم را پا.اغاز شود  بیو فر رنگین کیما با  ییاز ان گذشته دوست نداشتم اشنابدهم 

از  ییکه گو ییبا صدا دیجلو کش یخودش را کم.. دیبخش یخواه ابکنم مر یگفتم اگر اعتراف تلخ کردمیم يباز میها

وجود  يزیما چ نیب دمیمن فهم! ام دهیست که تورا بخشوقت ا یلیخ:گفت  دیرسیاعصار و قرون به گوش م واریپشت د

 دیوگ یتوانستم استنباط کنم چه م ینم یکه من به درست زدیحرف م ياو مرتب طور... بیراز عج کی.راز  کی. دارد 

خود  یاز خود ب زیاعصاب من اثر گذاشته بود او را ن يکه رو يو کهنه ا يهم شراب قو دیدر خودش غرق بود شا دیشا

 یخنده اش را م يبار بود که صدا نیاول دیخند. کردمیکار را م نیحق نبود که من ا دیدانیخته بود دوباره گفتم مسا

ادامه دهد  خواستیانگار دلش نم.سکوت کرد ...حق نبود که..تو .. . بهد سرش را تکان داد و گفت درست است  دمیشن

اما من که به تو گفته .کردمیرفتار م یرحمیان طور با ب مکن هم حق نبود که در مورد تو...میخوب بگذر: بعد گفت

دو ادامه داد یکش ياه بلند...دهم  یرا با مرگ جواب م انتیگفته بودم که خ.  ستین چهیبودم،گفته بودم که عشق من باز

که تو  تمدانسیدانستم م یاما م...چقدر وحشتناك است  ییدرد تنها یدانیم...گذرانده ام  یتلخ يچه روزها... ایخدا

و  نیریعطر و سکوت ان لحظات ش انیبا تو در م گریامد و بار د یتو خواه يکه روز دانسمیم.. گشت یباالخره باز خواه

اورا  يحرف ها یکمتر معن اوردمیبه مغزم فشار م شتریرفت هر چه ب یم جیسرم گ...کرد میجاودانه تکرار خواه

 دیشا...او ایبودم  وانهیمن د ای...ی؟از ک....؟ کدام مرگ انتیق کدام خکدام عش زد؟یاو از چه حرف م ایخدا...دمیفهمیم

او را واژگونه  يمغزم حرف ها ماریفاسد و ب يو سلول ها ختهیافکار در هم ر دیشا دمیشنیم یاورا عوض يمن حرف ها

من ...دیزنیچه حرف م شما از دانمیمن نم...من:و گفتم دمیشرابم را سر کش السیلرزان گ يفهماند با دست ها یبه من م

به دروغ  نکهیاز ا خواهمیمن م دیفهمیم... شما هستم  هیمن همسا.... ام  سندهیمن نو... ستمیکه نقاش ن میبگو خواستمیم

از جا ... با شما را داشته است  ییکه دروغ گفتن من ارزش اشنا نمیبیحال م یول...وارد خانه شما شدم معذرت بخواهم

شده  صالیدچار است... . ستیمهم ن:دسته مبل من نشست و کفت يرو.شد کید و بمن نزدرا دور ز زیبرخواست م
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مهم  یچ »دمیبود پرس هیشب ادیکه بفر ییبه صدا دمیترسیم وانهیزن د نیمبهم بر قلبم چنگ انداخته بود از ا یترس.بودم

و  یهست یتو ک نکهیا: گفترا از صورتش برداشت و  اهیحرکت تند تور س کیبا  د؟یزنیحرف م ی؟شما از چ ستین

 يمحو تماشا. فقط وجود تو مهم است...هزیمهم است ن نیام فقط ا افتهیتورا باز ...ام هفتهیمن تورا ...نجایا يامد یچ يبرا

 میم؟بگویکنم؟چه بگو فیصورت او را توص توانمیچطور م.ام دهیفراموش کردم چه گفته وچه شن. بودم هصورت او شد

از ان  يزیانکه چ یب دیکشیخود م يبسو کردیم کرد،جلبیبود که ادم را محسور م يطورداشت؟صورتش  یچه شکل

 بایز ادیز دیشا.ندیبب یبدرست یازان چهره را بخاطر بسپارد و حت یبتواندعضو مشخص ایصورت در مغز ادم نقش بندد 

صورت  نیرش راداشته باشم اانکه انتظا یب یدفعه و ناگهان کیصورتش را داشتم و  دنید يچون من ارزو دینبود شا

 يدرست رو یدر اوج بود در اوج جوان یعنی! يریبود در استانه پ یزن کردمیتصور م نطوریشده بودا انیدر مقابل من نما

رنگ چهره اش .سال داشت 38دیسال شا 35.بود يریپ شیو ان سو یطرفش جوان نیکه ا يمرز.بود ستادهیخط مرز ا

 افشیخدارو شکرکه ق(به افق داشت  ایدر وستنیرنگ پ شیچشم ها...يزییپا يسبها دهیمهتاب رنگ پر. بود یمهتاب

 دایپ رشینظ عتیطبکه امکان داشت در سراسر  یرنگ.مخصوص یاب کی.. یاب) گفتیم یچ موندینمونده م ادشی

گنگ و  یاحساس ستمینگریم شیبه چشم ها یچشم ها بود وقت نیحافظو نگهبان ا ییگو اهیبلند و س يمژه ها.نشود

 دهیکوچک و کش ینیب...بود وقشنگ کرانیبود وب ایکه در ییهوس شنا،شنا در چشم ها.داشتیناشناخته در دلم سر بر م

برجسته و خوش  يداشت خود را در کنار گونه ها یبود و انگار سع هصورتش جا گرفت يرو یمبهم يها هیاو با سا

: شده ام گفت شیانطور محو تماشا دید یامد پنهان کند وقت یم دیانها پد يرو يریدلپذ يگود گههیکه گاه و ب بشیترک

شانه ام  يوکجا؟ سرم را ر: و گفتم دمیرا در هم کش میابروها ؟ییایهمراه من ب یتوانیم... یتوان یم یکنیفکر م

صورتم پخش  يبود،تو ختهیر شیشانه ها يمذاب رو ریاز ق يو صافش که مانند رودخانه ا اهیس يگذاشت،موها

به سر ...نفر سفر کرده به اعماق روح من کیتو فقط  ریکه به غ ییبجا: شد و او گفت خیگل  يمشامم سر شار از بو.کرد

شانه  يسرش را از رو... . ستیدر راه ن يئزیزش؟پایدل انگ بهارانندارد و از پس  یغروب دیانجا که خورش..عشق نیزم
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وقت است  یلیخ یدانیم...خواهم امد یاه تو بهر کجاکه بخواههمر: دو دستم گرفتم وگفتم انیصورتش را م.ام برداشتم

زشت پر  کی. نست یکاف ییبایفقط ز. مرد را پر کند کیخالء وجود  ستیقادر ن يهر دختر یهر زن میکه مثل تو تنها

 عیه رفکه قلع یهست یسردار فاتح ییبایتو در اوج ز...و تو ...کند ریمرد را تسخ کیبتواند همه قلب  دیاحساس هم شا

به دور تنه درخت  فیظر يلوفریرا مثل ن شیدستها.سرش راجلو اورد... . يکرده ا ریتسخ یکوشش چیه یدل مرا ب

من  يلب ها يرا که خشک و تب کرده و تشنه بود رو شیها بگردن من حلقه کرد و ل د،بدوریچیپ یم يتنومند

 يرمردیبود پ رمردیهمان پ دمیاز جا پر.نگردیما ماست و به  ستادهیدر استانه در ا یدفعتا احساس کردم کس.گذاشت

و بدرنگ شده  دهیسخت و کش تیو فک اش از فرط عصبان کردیدشمنانه به من نگاه م. من گشوده بود يکه در را برو

نداد زن که سخت بر افروخته شده بود  یانداخت و جواب نییمرد سرش را پا ریپ ؟یخواهیچه م:دیکش ادیزن فر. ودب

زود باش از ...خسته شده ام...از تو خسته شده ام: دیبلند غر يبگوشش زد و با همان صدا یسخت یلیو س دیوبطرف او د

مثل ماده پلنگ ! احساس کردم که االن زن.خود تکان خورد يجاکرد ونه از  ینه اعتراض رمردیاما پ...رونیبرو ب نجایا

:زن را گرفتم و گفتم يجلو رفتم و بازو. دیخود خواهد در يرا با دندان ها رمردیپ يگلو يزخم خورده ا

.گردمیتابلو باز م ریتعم يوفردا مجددا برا رومیمن م دیدهیاجازه م اگر

دانم  ینم. بماند  ینقاش هستم باق کیدر تصور خود که من  رمردیخواستم پ یم. کردم هیتابلو تک ریتعم يرو مخصوصا

من عازم رفتن  دیکه د رمردیپ.ان خانه شود  يرفت و امد من برا يبرا يتابلوباز هم بهانه ا ریخواست تعم یچرا دلم م

 یو در حال ستادیمن ا يجلو دیپاشنه پا چرخ يدر دور شدن و زن به شدت در را بهم زد و به سرعت رو يهستم از جلو

هر وقت : ؟ جواب دادم يگردیبر م یمم گذاشته بود گفت ک نهیس يکه دستش را دور کمر من انداخته و سرش را رو

 ؟یکنیم یزندگ هاتو تن:  دیپرس... . مینیو بب میبه باغ برو یخواهیم شودیده م ياز باغ خانه تو اتاق کار من د...یتو بخواه

 یتوان ی؟میمانیجا نم نیخوب پس چرا در هم:تمام گفت تیبا قاطع. تنها  سندهینو کی... تنها ...بله : سرم را تکان دادم

 یول: با خنده گفتم... ما بهتر است يهر دو يبرا... يهر کدام را که دوست دار يختمان را بردارسا نیا ياز اتاق ها یکی
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 ریپ یلیخ:لبش را به دندان گرفت و جواب داد. دیا یشما از من خوشش نم يمستخدم باوفا نیا رمردیپ نیا نکهیمثل ا

با تعجب . ثل پدر مواظب من باشدم دهدیبه خود حق م یوانگه.رندان اعصاب او را خراب کرده است.شده است

مورد  نیدوست ندارد در ا ودکه معلوم ب یرا در هم قالب کرد و با لحن شیانگشت ها. زندان؟ از من جدا شد: دمیپرس

نه؟  ای یخانه اقامت کن نیدر ا يحاضر یخوب تو نگفت. در زندان بوده است یچند سال...متاسفانه بله: صحبت کند گفت

مثل من در کنار زن  یبود جوان یعیطب.کنم یسقف زندگ کی ریخانه ز کیدر  بایبا ان زن ز واسخیمعلوم بود دلم م

خانه  نیدر ا. کندیم یدانستم چگونه زندگ یست؟نمیدانستم او ک یمن هنوز نم یبرد ولیچون او باشد لذت م یجوان

جواب  یو هزار سوال ب شودیم نیمرا از کجا تا شیزندگ نهیکنند هز یم یبا او زندگ زین يگریاشخاص د ایتنهاست 

که  یرا مانند همان اپارتمان نجایکن ا الیخ.فکر الزم ندارد: امرانه گفت. باره فکر کنم نیدر ا دیبا:ناچار گفتم...گرید

اخر من هنوز : گفتم يجد مهیون یشوخ مهین یکه از من نرنجد با لحن يبه طور. ياجاره کرده ا یکنیم یداخلش زندگ

از  یکی:گفتم گشودمیدر را م کهیاست؟ بطرف در براه افتادم و در حال نیمشکلت هم: دیپرس. دانمیاسم تورا نم

باز  یهر وقت خواست...اسم من باران است...باران: همراه من از اتاق خارج شود جواب داد انکه یب. است نیمشکالتم هم

 يگریزن د دیشدم بنظرم رس یاز کنار استخر رد مکه  یاز حال عبور کردم و قدم به باغ گذاشتم هنگام. خداحافظ...گرد

فکر کردم ان زن مواظب من بود چون به محض .دمید دهیکهنسال سر به فلک کش يدرخت ها يباغ البال يرا در انتها

 یمن فزون يکنجکاو شدویم شتریباغ ب نیگذشت اسرار ا یهر لحظه که م.شد دیبه سرعت نا پد دمیاو را د دیفهم نکهیا

 يمهریگونه من و اثار و عالئم ب ماریب التیصرفا زائده تخ شمیاند یو م نمیبیکردم تمام انچه م یفکر م یهگا.افتیم

شده پرده  یمتیگرفتم بهر ق میام تصم افتهیبهبود  ای مارمیبخودم ثابت کنم ب نکهیا يبرا لیدل نیبه هم. ستمن ا یروان

 یکیبود گذشتم و به نزد کیتار بایکه بر اثر انبوه درخت ها تقر یابانیدوباره به راه افتادم از خ.باغ بردارم نیاز اسرار ا

اقا :مردبه من گفت ریمستخدم بود پ رمردیبا عجله برگشتم همان پ. اقا: کرد میاز پشت صدا یناگهان کس.دمیدر باغ رس

حرفش را قطع ...هدنم توانم شا گذیشده ام و د ریمن پ...دیباغ برنگرد نیبه ا گرید کنمیخواهش م. کنمیخواهش م
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التماس  تدستش را باال اورد با حال کیسرش را حرکت داد و  یحوصلگ یبا ب د؟یا یاز من خوشت نم: کردم و گفتم

رفتم دوباره ان سوءظن  یکم کم داشتم از کوره در م. دیبفهم دیکن یسع کنمیخواهش م...ستین نیاقا موضوع ا: گفت

 وانهید کیداشته باشد من  قتیحق دمیشن یو م نمیب یان نداشت همه انچه مامک...نه.سر برداشته بود دیان شک و ترد

هر چه زودتر قبل از انکه  ستیبا یم.شود يبستر مارستانیدر ب ترهر چه زود ستیبا یکامل که م وانهید کیبودم 

که  یوحشتناک من دچار کابوس شده بودم کابوس.برگردم شگاهیبزنم و خود را رسوا کنم به اسا یدست به کار خطرناک

. ستیسالم ن نز نیا دیبفهم... دیبفهم دیکن یاقا سع: گفت رمردیبا عجله به سمت در راه افتادم پ. قصد کشتن مرا داشت

 یدلم نم گریاو به زندان رفته ام و د یوانگیبخاطر د.عمرم را از او مراقبت کرده ام يسالها نیمن بهتر.است وانهیاو د

.ار شودگذشته تکر يها یخواهد بدبخت

 یعیزن طب کیاو .او سالم است...ییگویتو دروغ م.کنم یحرف ها را باور نم نیمن ا...نه ...نه: زدم ادیفر تیعبان با

من  یکنیم الیخ...خود لذت ببرد ییبایو ز یاو از جوان یخواه یتو نم...يکرده ا یباغ زندان نیتو او را در ا...است

 يرا تو بر سرزبانها انداخت ا عاتیشا نیتمتم ا...یعاشق او هست حمقا رمردیپتو ...فهمم یمن نم یکنیم الیخ...احمقم

رفت و  نجایدر ا نیاطیباغ خانه ارواح است و ش نیکه مردم تصور کنند ا يکرده ا يتو کار.يتو مردم را از اوترسانده ا

 یزندگ...بهار را ...دهمینشان مافتاب را به او .خورم یحرف ها را نم نیا بیمن فر. ستمین یامد دارند اما من خرافت

..یده بیمرا فر یتوان یها نم لهیدرغ ها وح نیتو با ا...وتو...را

رفتار  رمردیبا پ نیخشمگ نطوریدفعه از کوره در رفتم ا کیچطور شد که  دانمینم.کرده بودم خسته شده بودم عرق

 کردیکه مرا مبهوت م یخاص و ارمش یتیمید با صممن از کوره در رو يها ادیمن از فر تیانکه از عصبان یاما او ب.کردم

!به شما ثابت کنم؟ دیخواهیم_:گفت

باغ خانه  نیا نکهیا... است وانهیباران د نکهیا: به اطراف نگاه کرد و گفت.ستیبه پشت سرش نگر رمردیرا؟ پ یچ_

...میگو یبه شما دروغ نم نکهیا...ارواح است
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:اورد و اهسته گفت نییرا باز هم پا شیصدا.دوباره به اطراف نگاه کرد... ثابت کن دیتوان یبله اگر م _:پوزخند گفتم با

 دینیبب...دینیو با چشم خود بب دییایحتما ب...دییایب...در منتظر شما هستم نیگذشت پشت هم مهیشب از ن یوقت...امشب_

دییایحتما ب...دینترس...است وانهیزن د کی... خانه ارواح است و باران نجایکه ا

باغ  کیکه در  دیرسیبنظرم م.انداخته بود نیپر اشوب طن يدر سرم همهمه ا.ان سخنان را نداشتم دنیتاب شن گرید

 يحالت صورت ها یمات و ب يچشم ها دهیتراش يانها با سرها...محاصره شده ام وانهیبزرگ از طرف هزاران هزار د

و بران است  زیرا که بلند و ت شانیو ناخن ها کنندیحمله مکف کرده بمن  يکبود و دهن ها يو الغر ولب ها یاستخوان

بود و با ان  ستادهیمن ا يمرد همچنان جلو ریپ.زنندیبلند قهقه م يو با صداها برندیدر پوست و گوشت تن من فرو م

 کردمیومن احساس م زدیم مهیباغ خ يرو یاهیو س یکیغروب با تار.ستینگر یگود افتاده اش مرا م يچشم ها

گرسنه و  ياشباح همه گرگ هستند، گرگ ها نیا...درخت ها چشم بما دوخته اند ينامعلوم از البال شباحا ياصداه

انداختم و در را به شدت پشت سرم بهم  رونیرا از در باغ ب چکد،خودیخون م شانیو درنده که از دندان ها یوحش

:زدیدر گوشم زنگ م رمردیپ يتشنج بود صدااعصابم م.دمیترسیم ییاز تنها.خواستم به اپارتمانم بروم ینم.زدم

 نجایکه ا دینیبب...دینیو با چشم خود بب دییایحتما ب...در منتظر شما هستم نیگذشت پشت هم مهیشب از ن یوقت...امشب»

«..دییایحتما ب...دینترس...است وانهیزن د کی...خانه ارواح است وباران

شلوغ وپر رفت و امد  يابانهایدتر ان کوچه به انتها برسد و وارد خخواستم هر چه زو یم.افزودم میسرعت قدم ها بر

 يانداخت حاال عالوه بر صدا یم نیطن شتریدرونم را فرا گرفته بود،ب يرفتم همهمه ا یشوم هدر چه تندتر م

:دمیشن یم زیباران را ن يرمرد،صدایپ

انجا که ...عشق  نیبه سرزم...اعماق روح من به...نفر سفر کرده کیتو فقط  ریکه غ ییبجا...ایهمراه من ب...ایب»

«...ستیدر راه ن يزییای زشیندارد و از پس باران دل انگ یغروب دشیخورش

. باز نخواهم گشت زیاصال به ان اپارتمان ن.ام فراموش کنم دهیهرچه در ان خانه د دیبا افتمیدام ب نیدر ا ستیبا ینم...نه
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 ینسبتا طوالن يماریمنتقل کندپس از ان ب يگرید يم را از ان خانه بردارد و به جاا هیفرستم تا اسباب و اثاث یرا م یکس

و رفت و امد به ان خانه » باران«با ییان باغ ،اشنا دنیدر ان اپارتمان ود سکونتبه استراحت داشتم و  يدیشد اجیاحت

من  همراه«دمیباران را شن يهم باز صدابد یبیانکه بتوانم به افکار متشتت و نا را حتم ترت یب.شد یمانع استراحت من م

افکار را از مغزم  نیفشار اوردم تا ا خودمبود؟ ب یک» نفر کی«ان  یراست» نفر سفر کرد کیاز تو فقط  ریکه غ ییبجا...ایب

به .دادیو کوچکتر از انچه بو جلوه اش م کتریبود که دود تار یدکه کوچک.شدم یمشروب فروش نیوارد اول زمیبر رونیب

غذا دادم و به ساعتم  یودکا و کم يبطر میبود ن ستادهیسرم ا يباال یاحمقانه ه يسون که با لبخندگار

 یوقت.ها پرسه زده بودم ابانیانکه خود بفهمم در خ یوقت بود که من ب یلیپس خ.شب بود دهساعت ...اه.ستمینگر

 یکردم داغ یپشت سرهم خال یدر پ یپ السیگذاشت منتظر اوردن غذا نشدم و چند گ زیم يگارسون مشروب را رو

 یکی کدفعهی...منم رهیخ تیروشن کردم و به جمع يگاریس. گرفتم روین. گرمم شد.دیدو میدر رگها یتند و لذت بخش

تمام دوران .بود لمیتحص ياز رفقا یکی.من شد دنیفراوان دستش را دور شانه من انداخت و مشغول بوس يبا سر و صدا

شدم و او دانشکده طب را  اتیمن وارد دانشکده ادب میبه دانشگاه رفت یو بعد وقت میرا باهم بود رستانیدب

خود  يبرا یالسیبه او بکنم گ یمن نشست قبل از انکه تعارف يروبرو...ده بودمشیند بایتقر گریپس از ان د...دیبرگز

...ارام شروع به صحبت کرد یوتند وب دیو سر کش ختیر

از  یکیبه  خواستیدلم م.میاز مرکز خدمت کن خارجیدو سال دیما پزشک ها با یدانیم...خارج از تهران بودم یچندسال_

گند ت مدن .بهتر بود یلیخ يجور نیا.باشد دهیرا به خودش ند نیهنوز رنگ تمدن و ماش کهییجا.رفتمیده کوره ها م

را از ما  زهایچ یلیکرده خ یزانکه به ما ار یو راحت شیاسا یدر مقابل کم یتمدن لعنت نیا.زندیحال ادم را به هم م

 یدلم م گفتمیداشتم م...بله.پردازد یبدست اوردن تمدن مطلوبش پرداخته و م يبرا یگزاف يبشر بها...گرفته است

 از یکینکرده است،مرابه  ياریوقت شانس با من  چیاما ه...خراب شده بود یلیخواست از تمدن فرار کنم اعصابم خ

نه توانسته اند رنگ عوض کنند و پوست ...گرفتارند یما در بد برزخ يشهرستان ها یندایم.شهرستان ها فرستادند
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در .رندیرا در خود بپذ دیاز مظاهر تمدن جد یتوانند حداقل مثل تهران بعض یو نه م ندیایدر ب دیبندازند وبه قالب جد

صبح ها در ...است به تهران امده ام یماهحاال شش ...زود تمام شد اهللاخوب الحمد...شده اند یقابل قبول ریجهنم غ جهینت

صبح سر وقت رفتن و دفتر را امضا کردن و ساعت دو بعد از !یکار دولت ستیخنده دار ن.کنم یکار م مارستانیب کی

مطب باز کرده ام اما  کیبعد از ظهرها هم ...بدون احساس بدون اراده،بدون هدف...نیدرست مثل ماش...ظهر بازگشتن

 امیاز ساعت دوکه از ادره م...بسازم یبا همان حقوق دلت دهمیم حیترج...دل و دماغش را ندارم چیه یراستش را بخواه

بهتر است  يطور نیا...زنمیها پرسه م خانهیم يخوابم و از ان ساعت به بعد تو یتا ساعت پنج شش بعد از ظهر م

بند  کیاو... یفهمیمنظورم را که م...خورد یرا نم زهایچ یلیغصه خ گرید دشو یمست م یادم وقت...بهتر است یلیخ...

 يماریاز او بکنم راجع به ب یو من در فکر بودم که سوال کردیم یمشروب را خال يها السیگ یدر پ یو پ زدیحرف م

 يو با صدا انددکتر سرش را چرخ گرفتیکه پنجه در قلبم فرو برده بودو داشت نفسم را م يدیودم راجع شک و ترد

:مرا گرفت و گفت يبعد دستها.اورندید مشروب ببلند دستور دا

را  تیو داستان ها دمیدیان وقتها که در شهرستان بودم در مجالت اسمت را م یگاه. کن فیتو تعر...تو بگو ازیخوب ن_

اگر در تهران بوم حتما به تو تلفن .دیکشیتو پر م يباور کن پس از خواندن هر داستان تمام وجودم به سو...خواندم یم

با شعر چکار ...شعر یراست.یسینو یلذت بخش و با احاس م و نیریپر شور و ش میهنوزهم مثل ان ا...کردم یم

...بخوان میتازه ات برا ياز شعرها...يکرد

سکوت  نیودرا میچند لحظه ساکت شد يهردو برا.دیبر گاشتیم زیم يرو يازه ا يحرف او را گارسون که بطر دنباله

:بعد قبل از انکه و حرف بزند گفتم میدیا نوشودک السیگ کیهر کدام 

؟ يدار یهم اطالع یروان مارانیتواز ب...دکتر _

:و جواب داد دیخند

 يچطور مگه؟سوژه تازه ا.میمطالعه کن یروان مارانیب يرو زیدوره چهار ماهه ن کی میبله ما در داشکده طب مجبور_
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؟ياورده ا ریگ

:زحمت لبخند زدم و گفتم به

 مییبهتر بگو ای. تداشته باشد یو بشود که وجود خارج ندیرا بب ییزهایدراز چ ينفر مدتها کیمکن است دکتر م_

...ندیبب ریانکار ناپذ تیخرد کننده و پر هراس را بصورت واقع ياهایوحشتناك و رو يکابوس ها

:را جابجا کرد و گفت نکشیانگار که سر کالس درس است ع.بخود گرفت يجد افهیق دکتر

 ییزهایبوده اند انها چ يماریب نیکهدچار چن میا دهیها د شگاهیرا در اس یروان یمارانیاز ب ياریما بس..امکان دارد...بله_

داشتم  يماریب یخودم در دوره انترن. اند  دهید ینداشته وکابوس محض بوده اند ،به صورت قابل لمس یکه وجود خارج

 شتریهر چه دکتر ب...است  دهیزن را بوس نیکه ا خوردیسوگند م یتح کردیزن مالقات وگفتگو م کیکه هر شب با 

 ادی...اشتباه کند  قتیممکن بود انسان کابوس را با حق...شدم پس ممکن بود  یم يشتریمن دچار وحشت ب زدیحرف م

به حال دکتر بدون توجه .بود  دهید يبود نه نور دهیشن ییکه نه صدا یافتادم در ان شب توفان داریسرا يحرف ها

من ادامه داد نیاندهگ

به تصور  یشده اند و پس از مدت یروح يتها یبار دچار ناراحت کیکه قبال  دیا یبه وجود م یمارانیحالت معموال در ب نیا

را از  ماریغلط انها ب صیتشخ رایگنه به گردن پزشکان است ز نیا. اند دهیمرخص گرد شگاهیاند از اسا افتهیانکه بهبود 

کشاندیم يو به ورطه خطرناك تر گرداندیبهبود باز مراه  انیم

امکان ندارد...نه...زدم نه  ادیفر اریاخت یب

دکتر . یقیحق ریبودم کابوس باشد و غ دهیو شن دهیبود که امکان ندارد که همه انچه را که من در ان باغ د نیا منظورم

:تعجب گفت یو با کم دیرا در هم کش شیابروها

د ؟چرا امکان ندار_

را به تو نشان بدهم  ياریبس ينمونه ها رانیا يها مارستانیو چه در ب یخارج یچه در مجالت بهداشت توانمیم من
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مورد  نیدر هر حال هر چه باشد پزشکم واطالعاتم در ا یندارم ول یتخصص یدرست است که من در مورد امراض روح

.از توست شتریب یلیخ

 یرخوت مست.از جا برخواستم وصورت حساب کافه را پرداختم و از انجا خارج شدم کردم و  یعجله از او عذر خواه با

 نیدرونم را تسک یتوانست اشفتگ یاما نم دادیباد خنک شبانگاه صورت بر افروخته ام را نوازش م. دیدویم میدر رگها

:به خود گفتم.بخشد

 کیامکان ندارد دو نفر .است  دهیرا ان تابلو را دان زن را ان خانه  زیاز من ان دوست نقاشم ن ریغ ستمیمن تنها ن_

...نندیبب تیکابوس واحد را به صورت واقع

او  هیتند به طرف اتل يبا دوست نقاشم مالقات کنم با قدم ها گریبار د کیگرفتم  میتصم دیجا رس نیفکرم به ا یوقت

ساعت . ستمیبه ساعتم نگر ابانینور چراغ خ ریوقت است ز رید یلیافتاد که خ ادمیتازه به . بسته بود هیاتل یرفتم ول

 يکرده بود و از سرو رو دنیباز باران شروع به بار. مرد قرار مالقات داشتم  ریبا پ گریساعت د میبود و من ن 11:30

 یگ وانهید ایبهبود  رایحقم داشتم ز.شوم را از سرم به در کنم  االتیقادر نبودم که ان خ زیلحظه ن کی. دیچکیمن اب م

 یبود و م میرو شیدر پ يراه دور و دراز یزندگ يهنوز برا.سال داشتم 31داشت من تازه  یبستگ میمن به زندگ

از من ان باغ را  رینقاش هم غ شمیاند یچرا م یراست.داشته باشم  نانیاز سالمت مغز و فکر و روح خود اطم ستیبا

من  ماریتصورات ب دیشا شد؟یه ان باغ و ان زن مربوط مداشت که هرچه دوست نقاشم گفته بود ب یلیاست ؟چه دل دهید

به خودم  نکهیا يراه وجود داشت برا کیفقط .کرده بود  جادیو ان باغ ا زندوستم و ان  يحرف ها نیرابطه را ب نیا

غ روم که به با نیراه موجود بود وان ا کیدارد فقط  قتیحق دمیو انچه که در ان چند روز د ستمین وانهیثابت شود که د

هم بود  گریموضوع د کی میصمت نیدر ا نمیبب کیبه من نشان دهد از نزد خواستیمالقات کنم و انچه که او م رمردیبا پ

بهمن دست  ادیکه بر اثر خوردن مشروب ز يدیشد یمست.من بود یکرد و ان مست یکه من را مصمم تر و استوار تر م

محله ان کوچه ان اپارتمان و ان باغ باز نگردم به طرفه باغ راه  به ان گریخواستم د یکه م نیداده بود با وجود ا



پرویز قاضی سعید - بار دیگر با تو در میان عطر و سکوت  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٠

به باغ  یبه راه افتادم و وقت عیبلند و سر يبروم بت قدم ها ادهیو من ناچار بودم همه راه را پ شدینم دایپ یتاکس.افتادم

 يفت وعرق سردرا فرا گر میارده ام سست شد وحشت سراپا گرید کباریبود پشت در باغ  12:30که ساعت دمیرس

از وحشت و ترس  میکه بهم خوردن دندان ها دمیفمیاست و م دهیکه رنگم پر دانستمیم. دیپشتم دو يمهره ها يرو

تمام ان مدت را پشت در انتظار  رمردیبازگردم که در باز شد انگار پ ایدر را بکوبم  دانستمیهنوز نم.است نه از سرما 

:لرزان گفت يشب به من نگاه کرد و با صدا رگونیق یکیدر تار.و گوش به راه داده بود  دهیکش

...امد دیجا نخواه نیبه ا گریکه د کردمیکمکم داشتم فکر م_

:کرئم به عصابم مسلط شوم ارام گفتم یسع

.ستمین یبه شما گفته بودم که من خرافات_

:طعنه جواب داد با

 دیفهمیم دینترس دیبا...دیو دم نزن دیسکوت کن دیدیچه د هر دیبا دیبه اعصاب خود مسلط باش دیبا لرزدیم تانیصدا_

در کنار  يبعد از جلو فتمیخواهم دوباره به دردسر ب ینم...نه به خاطر شما  دهمیکار را به خاطر خودم انجام م نیمن ا...

:رفت و گفت

...دیداخل شو... دیا ستادهیطور ا نیپس چرا هم_

چابک تر و  اریکه بس دیتند به راه افتاد به نظرم رس يبا عجله بست وبا قدم هادر را  رمردیچهار چوب در گذشتم پ از

.از خود دفاع کنم یاماده بودم در صورت وقوع اتفاق.از سنش است  رومندترین

 دیرس یبعد از قسمت پشت ساختمان که به نظر م. میباغ رفت ياز انتها میاز مقابل ساختمان برو نکهیا يبار به جا نیا

 دمیدیکه من م یاز ساختمان ن ریتازه متوجه شدم در ان باغ غ. میشد کیخلوت کوچک باشد به عمارت نزد طایح کی

و  اهیفرو رفته بود و جز شبح س یکیعمارت دوم در تار نیا. وجود دارد  یاول هیدرست شب گریعمارت بزرگ د کی

 یمثل ساختمان شیهم صورت ظاهر م نماد صیبود که من تشخ یمهذا همن قدر کاف.شد ینم دهید يگرید زیبزرگش چ
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که به همراه داشت گشود اهسته به  يدیر ا با کل یدر کوچک رمردیاست که ان روز بعد از ظهر من داخلش شده بودم پ

:من گفت

دنبال او به راه افتادم  دیبر اعصابتان مسلط باش دیکن یسع دییایپشت سرمن ب...دیسروصدا وارد شو یب... واشی یلیخ_

پرده را  رمردیپ یشده بود وقت دهیکش اهیپرده س کیدر  يجلو. دمیشنیرا م شیکه صدا يبه طور دیتپیم به شدت مقلب

مانند او  اریاخت یلحظه توقف کرد و گوش فرا داد من هم ب کی رمردیپ دمیکنار زد خود را در همان حال بزرگ صبح د

شد منم  کیاشاره کرد و با سر پنجه پا به در اتاق نزد ییرایبه در اتاق پذ رمردیپ شدیم دهیباران شن يگوش دادم صدا

باران نرم و  ياگوش دادم صد خواندیشعر م ای زدیحرف م دانمینم دیرسیبه دنبال او رفتم حاال صدا واضح تر به گوش م

:شدیم دهیشن زیدل انگ

خارج  یاست که از کالبد ادم یجانمرگفقط ان  یکنیدارم تصور م یبیاز تو نس شتریب یکنیم الی؟خ یکنیم الیتو چه خ_

مرگ ...هست زین يگریمگ د دیتو فرا رس يکه برا یمرگ مرگ نیاز ا ریکه غ یبدان دی،بایبدان دیو با...نه...نه...شود یم

 میفراموش کن ایپس ب..تو با مرگ اول ومن با مرگ دوم ...میمرده ا دومن و تو هر و...مرگ روح...بدن زنده کیدل در 

 نیا ایب...زمیعز ایب...میو لذت ببر میفراموش خانه خود،راحت و اسوده باش نیو در ا میرا فراموش کن مانیمرگها

 رمردیپ گوش کیسرم را نزد. دمیرا شن ییبهم خوردن جامها يصدا. باران سکوت کرد... . را هم بخور گرید السیگ

:بردم و به او گفتم

کند؟ یصحمت م یبا ک_

 زدیدلم شور م.به داخل اتاق نگاه کرد دیبعد خم شد و از سوراخ کل. گذاشت شیلبها يجواب انگشتش را رو يبجا

باران  يدوباره صدا.کردیخورد و وسوسه ام م یمثل حسادت درونم را م يزیچ. نمیزودتر داخل ان اتاق را بب خواستمیم

:دمیرا شن

باران باشم و به توببارم من هم  یخواست یمتو باشم، رقلبیراهبه د یخواست یدر کنارت باشم،م شهیهم یخواست یتو م_
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پس ..بارمیدلت م نیتو شده ام و روز و شب بر سرزم ریدر کنار تو هستم راهبه د شهیهم...به قول تو وفا کرده ام

کس تو را  چیماند و ه یمال من خواه شهیبگو که هم...يدار تماول دوس يبگو هنوز هم مثل گذشته ها مثل روزها...بگو

...نخواهد کرد از من جدا

:دیها بگوش رس السیگ يبرقرار شد و باز صدا سکوت

. ...بخور ایب ست؟پسیطور ن نیا...يکرد یم فیمن تعر يگر یاز ساق شهیتو هم...گرید یکم کی...بخور  ایب_

گاه به داخل ن دیدر کنار زدم و خودم خم شدم از داخل سوراخ کل يرا از جلو رمردیپ اورمینتوانستم طاقت ب گرید

 يکه من نشسته بودم ،رو ییهمانجا.بودم ،کنار دو مبل بزرگ وروشن بود  دهیکه ان روز ان را ند بایابژور ز کی.کردم

مرد  نیرخ ا مین.... ایاه خدا. ستینگر یرا م شیجلو املدر سکوت ک مینشسته بود و راست ومستق يهمان مبل مرد

را مقابل  یشراب السیدسته مبل نشسته بود و گ يباران رو. کردمینگاه م نهییانگار که خود را در ا...!من بود  هیچقدر شب

که به  يدیدستمال سف يشراب چکه چکه دو شیچون از منار لبها.  خوردیاما مرد شراب را نم. دهان مرد گرفته بود 

 يسرش را رو. زانو زد  نیزم يمرد ،رو يپاها يجلو . گذاشت  نیرا زم السیباران گ.  ختیر یگردنش بسته بود م

:مرد گذاشت و زمزمه کرد يپاها

 توانستمیکاش م...کاش قادر بودم ....من مشکله  يتصورش هم برا...اه یاگر تو نباش...چقدر دوستت دارم  یدانیم_

یشب باشد وتو در کنارم باش...شب باشد  شهیرا در اسمان خاموش کنم تا هم دیخورش

:گفتم ستینگر یگنگ و مبهم مرا م يکه با پوزخند رمردیم و به پبرداشت دیخشم ونفرت چشم از سوراخ کل با

خانم است ؟ يمرد معشوق شبها نیا-

:سرش را تکان داد و گفت رمردیپ

دیمتوجه نشد_

!!!!و؟یچ
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:بر مغزم کفته شد گفت نیسهمگ یدستم را گرفت مانند پتک رمردیپ

...که يجسد مرد!جسد است کیکه ان مرد _

پرده  میچشم ها يرفت رو جیحالت تهوع به من دست دادسرم گ.گره خورد  میدر گلو ادیاما فر دمیکشیم ادیفر داشتم

 جیگرستان مشامم را پر کرد سرم گ يکافور بو يمرده بو يبو...رومیشد و احساس کردم دارم از حال م دهیکش یاهیس

خارجشد  میناله از گلو کیت بود به صور خوردهگره  میکه در گلو ییرفت و حالت تهوع به من دست داد صدا

:پله ها نشاند وارام گفت يرو.طبقه دوم برد  يپله ها يرا گرفت و من را اهسته به سو میبازو ریرمردزیپ

نداشتم  ياما چاره ا زندیبر روح شما م یصحنه ضربه مهلک نیا دنیکه د دانستمیم.دیبر اعصابتان مسلط باش دیکن یسع_

مجنون است.است  وانهیزن د نیابه شما ثابت کنم که  ستیبا یم

او رانگاه کردم با التماس گفتم يناباور با

من به  یدانیتو نم... يتو از گذشته من خبر ندار...نگو وانهید وانهیانقدر د...حرف ها رانزن  نیبه خاطر خدا بس کن ا_

مرد معشوقه خانم توست بگو که بگو که ان ...یکنیم یخانه امدم بگو که شوخ نیبه ا یچه هدف يو ارزو وبرا دیچه ام

ستیجسد ن دمیکه من د يو مرد یدروغ گفت

 ينوع دلسوز کینگاه  نیدر ا. ستیکنم به من نگر رشیبه چه تعب دانمیکه نم یرا به دندان گرفت و با نگاه لبش

:جواب داد شدیتوام با رذالت احساس م يبا وفادار ختهیام

...محض قتیحق.داشت  تقیحق دیانچه را که شما د میگو یدروغ نم_

:گفتم يبلند بایتقر يصدا با

؟ کندیم يجسد عشق باز کیباران با  یعنی_

:اهسته صحبت کنم گفت دیفهمان که با یاشاره به من م نیلبش گذاشته بود و با ا يکه انگشتش را رو یحال در

...بلکه کندیم ينه فقط عشق باز_
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:دمیکرد شتاب زده پرس مکث

؟یبلکه چ-

دیغر ییایح ینوع ب کی اب

سرم را . دید یخودت خواه يبا چشم ها.دید یصحنه را هم خواه نیا یاگر صبر کن... خوابدیمرده هم م کیبغل  بلکه

گاه ان زمان  یکه گاه و ب يدرد رینذ کردمیاحساس م میها قهیوطاقت فرسا در شق دیشد يگرفتم درد میدستها انیم

از من دور شد از درون سوراخ به  رمردیپ. فشردیم دبودم مرا در چنگال خو يربست یامراض روح مارستانیکه در ب

که اهنگ تند و شتابان و تب الود  یلرزان در حال ییشوم با پاها کیبعد به من اشاره کرد که نزد. ستیدرون اتاق نگر

 هبود تشکچ دهیخواب نیزم يبار مرد رو نیبه داخل نگاه کردم ا دیشدم و از سوراخ کل کیبه در نزد دمیشنیقلبم را م

اندام  يرو يزیهوس انگ يروشن ها هیرنگ اباژور سا دهینور پر!بود  انیسرش بود و باران لخت و عر ریاز مبلها ز یکی

 الیرا بستم وباز گشودم خ میچشم ها.اورد  یرا به وجود م یابهام اور و لذت بخش يها هیوسا کردیم جادیا شیبایز

گونه به من  ماریو ب قیعم یبا لذت دیرس یبود و به نظرم م ستادهیراکه کنارم ا رمردیپ دست نمیبیم یعوض کردمیم

 نهیس يباران سرش را رو ستمیباز چشم گشودم و به داخل اتاق نگر.وخود او را احساس کنم  تیگرفتم تا واقع نگردیم

کردیو اغوا گر نجوا م زیهوس انگ یجسد مرد گذاشته بود و با لحن

انقدر مرا در اغوش خود ...،عشق بورز  يدیورزیهمان گونه که ان رمان عشق م...مرابه خود فشار بده ...مرا ببوس_

.را بشنوم میشکستن استخوان ها يبفشار تا صدا

شگفت به من دست  یحالت.از ان تحمل کنم  شیب توانستمیطاقت نداشتم نم گرید فشردیبه او م شتریباز خودش را ب و

 یاراده و ب ی؟ب ستیکه چ دانستمیکه نم شدیم داریدر درونم ب يزیچ.کردم  یرا در خود احساس م تولد تازه.داده بود

:زدم ادیو فر دمیدر اتاق را گشودم و به وسط اتاق پر ردیمن را بگ يمرد بتواند جلو ریو قبل از انکه پ اریاخت

؟یکنیچه کار م.. یکنیچه کار م_
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دیکش ادیش را به پرده رساند و پشت ان پنهان شد و فروخود دیلز جا پر يبلند ادیبا فر باران

؟ یهست یتو ک ؟یهست یتو ک_

با خشم .باورکنم که باران مرا نشناسد  توانستمیرا نم نیا کردمیوکابوس مانند را باور م بیعج يتمام ان صحنه ها اگر

:گفتم

:زد ادیفر دمیدینم ییو عالئم اسنااثار  نیکوچکتر شیکه در چشم ها یدر حال تیبا همان عصبان یکنیانکار م_

؟التماس کردم یکنیجا چه کار م نی؟ا یهست یتو ک_

 نیبگو ا کنمیخواهش م. یستین وانهیبه من بگو که تو د کنمیخواهش م... کنمیخواهش م...بردار  يباز نیدست از ا_

...يدرست کرده ا یبه خاطر شوخ.صحنه ها را به خاطر ازار من 

جسد بود و  کیان مرد واقعا !چقدر وحشتناك بود ایخدا...به جسد نگاه کردم زدمیحرف ها را م نیا که نیدر همان ح و

 غیزده و در کجا پنهان شده بود باران ج بشیچطور غ رمردیپ دانمینم رفتمیو عقب عقب م دمیلرزیمرده از ترس م کی

..دیکش

به  ينرو رونیجا ب نی؟اگر از ا...دزد بدبخت کی؟یسته یتو ک يوارد خانه من شده ا یبه چه حق بهیتو احمق غر..  تو

.خواهم داد سیپل لیتو را تحو یفهمیم...تلفن خواهم کرد  سیپل

گونه  چیاو ه يکنم و در چشم ها یکنم که اشتباه نم دایپ نانیاطم خواستمیشدم م رهیاو خ يبار دوم به چشم ها يبرا

دوان دوان ...بودم  دهیوقت ند چیحالت نگاه را قبل از ان لحظه ه نیا یحت...کردمینه اشتباه نم...وجود ندارد  ییبرق اشنا

. هستم  وانهید کینمانده بود که من  یباق میبرا یشک گرید.به اتاقم رفتم کسرهیامدم و  رونیاز حال گذشتم و از باغ ب

 هیبق دیبا نکهیبه ا ستمیگریم را گرفته بود به حال خود میبغض گلو...شوم  يبستر مارستانیدرت دیخطرناك با يوانهاید

 نیهم نم؟مگریبب تیواقع عالمرا در  بیعج يبگذرانم اخر چگونه ممکن بود که من ان صحنه ها مارستانیعمرم را در ت

باران نبود که با من صحبت کرده بود مگر او نبود که از من خواسته بود که در خانه اس اقاممت کنم و همراه او به 
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پس ....ندارد یغروب دیانجا که خورش ستین يزیییپا زشیکه ازپس بهاران دالنگ ییبه جا. میعشق سفر نما نیسرزم

که هر  يا سندهیمحبوب نو سمدهیان نو گریام من د دهیراه رس انیداشتمکه به پا نیقی گریکابوس بود ح ال د زیهمه چ

بودم که همه از او  یهیت وکرزش یجزام.نبودم  خواستندیو وقت م زدندیتلفن م دنشید يروز ده ها دختر برا

را در  يداشت که عمر سودچه  مارستان؟یدر ب یداشت زندگ يا دهیچه فا ینفرت داشتند راست دنشیو از د ختندیگریم

چرا حاال که ...بسر برم که حال و روزشان بدتر از خود من بود  یمردم انیبه سر برم و در م مارستانیبه نام ت یزندان

ها  ادیدر  شهیهم يو اسمم برا شدمیدر ان صورت جاودانه نم ایندهم؟ا انیپا میاست به زندگنامم بر سر زبان ها 

خود خاتمه  یتا به زندگ شدمیاماده م گرفتویدر من قوت م شتریهر لحظه ب یخودکش فکربست ؟ یوخاطره ها نقش نم

گونه  يرو اریاخت یشتم و اشک ببود که فلج شده ام قدرت تکان خوردن ندا نیرخوت بودم مانند ا کیاما دچار .دهم

 زیصاف و دل انگ یه،صبحشب گذشت ياسا لیافتاب تا وسط اتاقم پهن شده بودفپس از باران س...ختیریفرو م میها

و رخوت از جا  ینوع سست کیبا .بود یافتاب پر از شور و نشاط زندگ نهیذرات درخشان افتاب بر س.اغاز شده بود

وبعد باران  رمردیپ دنیرفت سخنان دکتر رفتن به ان باغ ،د یشب گذشته رژه م تانایبرخواستم بالفاصله همه جر

 خواستمیم دمیبا عجله صورتم را تراش یبه خود کش می،تصم میبود وبعد ان تصم دهدا يما رو نیانچه که ب...وان جسد...

نوز صورتم راخشک نکرده بودم که بگذارم ه انیبودم با او درم دهیو شن دهیسراغ دکتر معالجم بروم وهمه انچه را که د

از محل  یهنوزکس. دمید،لرزش دهیقلب من کوب يرو مایمستق نکهیضربه مثل ا نیبه در اتاقم نواخته شد ا يضربه ا

بود 9:45به ساعتم نگاه کردم  دیایمن ب دنیدر ان موقع روز به د توانستیم یچه کس.نداشت ياقامتم خبر دیجد

دل  يبا لبخند!باران بود!خشکم زد  اریاخت یان را گشودم و ب دیه طرف در رفتم و با ترددوباره در به صدا درامد ب...

:شباهت داشت گفت شتریکه به سرود بال فرشتگان ب ییصدل اب... زیهوس خ یونگاه زیانگ

نم؟یاتاقت را بب یاز من دعوت کن یخواهی؟نم یکنیو من را نگاه م يا ستادهیطور ا نیخوب چرا هم_

در کنار رفتم مثل مهتاب ،به  ياز جلو ستمینگریزده او را م رونیباز و چشمان از حدقه ب مهیکه با دهان ن طور همان
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 دهیخواص در حرکاتش د ينوع لوند کی...زیوسوسه انگ ينوع طناز کی. دیبه درون خز ایرو کی یو سبک الیخ ینرم

 یشباهت به ساقه گل یبلندش را که ب يدست ها. ادستیمن ا يرو يزد و جلو یچرخ.اتاق نگاه کرد واریبه در و د.شدیم

وحشتناك و بوسه خواه جمع کرد  يرا به طرز شیسرش را عقب داد و لب هاه.نبود دور گردن من حلقه کرد  دیسف

:وگفت

:؟با خشم گفتم یگرفت میخوب تصم_

 شین یلحن ؟بایاقامت کن که از تو دعوت کردم که در خانه ام يفراموش کرد يزود نیبه هم.. دی؟خند یمیچه تصم_

:دار گفتم

!کنمیمن در خانه ارواح سکونت نم_

:و گفت دیرا در هم کش شیابروها

!ياعتقاد دار ندیگویمحله م نیا نیکه ساکن یمزخرفات نیتو هم به ا_

:روشن کردم وگفتم يگاریرا از دور گردنم گشودم و س شیها دست

بودم اعتقاد نداشتم دهیتاند

؟ يبود دهیرا ند یچ:گفت رتیح با

او را از  عیحرکت سر کیو با  رمیدستش را بگ خواستمیحرصم گرفت م کردیوتجاهل م زدیم یخود رابه نادان نکهیا از

:گفت دیسکوت من را د یوقت»...خورم  یتورا نم بیفر گریمن د...ستمیمن احمق ن« بزنم ادیو فر ندازمیب رونیاتاق ب

؟ يبود دهیرا ند یچ دمیپرس_

:جواب دادم يزننده ا یتلخ با

!مرده کیتورا با  یهم اغوش...جسد  کیتورا با  يعشق باز_

: نگاهم کرد وگفت یو شگفت رتیبا ح. بود تعادلش را از دست بدهد  کیخورد وچنان بهت زده شد که نزد کهی چنان
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.ییگویم انی؟ هذ يتب دار نکهیمثل ا

تو عقل . یده بیمرا فر یتوانینم شبیتو هم پس از افتضاح د.  میگو یم انینه تب دارم و نه هذ..نه: دمیکش ادیفر

و  یخوابیو برهنه در اغوش او م يانداز یمرده م کیو دست در گردن  یکن یم يجسد عشق باز کیبا . يندار یدرست

مرا  یکنیم دیو تحد یخوان یم چارهیب بهیدزد بدبخت غر راو م یکشیم ادیسرم فر میایکمک به تو م يمن برا...من یوقت

 يزیمن و تو چ نیکه انگار اصال ب ییا یم نجایان وقت صبح روز بعد چنان ساده و معصوم ا...داد  یخواه سیپل لیتحو

...نداده است يرو

:گفت هیهقهق گر انیکرد و در م هیبلند گر يمبل انداخت و با صدا يرا رو خودش

نرانده ام و  رونیهرگز تو را از خانه ام ب... نکرده ام  يرده عشق بازمن هرگز با م... یدانینم زیچ چیتو ه...یدانیتو نم_

در کار بود از  يچه اسرار دمیشنیباز چه م گفت؟یزن چه م نیمن ا يام ،خدا دهیوجه شب گذشته تو را ند چیبه ه

او  يپا يجلو.جلو رفتم . زدیو صداقت موج م یراست شیاز لحن صدا. دیگو یبود که دروغ نم دایپ تشیو معصوم یسادگ

از اشک پنهان بود  يپرده ا ریکه ز شیبایسرش را بلند کردم و در چشمان ز.را گرفتم  شیزانو زدم ،دست ها

:وگفتم ستمینگر

 يوقت جا چیکه ه یییهستم مرد تنها ییمن مرد تنها...من گوش کن يبه حرف ها کنمیخواهش م...گوش کن باران _

 يو به اسمان ها دهیند یهستم که هرگز جفت يبال شکسته ا يمثل پرستو...ت نشده اس دهیقلبش د ریدر کو یزن يپا

امده ام تا  نجایبه ا... یروح ماریب... بودم  ماریب ؟؟من؟ یفهم یم... میا یم مارستانیمن از ت... است  دهیپر نکش یاب

لذت ها را به تو  نیمزه بزرگتر متوانیمن م.کنم  هیرا به تو هد ایدن يعشق ها نیبهتر توانمیمن م.اعصابم ارام باشد 

مرز  يچند شب تا ان سو نیمن در ا...  یبه من کمک کن دیاما با... تیها ایمرد رو...مرد تو باشم  توانمیمن م... اموزمیب

ان وقت  یکه در ان سقوط کرده ام نجات ده ی،اگر مرا از ورطه وحشتناک یاگر به من کمک کن. رفتم شیجنون پ

داغم را  يچنگ خواهم زد و لبها تیمرا که در موها...نغمه عشق خواهم سرود تیمرا که برا.  یته باشمر ا داش یتوانیم
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...محبت،صدف قلبم را دیتو به من کمک کن و من در عوض به تو مروار...بوسه خواهت خواهم گذاشت يلبها يرو

:شد صورتش را جلو اورد و گونه اش را بر گونه ام چسباندو گفت ارام

وانم به تو بکنم؟ یم یمکچه ک_

ام  دهیبگو تنچه که د...ان تابوت را بگو قتیحق...داستان ان تابلو را بگو گذردیبه من بگو ،بگو که در باغ منزل تو چه م_

 کیلخت و برهنه در اغوش  شبیشوم و ثابت کن که تو د یوحشتناك نم يبگو که مندچر کابوس ها...دارد قتیحق

...يبود دهیمرده نخواب

انداخت  نییپژمرده باشد سرش را پا کبارهیبود که  یمثل گل.شدیم دهید ینیاندوهگ يجا برخواستم در نگاهش سرد زا

وسط اتاق  نیسرافکنده و شرمگ دیو نا ام وسیبرگشت و به من که ما دیبه در رس یو به طرف در براه افتاد و وقت

:بودم گفت ستادهیا

از  شتریب...ستین شیب یداستان ییگو یانچه که م...بودم  دهیوجه ند چیبح تو را به هتا امروز ص یاز خانه ما رفت یاز وقت_

کنم؟ فیتعر تیتوانم برا یچه م نیا

کردم دوستش  یاحساس م یو من با کمال درماندگ زدیاتاق موج م ياو در فضا سوانیگ زیهنوز عطر دل انگ.رفت و

را دوست بدارم  یتوانستم زن یاما چگونه؟چگونه م...ادامه دهم یگتوانم به زند یاو نم یکه ب...دارم،که عاشقش هستم 

نداشتم؟ نانیاطم تشیبه واقع کهعشق بورزم  يتوانستم به موجود یکه بود و نبود؟چگونه م

سر برداشتم به .نگردیمرا م يا رهیدانم چه مدت چند ساعت در افکارم غرق بودم که ناگهان احساس کردم نگاه خ ینم

:مقدمه گفت یب.وفادار که مستخدم باران بود رمردیهمان پ.مرد بود ریپ ستمیرفتن باران باز مانده بود نگر در که بعد از

د؟یبرو نجایاز ا یدهیقول م یرا بدان قتیاگر حق_

:گفتم صالیاست با

...دهمیقول م...دهمیقول م...بله ...بله _
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:استانه در گذشت وارد شد و گفت از

م؟نیبنش نجایتوانم ا یم_

:جواب دادم شتابزده

...کنم یخواهش م... بله _

:دیو پرس نشست

:مبادا منصرف شود گفتم نکهیاز ترس ا. سکوت کرد... اازیاز باران  مییخوب از کجا شروع کنم ؟ از ان جسد بگو_

جسد در  ست؟انیان زن ک دییبگو.دییرا بگو قتیکنم به من حق یالتماس م کنمیخواهد خواهش م یاز هر جا دلتان م_

کند؟موضوع از چه قرار است؟ یان خانه چه کار م

:و گفت دیکش یقیعم اه

د؟یجواب ده قتیحق يسوالم از رو کیبه  دیتوان یم_

...حاضرم... بله حاضرم _

خواهد بپرسد اما  یدانستم چه م ینم.ستیتر کرد و با دقت به من نگر زیرا ر شیچشمها.دیرا در هم کش شیها ابرو

 ستینگر یهمچنان در سکوت کامل مرا م رمردیپ.فشرد یهمه وجودم را در چنگال خود م يکنجکاو.دزیدلم شور م

 یو کم تیباعصبان یکه انگار سرنوشت من در ان معلوم خواهد شد باخستگ شدیم يسکوت لحظات سپر نیودر ا

:خشونت گفتم

...بپرس یخواه یهر چه م...بپرس_

:در گوشم نشست زیگنگ و اسرار ام شیصدا

؟يتو باران را دوست دار_

:جواب دادم صالیاست با
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و شکننده  فیرا در بسترم و وجود ظر شیموها زیرا در اتاقم، عطر دل انگ شیپا يخواهد صدا یعاشق شده ام دلم م_

خواهم در درگاه قلب من  یم.من باشد یمن و زندگ دیام.خواهم پرنده من باشد یم. اش را در اغوشم داشته باشم

کران  یاز اسمان ب ینقش یینگاه کنم که گو شیچشم ها به نمیبنش شیبه تماشا.من برده او باشم... کند و  ییافرمانرو

...اورد یم ادمیرا به  باریگوش فرا دهم که زمزمه جو شیبه صدا.دارد

را در قلب  پروا انچه یگونه ب نیحرف ها را زده بودم و ا نیتعجب کرده بودم که چگونه ا زیخودم ن زدمینفس م نفس

 دهیکه اصال سخنان مرا نشن یمثل کس رمردیپ...شناختم و به او مظنون بودم بازگو کرده ام یکه نم يرمردیپ يداشتم برا

:و شمرده گفت دفارامیگو یسخن نم منجز  یکس يدر انجا وجود نداردو برا نکهیمانند ا

» اقا«مرگ لیدل نیبه هم.ودند مادرشان مرده بودان موقع که هر دو هشت نه ساله ب شیپ یلیخ.ها مادر نداشتند بچه

کنم و هرگز  ينگهدار شیپدر از بچه ها کیدر بستر مرگ بود از من خواست مثل  یاقا وقت.به انها زد یضربه وحشتناک

بود،جان مرا  هیعدل ریوز یوقت.کرده بود يبزرگوار یلیحق منخ راقا د.نداشتم يچاره ا. تا زنده ام انها را ترك نکنم

مشکل بود،فوق العاده  فهیوظ نیهر چند که ا.را به او ادا کنم نمیناچار بودم د.کرده بود مییجات داده و از زندان رهان

...مشکل

خسته اش مثل  يصرا.داشت زینگاهش با نگاه منن برخورد کند پره نکهیو از ا دیلرز یبود و م دهیرنگ پر رمردیپ

:ادامه داشت يخواب الود یقیموس

دو دختر چه  نیتولد ا دیدان یشما نم.هم دو ساعت از باران بزرکتر بود دیساعت شا کیبهار .ران دوقلو بودندو با بهار

هم که اقا مرد ناچار بودم خبرش را به اندو  یوقت...خودم خبر تولدشان را به اقا دادم...ختیرا در اقا برانگ یشور و نشاط

حاال ...سال  17هم  دیشا.سال داشت 16که اقا مرد بهار  يروز.  مدند،برسانکه در طبقه باال مشغول جنگ و دعوا بو

بهار . ان را پوشانده است يغبار ،غبار زمان رو...اورمیب ادیتوانم به  یم یخاطرات گذشته را ،به سخت.ستین ادمیدرست 

رشان مرده بود،جز ماد یاز وقت.کس را نداشتند چیانها ه د،اخریهوش کف اتاق غلت ینگاهم کرد و باران ب رهیخ رهیخ
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...شناختند یخود نم يرا برا یپدر کس

:زد و ادامه داد گاریاوردو سر چوب س رونیب يگارینصفه س.خود به جستجو پرداخت بیلرزان در ج يبا دستها رمردیپ

و طرز فکر دو خواهر  هیشد تصور کرد روح ینم.هم بودند،اخالقشان با هم فرق داشت هیدو دختر شب نیهر چقدر ا_

خشونت .بندوباربودیو گستاخ و ب یوحش.جو بود زهیبهار خشن بود،سر سخت و ست.قدر با هم فرق داشته باشد نیا

جو بود وبر عکس  زهیست ایو مثل موج در یمثل طوفان وحش...کوهستان را یزمستان را داشت و سر سخت يسرما

 يبلور اندامش را بشکند صفا یدنگاهیترس یدم مو شکننده بود که ا فیانقدر ظر.بود یباران همه لطف و مهربان...باران

 نیهم لیبه دل دیشا... ایرو یشبنم بود و به سبک یبه نرم شیرا داشت و حرف ها يبهار يروحش لطافت گلبرگ ها

بودو چشمه  امدهین رونیاندوه ب نیکه باران هنوز از شک ا یهفته بعد از مرگ اقا در حال کیبود که  فکرو طرز ت هیروح

حساب پدرش مالقات کرد و مقررات  یامالك ب نیبا مستجر.بود ،بهار اداره خانه را به عهده گرفت دهیخشکاشکش ن

 کیردیتوانست بپذ یرفتار کرد که ادم نم يو به طور برداجاره امالك را باال  زانیم.را به انها ابالغ کرد يخشک و تازه ا

و من  امدیم رونیبه ندرت از اتاقش ب اریبس...اب پناه برده بودباران به کت.کند یم تیریگونه مد نیساله ا 17-16دختر 

. شودیم رپروات یو بهار جسورتر و ب رودیدر خود فرو م شتریب گذردبارانیهر چه که از مرگ اقا م جیبه تدر دمید یم

اشت در گذ یاز لوازم خانه در امده بودم و بهار نم یکیمن هم به صورت .منزل جز من عوض شدند نیتمام مستخدم

اول باران طبقه باال و بهار طبقه  کسالیدر ...کنم یوار و دور از عقل بود،دخالت وانهیکه گاه د ماتشیدر تصم شیکارها

که در هر دو  يزیتنها چ.گفتند یبه ندرت باهم سخن م اریشدندو بسیکمتر با هم روبرو م کردندیم یزندگ نییپا

انها به حد جادو و افسون  ییبایشدندو ز یم باتریگذشت ز یز که مهر رو.کننده شان بود رهیخ ییبایمشترك بود ز

را رد  هاشده اند،اما بهار با خشونت همه ان دایپ یباران خواستگاران ياحساس کردم برا ختهیجسته و گر.بود دهیرس

بود که بهار  یبه علت شهرت نیا دیشا!امد ینم يبود خواستگار بایز اریبهار با انکه بس يبرا نکهیا بیو عج...کردیم

حداقل خانه .رفتیم شیکاش وضع به همان منوال پ...يخشونت و تندرفتار ،شهرتییپروا یداشت ،شهرت جسارت و ب
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 اهویو عشق نبود جنجال و غوغا و ه جانیاگر شور و ه.اگر سعادت نبود غم هم نبود.برخوردار بود یاز سکوت و ارامش

از ان همه پول ثروت پدرش بهره  خواستیگرفت به خارج برود م میر تصمبها افتتیدوام ن ادیوضع ز نیا یول.هم نبود 

هنوز سر  یولرا که مدتها قبل خاموش شده بود  گارشیمرد ته س ری...بگذراندیکند و هر روز و هر شب در شهر يبردار

 اهیدود س دنیرا ب ر سر ان زدو پس ا زبلع يگرید گاریاورد و نصف س رونیب یتیبودریالبا چوب کبر گاریچوب س

:گفت ظیغل

ا زشهوت تالطم  یهمواره موج شیدر اعماق چشم ها...ریناپذ يریس يهوس ها.دمید یبهار هوس م يمن در چشمها_

و  ختیریم يو لوند يرفت،طنازیراه م یوق.برد یعطش رنج م نیتشنه است و از ا شهیبودکه هم نیمثل ا. داشت

 یاما از نگاهش م...اما تنها تشنه بود زینگاموخته هوس ا یمثل زن...ختیانگ یبرم نندهیسکراور در ب یحالت دنشید

 یکه به او زبان خارج یمعلم.معلم سر خانه استخدام کرد کیگرفت به خارج برود، میتصم یوقت.دیلرز یدلم م.دمیترس

...اموزدیب

 ریپ نکهیاز ا. دادمیو گوش مبا تمام وجودم به ا.باز از اغاز صحبتش سر برداشت و به من نگاه کرد نیاول يبرا رمردیپ

و گذشته اش چه بوده است  ستیکه او ک دمیفهم یم شدمیداشتم کم کم با باران اشنا م.بردمیلذت م زدیمرد حرف م

:ادامه داد رمردیپ شدیم شتریام به باران ب قهکه عال کردمیم زد،احساسیحرف م شتریمرد ب ریهر چه پ

 شهیهم. کنجکاو و هراسان داشت یو چشمان دهیرنگ پر یصورت...ان بود و بلنداو جو...معلم اغاز ماجرا بود نیورود ا_

را  زیگر یدانم چرا،نگاهش حالتش و وجودش نوع یو نم زدیارام حرف م کشدیخجالت م ییکرد که گو ینگاه م يطور

گل انداخته  شیگونه ها.شد یعوض م شتریگذشت،بهار ب یمو هر روز که از امدن معلم ...  ختیانگ یدر انسان بر م

 یو زمزمه م زدیباغ قدم م يدرخت ها ریخشونتش کاسته شده بود،روزها ز د،ازیدرخش یم شیچشم ها. بود

تازه و  یرا با فرم شیهر روز موها دیپوش یم يهر روز لباس تازها. انداخت یم نیطن ییخنده اش در تنها يصدا.کرد

و  زندیدرخت وجودش جوانه م.شودیکه در او شکوفان م یزندگکه با  دمید یاراست و م یم ییایو رو زیدل انگ اریبس
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 یو عاشقانه نگاهش م قیعم یهمراه او با محبت د،بعدیدویامد،او تا مقابل در باغ م یهر وقت معلمش م. دیگرد یبارور م

 ی،مشده بود کیمن تحر يکنجکاو.شدند و ساعت ها با هم تنها ماندند یوارد اتاق م دندیرس یکرد به ساختمان م

که پدرش به عهده من گذاشته  يا فهیخوانند؟از ان گذشته وظ یدرس م کنند؟چگونهیخواستم بدانم انها انجا چه کار م

ماه  کیدو ساعت و پس از  يساعت بعد روز کی يروز لیمعلم اوا نیا...که از وضع او مطلع باشم کردیبود را مجبور م

روز غروب اهسته و  کی.کردیو کنجکاو م ازردیمرا م شتریب نیبرد و ا یبعد از ظهر را در خانه ما به سر م تمام بایتقر

:دمیبهار را شن يگوش فرا دادم صدا. شدم کیبدر اتاق نزد نیپاورچ

...بگو یخواه یبگو هر چه م...من  ياقا_

:مبهم و نجوا مانندش پاسخ داد يمعلم با صدا و

 يمبل نشسته بود بهار جلو يمعلم جوان رو.نمیاتاق را ببکرد م درون  یچگونه مطمئن باشم ؟چگونه؟خم شدم و سع_

معطر بهار را  يمعلم بود،معلم همان طور که انبوه ممها يزانوها يقرار داشت و سرش را رو نیزم يزانو رو ش،دویپا

:دیپرس کردینوازش م

؟یکن یتوانم مطمئن باشم که تو ترکم نم یچطور م_

عشق . داندینم ریو تزو ییورزد،دورو یشود با همه وجودش عشق م یعاشق م دختر کی یوقت...حرف را نزن نیا...اه_

 یفهمیدوست بدارد حاضر است جان ببازد م یدختر عاشق وقت کی...دور را دارد يچشمه سارها یکوهستان و پاک يصفا

...جان ببازد از،ین

:دمیامده پرس رونیاز حدقه ب یبا چشمان.  دمیپر یصندل يرو از

بود؟ ازین اسم ان معلم_

:سر تکان داد رمردیپ

...بود ازیبله _
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:گفت زندیکه با خودش حرف م یکس مثل

...هم اسم من بود... هم اسم من _

:اضافه کرد دیرسیشب به گوش م ياز ان سو ایقرون  واریکه انگار از پس د ییبا صدا رمردیپ و

:رفت و گفتمن گ يو ان وقت انگشتش را به سو...!هم شکل ...!هم اسم _

!بله درست شکل شما بود_

:دیامد و از من پرس نییبفهمم ،چون باران از پله ها پا يزیاز ان چ شتریروز نتوانستم ب ان

اتاق است ؟ يبهار هنوز تو_

:انداختم و جواب دادم نیییرا پا سرم

...بله

:دیپرس یمخصوص بالحن

خوانند؟ یدرس م_

:گفتم يناچار با

:دیپرس يبه تند...یول... خوانند  یبله درس م_

؟یچ یول_

:که از خشم دندان هاسم را بهم فشردم گفتم یحال در

...او ادم دیا یمعلم خوشم نم نیمن از ا یول_

حلقه کرده بود سرش را  ازیکه دستش را دور کمر ن یچون در اتاق باز شد و بهار در حال.حرفم را تمام کنم  نتوانستم

 کهی.ندیوجه انتظار نداشت من و باران را پشت در اتاقش در حال بب چیبه ه.امد رونیشته بود،از اتاق بشانه او گذا يرو

شانه او برداشت و با خشم  يگشودو سرش را از رو ازیکمر ن وردستش را به سرعت از د.برق زد شیخورد چشم ها
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:دیغر

د؟ییایببه شما اجازه داده پشت در اتاق من  ید؟کیکن یجا چه م نیشما ا_

:دیکش ادیرا به کمرش زد و فر ستاد،دستشیبهار ا يقدم جلو گذاشت رودر رو کیباران  ناگهان

قدر که  ؟همانیخانه باش يبه تو اجازه داده خانم و فرمانروا ی؟کیکن یبا من صحبت م نینچنیا یاول تو بگو با چه حق_

.باشدیمتعلق به من م گرشیل توست،نصف دخانه ما نیاگر نصف ا.حق دارم زیمن ن يخانه حق دار نیتو در ا

زده و متعجب به  رتیهمان طور ح.شناسد ینبود که او م یباران نینه ا...شناخت یباران را نم.بهت زده شده بود بهار

:بلند ادامه داد يبودبا همان صدا دهیبخش شیبه گونه ها يریدل پذ یو باران که خشم سرخ ستیباران نگر

کنم که شخص  یخواهم به تو حال یخود بنشانم،م يگرفته ام تو را سرجا میتصم...کن بهار را باز تیخوب گوش ها_

 یک یخانه زندگ نیدر ا.و از درامد امالك سهم دارد یخانه و زندگ نیکه درست به اندازه تو در ا ی،شخصيگرید

...دادم دانیبس است هر چقدر به سکوت کردم و به تو م...بس است گرید.کند

.میستینگر یو بهار هر سه به بارانم ازیت کرئ و من و نسکو باران

دو دختر،از برخورد  نیاز حالت ا شتریکه ب يزیبرداشته بود اما چ انیشده بود منگ بود و باران سر به عص جیگ بهار

ن به باران چنا ازیداشت،توجه مرا جلب کرده بود،ن ازیدست در کمر و سر بر شانه ن کهیبهار در حال دنیانها و د یناگهان

افسون و جادو شده .بود که محصور شده است نیمانند ا...میبگو متوان ینم.کنم فیتوانم توص یکه نم ستینگر یم

...چشم همه محسور باران نیسرا پا چشم بود دو ا.به بهار نداشت یتوجه گرید.است

:دیکش ادیبه گوش باران زد و فر ییپروایامده است،دفعتا جلو امد و دست باال برد و با ب رونیتازه از بهت ب ییگو بهار

!احمق_

:او را با فشار به عقب پرتاب کرد و گفت باران

...يشده ا وانهیتو د_
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:به طرف باران رفت و اهسته گفت ازین.کرد ستنیو شروع به گر دیناگهان بغضش ترک.کرد هیتک واریبه د بهار

...دیکنم او را تنها بگذار یخواهش م_

 ایدن کیلبخند زد،نگاهش که  متیبه مال.نزم شد،اتش فرو نشست ازین يبا صدا ردیه بود حمله را از سر بگکه اماد باران

:و گفت ختیر ازین يحرف در انها پنهان بود در چشم ها

...میبا هم اشنا شو یتیوضع نیخواست در چن یدلم نم...يچه اغاز مسخره ا...يبد ییچه اشنا...اوه _

:واب دادسر فرو اورد و ج ازین

...باشئ،لذت بخش است دهیخواب شیرو یکه افع یدر حال یگنج،حت يتماشا_

:زد ادیاو را گرفته بود، فر يکه موها یو در حال دیحرفش را تمام نکرده بود که به طرف باران دو ازین هنوز

 افتهیمن او را  ستیبابا ن هیرثجزء ا گریاو د...او مال من است...يریاو را از دست من بگ یتوان ینم...نه ...یتوان ینم_

...یاو را تصاحب کن یدهم تو دختره لوس و از خود راض یکرده ام و اجازه نم شیدایخودم پ...ام

با  ازین. دیغر یگفت و م یناسزا م.بود وانهیبود و د نیو بهار خشمگ...بهار بود يبلند و انبوه باران در دست ها سوانیگ

.خورد یخود تکان نم يکرد و از جا یصحنه نگاه م نیاز حدقه در امده به ا يچشمها

که شاهد جنگ دو دختر بخاطر خودش باشد و من  ستین نیباالتر از ا یلذت چیمرد جوان ه کی ياقا؟برا دیدانیم

:گفتم تیبهار را گرفتم و با عصبان يجلو رفتم دستها.لذت غرق شده است نیبا تمام وجود در ا ازیکردم ن یاحساس م

...دیبس کن کنمیخواهش م...دیبس کن_

امده و هنوز رخوت خواب،  رونیانگار تازه از خواب ب.نداده است يرو ییانگار ماجرا.بود  ستادهیهمچنان ارام ا باران

و  ختیر یاشک م.افتاده بود نیزم يرو.کنم فیتوانم توص یحالتش را نم یبه راست...اما بهار.جانش را ترك نگفته است

.ستینگر یم ازیالتماس به ن یوعصال،نیاست یبا نوع

و  دهیپر یبا رنگ.ردیلرزش انها را بگ يتوانست جلو یرا به هم قالب کرده بود و با وجود ان نم شیکه دستها رمردیپ
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:و خواب الودش را همچنان در اتاق سرداده بود زیمالل انگ يصدا دهییگرا يبه کبود يلبها

 د؟منیگرفت یم یمیچ تصم ینیب شیقابل پ ریان لحظه غ د؟دریکرد یچه کار م دیمن بود يخوب اقا؟شما اگر جا_

در ان نگاه در  دیدان یشما که نم اینگرد خدا یاست و مرا م ستادهیپله ها ا يکه باال دمید یرا م» اقا«ماللت بار  يچشمها

را نداشته »اقا« تیاد وصو اعتم اقتیچشمها به من ل نیا.بود ضاحیستو ا ییبازجو.بود یچشمها چه بود،ناسزا و درشت نیا

طرف را  یب ینشسته و نقش تماشاچ يانسان سست و زبون به گوشه ا کیکرده ام مثل  یام کوتاه فهیام در انجام وظ

 نیهم به.را داشته باشم یتماشاچ کیمن فقط نقش  ستیبا ینم.طور باشد نیا ستیبا یکه نم یکرده ام در حال يباز

دو خواهر را  نیکنم مقاوت نشان دهم و با اراده و خشونت خود سعادت ا یتسرسخ.گرفتم دخالت کنم میتصم لیدل

انکه به کمک بهار بروم و او  یکنم ب يتوجه ا ستینگر یرا م ازیبود و عاشقانه ن ستادهیانکه به باران که ا یکنم ب نیتام

خود خشکش زده بود رفتم و  يارفتم که مردد و مبهوت برج ازی،به طرف ن مبلند کنم و به اتاقش ببر نیزم يرا از رو

:امرانه گفتم

!میندار یاجیبه معلم سر خانه احت گریاقا ما د_

 يدستور نیمستخدم چن کیانتظار نداشت از  دیشا.اوردیخودش ب يشد و نخواست به رو ای.متوجه حرف من نشد ازین

:بلند شدن کمکش کند گفت يراو ب ردیاو را بگ يتا بازو شدیکه خم م یبه طرف بهار رفت و در حال رایز.بشنود

.یطور رفتار کن نیحق نبود ،حق نبود با خواهرت ا...يکرد یوانگیاه بهار،د_

:گفتم یرا گرفتم و با درشت شیبهار جواب دهد بازو نکهیاز ا قبل

.میندار یاجیبه وجود شما احت گریماد يمگر متوجه نشد_

:و جواب داد ستیبه بهار نگر یسرخ شد با ناراحت ازین

.کرد جادیا یو دوست یاشت یدو خواهر عصبان نیا نیب دیبا. ستیحرف ها ن نیالن موقع ا یول_

:زدم ادیفر بایتقر
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.دیدر ان دخالت کن دیاست که شما حق ندار ینزاع خانوادگ کی نیا.ستیبه شما مربوط ن نیا_

:دیکش غیشت تر کرد و جاز اشک پنهان بود در يپرده ا ریدرشتش را که در ز يچشمها.دیاز جا پر بهار

.نکن یتو فضول_

:کردم خودم را کنترل کنم،باز گفتم یم یکه سع یبگذارم در حال یرا خال دانینبودم که م یادم گریمن د اما

.کنم یبه قول شما فضول دیمن با.دخالت کنم دیمن با...حق من است خانم بهار نیا یول_

:تگف تیبار باران جواب مرا داد و با عصبان نیا

.یستین شیمستخدم ب کیتو ...رونیبرو ب_

بود که  يتنها مورد. خواست من دخالت کنم یدلش نم زیبرخالف انتظارم باران ن.بجنگم ستیبا یهر دو نفر انها م حاالبا

:دیبدهم بهار غر یقبل از انکه بتوانم جواب.هر دو با هم توافق داشتند

...برو نجایات را جمع کن و از ا هیا بکن و اسباب واثاثدهم فورا حسابت ر یاصال به خدمت تو خاتمه م_

:سماجت گفتم با

.عمرم در کنار شما باشم و از شما مراقبت کنم انیتا پا دیاقا با تیمن طبق وص.دیکن رونیمرا ب دیتوان یشما نم_

:دیکش ادیفر بهار

خواهم از  ینم گرید...و خاك شده دهیال پوساقا هم تا به ح يبدان استخوانها یدان یاگر نم...اقا تیوص...اقا تیوص_

...برو نجایزود باش از ا.کنم يرویمرده پ کیدستورات 

 یمورد با بهار توافق دارد قطعا انقدر تند نم نیدر ا زیدانستم باران ن یاگر م.نابود شده بودم.خورده بودم  شکست

تالشم را به کار .بر لب داشت روزمندانهیپ يو لبخندبود  ستادهیهمانطور ا.انداختم  ازیبه ن یاز گوشه چشم نگاه.رفتم

:را به طرف باران برگرداندم و گفتم میرو.بردم

 دیدهیگذرد و شما اجازه م یسال از مرگ اقا نم کیاز  شتریب د؟هنوزیرا فراموش کرده ا زیهمه چ يزود نیبه هم_
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شما  انیم نیروم،اما در ا یخوب من م اریو جسارت پشت سر پدرتان حرف بزند؟بس ییپروا یبا ب نگونهیخواهرتان ا

...رسدیپس از من نوبت شما هم فرا م يبه زود...دیشو یخانم باران شما تنها م دیمتوجه هست!دیشو یتنها م

در حال را محکم به هم زدم و به اتاقم رفتم و مشغول جمع کردن .انکه منتظر جواب بمانماز هال گذشتم یبالفاصله ب و

به قلبم جنگ اندخته بود و حال  اسیو  يدینا ام.داشتم یحالت خفگ.را گرفته بود میبغض گلو. ام شدم هیاسباب و اثاث

.دمیفهم یخودم را نم

اوردن ان  ادیمعلوم بود از به .راه گم کرده است شیدو قطره اشک در چشم ها دمیدیم یبه راست.ساکت شد رمردیپ

که  یباران ،باران دمیشن یم رایز. او داشتم هیشب یمن هم حال. شده است نیمتاثر و اندهگ گرید کباریخاطرات تلخ،

بودم در  يتشنه ا نیزم...بودم در انتظار بهار  یاغمن ب.دل باخته است يگریدوستش داشتم قبل از من،به شخص د

رو نشانده را ف يگرید نیو باران،عطش سرزم دهیسرکش يگریکه بهار قبال به باغ د دمید یکه م یدر حال...انتظار باران

 يشکستن دلم را که مثل صدا يصدا دمیشن یشکستنش را م يشکست و من صدا یدرون من م يزیارام ارم چ.است

:ادامه داد یسکوت طوالن کیمرد بعد از  ریپ...بودیته یدر ناودان انبار زشیر

در مقابلم  یعیه از چشم انداز وسک زییمثل شکوه پا...ییایرو بایارام،ز.باران بود.چمدانم را بستم ،در اتاق باز شد یوقت

:نجوا باد با شاخسار درختان بود گفت هیشب شتریب کهییبا صدا.بود ستادهیمقابلم ا.گسترده باشد

؟یبخش یمرا م_

:بزنم ادیو فر میرا بشو شیرا غرق بوسه کنم و با اشک ساق ها شیپنجه ها افتمیب شیپاها يخواستم رو یم

 تیاگر باناخن ها یحت رمیبه دل گ یاز تو رنجش توانمیمن هرگز نم...تلخ سخن نگو گونه نیا... طور حرف نزن نیا_

...يور ایرا در ب میچشم ها

:بود گفت دهیمن را د یکه سکوت و بهت زدگ او

را ندارم یمن جز تو کس... یو مرا ترك نکن یکه بمان خواهمیمن از تو م...اما اشتباه قابل بخشش است . من بد کردم _
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...

 ایبه عظمت در یعشق شیحاال در لحن صدا. بودپاك کرد  دهیگونه اش غلت يرا که رو یبا پشت دست اشک رمردیپ

نشسته و  يبه گود شیکه چشم ها یمرد استخوان نیا رمردیپ نیداد که ا یم ی،قلبم گواه میدیاسمان م یکران یوبعه ب

. عاشق است.تالطم داشت  شیدر اعماق چشم ها دانهجاو ینهان شده بود و غم قیعم یرنج شیگونه ها یدر فرو رفتگ

کردم  یدانم چرا با سماجت سع یاما نم.  دیگونه سخن بگو نیتوانست ا یو واله م فتهیمرد ش کیمرد عاشق  کیفقط 

را به  یتوانستم عشق مستخدم ینم رمیدر اعماق ضم دیشا.کردم  یحسادت م دیشا.کنم رونیافکاررا از مغزم ب نیا

 يبه خود و به قلبش حق داداه باشد که سودا رمردیکه پ دیگنج یباشم در باورم نم رایاربابش پذ يو دل ربا دختر طناز

:دمیمرد را شن ریپ يصدا.دوست داشتن بهار در سر بپروراند

اهد اتفاقات ماندم و ش.ماندم...بله ...میچگونه بگو...نه...دو خواهر نیا.توانستم انجا را ترك کنم  یواقعا نم.من ماندم..._

مثل .دور مواظب او بودم  ،دورايسگ شکار کیمن مثل  گریحاال د...باز به خانه امد ازیروز بعد ن.شدم يبعد یدرپ یپ

را وارد کنم و  ییمناسب ضربه نها تیموقع کیخواستم در  یمطلع باشم،م هاکردم تا از همه ماجرا یم بشیتعق هیسا

 دمید یم.اندازد یپروا خود را در اغوش او م یکه بهار ب دمید یحاال م.مینمارا که از او وخورده بودم ب یجبران شکست

 د،دریدیشما د گذشتهکه شب  یاندو،در همان اتاق ،همان اتاق.ستیرفتن به خارج و خواندن زبان مطرح ن گریکه د

بوسه  زشیس انگهو يبر لب ها.دیکش ی،بهار را در اغوش م یبا شور و التهاب جوان ازین.رفتند یاغوش هم فرو م

:کرد یو در گوشش زمزمه م گذاشتیم بشیو خوش ترک دیسف نهیبه س زد،سریم

و روز جاودانهدر بستر  زدیبرخ اهشیشب از تابوت س.در اغوش تو هستم زمان متوقف شود یخواهد وقت یدلم م_

نداشته  یجز تو نقش میشم هاو در چ نمیو زمستان را نب زییخواهم گذران ،بهار و تابستان،پا یم.بماند یبه باق شیخو

...باشد

که بهار  دمیدینشان دهم م یتوانستم و جرات نداشتم عکس العمل یخوردم و نم یو خون م دمیشن یو م دمید یم من
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ورزد و  یخبر عشق م یخواهد مست و پرشور و ب یرا م ازیجوشد و با همه ذرات وجود ن یخروشد و م یم یچون موج

 چیه بست،بهیداغ او که راه نفس را م يو جز لب ها دیچیپ یدور کمرش م ياو که چون مارجز او،جز بازوان پرتوان 

 نیبودم که ا افتهیدر یمن به خوب ختامایر یتنها اشک م يدر گوشه ا.باران ساکت بود انیم نیدر ا.دیشیاند ینم زیچ

ارامش  نیکه ا دانستمیم.وحشتناك پنهان دارد ياست که در بطن خود انفجار ینیو خشمگ نیسکوت ،سکوت سهمگ

...اغاز شد زیو وحشتناك و هول انگ بیمه.اغاز شد يو طوفان به زود...است نقبل از طوفا

رود  یم رانیبه شم يانجام کار يدانستم که بهار به او گفته بود روز بعد برا یطبق معمول امد و من م ازیروز صبح ن کی

چه  يبرا ازیپس ن.رفتیم رانیبه مستغالت و امالك پدرش به شم یگدیرس يبهار گاه گاه برا.گردد یوتا ظهر باز نم

:و گفتم رمیخود را بگ يجلو دم،نتوانستمیاو را کنار استخر د یوقت.امده بود

.گردد یخانم بهار تا ظهر باز نم_

:گفت ییبا پررو.خونسرد او

...باران امده ام دنید يمن برا_

با خشم ...بنوشم ییبجوم و خونشرا مثل اب خنک وگوارا میا دندانهارا ب شیگلو. خواستم به طرفش حمله کنم یم

:جواب دادم

.ندارند فیهم در خانه تشر شانیا_

:از پشت سرم گفت ییبود که صدا امدهین رونیکلمه از دهانم ب نیهنوز اخر یول

...نرفته ام رونیمن هستم،من ب...چرا_

 زیدل انگ يرا به طرز شیرا برتن داشت و موها شیباس هال نیقشنگ تر. باران بود .دمیسرعت به عقب چرخ به

 دهیند زیهرگز او را ان همه دل ربا و فتنه انگ...ساختیمبهوتم م رشیفوق العاده و چشم گ ییبایکرده بود ز شیارا

شود و باران در هال را گ.نگاهشان با هم سخن ها داشت وزدند  یهر دو به هم لبخند م.به طرف او راه افتاد ازین.بودم
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در  يدانستم که حادثه ا یم.داشتم  ياحساس بد.زدیدلم شور م.چه کار کنم  دانستمینم. قدم به داخل گذاشت ازین

ساختمان .دمید یبا چشم دل م دیرس یرا که فرا م یگون ریق یکیوتار دمیشن یزوزه توفان را م يصدا.شرف وقوع است 

 یسرچشمه م یشناختم و نم دانستم از چ یکه نم یبا حالت.شدیباز مداشت که به باغ  ياتاق باران پنجره ا.دور زدم ار

زد و  یحرف م ازین. انها را بشنوم يو صدا نمیداخل اتاق را ب خواستمیم. پنجره قرار دادم و باال رفتم رینردبان را ز.ردیگ

:گفت یم

...فقط به خاطر توست يتو که خبر دار... یدانیتو که م_

:اهسته نجوا کرد باران

جنجال به پا  مینیب یرا م گریکدیاگر او بفهمد،بفهمد که من و تو شب ها داخل باغ ...ترسم یم یلیخ...ترسم یم ازین_

!خواهد کرد

بودداخل باغ  دهیپس انها شب ها ،ان موقع که بهار اسوده خواب.شد دهیکش یاهیپرده س میچشم ها يرو.رفت جیگ سرم

انها گوش فرا دادم باران  يبه گفت و گو. توانستم درست فمر کنم  یلحظه نمدر ان  ؟چطوریاز ک.دندید یرا م گریکدی

:ادامه داد

...میریبگ میتصم دیباالخره با_

:گفت زیوسوسه انگ یبا حالت ازین

م؟یفرار کن یخواه یم_

:مخالفت کرد باران

ادامه  یبه زندگ میتوان یبدون پول نم.رمیسهم خود را بگ دیبا.من حساب اموالم را روشن کنم دیبا...حاالنه...حاال نه _

.میده

:کرد دیخائنانه تائ ازین
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. میایتو ب دنیبه د یتوانم شب ها دزدک ینم.طاقت ندارم نیاز ا شیب گریاما من د...ییگو یتو راست م...درست است_

.ستمیدو ساعت قانع ن یکی نیبه ا

توانستم بشنوم گنگ  یرا نم شانیگفت و گوها يصدا گرید.دیدنباله سخنانش را بر یعاشقانه و طوالن يبا بوسه ا باران

 یتب تندهردو را که غرق لذت بودند احساس م. که دراغوش هم فرو رفته اند دمیمن فهم]و دور ومحو شده بود

از جان .طرح کرده است يدارد،چه نقشه ا یالیمعلم جوان چه خ نیمرد،ا نیدانستم ا ینم.امدم نییاز نبردبان پا.کردم

کند؟ یازدواج انتخاب نم ياز ان دو را برا یکیخواهدو چرا  یو خواهر چه مد نیا

 یتند و عصبان.او که قرار نبود تا ظهر باز گردد...ایخدا!دمیافکار غرق بودم که ناگهان با کمال وحشت بهار را د نیا در

:خود را به او رساندم و گفتم مهیسراس.شود یکه فاجعه اغاز م دمیدیرفت م یراه م

.خواهم با شما حرف بزنم یم...دیصبر کن...دیصبر کن_

او خبر  تیکه از اوج خشم و عصبان زیام ریتحق یو با لحن ستیپر از سوءظن مرا نگر یبا نگاه.بود دهیرنگش پر ستادیا

:دیپرس دادیم

؟یدانیتو هم م_

که نگذارم او داخل اتاق شود و به  بود نیهمه فکرم ا.حالم بدتر از ان بود که متوجه منظورش شوم.دمیرا نفهم منظورش

،در حال را باز کرد و وارد شد و قدم به پله ها  دیاما او که سکوت مرا د.باران را متوجه بازگشت او بکنم ينحو

:بشنوند گفتم ازیبودم باران وو ن دواریبلند که ام يو با صدا ستادمیپله ها مقابل او ا يرو. دمیجلو دو.گذاشت

...است یموضوع مهم...ارخانم به دیصبر کن_

:و گفت ستیهمان طور که دستش را به نرده پله ها گرفته بود،با چشمان از حدقه در امده مرا نگر. ستادیا بهار

...حرف بزن...ااهللای_

 ایبکشم ياتفاق افتاده بود که من نتوانسته بودم نقشه ا یو ناگهان عیانقدر تند و سر م؟موضوعیدانستم چه بگو ینم
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:دیکش ادید،فریسکوت مرا د یوقت.دهم لشیبهم ببافم و تحو یدروغ

سر راه من  والیه کیقدر تو را جسور کرده که مثل  نیموضوع مهم که ا ؟انییبگو یخواه یچه م...حرف بزن وانهید_

ست؟یچ یستیبا

دو متوجه بازگشت بهار  و ان دهیبهار به اتاق باران رس ادیبلند من و فر يبودم که صدا دواریام.بهارخوشحالم کرد ادیفر

:گفتم.او را سرگرم کنم شتریناچار بودم ب لیدل نیبه هم.شده باشند

!بود نجایا ازیامروز ن_

برجسته و بوسه خواهش به  يلب ها.امد دیپد یاهیحلقه س شیدور چشم ها.دییگرا یاهیبرافروخته اش به س رنگ

من دوخت و  يبه چشم ها مایول گشوده بود،مستقاز حد معم شتریب یرا به طور ترسناک شیچشم ها.لرزش افتاد

:دیپرس

:امد شانه ام را باال انداختم گفتم نجایا ی؟ک یک_

..بعد از رفتن شما قهیچند دق بایتقر_

:دیتو خنده غر یبا حالت بهار

.باران هم خانه بود_

:را تکان دادم سرم

.خانه بود... بله

دلم به حالش سوخت فکر .ندیپله ها بنش يخواهد رو یم.ف کرده استضع.را ندارد ستادنیکردم بهار طاقت ا احساس

با ناله از من .خواهد شد وانهیکند؟به طور قطع د یدختر چه م نیشود،ا شیدایسر پله ها پ ازیکه اگر االن ن.کردم یم

:سوال کرد

دند؟یرا د گریکدیانها _
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:زدم و جواب دادم يزود گذر لبخند

...دیدانیشما که م...نه خانم _

:دیبا سوءظن پرس بهار

دانم؟ یرا م یچ_

:گفتم

!باران عاشق است نکهیا_

بود که دو  نیمانند ا.شدیحالم اشوب م زدیدلم شور م.پله ها انجا که اتاق باران درقرار داشت انداخت يبه باال ینگاه

 دیو گو به کجا خواهد کش گفت نیدانستم سرانجام ا ینداشتم و نم یو هدف میتصم چیه.فشرد یرا م میگلو يدست قو

دو خواهر  نیکه من از ا یبا شناخت...خطرناك است یلیت،خبود که وضع خطرناك اس نیمسلم بود،ا میانچه که برا

بهار که در فکر فرو .خاتمه دهند یاز ان دو مجبور بودندبه زندگ یکید،یفهم یبهار موضوع را م داگریداشتم،بدون ترد

:دیرفته بود،اهسته پزس

ن عاشق است؟بارا_

:دادم جواب

.مدتها است عاشق است...بله خانم_

؟یعاشق ک:گفت يتند به

:گفتم تیقاطع با

...ازیجوان مثل ن کی...جوان خانم کیعاشق _

:گفتینفرت و دل زدگ یبا نوع بهار

و عاشقش شده است؟ دهیجوان را کجا د نیا نمینکرده است؟اصال بگو بب یمورد با من صحبت نیدر ا_
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و  میگو یکه چه م دمیفهم یو م گرفتیبه خود م یحاال کم کم فکرم شکل مشخص.شده بودم کیبه مقصودم نزد گرید_

:جواب دادم. شنوم یچه م

د؟یکن یشما چرا ازدواج نم_

:گفت یو با ناراحت دیرا درهم کش شیابروها

؟یبا ک_

:را بلندتر کردم و گفتم میصدا

 د،اگریاو را دوست دار کشد،اگریم ییکار دارد به رسوا.دانند یموضوع را م گانیساخانم همه مردم ،همه هم...ازیبا ن_

 د؟شمایدهینم یمعاشقه ها جنبه رسم نیمالقات ها،به ا نیچرا به ا د،پسیخودتان حفظش کن يبرا دیخواه یم

 شهیهم يرا برا ازین دینتوا یم.دیرا شروع کن ییبایز یزندگ دیتوان ید،میپولدار هم هست...دییبایهم ز یلیخ...دییبایز

 ازیروز ن کیزه،یو غر عتیبه حکم طب ینخواه یخواه.ستین داریداشته باشد،پا یتواند دوام ینم یوضع فعل.دیداشته باش

که در سر راهش  يدختر نیان وقت با اول.شده باشد ریاالن از شما س نیهم دیشا داندیچه م یکس. شود یم ریاز شما س

 دیاز من نرنج...دیتحمل کن کجایغم شکست را  يشد محنت و دور دیو شما ناچار خواه کندیازدواج م ردیقرار گ

 ازیرا که ن ایوهم و رو نیرا ا الیخ نیا.دیبه شما گفت غرورتان را کنار بگذار دیکه با یقیحقا.است قتیحق نیخانم،ا

که شما را رسما به عقد خود در اورد  دیبخواه ازیاز ن دارید نیو در اول دینخواهد گرداند کنار بگذار يهرگز از شما رو

کند  یو تظاهر م دیگویدروغ م نکهیا ایاو شما را دوست دارد و عاشقان است و  قتایواقعا و حق ای.ستیاز دو حال خارج ن

 کیدلداده شما باشد که  و فتهیو عاشق و ش دیاگر راست بگو.انتخاب کرده است یسرگرم کیو شما را صرفا به عنوان 

شار و تمام  د،ثروتسریفوق العاده دا ییبایبا کدام دختر ازدواج کند که بهتر از شما باشد؟ز.رنگ نخواهد کردروز هم د

کند  یو اگر شانه خال...کار تن ندهد نیندارد که به ا یلیشما کامل استپس دل یخانه و زندگ.دیجوان هست.دیدار ینشدن

و در  دیانوقت چه بهتر که او را رها کن...ستیو عاشق شما ن دیگویاگر نخواست شما را به عقد خود در اورد،قطعا دروغ م
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 یزده و همه ذرات وجودشان عشق م مهیبر قلبشان خ ییکه تنها یمردان ادندیز.دییبرا گرید يمرد يجستجو

.سکوت کردم...مثل شما  يطلبد،عشق دختر

قطرات درشت اشک . زدیریارام ارم اشک م بهار دمید رتیبا کمال ح. همه حرف بزنم نیچطور توانسته بودم ا دانمینم

 یم هیچرا؟ چرا گر ایخدا.کرد  یم سیاش را خ دهیوتراش دیوگردن بلند و سپ افتدیوفرو م دیغلت یم شیگونه ها يرو

 فیکه قادر به شرح و توص یحالت. دمید زیرا در انم حالت غم انگ اربار بود که به نیاول نیکرد مگر به او چه گفته بودم؟ا

 باینارون ز نکیاب به ان اهک داده بودندو ا يبه جا جیبود که به تدر ییبایمثل نارون ز.شکسته شده بود. ستمیان ن

که  یحالت،در  صالیو است اسی د،بایگرا یشادابش به پژمردگ يشود و برگ ها رهیکه رنگ سبز درخشانش ت رفتیم

:پله دور کنم و به اتاقش ببرم گفتم ياو را از جلو کردمیم یسع

افتاده است؟ یچه اتفاق یکنیم هیچرا گر_

:گفت متیشانه من گذاشت و به مال يبار سرش را رو نیاول يبرا

...دوست دارم یلیخ...را دوست دارم ازیمن ن...من_

:تعجب گفتم با

که او هم دل داده شماست؟ دیهست د؟مطمئنیدار مانیبه عشق او هم ا یول...خوب اریبس...خوب اریبس_

:من فشرد نهیسرش را به س نیاندوهگ طور همان

.ورزد یوار به من عشق م وانهیکه او هم د دانمی،م دانمیم...بله بابا_

و  یکه تا چه اندازه تصورت پوچ و ته نیو در اتاق باران بب...باال برو...باال برو«بکشم ادیبود فر کینزد.کوره در رفتم از

ق تو ،عاشق وفادار تو چگونه در اغوش خواهر فرو رفته ودر گوشش تماشا کن که معشو کیبرو و از نزد...است یخال

. ساخته بود،فرواندازم وبشکنم شیرا که او از عشق و دلدادگ زیدل انگ سیتند امدیاما دلم ن» ...خواند یزمزمه محبت م

 لیدل نیبخشم به هم ب،رهایعج دیمرد پل نیقادر بودم که کم کم بهار را از ا دیشا.کنم دایپ یخواستم بلکه راه حل یم
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:گفتم

د؟یمعطل چه هست د؟یکن یخوب پس چرا ازدواج نم_

:گفت هیهق هق گر انیدر م. دیلرز یم هیاز شدت گر شیشانه ها. بهار شدت گرفت هیگر

...توانم یخواهد ازدواج اما نم یدلم م... توانم ینم_

:دمیخشم پرس با

ست؟یاخر علتش چ_

:داد جواب

.شود یمانع ازدواج ما م دارد که یاو تعهدات_

لحظه فکر کردم و چون  شد؟چندیبود که مانع ازدواج انها م يچه تعهدا نیا ؟یچه تعهدات.حوصله ام سر رفته بود گرید

:گفتم د،ینرس ییمورد به جا نیام در ا شهیسر انجام اند

.مثل شما ازدواج کند يدختربا  ستیدارد که قادر ن یچه تعهدات ازین. دیکنم واضح تر صحبت کن یخانم خواهش م_

:و اندهخرد کننده جواب داد یباور نکردن اسیبا  بهار

!او زن دارد_

چنان بهت .شدیاشنا م میمانند داس مرگ بود که به گلو.تر بود نیاز ضربه پتک هم سهمگ.حرف بهار مثل پتک بود نیا

 یاشتباه کردمیم الیاصال خ.میدانستم چه بگو ینم.متوجه حال من شده بود هیگر انیبهار ، درم یزده شده بودم که حت

:تکرار کردم.ام  دهیشن

زن دارد؟زن دارد؟_

:اش شدت گرفته بود جواب داد هیکه گر بهار

و  یداشته باشد،شغل يکار نکهیا يازدواج برا... یازدواج زورک کی..تازه ازدواج کرده است ... بله زن دارد_
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:گفتم...يدرامد

که او زن دارد؟ يدیبه شما گفته است ؟از کجا فهم یرا ک حرف نیا.ممکن است ریغ_

 ازیبه ن زشیانگ رتیکه از اعتماد ح یمن برداشت ، گردنش را راست گرفت و با لحن نهیس يسرش را از رو بهار

:گفت کردیم تیحکا

.گفته است خودش

:زدم ادیفر

حرف را  نیکند ا یبار ازدواج شانه خال ریهدو از زد يشما را باز نکهیا ياو برا.دیگویمرد دروغ م نیا...دیگو یدرغ م_

بهار ...حقه باز درغگوست کیاو  ینمدانم؟ ول يچه نقشه ا.دارد يچه نقشه ا.دارد يکه او نقشه ا دانمیمن م. زده است

را بر  شیپا.میپروا سخن بگو یگونهب نیاش بود ا وانهیو د عاشقکه او  یخواست پشت سر کس یدلش نم.شد یعصبان

:دیکوفت و داد کش نیزم

...دیندارد که او به من دروغ بگو یلیو گرنه دل دیایتو از او خوشت نم_

نه  ایبودم  ییشاهد چه صحنه و گفت و گو شیساعتت پ مین میبگو ایکه ا کردمی، فکر م دمیرا به هم مال میها دست

:گفتم.فرد اورم  ازیرا بر سر ن میگرفتم ضربه نها میباالخره تصم

به شما ثابت کنم؟ دیخواهیم_

:دیپرس

را؟ یچ_

...او را يو حقه باز ییدرغگو.را  ازین انتیخ_

:امده باشد گفت ادشیبه  یموضوع نکهیا مثل

.چه کار داشت نجایا ازیامروز ن یباران کجاست؟نگفت یراست_
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:انباشته شده بود گفتم اهیس یهمه وجودم از نفرت کهیحال در

...را به شما نشان دهم زیروز همه چتا ام دییایب...خانم دییایب_

هر پله که باال . میبا سر پنجه پا و بدون صدا از پله ها باال رفت.پشت سر من از اتاق خارجشد زیبهار ن.براه افتادم بالفاصله

ا با حرکات خود او ر نکهیمثل ا.کردیم يونه عجله ا زدیم یبهار نه حرف.دادمیو گوش فرا م ستادمیایم يا رفتم،لحظهیم

 یانکه بداند چرا،ب یداد،بیو گوش فرا م کردیتامل م يامدو لحظه ا یپله باال م کیدرست مثل من .کرده باشم زمیپنوتیه

باران  يکه صدا دیبه نظرم رس.میدیسرانجام پشت در اتاق باران رس.میکن یتوقف م یچ يو برا میرو یانکه بداند کجا م

من و بهار را  يادهایو فر گوگفت و يصدا یبودند که حت يق عشق بازانها چنان غر.شنوم پس حدسم درست بود یرا م

بهار رنگ به چهره نداشت و من .اورد یبود بر زبان م جانیعاشقانه که نشانه اوج لذت و ه یبادان جمالت. نشنده بودند

:اهسته گفتم.کند یوانگیمواظب بودم که مبادا د

خانم بهار_

 يناچار شدم دوباره با همان صدا.دیدیرا به چشم خود م يانگار صحنه ا.بود غرق يگریدر عالم د ییگو.نشد  متوجه

:میاهسته بگو

خانم بهار؟_

:لرزان گفت يو لب ها دهیخورد،با رنگ پر تکان

...بله_

:گفتم

.دیخود را حفظ کن يد،خونسردیدیرا که داخل اتاق د يکه هر صحنه ا دیبه من قول بده دیبا_

:دیاما مردن را باور ندارد پرس کندیگش را احساس ممر دنیکه رس يماریب مثل

نجاست؟یاو ا_



پرویز قاضی سعید - بار دیگر با تو در میان عطر و سکوت  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٢

:سر جواب مثبت دادم و افزودم با

 د،ازیتحمل کن دیتوان ینم د،اگریاما اگر قدرتش را ندار.شد دیاز مساول خواه یلیخود متوجه خ يشما با خونسرد_

.دیجا باز گرد نیهم

 یم.در را گرفتم رهیبردم و دستگ شیدستم را پ.دهدیقلبش انجام مقوت  يکار را برا نیا دمیرا فشرد و فهم دستم

 یبودم نم مانیکه کرده بودم پش يو از کار دیطپ یدلم سخت م.مطمئن شوم که در را از داخل قفل نکردهاست ستیبا

مه چه خواهد کرد؟ه ازیچه خواهند کرد؟ن. داد هندنشان خوا یدانستم بهار و باران در ان لحظات چه عکس العمل

نداشت که بهار از فرط  تیاهم میبرا چیه انیم نیرا رسوا کنم و در ا ازیخواستم ن یم. از انتقام بود  زیوجودم لبر

 دهدیما به او دست م یکه از ورود ناگهان یو شک يریباران در اثر شرم و غافل گ ایبزند و  یدست به خود کش یناراحت

:گفت دیمرا د دیشود بهار که ترد وانهید

؟یا معطلچر_

:را به هم فشردم و گفتم میدندانها

...دیتماشا کن کیمعشوق وفادار خود را از نزد دییبفرما...خانم بهار دییبفرما...ستمیمعطل م_

.فشار گشودم کیدر را در  و

 میخواستم شکسترا.محض اینکه در گشوده شد بهار به وسط اتاق پرید من نیز پشت سر او با سرعت وارد اتاق شدم به

ولی هر دو نفر ما،هم من،هم بهار بر جاي .می خواستم از لذت تماشاي خرد شدن او محروم نگردم.در صورت نیاز ببینم

. بود و کتابی را در دست داشت و با صداي بلند می خواند  هباران کنار پنجره روي مبل بزرگی نشست. خود خشکمان زد

ه،هراسان و مضطرب وسط اتاق دید،با نگاهی که در ان تمسخر وقتی من و بهار را با ان حالت عجیب فبا رنگ پرید

:،شیطنت و نوعی لذت ازارخوانده میشدما را می نگریست و لبخند زنان گفت

چطور شد خواهر به یاد ما کردي؟چطور حاظر شدي که بعد از مدت ها سري هم به اتاق خواهرت ...خانم بهار!به به_
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...بزنی

و بماند ،به من نگاه کرد در نگاهش حالتی تهدید امیز،امیخته با دل سوزي و تمسخر وجود بعد بی انکه منتظر جواب ا و

:داشت و همان طور که با نگاهش اتش بر جانم میزد گفت

خوبه که حضرت مشاور و جناب پیشکار ،قیم واقا باال سر ما نیز به خود جرات میدهد که مثل خواهرم،سرزده و دیوانه _

!شاید می خواهد دزد بگیرد...ایدوار در اتاق مرا بگش

کلمه دزد تاکیید کرد،حاال نه فقط باران،بلکه بهار نیز با نگاه شرر بارش مرا مینگریست و منتظر بود توضیحی  روي

:ناچار بودم کاري را که شروع کرده ام به پایان برسانم ناچار بودم به هر خطري تن در دهم،به تندي گفتم.بدهم

...خودم میدانم که او اینجاست...رده اید؟او اینجاستاو را کجا پنهان ک_

بی انکه خون سردي خود را از دست بدهد،مانند زن جنایتکاري که به خوبی اثار جرم را محو کرده و اینک قصد  باران

:دارد با دلبري ،با فتننه انگیزي نگاه و حواس بازپرس را از توجه به حقیقت منصرف نماید پرسید

کی اینجاست؟_

:بالفاصله از جا برخاست و ابروهایش را درهم کشید و ادامه داد و

از چی حرف میزنی؟_

:ترس با قاطعیت فریاد زدم بدون

من همه چیز را شنیدم،همه . در اغوشش افتادیدو با او عشق بازي کردید.شما او را به اتاق خود اوردید.نیاز اینجاست_

.نمی توانید انکار کنید...چیز را دیدم

:کتابی را که در دست داشت به سوي من پرتاب کرد و با خشونت داد کشید رانبا

کسی که خودش را در اغوش این معلم فقیر و بی ...مثل اینکه اینجا را با اتاق بهار عوضی گرفته اي... خفه شو احمق _

ی را به جان خریده کسی که براي او میمیرد و براي لذت بردن ننگ و رسوای...پول می اندازد،بهار است نه من
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.است،اوست نه من

رنگ و روي برافرخته بی انکه و بی انکه مالحظه هیچ کدام از دو خواهر را بکنم،انگشتم را به طرف باران دراز کردم و  با

:گفتم

ر اگ... شبها باغ این خانه شاهد و ناظر عشقبازي شماست...بهار روزها او را می بیند و تو شبها...شما هم همین طور_

درخت ها میتوانستند سخن بگویند ،اگر ستاره ها قادر به افشاي راز بودند ،اگر ماه میتوانست انچه را که می گذرد در 

این جوان این حقه باز دورو که .شما نیز دست کمی از بهار ندارید کهخود منعکس کند،ان وقت میشنیدیم و می دیدیم 

شما را اسیر خود . یه است شما دو خواهر را به بند کشیده است سیرتش بر خالف صورتش بسیار زشت و منفور و کر

از زیر بار  زنبه یکی می گوید زن دارم و به عذر داشتن .کرده و کور کورانه به هر کجا که دل خواه اش است می کشاند

سته اید،به خاطر او ان وقت شما دو نفر چشم هایتان را ب...ازدواج شانه خالی می کند و دیگري را دعوت به فرار می کند 

روبروي هم می ایستید و به صورت هم پنجه می .که هیچ کدام نمی شناسید و نمیدانید کیست با یکدیگر دشمنی میکنید

...کشید در حالی که او

:فریاد کشید بهار

...کسی از تو پند و اندرز نخواسته است...بس کن...بس کن-

:بود شده بود و می لرزید غریدکه رنگ بر چهره نداشت با لبهایی که ک باران

...من همین امروز از این خانه میروم_

"رو در رویش قرار گرفت و گفت.با حرکتی عصبی خواست از اتاق خارج شود اما بهار جلوي او ایستاد و

اماده  به نظرم می رسید که دو ماده پلنگ خشمگین بر سر جفت خود.باران ایستاد ...با تو کار دارم ...صبر کن خواهر_

:بهار ادامه داد. ستیز خونین شده اند

...این به نفع هر دوي ماست.بیا فقط یک بار با هم صمیمانه سخن بگوییم...به من راست بگو خواهر _
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:با همان حالت خشمگین گفت باران

از من چه می خواهی؟_

:تار نماید گفتکه باور نمی کرم بتوانم ان همه خون سردي خود را حفظ کند و عاقالنه رف بهار

حقیقت را_

:سر به زیر انداخت وبا صدایی که خشم و ستیز اول را نداشت اما هنوز هم ارام و صمیمانه نبود جواب داد باران

کدام حقیقت را چه حقیقتی را_

:گفت بهار

که او امروز به اینجا  حقیقت و سخنانی را که االن شنیدم ایا تو واقعا شبها ،هر شب با نیاز مالقات میکنی ؟ایا رست است_

امد و با تو عشق بازي کرد ؟ایا راست است که او به تو پیشنهاد فرار داد ؟

سرش را باال گرفت و موهایش را روي شانه هایش ریخت سرش را کمی به عقب داد و چشمان زیبایش را که  باران

مستقیما به چشمان بهار دوخت و صریح و اینک اتشی پر فروز در ان زبانه می کشید و بر افسون و جادویش می افزود 

:رك و قاطع و خرد کننده جواب داد

!کامال درست است خواهر!بله راست است خواهر _

به نظرم رسید که زلزله اي محیب و وحشتناك این بناي با شکوه را از پایه از پی .کردم که بهار خرد می شود  احساس

باران که . در سیاهی اندوه سرنگون گشت . این ستاره خیره کننده پاره شدبه خوبی متوجه شدم که .تکان داد و لرزاند 

:با لذت به لرزش این بناي با شکوه ،به سقوط این ستاره درخشان در ظلمات غم می نگریست ادامه داد

ریزد بهار راستی تو چه خیال می کنی؟تو خیال میکنی زیباتري ؟دل رباتري و از چشمانت شرري سحر امیز بیرون می _

اگر من در مقابل تو مقاومت نمی ...اشتباه می کنی ...؟تو خیال می کنی قادر مطلقیو میتوانی مرا شکست دهی ؟نه خواهر

به خاطر این است که به کوچکی و پوچی وپوشالی بودن تو .است لمکنم ،اگر من تو را سر جایت نمی نشانم به خاطر د
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تی ،مردي که مالک قلب تو بود و در دیر وجود تو به نماز نیاز می ایستاد مردي بله نیاز ،مردي که تو اورا یاف.یقین دارم 

اي کثیف به دورت  ههر وقت اراده کنم دست رد به سینه تو میزندو مثل کهن.که بر تو خدایی می کرد ،بنده من است 

ن که راهی به این خانه داشته باشد این را می دانستی بهار ؟میدانستی که او فقط به خاطر من ،فقط به خاطر ای. می اندازد 

...و من را ببیند در مقابل تو سر خم می کند و بر ساق هایت بوسه میزند

شکست خورده و مایوس مانند قمار بازي که تمام امید خود را در اخرین برگ جمع میکند و با هزاران ارزو این  بهار

:برگ را رو میکند نالید

:بغضش ترکید و با زاري گفت. گاه کرد و سرش را پایین انداختبهار به من ن...من...اما من _

...اما من خود را به او تسلیم کرده ام من همه چیزم را به او داده ام_

قهقه اي بلند شوم و وحشت انگیز ،صداي خنده او با گریه بهار که اوج گرفته بود قاطی شد و در گوش .قهقه زد باران

خواستم پا پیش بگذارم و قبل از ان که حوادث از ان مبهم .خواستم دخالت کنم .مد منچون ناقوس مرگ به صدا در ا

باران که می خندید و خنده اش مثل رگبارهاي بهاري تند و  اماعجیب تر و پیچیده تر نشود،سر کالف را به دست بگیرم 

:تکان دهنده و هول انگبز بود کفت

در حالی که من کتاب .تو نابود شده اي، تو براي او تمام شده اي خواهر پس تو دیگر چیزي براي عرضه کردن نداري_

...فصل اغازش را. جذابی هستم که او فقط یک فصلش را خوانده است 

انتظار نداشتم که باران اینطور بی پروا،اینطور خشن با تبر تیز حرف هایش .این همه خشونت به حیرت افتاده بودم  از

. حاضر نبود به این سادگی میدان را خالی کند.مهذا تسلیم نشد ...م شکند و فرو بریزدتندیس دل انگیز بهار را در ه

:را نیز بر سر این کار گذارد گفت شحاال که همه چیز را باخته بود حق داشت که جان

هم بر سر حرف خود باقی هستم که باید حقایق را صمیمانه به ...راست می گویم... باران ،او به درد تو نمی خورد_

این را به تو گفته است؟...بگوییم او زن دارد 
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"با همان خنده گفت:یک بار دیگر خنده اش را سر داد خنده اي که مثل تیغی روح و جان را می ازرد  باران

.این حرف را به خاطر من و براي فریب تو گفته است_

.دروغ می گویی:فریاد کشید  بهار

او به خاطر من براي این که با تو ازدواج نکند . قرار نبود صمیمانه راست بگوییم  مگر... راست است...نه :خندید  باران

...زن او من هستم میفهمی؟من همسر اینده او هستم. او زن ندارد . این دروغ را سر هم بافته است

خت و کشنده نیرویش به پایان رسید بی هوش روي زمین غلتید و این ضربات براي او س. یک باره از حال رفت  بهار

او عاشق نیاز بود خودش را به او تسلیم کرده بود و حاال نمی .طاقت ابن ضربات همگین و کشنده را نداشت. بود 

فکر و اندیشه جوان او پذیراي این همه نیرنگ .توانست بپذیرد به خاطر خواهرش ،به خاطر باران به او دروغ گفته باشد

وقتی به استانه در رسیدم .م جلو رفتم و سعی کردم اور را از روي زمین بلند کنم بی بنکه به باران نگاه کن. و حیله نبود

:باران با همان لحن شادو مصمم گفت

...حاال نوبت من است...دوران فرمانروایی او به پایان رسیده_

به محض اینکه . را به اتاقش بردم و انقدر در کنارش نشستم و دستکال خیس به پیشانیش کشیدم تا به هوش امد  بهار

:من را دید دوباره شروع به گریستن کرد ارام ارام او را دلداري دادم و گفتم

اصال شاید هم نیاز او را مثل ...شاید می خواهد شما را ازار دهد.حرف هاي باران را باور نکنید شاید دروغ می گوید _

.شما فریب داده است

:سر سختی گفت با

با تاسف سر ...می فهمی دوست دارم...من او را دوست دارم...یل خود به او تسلیم شدممن فریب نخورده ام من به م_

:تکان دادم و گفتم

من تحقیق می کنم و می فهمم که او زن دارد یا . من قول می دهم که پرده از روي این راز بردارم ...بسیار خوب بهار_
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یقت به شما عالقمند است که حقیقت زندگیش را با شما در اگر زن داشته باشد ،پس باران را فریب داده و در حق... نه

...میان گذاشته و راستش را گفته است

مثل این بود که قبال به فکرش نرسیده است که در مورد نیاز مطالعه اي .از حرف هاي من جان تازه اي گرفت بهار

:چون نیم خیز شد و گفت. بکند،تحقیقی بکند و او را بیشتر بشناسد

...قول بده که فردا،همین فردا مشغول شويبه من _

:دادم جواب

.فقط یک شرط دارد.قول میدهم_

چه شرطی؟_: عجله پرسید به

...اینکه به من اعتماد داشته باشید و هرچه گفتم باور کنید _:گفتم

...اعتماد دارم...اعتماد دارم_: گونه شتاب زده گفت همان

جا برخاستم و گفتم از

باید مواظب باران باشید تا نواند از . مد،سعی کنید،متوجه نشود که در غیاب او حوادثی روي داده استفردا وقتی او ا_

.انچه که امروز در این خانه گذشت حرفی به نیاز بزند

:پرسید بهار

نقشه تو چیست ؟چه خیالی داري؟_

:هایم را باال انداختم و جواب دادم شانه

قتی از خانه رفت او را تعقیب کنم،خانه اش را یاد بگیرم تا بفهمم چگونه میشود می خواهم فردا صبح و...فعال هیچی_

...راز این مرد را کشف کرد

:وقتی می خواستم از اتاق خارج شوم صدایم کرد و گفت.حرفی نزد و به فکري عمیق فرو رفت دیگر
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اما تو هم باید سوگند .ا گرامی میدارمهر چه بخواهی میدهم هر چه بگویی با جان و دل اطاعت میکنم و مثل پدر تو ر_

.بخوري

:چه سوگندي؟ جواب داد_: گفتم

.سوگند بخوري هرچه فهمیدي ،هرچه کشف کردي،بدون ذره اي کم و کاست با من در میان بگذاري_

به کتاب مقدس و به روح پدرتان سوگند میخورم هرچه فهمیدم،حقیقت را به شما بکگویم و از این ماموریت _: گفتم

حاال قبول کردید؟...براي از خانه به در کردن نیاز و به خاطر دشمنی خودم به او سوءاستفاده نکنم

:محزونی زد و گفت لبخند

...خیلی متشکرم...متشکرم پدر _

.اتاقش بیرون امدم و او را با افکار پر از یاس و اندهش تنها گذاشتم از

 یغم.داخل اتاق روان بود ست،بهیکه در مزرعه جار يظلمات چون رودبود و  دهیفرا رس یکیحاال تار.ساکت شد رمردیپ

شده ام که قبال  یکه من عاشق زن دمیشیاند یهمه وجودم را فرا گرفته بود و م يشکننده ا اسی.زدیمبهم برقلبم چنگ م

 زیبهار را ن توانستم عالوه بر باران یکاش م. است دهیورز قرا دوست داشته و به او عش يگریتا سرحد جنون مرد د

انجامد و سرانجام چه خواهد  یکجا م رمردبهیپ نیسرگذشت ا انیدانستمم پا ینم.نداشتم یاما از وجود او اطالع نمیبب

اتاق  داخلارم  ده،ارامیبخصوص که ماه رنگ پر.همان طور بهتر بود.و چراغ را روشن کنم زمیبرخ يشد نخواستم از جا

 رمردیپ دمیچون د.کردیو مشخص م دیکشیم رونیب یکیمرد را از داخل تار ریرخ پ میو نور کم رنگش ن دیکشیسرك م

:دمیاتش زدخ و خاموش نشسته است پرس يگرید گاریس

؟یکشف کن را»ازین«راز  ی؟توانستيخوب؟موفق شد_

:گفت بیگونه غر ماریب يرا تکان داد و با همان صدا سرش
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...يهنده اچه راز هولنک و تکان د...یبیچه راز عج...بله اقا_

 دیچیانداخته باشد،در اتاق پ نیدر کوهستان طن نکهیا ش،مانندیصدا.کرد یم هیکلمات تک يرو بیغر یبا وحشت رمردیپ

:و دوباره برگوشم نشست

...!يچه راز هولناك و تکان دهنده ا! يچه راز هولناك و تکان دهنده ا_

خواستم  یدوانده بود م شهیدر تمام جانم ر یثل سرطانم يکنجکاو.تمام وجود مرا عطش دانستن فرا گرفته بود حاال

نوع  کیرا گرفتم و با  رمردیپ يدم،دستهایجلو کش یصندل يخودم را رو.بشنوم رمردیرا از زبان پ زیبفهمم،همه چ

:گفتم اقی،اشت یشتابزدگ

...کن فیتعر کنمیخواهش م...کن فیتعر_

باشم اما در نگاخش همان  ختهیش را جلب کرده و محبتش را برانگمدت عالقه ا نیصورتم نگاه کرد ارزو داشتم در ا بر

:دیمعهذا ارم پرس. شد ینفرت خوانده م دیو شا اسیو  یگانگیب ،همانیتفاوت ی،همان ب يسرد

ساعت چند است؟_

د که بو زیشور انگ رمردیراستان پ يبه قدر. برده بودم ادیاصال گذشت زمان را از .هشت شب بود.ساعتم نگاه کردم به

در رفتن شتاب و  رمردیپ نکهیا يبرا. دیگو یو سخن م میهم نشسته ا يبودم ساعت هاست ما دو نفر روبرو دهینفهم

:جواب دادم.به خرج ندهد به او دروغ گفتم يعجله ا

...تازه ساعت هفت است_

:و گفت دیکش یو اه ستینگر رونیب به

.شد کیامشب چقدر زود هوا تار_

:گفتدفعه به من  کی بعد

کنم؟ یم فیشما تعر يان برا اتیماجرا را با همه جزئ نیچه،ا يبرا دیدانیم_
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:جواب دادم یلبخند مصنوع کیبا .کرده باشم یتعارف خواستم

:را به لب برد و گفت گارشیچوب س... دیبه من لطف دار یلیخ.دیبله لطف دار...یعنی...خوب_

 لیاما من دل...کاهدیحرف زدن،از بار غم انسان م دیدانیم...شمحرف زده با خواهمیم...خواهم راحت شوم یم! نه _

 گانهیشما که ب...خواهم شما ینم زدیفرو ر گرید کباریخواهم ارامش باغ  ینم.دیا یاز دردسر خوشم نم.هم دارم يگرید

!دوارد باغ شو گریجسد د کیخواهد که  یو دلم هم نم...دیسعادتم را بدزد دیا دهیو تازه از راه رس دیا

به  دیشکار خود را تحد يقاتل حرفه ا کی ییکه گو زدیاز مرگ من حرف م یکردم او به چنان صراحت خی. دیلرز تنم

زود بر غرورم غلبه  یلیاما خ»...ترسم یتو نم دیمن از تحد«بزنم ادیکه فر دیلحظه به فکرم رس کی.ترساند یمرگ م

:مسخره گفتم یکردم و با همان خنده مصنوع

...فهممیبله م...بله _

:کرد فیبدون مقدمه دنباله ماجرا را تعر رمردیوپ

خواست به او  یو دلم م سوختیدلم به حال بهار م یگاه.احساسات مختلف و گوناگون داشتم . امدم رونیاز اتاق بهار ب_

. دیلرز یام قلبم م وستهیرش پاو به خواه هیعل نکهیافتادم و از ا یباران م يمحبت ها ادیاما چند لحظه بعد به .کمک کنم

او  میچگونه در اتاق بهار پنهان شده بود که ما نتوانست ازین نکهیو ان ا تهفکر مرا بخود مشغول داش زین گریمسله د کی

:شدیدر مغزم مطرح م ياری؟ سواالت بس ختیچگونه از انجا گر ایو  میکن دایرا پ

است باز هم خواهند توانست باهم در  دهیکش نجایدو خواهر به ا نیکار احاال که  ایباز هم خواهد امد؟ ا ازیفردا ن ایا_

گرفته بود؟ يبه خاطر او بهار را به باز ازیو ن گفتیواقعا باران راست م ایمنند؟ ا یخانه زندگ کی

ان شب تا ...رفتم یم گریبه گوشه د يها از گوشه ا وانهیو ناچار مثل د افتمی ینم یسوال ها جواب نیاز ا کی چیه يبرا

که بهار  دیرسیبه نظرم م یگاه.دمیپر یاز خواب م یوحشتناک يبا کابوس ها.امدیلحظه هم خواب به چشمم ن کیصبح 

را  ازیکردم که دارم ن یبا کمال وحشت احساس م یزمان.کنند یپاره م هبدن هم را پار یچیو باران بجان هم افتادند و با ق
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و از خدا  ردمیامدم،در اتاق قدم م یم رونیشد،از رختخواب ب یعرق م سیدنم خکه تمام ب یان وقت در حال.کنم یخفه م

 یافتاب باالتر م د،هرچهیافکار شوم صبح فرا رس نیباالخره با ا.خواستم که ارامش و سعادت را بخانه ما بازگرداند یم

به پشت پنجره اتاق بهار  نیپاورچ نیچند بار خود را پاورچ.افتی یم یفزون زیامد اضطراب و هراس و انتظار من ن

افسرده در  یو حالت دهیکش یخوابیب يها ده،چشمیپر یاو با رنگ.رساندم و از گوشه پنجره به داخل اتاق او نگاه کردم

اعصاب به  کیاست و از تحر دیشد یکرد و معلوم بود دچار تشنج یرا در هم قالب م شیرفت و انگشتها یاتاق راه م

چون بهار  زیندارد او ن يکه او هم وضع بهتر دمید یرساندم و م یرا به اتاق باران م انوقت خودم.بردیرنج م یسخت

از درون روح  ینهان یزخم انندم.دو خواهر افتاده بود  نیمثل خوره به جان ا »ازین«نیمرد ا نیا.است شانیمشوش و پر

از جنبش و  يدو خواهر لحظه ا نیمطلق ا يداشت تا نابود میبود که تصم يا انهیانگار مور.دیخراش یخرد و م یانها را م

.باز نماند کیتحر

 دهیاصال انگار نه انگار که روز گذشته در اتاق باران بوده و بهار سررس! یمن چه وقاحت يخدا.امد ازین سرانجام

اهد اگر من خود ش دیشا.کرد یبود که انسان را دچار تعجب م تیبه معصوم ختهیاز چنان ارمش ام یاش حاک افهیق.است

،طبق معمول در اتاق بهار  شهیمثل هم ازین.مرد اشتباه کرده ام  نیمس کردم در مورد ا الیو ناظر ان ماجرا نبودم خ

کرده  نیرا بشنوم کم شانیو گفت وگوها نمیکه بتوانم اتاق را بب يدو ضربه به در زد و منتظر ماند من در گوشه ا.ستادیا

جا و  یکه ناراحت د،مانع از ان بو يحس کنجکاو یول.بشدت درد گرفته بود مینهاناراحت بود و استخوا اریبس میجا. بودم

خود را حفظ کند و نقشه مرا بهم نخواهد  يتواند خونسرد یخواستم مطمئن شوم که بهار م یم...درد استخوان را بفهمم

نشسته  يچنان به گود شیرا به طرف در برگرداند چشمها شیرو دیدر را شن يضربه ها يصدا نکهیبهار به محض ا.زد

:لرزان گفت یینگران و هراس زده بود و با صدا.بردیبه سر م يمادیماه هاست در بستر ب ییبود که گو

...دییبفرما_

را دور کمر او حلقه کرد،از  شیدستها.به طرف بهار رفت زیمثل هر روز با سرعت،اما نرم و دل انگ.در را گشود ازین
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برد تا لب بر لبش گذارد اما  شیگذاشت و صورت پ نیدور خود چرخش دادو بعد به زمبلندش نمود و چند بار ب نیزم

:دیکش ادیبهار ناگهان فر

...بردار يباز نیکن دست از ا...بس...بس کن _

:و با تعجب گفت ستیاو را نگر رتیبا ح ازین.مبل افتاد يو ضعف رو یبالفاصله به حالت رخوت و سست و

تادهاف یچه اتفاق....ایخدا_

بعد جلو رفت و کنار او زانو زد ودست .ماند يچند لحظه مردد برجا ازین.ختیر یجواب نداد ارام ارام اشک م بهار

:را دردست خود گرفت و گفت شیها

:به التماس افزود ازین. ختیر یافتاده؟ اما بهار فقط اشک م یچه اتفاق...بگو...قشنگم...دل من زیمن ،عز زیعز_

من ...توانم یمن نم...من...کنمیخواهش م...کند یهر قطره اشک تو،قلب مرا پاره م...زیهار اشک نراه ب...نکن هیگر_

...نمیاشک تو را بب ستمیقادر ن

:زد ادیمقدمه فر یب بهار

!دروغگو_

از اشک پنهان شده  يپشت پرده ا نکیکه ا شیبایز يچانه او گذاشت سرش را بلند کرد به چشمها ریدستش را ز ازین

:و گفت ستینگر بود

اش دوباره اوج گرفته  هیخانه افاده است؟بهار که گر نیدر ا یچه اتفاق شود؟امروزیتو را چه م...فهمم ینم...فهمم ینم_

:دیکش ادیبود فر

پاك و بچگانه اش که در چهره اش نقش بسته بود سر تکان  تیبا همان معصوم ازین ؟يخانه امد نیبه ا روزیتو د...تو _

:داد

.امدم نجایبه ا روزیمن د...بله_
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:دیبلند پرس يبا صدا بهار

؟یو به اتاق باران رفت..._

:باز جواب داد ازین

...بله به اتاق او رفتم_

:پر از بغض و ناله گفت يادیبا فر بهار

!...ییتو دروغگو...یتو پست...نمیخواهم تو را بب ینم گرید.رونیبرو ب نجایاز ا....بلند شو_

خاست،سرش را پایین انداخت و بطرف در اتاق حرکت کرد وقتی جلوي در اتاق اسید با صدایی گرم اما از جا بر نیاز

:محزون و غم گرفته گفت

براي همیشه ...خداحافظ بهار ...اگر می دانستم فداکاري من چنین پاسخی دارد هرگز تن به ان فداکاري نمی دادم_

...خداحافظ

:د و صدایش کرددر اتاق را گشود بهار از جا پری و

...صبرکن...صبر کن_

:بهار پرسید.ایستاد و در سکوت کامل به او نگریست نیاز

از کدام فداکاري حرف میزنی؟_

چه فایده اي دارد؟_: زمزمه کرد نیاز

:ابروهایش را در هم کشید و گفت بها

چی چه فایده اي دارد؟_

:جواب داد نیاز

...بزنمهمین که از فداکاري خود براي تو حرف _
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:با کنجکاوي گفت بهار

بدانم که تو دیروز براي چی به این خانه امدي؟و براي چه به اتاق باران رفتی؟با او چه کاري داشتی؟...من باید بدانم_

:در اتاق را که گشوده بود بست و گفت نیاز

رفتم تا جلوي خودکشی او را بگیرم؟_

ان شدیدي که خوردم به شیشه اصابت کند و رسوایی بار بیاورد بهار حرف را چنان زد که نزدیک بود سر من از تک این

:با ناباوري گفت.نیز مثل برق گرفته ها برجاي خود خشکش زد

جلوي خودکشی او را بگیري؟_

:دستهایش را به شدت تکان داد و فریاد کشید نیاز

...یاخر تو که از جریان اطالع نداري تو که همه چیز را نمی دان...بله...بله_

از حرف هاي او عصبانی شده بودم که می خواستم خود را به داخل اتاق برسانم و سیلی محکمی به گوشش بزنم و  چنان

شیادي ...بازي است.گریبانش را بگیرم و مجبورش نمایم که اعتراف کند همه حرف هایش دروغ محض است

هایم متمرکز کردم تا حرفهاي ان دو را  گوشا در ولی به هر ترتیبی بودجلوي خودم را گرفتم و تمام قوایم ر...است

:بهار با بی حوصلگی،عصبانیت و نوعی جنون و کسالت گفت.بهتر بفهمم

...از چی حرف میزنی؟شاید عوضی میشنوم...تو مرا دیوانه کرده اي...من سر در نمی اورم_

:استادانه به او نزدیک شد دست هایش را دور کمرش حلقه کرد و گفت نیاز

.من جز در خیرو صالحتو قدمی برنمیدارم...به من اعتماد کن...به من اعتماد داشته باش...عروس رویاهایم...وشگلمخ_

:او را از خود دور کرد و گفت بهار

...همه چیز را بگو.حرف بزن_

:با دستهایی که میدیدم می لرزدسیگاري اتش زد و گفت نیاز
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.زدواج من و تو بودباران مانع بزرگ ا.موضوع خیلی ساده است_

:با طعنه و پوزخند گفت بهار

.اما تو می گفتی مانع بزرگ ازدواج ما زن توست_

:جواب داد نیاز

باران می توانست سعادت ما را ...اما باران.به موقع او را طالق میدهم.زن من موضمع مهمی نیست...سعی کن بفهمی ...اه_

.سازدبدزدد و براي همیشه ما را با ناکانی مواجه 

:که توجهش جلب شده بود و با چشمهاي از حدقه در امده نیاز را می نگریست پرسید بهار

.چطوري؟او چگونه می توانست مانع سعادت ما بشود_

:لبخند تلخی زد و گفت نیاز

.او به من اظهار عشق کرد.اخر او به من عالقمند شده است_

:به سادگی گفت بهار

می توانستی به او صریح و رك بگوي که مرا دوست داري عاشق من هستی و .را رد کنی خوب تو می توانستی عشق او _

.میخواهی با من ازدواج کنی

:جواب داد نیاز

به او گفتم که در خانه دلم فقط عشق یک .من چیش او همه چیز را اعتراف کردم.بدبختی از همین جا شروع شد_

به او گفتم که می خواهم .زندگی بدونوجود بهار براي من مفهومی نداردبا او گفتم که .نفروجود دارد و ان هم تو هستی

اگر با او زدواج نکنم خودکشی خواهد .او مرا تحدید کرد که اگر به عشقش جواب رد بدهم...با تو ازدواج کنمو انوقت او

.کرد

:با غیظ شدیدي گفت بهار
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نیاز مثل ادم .منحوسش را از سر زندگی ما بردارد می خواستی بگویی هر چه زودتر خودکشی کند و سایه...به جهنم_

:پراحساس و متفکري که از هر گونه پلیدي دوري میکند و گریزان است گفت

تصورش را بکن که،در تمام طول زندگی در تمام طول .عزیز من ،ان وقت ما چطور میتوانستیم با هم خوشبخت باشیم_

ید یکی دو ماه بعد یا یکی دو سال دیگر ما به خود می امدیم و می شا.حیاط ما،سایه باران بین ما جدایی می افکند

در ان .جان یک انسان بهاي زندگی مشترك ما بوده است.ستفهمیدیم که ازدواج ما به قیمت خون یک انسان تمام شد ا

...چرا سکوت کرده اي!صورت ما چگونه می توانستیم سعادتمند باشیم؟هان؟حرف بزن

:فکر فرو رفته بود گفتکه به راستی به  بهار

...همه اینها دلیل بر این نمی شود که تو در غیاب من به خانه بیایی و او را در عاغوش بگیري و عشق بازي کنی_

:باز عبانی شد و فریاد زد نیاز

اتاق باران بله دیروز از غیبت تو استفاده کردم و به این خانه امدم،به ...حقیقت چیز دیگري است...به تو دروغ گفته اند_

...اما نه براي عشق بازي،نه براي به اغوش کشیدن او.رفتم

:حرفش را قطع کرد و پرسید بهار

پس براي چی؟_

:جواب داد نیاز

به او .براي اینکه او را راضی کنم به خاطر سعادت تو ،دست از افکار بچگانه خویش بردارد.براي اینکه قانعش کنم_

...ازمن حاضرند با او ازدواج کنند و تا پایان عمر مثل غالمی وفادار از او نگهداري کنند وفهماندم که مرئانی بسیار بهتر 

:در میان حرف او پرید و پرسید بهار

باالخره قانع شد؟_

.موفقشدم او را قانع کنم.موفق شدم او را راضی کنم...بله...بله_
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:وجدي گفت مصمم و راسخ.بهار ضربه اي هولنک بر سرنیاز فرود اورد ناگهان

باید با او روبرو شوي و همهاین . بسیار خوب من االن باران را به این جا صدا میزنم تا تو صحت حرفهایت را اثبات کنی_

باور کنم که بین شما روابطی وجود ندارد باید یکبار دیگر در حضور ما دو ...حرف ها را مقابل او بگویی تا من باور کنم

!!با من ازدواج کنی خواهیهستی و می  نفر اعتراف کنی که عاشق من

خنجر تیز و برنده را در قلب نیاز قرو می برند این طور وحشتزده نمی شد،اصال همه هواس خود را از دست داده  اگر

زردي بد رنگی . بود،بهت زده شده بودرنگش چنان پریده بود که من خیال کردم االن جان از بدنش بیرون خواهد رفت 

ه انداخت و چشم هایش مثل انسان گرسنگی کشیده اي به دودو افتاد،من از پشت پنجره شاهد این دور دهانش حلق

.بهار بسیار خوب عمل کرده و بسیار به موقع ضربه را وارد اورده بود.صحنه بودم،داشتم از شادي بال در می اوردم

هر دو .ودند و یکدیگر را می نگرستندنیاز و بهار روبروي هم ایستاده ب.سنگین بر اتاق حکم فرمایی میکرد سکوت

لحظات وحشتناکی را پشت سر می گذاشتند و من می خواستم بفهمم باالخره پیروزي با کیست و سرانجام این کار به 

:گفت شکستهکجا خواهد انجامید نیاز سرش را پایین انداخت و با صدایی 

...تو به من اعتماد نداري_

:جواب داد بهار

...طمینان داشته باشم باید همین االن در حضور باران یکبار دیگر همه حرف هایی که زدي تکرار کنیاگر می خواهی ا_

:به سرعت انگشت روي نقطه ضعف بهار گذاشت و گفت نیاز

...خیال میکردم زن کاملی شده اي،اما تو هنوز بچه اي_

:که غرورش جریحه دار شده بود گفت بهار

یقت حرفهاي تو را بفهمم؟چرا؟براي اینکه می خواهم حق_

:خودش را روي مبل انداخت و گفت نیاز
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اگر با چنین افتضاحی شکست می خوردي و مردي را که ...خودت را جاي باران بگذار...یک لحظه فکر کن_

دوستداري،در حضور تو اعتراف میکرد که عاشق دیگري است و کوچکترین اعتنایی به تو نداردچکار می کردي؟

:عت جواب دادبا شجا بهار

.از چنین مردي صرف نظر می کردم و او را به دیگري واگذار می کردم_

:گفت نیاز

فراموش کرده اي چند لحظه پیش چه گفتم؟_

:پرسید بهار

خیلی حرف زدي منظورت کدام مسئله است؟_

:ر می گرفت گفتکه کم کم شتابزدگی و ناراحتیش از میان می رفت و دوباره زیرکی و مکاري خود را از س نیاز

همین که گفتم باران تصمیم به خودکشی داشت؟_

:جواب داد بهار

...فراموش نکرده ام...نه _

:گفت نیاز

بسیار خوب حاال مجسم کن که باران اینجاست و من حرفهایم را تکرار می کنم،ایا او با این زمینه فکري دست به _

به اندازه جان خواهرت براي تو ارزش دارد؟ من ،من که به  خودکشی نخواهد زد؟ و ایا اثبات حرف هاي من واقعا

میدانم که باران در سکوت کامل به حرف هاي من . محقیقت گفته هایم ایمان دارم، از این کار میترسم وحشت دار

...گوش خواهد کرد و بعد از اتاق بیرون خواهد رفت و به زندگیش خاتمه خواهد داد

:اداز جا برخاست و ادامه د نیاز

من به این کار راضی نیستم با همه عشقی که به تو دارم،با وجود این که تو را با همه وجود خود می پرستم،ترجیح ...نه_
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خدا حافظ عشق ...میدهم از این جا بروم و تو را براي همیشه ترك کنم و در عوض جان دختري را نجات بخشم

نگفتم وان وقت است که دیگر از من خبري به دست  زيو چییک روز،یک روز پی خواهی برد که جز حقیقت به ت...من

...نخواهی اورد

:باز به طرف در اتاق راه افتاد و باز مثل اول بهار او را صدا کرد نیاز

نیاز...گوش کن نیاز_

:ایستاد همان طور که پشت به بهار و رو به در داشت سکوت کرد بهار گفت نیاز

تو چه پیشنهادي میکنی؟_

:ید و گفتچرخ نیاز

؟...اینده به تو ثابت خواهد کرد که من راست گفتم یا نه...من می گویم موضوع را به دست گذشت زمان بسپار_

:که رام شده بود که یکبار دیگر فریب خورده بود با سادگی سوال کرد.که تسلیم شده بود بهار

زمان چگونه خواهد توانست این موضوع را اثبات کند؟_

:اشقانه و بسیار لطیف و دوست داشتنی و هوس انگیز جواب دادبا لحن ع نیاز

ایا ازدواج من وتو پاسخی به همه این سوال ها نیست؟_

:مشتاقانه به طرف او دوید و دست هایش را دور گردن نیاز حلقه کرد ورسید بهار

کی ؟ کی؟_

:خندید نیاز

...ق خواهم دادتا یکی دو ماه دیگر زنم را طال...به زودي...در اولین فرصت_

:بچگانه او را بوسید و گفت بهار

...چقدر خوبی تو
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:نیاز همچنان خندید و گفت و

..تا چند لحظه پیش که هیوال بودم_

...با بوسه اي دهان او را بست و بازي عاشقانه انها مجددا اغاز شد بهار

حاال می دانستم که رغیب من حریف من .ش پرداختمنیاز از باغ بیرون رفت،با کینه و نفرتی بیشتر از پیش به تعقیب وقتی

میدانستم که باید .میدانستم مچ چنین حریفی را گرفتن کار اسانی نیست.،مردي مکار،شیاد وسوسه گر و حقه باز است

...بسیار دقیق و کوشا باشم تا بتوانم ماسک از صورت این مرد بردارم و چهره حقیقی او را به بهار و باران نشان دهم

راه رفتنش و حتی نفس کشیدنش نشان میداد که از پیروزي امروز بسیار سرمست .راه را پیاده طی کرد مامت

خانه اي که نیاز وارد ان شد در یکی از خیابان هاي تقریبا مرکزي شهر که به جنوب بیشتر نزدیک بود فقرار ...است

اما گذشت .و راحت شهر محسوب می شده است رگزخانه اي قدیمی بود که معلوم بود روزگاري از خانه هاي ب. داشت

بفهمم این خانه متعلق به .حاال می بایست تحقیقاتم را اغاز کنم. زمان ان را به صورت یک خانه قدیمی در اورده بود

بقال سرکوچه با سوءظن به حرفهایم .کیست؟چند نفر در ان زندگی میکنند و چگونه می توان به داخل ان نفوذ کرد

اما خیلی . صاحب دکه سلزي فروشی نیز نتوانست اطالعات درستی در اختیارم بگذارد.پاسخ درستی ندادگوش کرد و 

زود رفتگر محله دعوت مرا به خوردن یک بستنی در قنادي پذیرفت و سه روز بعد به وسیله همین رفتگر بود که به 

سال بیشتر نداشت  14- 13که یکبار وقتی  داین کلفت زنی سی سالهبو!عنوان خواستگار با کلفت منزل نیاز اشنا شدم

سالگی نیز بیوه شده بود و از همان موقع به استخدام مادر نیاز در امده و بقیه سالهاي عمرش  18-17شوهر کرده و در 

به سختی می توانستم از او حرفی در .زنی بیمار گونه و عطش زده و بسیار زشت و خشن بود.را در انجا گذرانده بود

بیشتر دوست داشت راجع به خودش ،راجع به استادیش در غذا پختن و راجع به اینکه دهها خواستگار را  نوبیاورم چ

زنی ایست سودا زده و بیمار که دور .با وجود این فهمیدم که مادر نیاز در این خانه تنهاست!جواب رد داده سخن بگوید 

تمام زندگیش را به یاد ایام گذشته و اقوامی که البد  واتا دور اتقش را عکس هاي قاب کرده مردگانش احاطه کرده و و
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موضوعی که بسیار جلب توجه می کرد ،این بود که . حاال استخوان هایشان نیز پوسیده و خاك شده است می گذراند 

نمی نیاز فقط بعضی روزها و یکی دو شب از روزهاي هفته به ان خانه می یامد و به مادرش پولی میداد و میرفت و انها 

این کلفت از یک موضوع دیگر نیز خبر داشت و ان این که ،نیاز !دانستند که بقیه شبها و روزها را نیاز در کجا میگذراند

این اطالعات براي من کافی نبود ،من نمی .هرگز طعم محبت پدر را نچشیده و قبل از تولدش پدر او در گذشته بود

بودم تا بفهمم ایا نیاز همسري دارد یا نه؟اما بدبختانه ،کلفت از این موضوع  هخواستم از مادر نیاز چیزي بدانم ، من اماد

کوچکترین اطالعاتی نداشت ،سرانجام تصمیم گرفتم به کمک این کلفت به داخل خانه روم تا شاید از گفتگو هاي نیازو 

اي دلرد یا نه ؟ به کلفت خانه که مادرش بفهمم که نیاز شبهایی که خانه نم اید ، در کجا به سر میبرد و ایا زن و بچه 

:تصور میکرد من شیفته و عاشق او شده ام ،گفتم

تو میدانی که ما براي ازدواج پول بیشتري الزم دارم ؟) فاطی )_

:با غرور جواب داد فاطی

...من سه هزلر تومن پس انداز دارم_

:او گفتم به

.بیشتري جمع کنیم تو باید کمک کنی که ما پول.نه این پول کافی نیست _

:با سادگی گفت فاطی

...دیگر از کلفتی خسته شده ام.هر کاري از دست من بر بیاید انجام میدهم_

:گفتم

اگر تو بتوانی یک کاري کنی که من شبها در خانه شما بخوابم ،از پرداخت کرایه خانه راحت می شوم و میتوانم پولی _

.س انداز کنم و چند ماه دیگر با هم ازدواج کنیمکه همین االن براي اجاره خانه میدهم پ

:که هوس هاي فرو ریخته و امیال سیراب نشده در درونش سر بر داشته بود و مشتاقانه گفت فاطی
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صبح هاي زود هم ،قبل از ان که خانم از خواب بیدار شود ،از ...تو می توانی اخر شبها به خانه بیایی و وارد اتاق شوي _

...ويخانه بیرون بر

:دادم جواب

...من از همین امشب به خانه شما میایم...فکر بسیار خوبی است _

در حالی که از هوس میلرزید و چشم هایش سرخ شده بود ،دست به داخل سینه اش برد و کلیدي بیرون اورد و  فاطی

:گفت

.ن در اتاقم بیدار میمانمم. باي این کلید خانه را بیر و ساعت ده شب به بعد در را باز کن و داخل شو_

کلید را از دست فاطی گرفتم و به او قول دادم همان .خوشحال شده بودم که نمی توانستم شادي خود را پنهان کنم چنان

دلم نمی خواست به با غ بازگردم زیرا میدانستم که بهار انتظار من .تا شب در کوچه ها پرسه زدم ...شب به اتاقش بروم

احتمال داشت که با شنیدن موضوع هوس کند که شب همراه من به .اهد از اقدامات من مطلع شود را می کشد و میخو

من قادر نبودم جلوي او را بگیرم از طرفی دلم شور میزد نمیدانستم . خانه نیاز بیاید و اگر واقعا چنین هوسی می کرد 

هاي هول انگیزي  سوسهگاهی از اوقات انسان دچار ومیدانید ...اما قلبم گواهی بد میداد. شب چه اتفاقی روي خواهد داد 

. باور کنید که صداي ضربان قلبم را می شنیدم.میشود باالخره سلعتی فرا رسید که من کلید را در قفل در منزل چرخاندم

ز فاطی تازه به یادم افتادکه نمیدانم اتاق فاطی در کدام قسمت از خانه قرار دارد و ان روز صبح در این مورد سوالی ل

چند قدمی که جلو .راهرو تقریبا وسیع و گشاد قرار داشت که در تاریکی محض فرو رفته بود کپشت در ی. نکرده ام 

خودم را مثل دزدي به دیوار . رفتم متوجه شدم طرف راست راهرو اتاقی وجود دارد که الي درش اندکی گشوده بود

ناچار شروع به . ل اتاق خوابیده بود چیزي به گوش نمی رسید جز نفیر خواب کسی که داخ.چسباندم و گوش فرا دادم 

این راهرو با دو پله به حیاط متصل میشد حیاطی بود بزرگ که در پرتو نور ماه میبینم که کف ان با . پیش روي کردم 

یک حوض مربع در وسطحیاط قرار داشت که دورش را گلدان هاي . اجرهاي قزاقی قدیمی پوشیده شده است 
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درست جلوي من یک در و یک پنجره بزرگ خود نمایی میکرد که نور کم رنگی از داخل پنجره . انی چیده بودند شمعد

طرف چپ باز یک اتاق قرار داشت که چهار پله باال تر از سطح زمین قرار گرفته بود و در این اتاق .به حیاط میتابید

مقابل رفتم و با احتیاط  جرهیی برنخیزد،ابتدا به طرف پنچراغ روشن بود در حالی که سعی می کردم از راه رفتنم صدا

زنی چاق، . تمام مانند دزد یا سابقه اي که براي سرقت وارد خانه اي شده است از گوشه پنجره نگاهی به داخل انداختم

و حدس می زدم که کادر نیاز است . با صورتی شکسته و لباسی مرتب روي زمین نشسته بود و کتابی در دست داشت

چون یک چراغ .در این خانه از برق خبري نبود.خیال می کردم کتابی که در دست دارد کتاب دعا یا مقدس می باشد

می خواستم از ان پنجره دور شوم و به سراغ اتاق دي .المپاي قدیمی روي تاخچه که گچ بریهاي خاصی داشت،میسوخت

:گر بروم که دفعتا صداي نیاز را شنیدم

...خود وفا می کنممادر من به قول _

سرش را از روي کتاب بلند کرد و به گوشه اي نگریست که من نمی توانستم انجا را ببینم و معلوم بود که نیاز در  زن

:انجا ایستاده است یا نشته است و ارام گفت

...هر چه خدا بخواهد پسرم_

:صداي نیاز به گوشم زسید مجددا

و باران هر دو به من دلباخته اند و من تا انجا که مقدور بوده سعی کرده ام بین بهار .نقشه ام دقیقا رعایت شده است_

.این دو خواهر رقابت شدیدي ایجاد کنم

:جواب داد مادرش

:نیاز خندید.هر چه این رقابت شدیدتر شود،زودتر به نتیجه خواهی رسید_

...باالخره یکی از این دو باید خودکشی کنند مادر_

:اما نیاز ادامه داد.در هم کشید وجوابی نداد ابروهایش را زن
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تو میدانی مادر ..دومین نفر را نیز به دست امیر خله میسپارم... با خودکشی یکی از انها نیمی از نقشه ما انجام می گیرد_

...که امیر خله چقدر راحت و اسان می تواند او را خفه کند

این پسر نقشه کشتن هر .نود خیال می کردم دچار کابوس شده ام لرزید باور نمی کردم که گوشهایم درست می ش تنم

اما چرا؟ اخر چرا؟ مگر این دو خواهر چه کرده بودند؟ فرصت نیافتم زیاد در این خصوص فکر کنم !دو خواهر را داشت

:چون مادر نیاز پرسید

با کدام یکی ازدواج می کنی پسرم؟_

:با همان خنده تمسخر امیز جواب داد نیاز

.باید بفهمم کدام یک زودتر خودکشی خواهند کرد.رقی نمی کند،با ان یکی که زنده میماندف_

:گفت مادرش

...خیلی زیاد...خیلی احتیاط کن پسرم_

:با صداي بلند قهقه زد نیاز

 وقتی باران هم خود را تسلیم کرد،ان وقت ان دو را با هم. بهار خود را تسلیم کرده است.مادر خاطرت جمع باشد_

یقین بدان انکه خود را در این عشق شکست .روبرو میکنم و تصمیم خود را براي ازدواج با یکی از ان دو اعالم می کنم

.دوم نقشه ما اغاز خواهد شد هخورده بیابد دست به خود کشی خواهد زد و انوقت مرحل

هر . اري است و دچار کابوس نشده امبار چشم هایم را مالیدم می خواستم مطمئن شوم انچه را که می شنوم در بید چند

چه دلیلی داشت .چه به مغزم فشار اوردم نمی توانستم رابطه صحیصی بین انچه که شنیده بودم،نیاز ،باران وبهار پیدا کنم

تیپ بود،خوب سخن میگفت،رفتاري دلپسند داشت نقشه قتل  شت،خوشکه جوانی مثل نیاز که درهر حال تحصیالتی دا

از این نقشه از کشتن این دو !هرگز به او بدي نکرده و اشنایی و دوستی انها صرفا اتفاق بود،طرح کنددو خواهر را که 

خواهر چه سودي میبرد؟
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اهسته و با . انجا قادر نبودم به افکارم تمرکزي بخشم و از ان گذشته نمی بایست بیشتر از ان در انجا معطل شوم در

یک حالت گیجی و رخوت داشتم .نفسم تنگی می کرد.از خانه انها بیرون امدم.احتیاط،به همان گونه که وارد شده بودم

مانند کسی بودم که مشروب زیادي خورده و تعادل از دست داده است و در عین حال می خواهد تصمیم بگیرد و اجرا 

بهار .منزل رسیدمخیابان ها را پشت سر گذاشتم و نفهمیدم کی و چه موقع به .مثل کسی که در خواب راه می رود.کند

را  تهمی توانستم در صورتش که زیبایی سحرانگیز سرزمین هاي بکر و ناشناخ. انتظار مرا می کشید. هنوز بیدار بود

داشت،اثري از طوفانی که پشت سرگذاشته بود ببینم و بفهمم این انتظار چقدر براي او تلخ وکشنده و ناگوار بوده 

:بی اراده دستهاي مرا گرفت و به تندي پرسید. دوید به محض اینکه وارد حال شدم،جلو.است

کجا بودي؟کجا بودي؟_

بهار که با تعجب و حیرت مرا می . چون هنوز گیج و گنگ و منگ بودم. چند لحظه نتوانستم جوابش را بدهم تا

:نگریست ، با لجاجتی که امیخته به خشونت بود گفت

مشروب خورده اي؟_

:ادمباال انداختم و جواب د شانه

!نه_

:همان عصبانیت گفت با

پس چه مرگت شده؟...یا اهللا حرف بزن_

بی انکه از او اجازه بگیرم ،روي . کم کم می فهمیدم کجا رفته و چه شنیده ام. کم از بهت زدگی بیرون می امدم کم

:صندلی نشستم و سیگاري اتش زدم و گفتم

سوگند مرا بخاطر دارید؟_

:پرسید.منظورم نشد ناراحت بود که متوجه انقدر
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کدام سوگند را؟_

:دادم جواب

.برایتان قسم خورده بودم که هر چه می فهمم و کشف می کنم،حقیقت و راست براي شما بگویم_

:عجله سر تکان داد با

حاال بگو ببینم نیاز راست گفته بود؟ نیاز زن دارد...بله...بله_

:گفتم وسانهیما

!دمیرا نفهم نیا_

افزوده بود کنار زد  شیبایو بر ز ختهیصورتش ر يرا که بر اثر تکان دادن سر رو شیرشت کرد،موهارا د شیها چشم

:و گفت

؟يدینفم_

:جواب دادم صادقانه

...دمینفهم...نه _

:گفت يدینا ام با

؟یپس چ_

 يز کجا شروع وا ستیبا یم...ام دهیو شن دهیشرح رهم که چه د شیقادر نبودم برا.به او بدهم یدانستم چه جواب ینم

:دیبود،غر دهیکه انتظار و التهابش به اوج رس گفتم؟اویکردم؟چه م

؟يشده ا وانهیکه د نستیشود مثل ا یامشب تو را چه م_

:دادم جواب

!دیشد یم وانهیحتما د دیاگر شما همراه من بود...دیانجا بود...دیکاش شما هم بود...شده ام وانهید...راست است_
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:گفت يتند به

جا بودم؟ک_

:جواب دادم یاندوه تلخ با

!ازیخانه ن_

؟يبود ازیتو خانه ن:و گفت دیجا پر از

:گفتم

.بودم ازیبله خانه ن_

نه؟ ایزن دارد  يدیپس چطور نفهم_: دیپرس

:دادم جواب

دو او نقشه کشتن شما .و پست است زیجادوگر نفرت انگ کی.است والیه کیمرد  نیا. میرا بگو زیهمه چ دیبگذار_

.خواهر را دارد

:کردو گفت یتلخ خنده

!يشود،تو عقلت را از دست داده ا یمسخره تر نم نیاز ا_

:دمیکش دیاراده فر یب

عقل شما را  زیجادوگر نفرت انگ نیا. دیشما دو خواهر عقل خود را گم کرده ا...من عقلم را از دست نداده ام...نه _

خواهد پول  یم.عاشق ثروت شماست. ستیرا دوست ندارد او عاشق شما ن از شما دو خواهر چکدامیاو ه. است دهیدزد

.است دهیاو نقشه تصاحب ثروت شما دو خواهر را کش دیفهم یم...شما دو خواهر را تصاحب کند

 یب نیاحساس کردم توجهش در ع.گوش کرد میبه حرف ها يشتریزنم،با دقت ب یحرف م يانقدر جد دید یوقت

:دیپرس رایز.جلب شده است ياعتماد
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.تواند ثروت من و باران را تصاحب کند یاو چگونه م_

:دادم جواب

رسد؟یم یثروتش به ک.کند یخودکش رد،مثالینفر از شما دو خواهر بم کیاگر _

:گفت یسادگ با

...گریبه خواهر د... خوب معلوم است_

:گفتم

سال  کی دیشا..ماه،دو ماه کی.کند یازدواج م دهمانیخوش صورت با خواهر باق وید نیهم از،ین يانوقت اقا...نیافر_

حساب دو  یشود و او وارث ب یحادثه کشته م کی یکه همسرش شده است ط يهمان دختر یعنیبعد خواهر دوم،

.گرددیخواهر م

:و بغرنج برخورده است گفت دهیچیمسئله پ کیکه به  یکس مانند

دهد؟ يحادثه چگونه ممکن است رو نیا_

:ارامش گفتم با

!ساده یلیخ_

:دیپرس

؟ياخه چطور_

:لحن ممکن گفتم نیو وحشتناك تر نیبا بدتر. را وارد کنم ییاست که ضربه نها دهیموقعش فرا رس دمید

است وارد  وانهیدانند د یکه همه مردم م يا وانهید وانه،ید کیباز است، یو در خانه اتفاق دیروز که تنها هست کیمثال _

 رونیتا خود را از پنجره ب دیدو یبه طرف پنجره م. که تلفن قطع است دیشویم د،متوجهین کنتلف یواه یم.شودیخانه م

او که عقل . دینگر یم وانهیوحشت زده به د. ستیشده که قابل باز کردنن تهبس يکه پنجره به نحو دیفهم یم د،امایندازیب
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شما را  ادیکس فر چیاما ه دیزن یم ادیرشما ف...باز هم جلوتر.دیا یشده است،شارژ شده است جلو م کیندارد،تحر

 یشما را م يگلو رومندشیو ن يقو يتجاوز به شما،پنجه ها نیو در ح ردیگ یرا در اغوش م وانه،شماید.شنودینم

...و بدرنگ گردد سرانجام رهیت تانیبایصورت ز.شما حبس شود نهیانقدر که نفس در س... فشارد

:کشید فریاد

...بس کن این مزخرفات را...بس کن_

:گفتم

و وقتی دیدم قانع نمی شود با دقت همه انچه را که انجام داده بودم،همه انچه را که ...حقیقت است...این مزخرف نیست_

میلرزید و با وجود این موجی از سوءطن در اعماق چشم . از ترس رنگش پریده بود. شنیده بودم بریش تعریف کردم

:لرزانش موج میزد پرسید يکشنده که در صدا باالخره با یاسی. هایش تالطم داشت

به نظر تو چه کار کنیم؟_

:دادم جواب

.خیلی ساده است از فردا او را در این خانه راه ندهید_

:کمی فکر کرد و گفت_

.باید اول حقیقت گفته هاي تو ثابت شود...نه_

:گفتم

حرف هاي مرا باور نمی کنید؟_

:داد جواب

:پرسیدم. نش خیلی سخت استتصدیق کن که باور کرد_

خوب چه طور می خواهید بفهمید که من راست گفته ام؟_
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:را در میان دو دستش گرفت و گفت سرش

...گیج شده ام...هیچی نمی دانم...نمیدانم_

او حق داشت که این طور مستاصل و مایوس شود خود منهم نمی دانستم که چه باید کرد و چگونه . مشکل بود راستی

:سرانجام فکري به خاطرم رسید و گفتم.ه حل این مشکل چرداختباید ب

...خانم بهار_

مثل شاخه .نمی توانید باور کنید که طی همان چند دقیقه چقدر شکسته شده بود...شما نمی دانید... را بلند کرد اه سرش

اخر این چه عشقی بود؟چه . دلم به حالش سوخت.گلی بود که ناگهان از ساقه جدا کرده و روي اتشقرار داده باشند

دانستم تجربه به من اموخته بود که وقتی زنی ،وقتی  یعشقی که جز خیانت و شکنجه و ناراحتی چیزي نداشت؟م

:پرسید.وقتی دید ان طور خیره خیره نگاهش میکنم .دختري واقعا عاشق می شود،با تمام جان عشق می ورزد

چیه؟_

:احتیط گفتم با

باران کجاست؟_

:جی گفتگی با

.توي اتاقش خوابیده است_

:گفتم

:با خستگی گفت...به او هم بگوییم من چه دیده و چه شنیده ام. به نظر من باید او را هم در جریان بگذاریم_

فایده این کار چیست؟_

:دادم جواب

ما کمک فکري میکند از  در ثانی به.اوال این مرد را بهتر می شناسد و می فهمد که به چه حیوان پلیدي دل بسته است_
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:جا برخواست و گفت

...هر کاري دلت میخواهد بکن اما تا حرف هاي تو به من ثایت نشود،یک کلمه ان را هم نمی توانم باور کنم_

شانه هایش فرو افتاده بود میدانستم که بر خالف حرف هایش ،بذر سوئ زن در .بعد به طرف اتاقش راه افتاد  و

همه حاالتش به من نشان میداد که او .شده و جوانه هاي نفرت بر درخت افکارش روییده است سرزمین دلش پاشیده 

همانجا ایستادم و تا وقتی که در اتاق را به روي خودش بست به او نگریستم ،ان وقت با قدم . شکسته و سر خورده است

وقتی پشت در اتاق باران رسیدم به یاد ...م هاي مصمم به طرف اتاق باران راه افتادم تا همه چیز را براي او تعریف کن

خودم  اتاقافتادم که اکنون نیمه شب است و من میتوانم فردا صبح نیز حرف هایم را به باران بگویم ،به همین دلیل به 

...رفتم و روي تختخوابم افتادم و از خستگی به خواب عمیقی فرو رفتم

:با اشفتگی ازجا پریدم و پرسیدم. در ایستاده بود و صدایم میکرد او در استانه . صداي باران از خواب پریدم  با

فرمایشی داشتید؟_

:گفت

بهار را ندیدي ؟_

:دادم جواب

.خیال میکنم هنوز در اتاقش خوابیده است.او تا دیر وقت بیدار بود _

:رادر هم کشید و گفت ابروهایش

!چون تختخوابش دست نخورده است.حتی دیشب هم در اتاقش نبوده است !او در اتاقش نیست _

.خون با سرعت بیشتري در رگهایم به جریان افتاد.فرو ریخت قلبم

:زده گفتم شتاب

شما همه خانه را جستجو کرده اید ؟_
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:خونسردي گفت با

چون در لباس کمدش باز بوده و من متوجه شدم که تازه ترین لباسش را .خیال میکنم از خانه بیرون رفته است _

.وشیده استپ

:اختیار گغتم بی

...خیلی می ترسم...من می ترسم_

:همان خومسردي و یکنواختی پرسید با

از چی؟_

:حالیکه پشت یر او که از اتاق خارج می شد حرکت کردم و گفتم در

.من دیشب میخواستم به اتاق شما بیایم و همه چیز را برایتان تعریف کنم...شما باید بدانید_

:ی ایستاد و گفتدرخت زیر

باز هم اتفاق تازه اي افتاده است ؟_

//بله اتفاق خیلی مهم_

اما او با صداي . یکبار دیگر با دقت تمام براي او تعریف کردم که شب گذشته به کجا رفته چه دیده و چه شنیده ام  و

:بلند خندید و وقتی که دید از خنده او اشفته و عصبانی شده ام گفت

این داستان را تو ساخته اي یا بهار یادت داده است ؟...مسخره اي عجب داستان _

:بلند گفتم باصداي

....به خاطر بعار می ترسم...و حاال هم می تر سم...این حقیقت است نه داستان _

:وقاحت و پر رویی فبا جسارتی که در او کمتر سراغ داشتم و با لحنی که من را تا حد جنون عصبانی ساخت گفت با

ناز وقتی داستان خودش را شروع می کند که منهم تسلیم او شده باشم ،این طور نیست ؟ پس
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:هایم را به هم فشردم و گفتم دندان

!چرا همین طور است_

:یک زن روسپی،با لوندي مخصوصی گفت مثل

.بسیار خوب من خود را تسلیم او میکنم تا نقشه اش را شروع کند،چطور است_

من این حاالت را .ر رفتم که نزدیک بود اختیار از دست بدهم و بارا ن را زیر ضربات مشت و لکد بگیرم از کوره د چنان

باور کنید که نمیتوانستم باور کنم ان دو دختر ،دو دختري که قبل از مرگ پدرانچنان محجوب و دوست .نیشناختم

چطور ممکن بود باورکن م که باران با ان همه .وندداشتنی بودند ،حاال به فاصله یکسال اینگونه جسور و وقیح و پرروبش

مهربانی ف با ان همه لطف،با ان همه حجب و حیا ،اینک مثل یک زن روسپی ،بی هیچ خجالتی ،جلوي من ایستاد و با 

خواهر به  واین حاالت ناشناخته را که در د. خونسردي اعالم کند که به زودي خود را تسلیم مردي بیگانه خواهد کرد

هنوز باران جلوي من ایستاده بود و از دیدن من . د امده بود ،جز به دیوانگی به چیز دیگر نمیتوانستم تعبیر کنم وجو

لذت میبرد که میدید یک جمله از حرف هاش میتواند مرا تا این اندازه عذاب دهد دیگر چاره اي جز . لذت میبرد 

باور میکردم که . شتناکی باري این دو خواهر دیده است خواب وح سرنوشتکم کم باور میکردم که . تسلیم نداشتم 

همه ما فمثل مگس هاي کوچک و زبونی در تارهاي چسبنده یک عنکبوت درشت و سیاه گرفتار امده ایم و رهایی از 

:مهذا با شکستگی گفتم.این دام ممکن نیست 

...تو ان دختري نیستی که من میشناختم... بارن تو عوض شده اي ... باران _

:نوعی طنازي خلف گفت با

...ادم عوض میشه وهمیشه بچه نمیمونه_

:دادم جواب

.این مرد تو را عوض کرد ه است...تو دگرگون شده اي ...اما تو _
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:همان وقاحتی که مرا رنج میداد گفت با

ته را بکنم ؟چرا؟ براي اینکه میخواهم از زندگی لذت ببرم ،براي ینکه میخواهم جبران محدودیت هاي گذش_

:سرسختی گفتم با

تو میتوانی .عشق ورزیدن به مردي که قصد جان تو را دارد ،دیوانگی است...ولی این راه لذت بردن از زندگی نیست _

انها با افتخار ،باسربلندي،باغرور به عشق تو ...هر لحظه اراده کنی ،زیباترین جوان هاي شهر را در اختیار داشته باشی 

...پاسخ میدهند

:کسی که میخواهد با لجاجت خود دشمنش را ازار دهد گفت مانند

...اما من نیاز را دوست دارم_

:التماس پاسخ دادم با

در رگهایش جریان دارد ،خواهري که سالهاست با تو سر یک میز غذا . به خاطر خواهرت ،خواهري که خون تو_

...میخورد زیر یک سقف زندگی میکند ،از او صرفه نظر کن

:وگفت...خنده اي پر تمسخر . خندید

تو که میگفتی او قصد جان من و بهار را دارد ،پس حاال پیشنهاد میکنی ،نیاز را به بهار واگذارم و خود را کنار بکشم؟_

:گفتم

برایش اگر بفهمد که از عشق او صرف نظر کرده اي و دیگر ...اگر او بفهمد،تیاز را میگویم... دقت کن و هوشیار باش _

از راه دیگري وارد میشود که قطعا مچش را باز خواهد کرد و رسوا خواهد .اهمیتی قائل نیستی ،نقشه اش بهم میخورد 

...شد

:خونسردي گفت با

.خوب به بهار بگو از او صرف نظر کند_
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هیچ دلیل و منطقی او نیز مثل خواهرش بعار ،دل باخته و عاشق است و .صحبت کردن با این دختر بی فایده است  دیدم

یکی از تازه ترین .حدس باران درست بود .میخواستم که از او جدا شوم که بهار سر رسید .در او کارگر نخواهد شد 

.خودش را به طرز دلپذیر وزیبا اراسته بود.لباس هایش را به تن کرده بود

:خیلی عادي و معمولی گفت.هیچ وجه در مورد اینکه کجا بود حرفی نزد  به

شما دو نفر می توانید چند دقیقه به اتاق من بیایید؟_

:باران با لبخند گفت.می خواستم بفهمم او چه عکس العملینشان میدهد .به باران نگریستم من

مخواهی همان داستان جعلی و مسخره اي را تعریف کنی ؟_

:بی انکه به او نگاه کند گفت بهار

...خود را گرفته ام میخواهم کارم را یک سره کنم ،تصمیم.نه _

شانه باال انداخت و جواب داد باران

...میخوب برو لریبس_

نشستند و همان طور ،نگران و مضطرب در سکوت  يزیهم پشت م يدو حواهر روبرو. میبه اتاق بهار رفت ينفر سه

:بهار امرانه گفت.ستادمیکامل مقابل در ا

...نیبنش_

ادامه داشت و باالخره بهار سکوت را شکست و  نیچند لحظه سکوت سنگ.نشستم  یصندل يدور تر از انها رو یکم

گفت،

...من روشن شود يبرا قتیحق زیقبل از هر چ دیبا_

:صحبت او را قطع کرد و با قهقه گفت باران

...هر دو نفر ما را به قتل برساند خواهدیاست که او م نیل قتیحق_
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:اء باران ناراحت شود ادامه دادانکه از لحن پر از تمسخر و استهز یب بهار

نه ؟ ایاو واقعا مرا دوست دارد  ایمن روشن گردد ا ياست که برا نیمهم ا.دارد  يکه او چه نقشه ا ستین نیمهم ا_

:خاص خود گفت طنتیباران با ش باز

!هم به تو گفته بودم که او عاشق من است گرید کباری_

:اعصابش را کنترل کرد و گفتاما .  دیبهار لرز نباریشدم که ا متوجه

،اهسته دست مرا فشرد  زیم ریو در همان حال از ز... کنمیاو را به تو واگذار م...را گرفته ام  میخوب من تصم اریبس_

گوشه دامنش  يباران از جا برخاست و با ژست مسخره ا.دانستم  ی؟نم ستینقشه چ نیاما ا.دارد  يکه نقشه ا دمیفهم.

:کرد و گفت یمیرا گرفت و تعظ

:بهار هم از جا برخاست و گفت... يهم خودت و هم مرا راحت کرد...متشکرم یلیخ...متشگرم خواهر_

...یتو بدان خواستمیرا هم م گریموضوع د کی_

:دیو پرس ستادیشد ،ا یکه داشت از اتاق خارج م باران

؟یچه موضوع_

:گذاشت و گفت زیم يرومشت اسناد مختلف در اورد و  کیرا گشود و  فشیدر ک بهار

...مرد منتقل کرده ام نیاسناد من همه ثروتم را به ا نیطبق ا_

!با انگشت مرا نشان داد و

:و بعد گفت ستیچند لحظه مرا نگر باران

...هم مبارك است نیا_

:ادامه داد بهار
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...ت من را به فرزند تو منتقل کندفرزند تو متولد شد او مجبور است همه ثرو نیاسناد پس از انکه اول نیاما طبق ا_

:لبخند رد و گفت باران

...یکنیم تیوص ياست که دار نیمثل ا-

:اسناد را در دست من گذاشت و گفت بهار

...تیمثل وص يزیچ... بله_

:و گفت دیباز هم خند باران

...یاز جانب فرزندم هم از تو متشکرم خاله گرام_

.رفت رونیاز اتاق ب کردیم تیحکا شیروزیپ که از يو غرور ينوع شاد کیبا  و

:در پشت سر او بسته شد بهار به سرعت گفت یوقت

که پدر من  یدانیتو م.ام رفتم  یتا صبح فکر کردم و صبح زود به سراغ عمه ناتن شبید...را بفهمم قتیخواهم حق یم_

حرف ها  نیکنم ،اما ا فیتعر تیبرا توانمینمام که االن  دهیشن ییزهایچ...اوست  یدارد که خواهر ناتن ریخواهر پ کی

.ندارد يریمن تاث میدر تصم

:دمیپرس ینگران با

؟يگرفته ا یمیچه تصم_

:ارامش گفت با

!یخود کش_

:با وحشت گفتم.بود تعادلم را از دست بدهم  کیتکان خوردم که نزد چنان

:بلند کرد و گفترا  ؟دستشیخاطر ک ؟بهیبه خاطر چ!يا وانهید ؟توی؟خودکشیخودکش_

همه ... یبه من کمک کن دینقشه است و تو با کی نیا. یقیاست نه حق يظاهر یفقط خودکش...تند نرو... واشی... واشی_
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...را بفهمم قتیحق خواهدیمن دلم م. است  یاسناد قالب نیا

:دمیو بهت زده پرس جیگ

.روشن شود تیبرا قتیحق یخواه یم يچطور_

:گفت

به  وانهید کی لهیخواهر به وس نیو دوم کندیم یخواهر خودکش نیاول یاست که توگفت نیمگر نه ا...ساده یلیخ...ساده _

رسد؟یقتل م

:چنگ زدم و گفتم میموها به

...طور است نیچرا هم_

:گفت

اما از انجا .یمنیمنتقل م مارستانیتو مرا به ب زنمیم ی،ظاهرا دست به خودکش ازینزاع با ن کیخوب من به دنبال  اریبس_

بزرگ  ياز دوستان با نفوظ پدرم که حاال همه مصدر کارها...را داده ام زیهمه چ بیترت...يبر یمرا به خانه عمه ام م

خواهد شد و  جادیبه نام من ا يدر گورستان مقبره ا یخواهد کرد،حت دیمرگ مرا تائ مارستانیب...هستند کمک گرفته ام

...یدهیرا به من م ازین يو گزارش کامل کارها ییایتو هر روز به خانه عمه م...بعد

:خود را باخته بودم گفتم هیروح یکه به کل من

را به هم زده و سعادت و  یمرد پست فطرت را که ارامش زندگ نیکارها عذر ا نیهمه ا يبه جا یکن یفکر نم_

؟یقطع کنخانه  نیو رفت و امد او را به ا یخانه ربوده است بخواه نیرا از ا یخوشبخت

:جواب داد ینیاندوهگ اسی با

...است دهیفا یب_

چرا؟ _: کردم سوال
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:گفت

...پرستم یاز دوست داشتن هم باالتر او را م...وار او را دوست دارم وانهید نکهیا يبرا_

:را به هم فشردم و گفتم میدندانها

 یم زیهمه چ يك خواهد کرد،غبار زمان روعشق را از دل تو پا نیگذشت زمان ا...دلت بگذار يپا رو...اراده کن_

.کند یو از نظر پنهانش م ندینش

:زد و گفت لبخند

باران از او  یکن یم الیخ ؟تویبرده ام،باران چ ادیپا گذاشته ام و او را از  ریعشقم را ز.کار را کرده ام نیفکر کن ا_

 یتو را عمل شنهادیپ قتیرح کرده ام در حقکه ط يبا نقشه ا.عشق ندارم نیبه ا يدیام گریکند؟ من د یصرف نظر م

 يو سوگوار زدیاگر در مرگ من اشک بر.او با باران ازدواج نکند گرا.است یمن باق يبرا دیروزنه ام کیفقط .کرده ام

توانم،دوباره به  یان وقت م.بوده است و باران به من دروغ گفته است یقیکه عشقش به من حق شودیکند،انوقت معلوم م

.مانده یقاست که با یتنها راه حل نیا...بودم ختهیر ينقشه ا نیاز گردم و به او بفهمانم که چرا چنب یزندگ

مثل هر انسان  یول.قطعا باور نکرده بود.مرا باور نکرده بود يداشت؟حرفها يدیدلم حسرت خوردم که چه ام در

را  قتیمن حق ایخواست بفهمد ا ید و حاال مو لکه دار ساخته بو اهیحرفها قلبش را روحش را درونش را س نیا يگرید

روحش و  نهیقلبش از ا يرا از رو اهیلکه س نیخواست ا یمخود  بیعج میبزرگ خود،با تصم يبا فداکار...نه ایگفته ام 

.دیاز خانه درونش بزدا

:دیو غم فرا گرفته بود پرس يسرد اسیکه قلبم را  یشدم و در حال میتسل ناچار

د؟یدهینجام ما یکار را ک نیا_

:داد جواب

من باران را دوست ...يغافل نشو ازیلحظه از باران و ن کی دیحواست جمع باشد تو با دیاما تو با...فرصت نیدر اول_
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...دیایسر او ب ییخواهم بال یدارم،خواهر من است نم

فرصت مناسب باران  کیود در گفته ب ازیخله ان طور که ن ریترسد که ام یم.ترسد یخله م ریام يکردم از ماجرا الیخ

:گفتم لیدل نیبه هم.را به قتل برساند

را که مورد اعتماد من است  انمیاز اشنا  یکیاز ان گذشته ...گذارم یوقت باران را در خانه تنها نم چیه.خاطر جمع باش_

.زنم یهم مزا ب ازیاورم و نقشه ن یباشد به خانه م یم رومندیو ن کلیه يفوق العاده قو یو از نظر بدن

:جواب داد یلبخند ارام با

 ازیترسم که پس ازمن،ن ینخواهد داد فقط م يرو ییوقت چنان ماجرا چیدارم ه نیقی.خله نبود ریمنظورم ام...نه _

واقعا دست  ازیاز دست دادن ن اسیو اندوه،انده از دست دادن نت و  اسیحاضر به ازدواج با باران نشود و باران از فرط 

!دهد يرو ین اتفاقیچن ستمین لیوجه ما چیبزند و من به ه یبه خودکش

 یم الیداشت و خ نانیاطم ازیاو هنوز هم به عشق ن.بردلم نشست يشتریب ،غصهیهمه پاك دل نیاز ا یهمه سادگ نیا از

.ازدواج نخواهد کرد یزن چیبا ه گریکرد واقعا پس از او د

و من ناچار اتاق  دیخود وارد گرد نیبا لبخند دلنش ازیدر اتاق باز شد و نبگذارم چون  انینشد افکارم را با او در م فرصت

گرم و  ازین.انها مشغول شدم يحرفها دنیخود پشت پنجره به تماشا و شن یشگیهم يرا ترك گفتم و طبق معمول،جا

:و گفت دیرا بوس شیو لبها دیسخت بهار را در اغوش کش

...در تو جمع است عتیبهار طب ییبایقعا شکوه و جالل و زوا...يشده ا بایامروز چقدر ز...اه بهار_

:و گفت دیکش رونیخودش را از اغوش او ب يبهار با سرد اما

.ما معلوم شود فیتکل دیامروز با_

:با خنده جواب داد ازین

؟یبا از سر گرفت_
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:گفت يجد یلیخ بهار

...توانم معطل شوم ینم نیاز ا شتریب گرید...نه_

:گفت با اخم ازین

...اما من هنوز همسرم را طالق نداده ام_

:جواب داد بهار

کند،به  یخود بهار را راض یشگیبا روش هم یسع ازین...من حاضر هوو همسر تو شوم...مرا هم عقد کن...ندارد یمانع_

:فشرد و زمزمه کرد نهیچنگ زد سرش را به س شیموها

...بچه نشو_

:امرانه گفت بهار

به پا  ییرسوا.صبر کنم نیتوانم بشتر از ا ینم... من حامله ام...يریبگ میتصم دیروز باام.کنم ینم یشوخ_

...زدیریم میابرو...شودیم

:التماس کرد ازین

...دو ماه صبر کن یکیفقط ...گریدو ماه د یکیفقط _

:دیکش ادیناگهان فر بهار

 یم...خواهم کرد یخودکش یمرا روشن نکن فیتکال اگر امروز... یده یم بیمرا فر يتو دار...توانم ینم...توانم ینم_

...خواهم کرد یخودکش ازین یفهم

خاموش و  یگورستان ز،دریغروب غم انگ کیبود که در  نیانداخت مانند ا نیدر اتاق طن یبیبهار به طور غر ادیفر

:دیاو بگوشم رس يصدا نیزند چند بار طن یم ادیخلوت فر

...کنمیم یخودکش... کنمیم یخودکش_
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 ینقش کند؟چهیقاطع چه م میتصم نیمقابل ا اد،دریفر نیخواستم بفهمم او در مقابل ا یم.بودم ازیعکس العمل ن منتظر

 یدست او و مثل کودک دنیبهار با بوس يپا شیبا زانو زدن پ شهیباز هم موفق خواهد شد مثل هم ایا کندیم يباز

 ازین ياندازد؟اما برخالف تصور من چشم ها قیرا به تعو ولشم قانجا یدهد و باز مدت بیکند فر یبهار را راض ستنیگر

دارد که تا  نیقیو  دهیبوجود امد که شکار را در دسترس خود د يدرنده ا وانینافذ او حالت ح يدر چشم ها.برق زد

گردنش را .شده فرو خواهد رفت میو برنده اش در چوست و گوشت شکر تسل زیچنگ و دندان ت گریچند لحظه د

:دیوبا خشم غر دیرا در هم کش شیابروها گرفتست را

...از دست تو خسته شده ام گرید...بهار خسته شده ام_

:گفت یبا ناراحت اسیبا  صالیرا نداست با است يجمله ا نیوجه انتظار چن چیکه به ه بهار

.امکان ندارد میادامه ان برا گریوضع خسته شدهام و د نیمنهم از ا...بله_

:د زدپوزخن ازین

!طور بوده است نیا شهیهم_

که بغض کرده بوده است؟ ییبا صدا دویلرزیکه م ییو با لب ها شتیکه سرخ شده بود به او نگر یبا چشمان بهار

:جواب داد ازین

که مطمئن شکار در دام  نیو هم کشندیادم را بدام م رنگیو ن لهیگذارند و با هزار ح یابتدا قدم جلو م! عشق دخترها_

.کنند یشده است،ان وقت شکنجه را شروع م ریاس

نافذ  ياز حدقه در امده اش را به چشمها يقدم به طرف او برداشت،چشم ها کی ودیطاقت از دست داده  گریکه د بهار

:دوخت و گفت ازین

دانستم که  یخوردم؟نم يو سوگند وفادار ختمیگذاشتم؟من اظهار عشق کردم؟من اشک ر شیمن قدم پ_

گونه گستاخانه، با پوزخند با من  نی،ايرشدیوس یکام گرفت یدانستم وقت ینم.داد یبه من خواه یجواب نیسرانجامچن
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...زدو یحرف خواه

:حرف او را قطع کرد و گفت یحوصلگ یبا ب ازین

...خاله زنگها را ندارم يحرف ها نیا دنیحوصله شن...يبه خاطر خدا بس کن خفه ام کرد...بس کن...اه_

 ییناسزا نیچن ،یتهمت نیچن دیپرست یکه دوستش داشت و م يبود بهار قادر نبود از دهان مرد نیهمگضربه س نیا

:گفت ستیگر یبلند زار زار م يبا صدا کهیو در حال دیبغضش ترک. بشنود 

و ت يرا به پا زمیبودم اگر همه چ افتادهیوشرط در اغوشت ن دیق چیه ینشده بودم،اگر ب میتسل ،اگرییگو یراست م_

.یگفت ی،اکنون به من خاله زنگ نم ختمیر ینم

:حساب شده گفت قوینقشه دق کی يش،رویخشن تر از پ ازین

ماجرا به اندازه  نیدر ا زین ،تویخودت خواست ،خودتيمن شد میچه کا کنم؟اگر تو تسل یخواه یخوب حاال م اریبس_

بنا ...يخواسته ا زیاگر من خواسته ام،تو ن...يلذت برده امتقابال از من  زیاگر من از تو لذت برده ام،تون...يمن سهم دار

...میندار یباهم حساب نیبر ا

:بندد گفت ینجات بکار م يتالش خود را برا نیاخر وسانهیکه به مرگ محکوم شده و ما یگناه یاراده،مثل ب یب بهار

خود را  يخود شرف و ابرو یمن تمام هستکه  یدر حال...زیچ چیه...يرا نباخته ا يزیچ انیم نیدرست است اما تو در ا_

.عشق تو پرداخته ام يبه بها

داده است  بیرا کاله گذاشته و او را فر يسر مشتر داندییکه م یکاسب ،مثليشانه باال انداخت و با خونسرد ازین

ست؟یطور ن نیا!کند یضرر م نیاز طرف یکی،يباالخره در هر معامله ا_:گفت

بهار که .دید یافتاده م نییو فروش پا دیجنس قابل خر کیپا افتاده ،در حد  شیپ يکاال کیکه خود را از تا حد  بهار

:زد ادیبلند فر يبا صدا دید یخود را برباد رفته م يعشق را از دست رفته و غرور را شکسته و شرف و ابرو

...از تو متنفرم...یفهمیم...از تو متنفرم...نمیخواهم تو را بب ینم گرید...برو رونیخانه ب نیاز ا...برو_
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:انکه خم به ابرو اورد گفت یب یشتابزده شود و حت ایخود را ببازد  نکهیبدون ا ازین یول

!دیده يدستور نیبه من چن دیتوان یشما نم یول_

:بلند گفت ادیشده بود با همان فر نیکه تا سرحد جنون خشمگ بهار

!خانه من است نجایتوانم؟ا یچرا نم_

:دلبخند ز ازین

!هم دارد گریصاحب د کیخانه، نیاما ا_

را  ازین يچشم ها شیخواست با ناخن ها یبود که م یکرد و ان قدر عصبان یکه حواسش جمع نبود،فکرش کار نم بهار

.بازنگرد گریبرو و د رونیاز خانه ام ب میگو یمن م_:کشد گفت رونیاز کاسه ب

:اتش زد و گفت يگاریس ازین

خانه دور  نیبمان و هرگز از ا نجایا دیگو یخانه سهم دارد،م نیکه درست به اندازه شما از ا یکس یعنیخواهر شما _

از شما را باور کنم؟ کیحرف کدام...نشو

 نمیتوانستم بنش ینم.قادر نبودم ان وضع راتحمل کنم گرید.تشنج اعصاب شده بود خت،دچاریریاشک م دیلرزیم بهار

را  ازین بانیطور بهار را ازار دهد،خود را به اتاق رساندم و گر نیش حقه باز اکال کی بهیمرد غر کیتماشا کنم که 

:زدم ادیگرفتم و فر

...گردنت را بشکنم؟ ای يرویم رونیخانه ب نیاز ا_

:گفت دهیبود،با رنگ پر دهیتازه نفس و خطرناك روبرو د يروین کیدفعه خود را با  کیشده و  ریکه غافل گ ازین

کنند؟ یخانه جرئت کرده اند که در کار خانمشان فضول نیال مستخدمتا به ح یاز ک_

به گوشش نواختم و با دست  یسخت و محکم یلیخواهم چه کار کنم س یرا باال بردم و قبل از انکه او بفهمد م دستم

:دمیاو را به طرف در راندم و غر گرید
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...ببرند رونیب نجایازنمت که جسدت را از  یان قدر م...کشکتیمردك احکق حقه باز م_

:گرفته بود به بهار گفت یکه صورتش برافروخته شده و حالت دفاع ازین

...میدیعشق را هم فهم ی؟معنیکنیو تماشا م یستیا یطور؟همان جا م نیکه ا_

که  منهم.زده بودم او از هوش رفته بود یلیس ازیهمان موقع که من به گوش ن د،چونیفهم یاو را نم يبهار حرف ها یول

انتقام جو با مشت  یو حس قیعم يا نهیبا ک دیا ینم شیپ یفرصت نیچن گریداشتم که د نیقیو  دمیرا مناسب د تیموقع

:زدم ادیو فر دمیکوب ازیبه دهان ن

...ادیمردك ش رونیبرو ب_

ومت کند دانست که اگر مقا یاست م دهیفا یکه ماندن ب دانستیم.شد ریخون از گوشه لبش سراز.شکست ازین دندان

کرد با  یبه زندان م دیکه مرا تحد یدر حال لیدل نیو مجروح خواهم کرد،به هم نیضربات مشت و لگد خون ریاو را ز

...رفت و خانه را ترك گفت رونیعجله از اتاق ب

ز بهار که ا.نیخشمگ یدر سکوت.فرورفته بود زیحزن انگ یدو روز خانه ما در ارامش نیروز از ان واقع گذشت درا دو

او که  يانویپ يدر اتاقش بود و صدا زیباران ن.امد ینم رونیاز تختخواب ب یشده بود حت يو بستر ماریهمان روز ب

رفت که در خزان  یبود و باغ بزرگ م دهیفرا رس زیپائ.دیرس یبه گوش نم گرینواخت د یم ییدر مواقع تنها شهیهم

دور ساختمان  ستیدانستم چ یکه علتش را نم یو اضطراب یفرو رفته و به خواب رود،من روزها با نگران زیحزن انگ

و  ستمینگر یفرو رفته بود م قیعم يپنجره اتاق بهار که او را در فکر رفتم،ازیپشت در اتاق باران م. زدمیبزرگ چرخ م

ن روز از ا ازین.خواهد داد يرو زیباغ خزان زده غم انگ نیدر ا یحوادث يکه به زود گفتیبه من م یاحساس درون کی

دوبار از  یکی.هرگز به ان خانه باز نخواهد گشت گریکه او د دیرسیبه نظر م نیبه باغ بازنگشته بود و ظاهرا چن گرید

بهار تقاضا کردم اجازه دهد وارد اتاقش شوم و با او صحبت کنم،اما او به شدت مخالفت کرد و اجازه ورودش را به 

 مشیبخوابد و تسل ازیکه باران با وقاحت گفته بود قصد دارد در اغوش ن ياتاقش را به من نداد پس از ان روز ان روز
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را در برگرفته  هکه خان يو مالل اور نیسهمگ یاما خاموش.مینبودم با او روبرو شوم و با او سخن گو لیما گریشود د

 یجواب چیدا هبه در بزنم ابت يبه حرف زدن و عطش دانستن ناچارم ساخت پشت در اتاقش بروم و ضربه ا لیبودم

:دیباران به گوش رس يچون مجدداچند ضربه بهدر نواختم صدا امد،اماین

...بله_

...وارد شوم دیدهیخانم بهار من هستم اجازه م_

...حاال کار دارم...نه_

...خواستم در مورد وضع خانم بهار با شما صحبت کنم یاما م_

...گفتم که حاال کار دارم_

:کردم وگفتم را بلندتر میصدا ظیغ با

...ستیخواهرتان مناسب ن یوضع روح یول_

:خشم جواب داد با

...بهتر از ان ندارم یمن هم وضع_

:گفتم

...میبا کمک هم طلسم جادو را بشکن دییایب...کرده اند نیخانه را نفر نیمگر ا...افتاده است یاخر چه اتفاق_

:جواب داد یو عصبان تند

...ستین یعشق شکستن يجادو_

:فتمگ

.میوارد اتاق شوم تا بهتر با هم صحبت کن دیاجازه ده_

:زد ادیفر
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...گفتم برو حوصله ندارم...یمگر کر هست_

شکل کسالت اور  نیتوانست به هم یوضع نم نیباالخره ا.اتاقم بازگشتم و منتظر گذشت زمان ماندم  يبه سو ناچار

گرفت و روبراه  یبه خود م يوضع عاد زیهمه چ جیرفته بود،به تدر و حاال که او...بود ازیموضوع مهم ن. کند دایادامه پ

امد؟  یخانه م نیبه ا ازیواقعا هنوز هم ن ایا. کندیمالقات م ازیبا ن اغافتاد که باران شبها داخل ب ادمیان روز به .شدیم

و تا انجا که امکان دارد او  باز به او حمله کنم دمیرا د ازیدهم مواظب باشم و چنانچه ن کیگرفتم شب در باغ کش میتصم

انشب تا صبح  یول.کند رونیفکر بازگشت به ان باغ را از سرش ب شهیهم يرا بشکنم تا برا شیرا بزنم و استخوان ها

 یم انیزرد و عر يرنگش را بر درخت ها دهیپر ز،نورییماه غم زده پا.فتادیاتفاق ن يحادثه ا چیماندم و در باغ ه داریب

نواخت و کسالت اور و  کی یبرد و اب استخر موج یپژمرده را به تاراج م يبرگ ها نیشبانگاه اخر میباد مال.دیپاش

رختخواب افتادم و به  يکوفته رو یبه اتاقم رفتم وبا عصاب دهیکش یخواب یو ب د،خستهیدم دهیسپ یقتو...اندوه افزا داشت

باران از خواب  ادیفر يدم که ناگهان با صدادر خواب بو یچه مدت ستین ادمیدانستم  یفرو رفتم،نم یقیخواب عم

:دمیپر

...بلندشو..با تو هستم...بلندشو...بلند شو_

 ینم.بودم جیگ یتا چند لحظه پس از چشم گشودن به کل.دادیبود و مرا بشدت تکان م ستادهیکنار تختخواب من ا باران

:وحشت زده و مضطرب گفتم.داده است يدانستم چه رو

د؟یهست دهیقدر رنگ پر نیچرا ا شود؟یه مچه شده؟شما را چ_

:گفت انیچشمان گر با

...بهار...بهار_

.مجالش نداد تا حرفش را تمام کند هیگر و

:دمیامدم و شتابزده پرس نییو از تختخواب پا دمیجا پر از
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بهار چه شده است؟_

:گفت هیهق هق گر انیم در

امده  شیپ یشده و لعنت نیخانه نفر نیکه در ا یوضع،وضع نیمم اخواستم بفه یم...خواستم با او حرف بزنم یامروز م_

...پشت در اتاقش رفتم یوقت.کند دایادامه پ دیبا یتا ک

:گفتم.بلند صحبتش را قطع کرد هیگر باز

...رفته است رونیب يانجام کار يباز برا دیشا دینگران نباش_

:کنان جواب داد هیگر

...نه...نه_

د؟یکنیچه فکر م ؟شمایپس چ_

:گفت

او به حالت ...من چقدر وحشتناك است يخدا...ناچار در اتاق را گشودم و وارد شدم.کردم جواب نداد شیصدا یهرچ_

...کرده است یاو اقدام به خودکش کنمیم الیخ...کنمیم الیخ...شده است اهیدهانش کف کرده و رنگش س...اغما افتاده 

 دنیمتمرکز ساختم و با عجله شروع به دو میتمام قدرتم را درپاها.دتمام شو شیمهلت ندادم باران حرفها گرید

 ياز تنه او از رو یمین.در باز بود دمیبه اتاق باران رس یوقت.دیدویبا همان سرعت چشت سرم م زیباران ن.کردم

حلقه  شیشده و دور چشم ها اهیصورتش س.زدیم رونیب یکف بدرنگ شیافتاده بود و از کنار لبها نییرختخواب پا

را  میدستها.کردیخرخر صدا م شیفقط به بنگامتنفس گلو.داشت يکرد،نه ناله ا یم یینه صدا.نقش بسته بود يکبود

تخت بخوابانم و بعد صورتم را به طرف باران که در استانه در  ينمودم او را درست رو یدور کمرش حلقه کردم و سع

:مکرده بود گفت شنهانیدستها انیرا م ورتشو ص ستادهیا

...دکتر خبر کن...دکتر_
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لحظات  نیکه اخر دیرسیواقعا او در حالت اغما بود و چنان به نظر م...و نبض بهار را گرفتم دیدو رونیاز اتاق ب باران

.گذراند یعمرش را م

 نیا ایاما ا.خواهم زد یدست به خودکش یبهار افتادم به خاطرم امد که او گفته بود ظاهرا بطور مصنوع يحرف ها ادی به

باشد؟چگونه امکان داشت بهار خود را به ان وصورت  یصحنه مصنوع کیتوانست  یم دمید یکه من م يصحنه ا

همان  ایدانستم ا ینم.به جانم چنگ انداخته بود طانمثل سر يکشنده ا دیو ترد اورد؟شکیدر ب زیدلخراش و هول انگ

من  اریبودم و فقط بهار ادرسش را در اخت دهیهرگز ند که من يطور که بهار گفته بود او را به خانه عمه اش عمه ا

!برسانم؟ مارستانیاو را به ب ایگذاشته بود ببرم،

 یکرده بود چه وضع یو او برخالف تصور من واقعا سم خورده و اقدام به خودکش بردمیاگر او را به خانه عمه اش م ایا

کنم و بار گناه مرگ  یتوانستم اسوده زندگ یعمر نم انیصورت من تا پا نیبود و در ا یامد؟حتما مرگش قطع یم شیپ

 مارستانیبردن به خانه عمه اش به ب ياگر او به جا گرید ییواما از س.کردم یبهار را همواره بردوش خود احساس م

 یاز من نم شهیهم يو برا شدیمسخره است،او رسوا م یکار مصنوع کی یخودکش نیا شدکهیو انجا معلوم م بردمیم

پوستش  یاهیزد،سیم رونیکه از دهان بهار ب یکف.بردم یبسر م دیو ترد یفیدر بالتکل. دانستم چکار کنم ی؟نمدیرنج

و دور از تصنع و  عیبد یمرگ بود،مرگ کیهمه اثار و عالئم  دنشینفس کش بیعج يدور چشمش کند يکبود

داشته و  یقصد خودکش قتایحق دیشا یعنی!بهار به من حقه زده بود یبه راست دیشا دیبه خاطرم رس يناگهان فکر.بیفر

اقدام به  یبه من گفته بود که به طور مصنوع ندبرسانند و نجات ده مارستانیکه او را به موقع به ب دهیترس یچون م

کار از کار  گریشوند د هیخواسته تا او را به خانه عمه اش ببرند و انجا متوجه قض یحرف م نیو با ا کندیم یخودکش

:زدم ادیوارد هال شدم و فر.دمیوار از جا پر وانهید.گذشته باشد

...باران...باران

:امد و گفت نییبه سرعت از پله ها پا او
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.رسدیاالن دکتر م_

:گفتم یبا ناراحت.کرد ستنیشروع به گر دوباره

.دیکش ینم نجایاکار به  گفتمیاو با شما سخن م یشدم و در مورد وضع روح یکه من وارد اتاق شما م دیگذاشت یاگر م_

:کرد گفت یم هیطور که گر نیهم

.بکشد ازیخواهد دست از ن یدانستم که او واقعا م یمن چه م_

:مسخره جواب دادم با

؟یدست از زندگ ای ازیدست از ن_

:گفت

...بودند یکیهر دو  یو زندگ ازیبه نظر بهار،ن_

:کرده باشم گفتم رشیتحق نکهیا يبرا

به دستور  یو حت رونکردیخانه راند و ب نیرا از ا ازین شهیهم يچند روز قبل او برا.ستین دیکن یان طور که شما فکر م_

خانه  نیاز ا دیکش یکتک خورده زوزه م فیسگ کث کیرا شکستم و او را مثل  شیرا کتک زدم،دندان ها ازیاو من ن

.انداختم رونیب

:دیخشم غر با

:جواب دادم....اطالعم یان بشود که من از  یم ییخانه خبرها نیپس در ا_

...دیخبر و اطالع بمان ید،بیخواه یخودتان م_

:گفت باز

د؟یا یخانه نم نیبه ا ازیکه ن نستیا يبس برا_

:گفتم
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.را فراموش کرد زیضربه مشت همه چ نیو درست بود با اوا یقیاز بس عشقش حق_

:جواب داد شدیکه سرخ م یحال در

...یجور حرف بزن نیمن ا يدهم جلو یاجازه نم_

بازکردن در باغ  يمناسب به او بدهم که زنگ در باغ به صدا در امد و من دوان دوان برا یخواستم پاسخ یم

هوا  گریکه د نیبا وجود ا.کرد یاقا پدر بهار و باران را معالجه م شهیکه هم یهمان کس.خانواده بود یمیپزشک قد.رفتم

:دیپرس دهیجو دهیتند و جو.ختیر یم عرقاز سر و کله اش  گرم نبود صورتش مثل لبو سرخ شده بود و

اتفاق افتاده؟ نیا یک_

:گفتم رمیرا بگ فشیداشتم ک یو سع دمیدو یکه پشت سر او م یحال در

:گفت...شده است انیصبح خواهرش متوجه جر.دانمیدرست نم_

:وضع تنفس او چگونه است؟ پاسخ دادم_

...دینیاو را بب دیبا...کند یخرخر م شیگلو.بد و نامرتب اریبس_

کاغذ نوشت و به دست من  يرو يزیبعد تند تند چ.نهشدیدکتر با عجله مشغول معا.میو وارد اتاق شد میحال گذشت از

:داد و گفت

 لیکمک کن او را به اتومب...اوردم لیخوب شد من اتومب...میمنتقل کن مارستانیاو را به ب دیبا...حالش خطرناك است_

...میمنتقل کن

خود فکر کردم که  م،بایببر لیو به طرف اتومب میتخت بردار يکردم تا بهار را از رو یطور که به دکتر کمک م همان

که مبادا او را  نیا يداشته و برا یاو همان گونه که من فکر کرده بودم،واقعا قصد خودکش.کار بهار تمام شده است گرید

 میحلقه زد و همان موقع تصم میاشک در چشم ها.را به انجا ببرم اوود تا نجات دهند،ادرس عمه اش را به من داده ب

....رمیبگ ازیشده از ن یمتیانتقام خون او را بهر ق ردیگرفتم که اگر بهار بم
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 يصدا کهیکنارش قرار گرفتم و در حال زیدکتر پشت فرمان نشست و من ن.خواباندم  لیعقب اتومب یصندل يرا رو بهار

:دکتر اهسته گفت میشد ابانیکه از کوچه وارد خ نیم،همیکرد شدحرکتیمحو م لیان در غرش اتومببار دیشد هیگر

...ستین یمهم زیچ...نگران نباش_

:به دندان گرفتم و گفتم هیاز گر يریجلوگ يرا برا لبم

...حال او خطرناك است دیگفت شیشما چند لحظه پ...دکتر ياقا یول_

:گفت يبا خونسرد دیدو یصورت سرخ گوشتالودش م يودرشت عرق ر يکه دانه ها دکتر

!من چقدر به اقا ارادت داشتم یدانیتو که م_

:زده جواب دادم رتیح

بهار دارد؟ یبه خودکش یارادت اقا چه ربط_

:و به من نگاه کند گفت ردیلحظه چشمش را از مقابل برگ کیانکه  یب دکتر

!بهار مثل دختر من است_

:و گنگ گفتم جیگ

...شما را نفهمم يحرف ها یدکتر اصال معن يقاا_

:تعجب گفت یاندک با

د؟یبا خبر هست زیاما بهار به من گفته بود از شما از همه چ_

:دمیپرس

!میباخبر هست یاز چ_

:داد یپاسخ

!کندیم یکه بهار خودکش نیاز ا_
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:گفتم یناراحت با

.کند یخودکش یاو قصد نداشت واقع. داد بیاو مرا فر_

:با ارامش لبخند زد کترد

!ستین یمهم زیمن که گفتم چ_

افتاده  لیعقب اتومب یصندل يبه بهار که هنوز به همان وضع اول رو ینگاه.شدمیکم داشتم متوجه منظور دکتر م کم

:زدم ادیبود،انداختم و بعد به سرعت به دکتر نگاه کردم و فر

کند؟ینم دیاو را تهد يخطر چیپس ه..ردیم یپس او نم...ستکرده ا یخودکش یپس او به طور مصنوع...دکتر پس او_

:دیخند دکتر

...خاطر جمع باش...نه_

:گفتم يناباور با

...کف دور دهان نینبض ا يکند نیچشم ها،ا يکبود نیصورت،ا یاهیس نیا یول_

:گفت يبا لحن پدرانه ا دکتر

 دیمرگ را در ادم پد يتمام عالئم و نشانه هاقادر است  یقرص کوچک گاه کی...کندیاعجاز م یگاه یعلم پزشک_

...اورد

:دمیپرس

دکتر؟ میرو یپس حاال کجا م_

:داد جواب

...همان طور که بهار خواسته بود به منزل عمه اش_

:گفتم
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است؟ یقیعمه حق نیا ایا_

:گفت زیاحترام ام یحالت با

!اسدشن یکس نم چیها داشت که ه شیقوم و خو نیاز ا یلیاقا خ...بله_

:گفتم

د؟یا یدر م رونیحالت ب نیاز ا یبهار ک_

:افزود گفت لیبه ساعتش انداخت و بر سرعت اتومب ینگاه دکتر

کن تا  داریداروخانه خر نیان را از اول.امپول است کیکه نوشتم  ينسخه ا.میعجله کن دیبا.کردم یداشتم فراموش م_

....میینما قیبه او تزرامپول را  میدیکه به خانه عمه بهار رس نیبه محض ا

بهار شرکت  نینتوانست در مراسم تدف یکرد،او حت يو دور از انتظار بیمرگ بهار باران را دچار بهت و تاثر عج خبر

 یصدا اشک م یارام و ب یو گاه شدیم رهیخ يدرشت و خوش رنگ خود به گوشه ا يهمان طور با چشم ها.کند

کردم که او از نقشه اش صرف نظر  یکه من داشتم باور م میاطالع بود یاز او بچنان .نبود يگونه خبر چیه ازیاز ن.ختیر

لحظه از او  کیمن . دیرسیبنظر م شهیو قشنگ تر از هم باتریلباس ز نیبود و در ا دهیپوش اهیباران لباس س. کرده است

 شدمیمطمئن م یرفتم و وقت یو به سراغ او م دمیپر یشبها،چند بار هراسان و وحشتزده از خواب م یشدم،حت یغافل نم

. رفتم یان وقت به اتاقم که عوض شده و از گوشه باغ به داخل ساختمان منتقل شده بود م.است دهیکه اسوده خواب

 دیکش ونیش ختیکرد،اشک ر یتاب یمراسم باران برخالف گذشته به شدت ب نیدر ا. برگزار شد زیمراسم چهلم بهار ن

مراسم تمام شد باران از فرط  یشرکت کرده بودند،وقت اسممر نیناشناس در ا اریبس معدود و يعده ا. و از هوش رفت

از مرگ  قتایماه شکسته و الغر شده بود و حق کی نیا یاو واقعا ط. رفت یقیتخت افتاد و به خواب عم يرو یخستگ

را  یکه انتظار کس دمیزند،از حالتش فهم یاو در باغ قدم م دمیمراسم چهلم د يخواهر ناراحت و غمزده بود فردا

 يبرا يبار بود که بهانه ا نیپس از مرگ بهار اول. کشد یرا م ازیکردم که او انتظار ن یدانم چرا فکر م یو نم دیکشیم
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بودم بفهمم  لیبهانه را از دست بدهم،بخصوص که ما نیا ستیبا ینم نیبنا بر ا. حرف زدن و صحبت کردن با او داشتم

:شدم و اهسته گفتم کیبه او نزد. نه ایشده است  ازین هاز نظر عشق ب یحوالت روحپس از مرگ خواهر دچار ت

...دیامه ا رونیخوشحالم که امروز شما از اتاق خودتان ب یلیخ_

:گفت دیرا فهم یمهربان ایخشونت  يشاد ایانکه از لحنش بتوان غم  یخشک ب یلیخ

.داشتم يبه هوا خور اجیاحت...بله_

:دمیپرس میاو را جلب نما يسوال کنم و سوءظن و کنجکاو يعاد یلیکردم خ یم یسع کهیحال در

د؟یهست یمنتظر کس_

:استخر برداشت و گفت زیکوچک و مالل انگ يموج ها ينگاهش را از رو.بود باال گرفت نییرا که پا سرش

چطور مگه؟_

:باال انداختم و گفتم شانه

...ماندیمنتظر م يمثل ادم ها و رفتارتان افهیاخر ق...يطور نیهم...یچیه_

:و جواب داد دیکش یاه

...ابدی یرا نم یکس شیدراز انتظار خو يجاده ها يبدبختانه در انتها.منتظر است شهیانسان هم...بله_

اورده بود و  شیصورت من پ یکیصورتش را تا نزد کهیشد و در حال کیدفعه به من نزد کیسکوت کرد و بعد  یکم

:شد گفت یصورتم پخش م يرو شیفس هان زیدل انگ حهیرا

سخت  نیوا...خواند یها نم یکس ادم را به باغ مهربان چیجا ه نیا...داند یرا نم یهمزبان یدرد ب یجا کس نیا...یدانیم_

...دردناك است...تلخ است...است

 نیپر تالطم امن موج . گرفته است یناگهان یمیرا داشت که تصم یجمع شده بود و حالت کس شیدر چشم ها اشک

باشد و  يبندوبار یاز جنون و ب یحاک مشیتصم زیبار ن نیکه ا دمیترس یخواندم و م یم شیرا در چشم ها میتصم
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:مگفت اورمیاو را به حرف ب نکهیا يبه وجود اورد،برا يحوادث تازه ا

.ستین دیگناه از خورش دیرا دوست دار یکیاگر شما تار_

:او متعجب شده بودم گفتم یموقع وناگهن یاز خنده ب و من که دیبه قهقهه خند.دیخند

خنده دار بود؟ یلیحرفم خ_

:که هنوز دنباله خنده اش قطع نشده بود گفت یحال در

؟یزن یحرف نم نیمستخدم هیوجه شب چیکه به ه یدانیتو م_

مستخدم  کیمن من اورد که  ادیخواست به رخ من بکشد و به  یم ایحرف چه بود؟ ا نیمنظورش از ا.شدم سرخ

که تمام حافظ و  نینبودم،به علت استعداد شگرفمبه علت ا شیب یمن کودك خوردسال یدانست وقت یاو نم ایهستم؟ا

 یدانست که اقا با سع یاو نم ایاورد؟ا هرانرا به خاطر داشتم پدرش از من خوشش امد و مرا همراه خود به ت يسعد

 یاسیس اناتیاز جر یدانست که اگر بعض یاو نم ایفرستاد؟ا رستانیمرا به مدرسه و بعدهم به دب يرینظ یکوشش ب

او  ایرساندم؟ا یم انیبه پا یاسیدر رشته حقوق س زیامد من دوره دانشگاه را ن ینم شیمن پ يبرا جهیاقا و در نت يبرا

او  يایرعا از یکیکه فرزند  نیمستخدم نگاه نکرد و با وخود ا کیوقت به من به چشم  چیکه پدرش ه ستدان ینم

 ریام کیخواهد از من  یبود که م دهیاو به کرات از پدرش نشن ایبزرگ بتراشد؟ا استمداریس کیبودم، قصد داش از من 

 يدر ان خانه انها بمانم و از دو دخترش نگهدار دمداده بو حیدوم بسازد؟ پس حاال اگر من به خاطر پدر او ترج ریکب

نداشت  یلیداند؟اگر من مستخدم زاده بودم و در خانه انها بزرگ شده بودم دلنداشت که او مرا مستخدم ب یلیکنم دل

:انداختم و گفتم نییسرخ شدم و سرم را پل لیدل نیبه هم. که او مرا غالم خان زاد بداند

...من...باران یول_

:حرفم تمام شود گفت نگذاشت

ام که از قفس  دهیرا ند یمرغ چیکه من ه میبگو خواستم یبه تو نداشتم، م نیمن قصد توه...یاه که چقدر زود رنج_
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ات را از  نهیس یاسمان ها پرکش نهیبه س یاز قفس پرواز کن یخواه یکه نم یهست یکه تو مرغ یحال د،دریایخوشش ب

است؟ بیمن عج يبرا نیا...يها سرشار ساز ایدم و نم در دهیسپ يعطر گل ها، هوا

 یشده است اما او با زرنگ یو تحوالت رییتا بفهمم پس از مرگ بهار دچار چه تغ بمایچند که رفته بودم که راز او را در هر

:گفتم. ساخت یداشت مجبور به اعترافم م. زدیم شتریساله ام را ن نیداشت زخم چند.کرد یداشت راز دل مرا کشف م

!اند دهیرا چ میباه در قفس باز است، اما بالها_

:تدرشتش را درشت تر کرد و گف يها چشم

!؟یک_

:کنم گفتم یبار جواب دادن شانه خال ریکرد که نتوانستم از ز عیسوال کوچک را چنان قاطع و سر نیا

:خواند درست است یها نم یشما را به باغ مهربان نجایا یکه کس دیبه من گفت شیچند لحظه پ_

...بله_: را تکان داد  سرش

:گفتم یمیمال يصدا با

باغ را  نیعطر کهنه ا ایا یول. دینیب یشما گشوده شده است نم يرا که به رو یدر باغ مهربان و دیرا بسته ا تانیچشم ها_

د؟یکن یاحساس نم زیباغ را ن نیمطبوع ا حهیرا

:گفت ينگرد و بعد باناباور یو شگفت م بیعج يا وانهیبه د یینگاهم کرد که گو چنان

؟ییبگو یخواه یچه م_

قادر نبودم . اعتراف کنم میرا بگو زیبگذارم،همه چ انیبود کهراز دلم را در م دهیرس زمان ان. بود دهیموقعش رس گرید

را  زیزخم دهان گشوده بود و رنگ سرخ خون همه چ نیا. داشتم از او پنهان کنم نهیرا که ان همه مدت به س یزخم

:کرد گفتم یفاش م

خواند  یخود م يچمنزار مرا به سو. ستیرفتن ن يپا در باز است اما. رود یخانه نم نیدلم از ا يپا میخواهم بگو یم_
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...شما ریاس..رمیخانه اس نیمن در ا. ستین دنیاما بال پر

 یبه نظر م دیو سف دهیرنگش مثل گچ پر دیکش ینفس م دهیبر دهیشده بود بر جیگ.چند لحظه بهت زده بود تا

:ادامه دادم. کرد ینگاهم م زده رتیو همان گونه ح دیدرخش یعرق م يدانه ها شیشانیپ يرو.دیرس

که پر شور تر و گرم تر از  یتواند عاشق شود عشق یزاده هم م تیرع کی. ستین بیعج چیه...دیتعجب نکن...بله _

که من از سرچشمه  دیمتوجه نبود ایا د؟یدید یخون دل خوردن مرا نم ایا د؟یکرد یصور م یچ.است يظاهر يعشق ها

.....ایا.شومیم ابریصاف و پاك و زالل محبت شما س

بر انفجار خود سرپوش گذاشت و . چرا خود را کنترل کرد دانمینم دم،اماید شیصورتش و ناسزا را بر لب ها خطوت

:نفرتش را مهار کرد و گفت ختهیاتش لجام گس

.رمیتوانم عشق تو را بپذ ینم... توانم ینم_

:دمیپرس گستاخانه

د؟ییعلتش را به من بگو دیتوان یچرا؟م_

:لحظه سکوت کرد و بعد جواب داد کید،یرا با دندان گز بشل

.وجود دارد يگریکس د نکهیا يبرا_

:گفتم يتند به

از؟ین_

نه و بله؟_: داد پاسخ

.فهمم یمنظورتان را نم _:گفتم

:و گفت دیبلند کش یاه

!ازدواج کنم ازیبا ن دیکه با میگو یمن به طرز ساده م یول...یکه نفهم يحق دار_
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!ازدواج کنم ازیبا ن دیکه با میگو یمن به طرز ساده م یول...یکه نفهم يدارحق _

:زدم ادیفر بایتقر

د؟یدار يچه اجبار_

:به پندارم گفت یتوانم ان را مصنوع یکه نم یبا محبت.کند یم ادیکه از فرزندش  يمادر مثل

..به خاطر خواهرم بهار_

:تمسخر جواب دادم با

 انیشد به م ازیشما و ن یگناه و معصوم خود را که قربان ینام خواهر ب هودهید،بیا ارضاء کنر دهوستانیخواه یاگر م_

.دینکش

:صداقت گفت با

بهار او را دوست . او مرد محبوب خواهر من بود.ازدواج کنم ازیخواهم با ن یبه خاطر اوست که م.میگویبه خدا راست م_

با من  ازین یوقت.کار را بکنم نیا دیروح او با يال من به خاطر شادحا. خواست خوشبختش کند اما نتوانست یداشت و م

.عشق ما خواهد بود دازدواج کند،روح خواهرم اسوده تر در اسمان شاه

:دمیخشم غر با

فاجعه را  نیو ازدواج شما با او ا دیجان بهار از چنگ او در اورد يرا با زور به بها ازیشما ن. استدالل غلط است نیا_

مواظب شماست وشبح او  شهیروح بهار هم... بخشد یبه ان م يتر زیتر و هول انگ زیکند و صورت نفرت انگ یم لیتکم

...دیچش دیهرگز طعم سعادت را نخواه دیکن ازدواج ازیشما اگر ن.خواهد انداخت هیسا تانیبر زندگ

:دیخند

...است یاشخاص خرافات دهیعق نیا_

:گفتم. مم و رازش را کشف کنمنوبت من که اسرار او را بفه حاال
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د؟یبا او ازدواج کن دیخواه یچگونه م.ستین يخبر ازیبه دو ماه است از ن کیکه نزد دیدان یم_

:همان لبخند ازار دهنده جواب داد با

.میگذار یرا م یو قرار عروس دیا یم نجایاو به ا زین گریساعت د میتا ن!دمیدیرا م ازیمدت من ن نیدر تمام ا_

:شوم گفتم وانهیاز تعجب از تاسف د تیبود از عصبان کینزد کهیلحا در

.تواند با شما ازدواج کند چون زن دارد ید،نمیگو یاو دروغ م_

:رفت سر داد و گفت یبه قلب من فرو م یغیاش راکه مثل ت خنده

.زن ندارد!نه_

:گفتم

.کردیاگر زن نداشت با بهار ازدواج م_

:داد پاسخ

.ر انکه با بهار ازدواج نکند به او گفته بود که زن دارداو فقط به خاط_

:گفتم ظیغ با

...دید دیخواه_

:را جلو اورد و دوستانه گفت دستش

.میببند یبا هم شرط ایب_

:گفتم دمیلرز یکه م یرا گرفتم و در حال دستش

؟یچه شرط_

:گفت ختیر یم مست کننده در جانم يبود و سکر هیبرگ درختان شب يکه به نجوا ییصدا با

.خانه گردد نیا يباشم و او اقا ازیعروس ن گریهفته د کیکه من تا  نیشرط ا_
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:گفتم

؟یطور نشد چ نیاگر ا_

:داد جواب

امروز چند شنبه است؟_

:گفتم

.چهار شنبه_

:گفت

؟يبا تو ازدواج خواهم کرد قبول دار.نبودم ازیمن زن ن ندهیاگر تا جمعه ا_

نقشه اش عوض شود و با باران  ازیکه همان شب دست به دعا برداشته بودم که ن یدر حال رفتمیپذ...رفتمیمن ناچار پذ و

دانستم که  یباران داشتم م هیکه از روح یبا شناخت.شدیحل م زیکرد همه چ یبا باران ازدواج نم ازیاگر ن. ازوداج نکند

نداشت در خانه عمه اش پنهان شود  یاجیر بهار احتخواهد کرد در ان صو جخواهد ماند و من با ازدوا یسر قول خود باق

ازدواج کند و سعادت به خانه ما  ازیبا ن یحت يگریتوانست با هر مرد د یم زیو خود را مرده قلمداد کند،بلکه او ن

....نشد نطوریبازگردد اما افسوس که ا

************************************

که  یمرد درحال ریپ.دیکش یم ونیش رونیتند و سرگردان در ب يباد.گسترده بود هیشب بر همه جا سا رگونیق یکیتار

انکه بدانم  یخبر از گذشت زمان و ب یو من ب زدیحرف م میراه گم کرده بود همچنان برا شیدوقطره اشک در چشم ها

گوش  داشتمیش مکه حاال معشوقه من بود،عاشقش بودم و دوست یاو و زن یزندگ زیکجا هستم به داستان شگفت انگ

.دادمیم

:ادامه داد رمردیپ
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من بود جشن  يارزوها انهیاش يکه روزگار ییباران شرط را برد،چون شب جمعه بعد،در باغ بزرگ خانه ما در جا_

وانست مرا به  ینم زیچ چیمن شکسته بودم،نابود شده بودم ه گریو باران برگزار شد،د ازیکننده ازدواج ن رهیبزرگ و خ

که حتما  يبهار...انتقام بهار.که بدست او برباد رفته بود ییارزوها امانتق.رمیانتقام بگ ازیاز ن نکهیرداند جز ابازگ یزندگ

...دییگرا یبه خزان م

توانستم خبر ازدواج را به بهار  یچگونه م.زدمیدست و پا م دیدانستم چه کار کنم در مرداب بزرگ تهد ینم

. تو با خواهرت ازدواج کرد یزن نداشت و بالفاصله پس از مرگ مصنوع ازیکه ن میبرسانم؟چگونه قادر بودم به او بگو

 یکرد و از من م ینم کرد،باوریکه اگر تحمل م بودشک ن...کند وانهیخبر بهار را د نیا نیضربه سهمگ دمیترس یم

بار  نیا يه ممکن است دختراه که چگون...و خواهرش باشد ازین یتا شاهد هم اغوش اورمیخواست که او را شبانه به باغ ب

!هولناك را به دوش بکشد و تحمل کند

همه  دیفهم یم ستیبا یم.خوابد یخواهر او در اغوش معشوقش م نکیکه ا دیفهم یم ستیبا یم.نبود يچاره ا معهذا

 یاندوه بهار رفتم و با شیپ انیگر ییشکسته و چشمها یلرزان قلب ییبا پا.انچه را که ارزو داشت نقش براب شده است

 ایتالیا يافسانه ا تختیگذراندن ماه عسل به رم پا يو برا دندبا باران باهم ازدواج کر ازیکردم که ن فیتلخ گفتم،تعر

.رمیمسافرت انها را بگ يانکه من بتوانم و قادر باشم جلو یپرواز نمود ب

داشت  انیکه در درونش جر یاز توان وحشتناک یبود و من بخوب شانیبهت زده و پر.سکوت کامل نگاهم کرد  در

را  میحرفها یوقت شدیم دهیتلخ و شکننده در صورتش د میتسل کی هیسا.کرد،نه اعتراض نمود هیاما نه گر.باخبر بودم

:ارام جواب داد دیشن

پس تمام شد؟_

:را تکان دادم و گفتم سرم

را فراموش  زیهمه چ کهیمانند کس.قسمت دوم نقشه اش هستم يمنتظر اجرا ترسمویم...ترسم یمن م نکیو ا...بله_
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:دیپرس.کرده است

؟يچه نقشه ا_

:دادم جواب

...کشدیدارم که م نیقی.کشد یدختر را م نیاو ا...قتل باران_

:گفت يساده لوحانه و معصومانه ا يناباور با

عاشق .را دوست داشتبود که م نیبخاطر ا!او را با باران ازدواج کرد بخاطر من بود ؟اگریکن یطور فکر م نیتو چراا_

باران از هر نظر  نکهیا يبرا.که به من داشت بپردازد ینیکه د نیا يکردم برا یخودکش.من مردم دید یو وقت...من بود

.خوشبخت خواهند شد اندوکه  دید میمن است با او ازدواج کرد و خواه هیشب

شعور خطابش کنم اما خود را کنترل  یانم و ببود او را احمق بخو کیشده بودم که نزد یبهار چنان عصبان يحرف ها از

:زدم ادیکردم و با خشم فر

:ارام لبخند زد و گفت...دیرا نشناخته ا ازیهنوز ن کندیمرا باور نم يشما هنوز هم حرفها_

ند؟ینقاط ضعف معشوق را بب یعاشق واقع کیعاشق  کیچگونه ممکن است _

:دمیغر

.زهر است نیا ستیعشق ن نیاما ا_

:جواب داد زیرقت انگ یمیلتس با

را از  یلیکه مجنون را به مکه برده اند تا در ان خانه مقدس دست به دعا بردارد و از خدا بخواهد که عشق ل يدیشن_

که خداوند اتش عشقش را تندتر  دیکش ونیبرد و ش حیدست به ضر دیبه خانه خدا رس یببرد و مجنون وقت ادشی

گرداند؟

:گفتم گرفتیسرچشمه م یخشم و ناراحت تیکه از نها يپوزخند با
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.و مجنون متعلق بهدوران افسانه ها بودند یلیشده است ل يعشق سپر نیباه ا دنیشیزمان اند_

:جا برخاست و گفت از

....بگذار میتنها...وعظ کردن را دوست ندارم_

غم  یمنتح. و خزان زده بود یباغ ته.دیاششگرف برقلبم پ یاندوه.از باران یاز بهار و خال یباغ خال.به باغ برگشتم ناچار

 يدر گوشه ا. شده است لیسردو خاموش تبد یباغ به گورستان نیا کردمیومن احساس م دیبار یم شیاز سرو رو زیانگ

به استخر که ابش سبز و بد رنگ .ستمیبرد نگر یرا به غارت م شیباد خزان برگ ها نکیکه ا ینشستم و به درختان

مسافرت به او خوش خواهد  نیدانستم که در ا یم. ناراحت نبود المیفرو رفتم از بابت باران خشده بود و به فکر 

 نهاتا بازگشت ا نیبنابرا.قسمت دوم نقشه اش را پس از بازگشت به تهران انجام خواهد داد ازیدانستم ن یم.گذشت

و فکر نکرده  دهیشیاندیان موقع به ان نکه تا  یموضوع.تازه،مثل خوره به جانم افاده بود ياما فکر.راحت بود المیخ

از باران  باتروثروتمندتریال تر،ز دهیا یاو زن يخواست باران را بکشد؟مگر برا یخواست م یم ازیچرا ن یراست.بودم

 نیراز و شناخت ا نیکشف ا يبرا یگونه کوشش چیوقت ،ه چیافتاد که ه ادمیکار بود تازه ب نیدر ا يراز شد؟چهیم دایپ

 یو م شناختمیرا م ازیخانه مادر ن.دمیفهم یرا با بهار وباران م ازین یعلت دشمن ستیبا یم.دمیاز جا پر. ده اممعما نکر

ست؟یچ یندشم نیرا شروع کنم و بدانم که سبب ا قاتمیتوانستم از همان جا تحق یتوانستم بفهمم ،م

بود که او  یمتوال يساعت ها.ده استکه از حرف زدن خسته ش دمیفهم یاز حال و وضعش م.باز سکوت کرد رمردیپ

است حرف  لیمعلوم بود که خودش ما یول.دیهمه سخن بگو نیداد ا یبه او اجازه نم هیو ضعف بن یناتوان.زدیحرف م

 یرازها درون او را م نیحرف ها ا نیا.زدیرون بریپنهان کرده ست ب نهیدردودل کندو انچه را که سالها در س.بزند

بار سکوتش  نیاما ا.بگذارد انیدر م یکرد و ناچار بود که دردش را با کس یسوراخش م دیکم کم مانند اس.خورد

 ویمن که با همه وجودم به او گوش فرا داده بودم و د.و دانستن داشت دنیشد و منکه تمام وجودم عطش شن یطوالن

:دمیپرس د،شتابزدهیکش یم ادیو رها شده در مغزم فر ختهیگس ریزنج يکنجکاو
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دو خواهر چه بود؟ نیبا ا ازین یکه علت دشمن يدی؟باالخره هم يشف کردخوب ک_

:و جواب داد دیزده بود مال مهیرا که خوب در ان خ شیپشت دست چشمها با

 یکدنش کشف کردنش اسان نبود،هفته ها وقت مرا گرفت ول دایپ دنشیالبته فهم دمیو برخود لرز دمیفهم دمیبله فهم_

!بود ازیثروت اقا متعلق به مادر ن تمام....دمیباالخره فهم

:از حدقه در امده گفتم يبا چشم ها.دمیاز جا پر بایتقر

؟یچ_

:گفت يخونسرد با

 دهیشن یعوض میکردم که گوشها الیخ.درست مثل شما بهت زده شدم دمیموضوع را فهم یدم،وقتیشن یوقت...بله _

بود متعلق به  دهیکه بهار و باران ارث رس یانیپا یثروت ب یعنیتمام ثروت اقا ....درست بود...داشت قتیحق یول.است

.بود ازیمادر ن

:دمیکش ادیفر

:و کفت دیکش یاه ؟ياخر چطور ممکن است؟چطور_

 اجیاح.به پول داشته است اجیاحت شودیوارد م استیتازه بکار س یاقا وقت....بیعج یلیخ.دارد  یبیعج يها يروزگار باز_

او را .را به محافل مختلف باز کند شیپا. و او را قدم بقدم جلو ببرد ردیرا بگ شیبازو ریکه ز یسبه ک اجیاحت.... یبه پارت

 ردختریپ ازیمادر ن.بود ازیشخص مادر ن نیو ا...را هموار سازد شرفتشیو پ یترق يکند و جاده ها یبه باالها معرف

اقا خوب . خواست یتنها دخترش م نیبخاطر هم زینرا  ایداشت و دن یکه چه قدرت و شکوت دیدان یم زین» الدوله ن«ياقا

کرده بود  لیبود،تحص بایز یجوان لیاقا در اوا. دختر استفاده کند ریپ نیبود کجا قدم بگذارد و چگونه از وجود ا دهیفهم

نام داشت بدست » شوکت«را که  ازیساده توانست دل مادر ن یلیخ نیبنابر ا.کرد یخوب فکر م.گفت یخوب سخن م

شوهر نخواهد  يگریکفش کرد و به پدرش اعالم کرد که جز به اقا به کس د کیرا در  شیدو پا زیشوکت ن.اورد
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.ازدواج منصرف کند نیرا از ا رشکرد تا دخت یسع یلیخ»ن الدوله«کرد

 تیرضا ناچار تن به» ن الدوله«.دیاو در ا يشده به همسر یبیخواست به هر ترت یشوکت به اقا دلبسته بود و م.نشد  یول

.مثل اقا در اورد يریبه او بود به عقد جوان گمنام و ناشناس و فق شیها یکه همه دلبستگ يداد و تنها دخترش را دختر

 یم یدچار حالت.شدمیم جهیو من کم کم دچار سرگ...جانیاز ه یاوج.بود دهیبه اوج خود رس رمردیشگفت پ داستان

 دهیرا نشن يتا کلمه ا.متمرکز ساخته بودم تا بهتر بشنوم میش هاتمام قدرتم را در گو.  ستیشدم که قابل وصف ن

.نگذارم

:مرد ادامه داد ریپ

جوان را به مقام برساند،شهرت و  نیا ستیبا یبود و او م»ن الدوله«اقا داماد  گریحاال د.دست اقا را گرفت»ن الدوله»_

مقام  کیبرد هرسال  شیپ...جلو برد جیرا به تدراقا را وارد دستگاه خودش ساخت و او .فراهم کند شیبرا ایو ب ایک

استفاده  تیتوانست از موقع یم یبود و به خوب اریو هوش ركید،زاقا هم زرنگ بو.شتریحقوق ب کیباالتر وهر سال 

اما اقا جاه .نداشت» ن الدوله«از  یبود که خود اقا در قدرت و شهرت دست کم دهیرس ییکم کم کار به جا گرید.کند

... خواست یم ولاو پ.کرد یاقا را قدرت و مقام قانع نم گریحاال د. اکتفا کند نیتر از ان بود که به هم صیحر طلب تر و

ن «به کمک اقا امد و  زیتصادف ن.نشاند یبود که هوسش را فرو م میو برق زر و س خواستیطال م...خواست یثروت م

 یقلهکش نشسته بود و ارام ارم مشروب متخت فرش کرده در باغچه بزرگ  يغروب که رو کروزی» الدوله

 یو نم دیترس یم» ن الدوله«اقا بود،او که از قدرت  يبرا دهمژ نیبزرگ تر» ن الدوله«خبر مرگ !خورد،سکته کرد و مرد

به خصوص که تمام ثروت .نداشت يخود د يرو شیپ گرید نکیکه داشت جامه عمل بپوشاند،ا يتوانست به نقشه ها

سال اقا با طرح  کیو به فاصله  دیمردم به قارون معروف بود به تنها دخترش شوکت رس شیکه پ» ن الدوله«حساب  یب

ثروت را بخود منتقل کرد و شکوت را که حامله بود،طالق  نیتمام ا یچند سند قالب میحساب شده و تنظ قشهن

دختر جوان و  کیاقا عاشق  دیشد و فهم وسیدل اقا را به دست ارورد و چون ما دیتالش کردتا شا اریشوکت بس!داد
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داشتند و ثروت از  یقدرت شیکه کم و ب ییها شیبا کمک دوستان پدر و اقوام و خو دیشده است،کوش بایفوق العاده ز

 وهیجرات نداشت به خاطر ب چکسیه. دیبا او جنگ شدینم.شده بود  والیه گریاما اقا د.دست رفته را مجددا به چنگ اورد 

و شوکت  افتیشد ،خاتمه  هیعدل ریاقا وز یوقت زیپشت پرده ن ين جنگ بدهد و تمام کوشش هازشت به اقا اعال یزن

پرداخت و تمام  یبه زندگ دادیبه او م شیکه دائ یاندک انهیو با ماه دیخز يغم به بغل گرفت و به گوشه ا يزانو رناچا

.ردیو را از اقا بگپسر بتواند انتقام ا نیا دیکه شا يرا به پسر کوچکش بست تا روز دشیام

:گفتم یو گنگ یجیمست ،با گ يادم خا مثل

:و گفت دیلبش را به دندان گز رمردی؟پییبگو یخواه یچه م...فهمم یاصال نم...فهمم یمنظورت را نم_

 یکه م يازین.بود ازیپسر کوچک همان ن نیا. دیبله منظورم همان است که شما فکر کرده ا... دیا دهیدرست فهم_

:دمیکش ادیو ثروتش را به او باز گرداند ،فر ردینتقام مادرش را بگخواست ا

برادر بهار و باران بود ؟ ازیپس ن_

:گفت رمردیپ

.برادر باران و بهار بود ازیبله ن_

:دمیوار پرس وانهید

پس باران با برادرش ازدواج کرده بود؟_

:با تاثر جواب داد رمردیپ

حاال .بغلتم نیزم يرو هوشیبود ب کینزد دمیموضوع را فهم یده بود و من وقتبله باران با برادرش ازدواج کر_

 ازیکه ن گفتمیاگر به انها م ایموضوع تازه را به بهار و باران اطالع دهم؟ا نیتوانستم ا یچه کار کنم ؟چگونه م دانستمینم

صبر  نکهینداشتم جز ا يپس چاره ا...نه کردند؟ حتما یباور م ردیبگ انهابرادرشان است و قصد دارد انتقام مادرش را از 

...به من نشان دهد یکنم و منتظر بمانم تا گذشت زمان راه حل
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**********

:به خانه بودم صدا کرد و گفت لیمرا که مشغول اوردن چمدانه از اتومب ازیاز ماه عسل بازگشتند،ن ازیباران و ن یوقت

!!میخانه خاتمه بده نیبه خدمت شما در ا میر هستکه ناچا میمتاسف هست اریهم من و هم باران بس_

اما به هر .را بفشارم تا خفه شود شیو انقدر گلو اندازمیاو ب يگرفتم خود را رو میلحظه تصم کی.دیبه صورتم دو خون

:او حرفش را ادامه داد.کردم يبود خود دار یبیترت

که بخاطر  دیباش یم يکرده ا لیمرد تحص ،بلکهدیستیکرد که شما مستخدم ن فیمن تعر يسفر باران برا نیدر ا_

...دیجا مانده ا نیبه پدر باران ا يوفادار

:او اضافه کرد. ستمیهم جواب ندادم و در سکوت کامل به او نگر باز

.میشما را تباه کن ندهیو ا یکه زندگ میشو ینم یوجه راض چیاست،اما من و باران به ه نیشما قابل تحس يوفادار_

:ادامه داد ازین.ستادیا ازیکم کم جلو امد و کنار ن دادیگوش م ازین يتا ان موقع از داخل اتاق به حرف ها که باران

من . میرا جبران کن يهمه وفادار نیکه حتما دور از انتظار شماست ا یجالب اریخواهم،به نحو بس یم لیدل نیبه هم_

ه است و از شما خواسته که پس از انکه باران بچه دار شد ام ك مرحوم بهار تمام ثروتش را به شما منتقل کرد دهیشن

است؟ د،درستیثروت به بچه باران منتقل کن نیا

:شکست جواب دادم یلرزان که کلماتش در دهانم م ییصدا با

....درست است....بله _

:گفت

....حامله است.... باران میمن خوشوقتم که به شما بگو...خوب اریبس_

دانستم که بچه  یم ابمیرا در ازین يبه باران نگاه کردم تا صحبت ادعا دمیلرز.امد نییدر مغزم پا یحرف مثل پتک نیا

از . نداشت که باران حامله باشد یلیدل نیبنابرا. خواست باران را بکشد یاو م. است ازیدار شدن باران برخالف نقشه ن
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درست است .با هم ازدواج کرده و بچه دار شده بودند يو برادر خواهر. نفرت و وحشت برقلبم چنگ انداخته بود یطرف

 دیهم واقعا خبر نداشت، شا دیشا. باشد یزن خواهرش م نیدانست ا یکه م ازیدانست ن یموضوع را نم نیکه باران ا

چشم  يرو. رفت جیسرم گ. ردیماجرا را به او نگفته بود تا او راحت تر و ساده تر بتواند انتقام بگ قتیهم مادرش حق

به پا کرده  اهویدر مغزم ه یتند پراشوب و وحش يهمهمه ا. دهانم تلخ و بد مزه بود.شده بود دهیکش یاهیپرده س میاه

:گفت دیکه سکوت مرا د ازین.بود

و در عوض  دیاو به باران منتقل کن تیکه ثروت بهار را طبق وص میاز شما خواهش کن میخواه یمن و باران م...بله_

د؟یکند،موافق هست نیرا تام تانیندیبرساند و ا تانیتواند شما را به تمام ارزوها یکه م ید،پاداشیریبگ یپاداش مناسب

کنم  یچون قادر نبودم در همان لحظه تمام جوانب کار را برس رمیبگ میتوانستم تصم یکرد چون نم یفکرم کار نم چون

:گفتم

...نممورد فکر ک نیدر ا شتریب دیبا.دیساعت مهلت بده 24به من _

:گفت ییبا خوش رو ازین

...دیعمل کن دیخواه یهر طور که م...ندارد یاه دوست من مانع_

 ازیکردم ن یکار موافقت نم نیاگر با ا. شده بودم ریاس يکشنده ا یبر سر دو راه.به اتاقم رفتم وسیو کوفته و ما خسته

را به بهار و باران  شیصورت او بردارم و چهره اصل توانستم ماسک از یانداخت و من نم یم رینقشه قتل باران را به تاخ

ندارد و ممکن بود در محضر  ياست و اعتبار یدانستم اسناد بهار قالب یمکردم که خودم  یاگر موافقت م. نشان دهم 

در . به نجاتم باشد يدیانکه ام یفرو رفته بودم ب دیدر مرداب ترد. بهار برمال شود یموضوع فاش شود و راز خودکش

امواج خروشان و  نیبادبان افکار مرا بر ا یاغاز شده بود و زورق کوچک ب نیسهمگ یمتالطم درون من توفان يایدن

 نیو سهمگ دتریهر لحظه شد ازیوجود ن ینبود و توفان،توفان لعنت دایاز دور پ يکرانه ا.افتی ینم یساحل نجات وانهید

از  نیسرافکنده و مشوش و اندوهگ. ساختیروبرو م يو نابود یستینبا خطر  شتریبادبان را ب یزورق ب نیو ا دیوزیتر م
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را  زیناچار بودم به سراغ بهار روم و همه چ گریبار د کیبکنم؟  یستیبا یبود؟چه م هچ فیحاال تکل. انجا خارج شدم

له شده که باران به عقد برادرش در امده و از او حام میبگو.برادر شماست ازیکه ن میبگو. اعتراف کنم شیبرا

....در چنگ من است نکیکنند ا یم الیکه خ یثروت. خواهند یکه انها از من ثروت تو را م میبگو.است

بود که  نیچند روز مانند ا نیهم یط! بهار چقدر شکسته و فرتوت شده بود؟ نیا...ایبه خانه عمه بهار رفتم خدا سرانجام

 اریدو ش شیشانیپ يرو...بدون بهار یقرن...تان تلخ و اندهناك حرمان و زمس زییپر از پا یقرن.بر او گذشته است یقرن

 یاز شکنجه کاه ایهولناك برخاسته و  یمانیکه از بستر زا یمانند زن شیو دراز دهان گشوده بود و کنار ابها قیعم

نداشتم  یانتو گریبه من نگاه کرد که د. شده بود زیافتاده و زشت غم انگ نییپا بیغر يامده به نحو رونیوحشتناك ب

 يجسد يبرلبها که يمانند خنده ا یپوچ و ته يان وقت با خنده ا.بودم دیکه چون خود او شکسته و غرق شده و نا ام

:بندد گفت ینقش م تیابد يروح برا یسرد و ب

انها خوشبختند؟_

:انداختم و جواب دادم نییرا پا سرم

.مرحله نقشه اش را اغاز کرده است نیدوم ازین_

:دیپرس يخورد و به تند یتکان. دییگرا ياش به زرد دهیپر رنگ

را به خانه اورده است؟» خله ریام«چطور مگه؟_

:دادم پاسخ

!هنوز نه_

:دیو پرس دیکش يکه ارام شده است،نفس بلند یکس مثل

؟یپس چ_

:گفتم
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.ستبه من منتقل شده ا یکه طبق ان اسناد قالب یثروت.خواهند یانها ثروت شما را از من م_

:قالب کرد و گفت د،بهمیلرزیرا که سخت م شیدستها

از؟ین ایباران  ؟یک_

:گفتم تیعصبان با

.ساعت مهلت داده اند تا ثروت شما را به انها بازگردانم 24من  کند؟بهیم یچه فرق...هر دوشان_

:گفت

؟یچ یاگر امتناع کن_

:دمیغر

...توانم امتناع کنم ینم-

:تعجب سوال کرد با

خرچرا؟چرا؟ا_

:پروا دستش را گرفتم و گفتم یب

...دیبس است تو با يباز يگرید...تو اعتراف کنم شیرا پ زیاست که من همه چ دهیوقت ان رس گرید...گوش کن بهار_

:و امرانه گفت دیکش رونیمن ب يمرا قطع کرد،دستش را از دستها حرف

؟یکن ياز دادن ثروت من به انها خوددار یتوان یچرا نم دمیپرس_

:دادم جواب

که موجود است من  یشما وطبق اسناد و مدارک تیکه طبق وص کنندیم تیوقت انها از من شکا د؟انیستیچرا متوجه ن_

گردد  یکنند و کار به دادگاه بکشد ان وقت راز شما فاش م تیشکا یشما عمل نکرده ام و وقت تنامهیوص طیبه شرا

.بوده است یقالب زیو همه چ دیکه شما نمرده ا شودیمعلوم م یحت. است یشود که همه ان اسناد قالب یمعلوم م
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:فکر کرد و گفت یکم

.کنند تیتوانند شکا یانها نم_

:دمیپرس

د؟یمن یطور فکر م نیچرا ا_

:داد جواب

 کهیلداشته باشد در حا يکه او فرزند یثروت مرا به باران منتقل کن یتوان یتو م ینامه من وقت تیطبق وص نکهیا يبرا_

.حاال ندارد

:ممکن است بر روحه او وارد کند،گفتم ینیانکه متوجه باشم،اعتراف من چه ضربه سنگ یب

.در راه دارد يباران فرزند یول_

وحشتناك  یو حالت دهیپر رونیاز حدقه ب شیچشم ها.باز ماند مهیدهانش ن.خو خشکش زد يبرق گرفته ها برجا مثل

.به خود گرفت

با خودش  کهیماند و بعد مثل کس زیبه همان حال هول انگ قهیچند دق.خواهد شد یدچار سکته قلب کردم هم اکنون فکر

:گفت يبا ناباور زندیحرف م

؟...ازیاز ن ؟ی؟از ک...؟حامله است...حامله است_

:بدون پرده گفتم لیدل نیحرف بزنم اعتراف کنم و به هم میرا به او بگو زیبود که همه چ دهیموقع ان رس گرید

....از برادرش یعنی..... ازیازن بله

:دیکش ادیفر

!!!!يا وانهیتو د_

:بلند جواب دادم يصدا با
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و هر روز  دینیب یو اطرافتان را نم دیرا بسته ا تانیدو خواهر که چشمها.دیا وانهیشما دو خواهر د.ستمین وانهیمن د...نه_

شما  يچرا با هر دو ایبا شما ازدواج نکرد؟  ازیکه چرا ن دیوقت فکر کرده ا چیه یراست دیکن یتازه اغاز م يباز کی

که بالفاصله پس از  دیزن نداشت و متوجه شد دیدیدارم در حال که د ننمود؟چرا به شما به درغ گفت ز يعشق باز

ا شما ب ازین یعلت دشمن دیا دهیوقت از خود نپرس چیکه ه دیهست وانهیشما با باران ازدواج کرد؟ بله شما د یمرگ قالب

 نیتر کینزد یحت نکهیمگر نه ا د؟یهست گریکه شما دو خواهر از هر نظر شکل همد نستیمگر نه ا ست؟یدو خواهر چ

 نهیچه بود که دست رد به س لشیپس دل کنم؟یاز اوقات شما دو نفر را باهم اشتباه م ياریخود من بس یو حت انیاشنا

:زدیم ادیو فر تسیگر یبلند م يبا صدا.افتاد هیبهار به گر.شما زد

....را بگو زیهمه چ....خواهم بدانم یم...بگو_

:رسا گفتم يصدا با

همه ثروت  نیکند که پدرتان ا فیتعر تانیبرا دیو مجبورش کن دیو بپرس دیرا صدا کن د،اویاگر به عمه خود اعتماد دار_

گوشه  نیبرج عاج خود، از ا نیاز ا.دیکن قیتحق دییایب...است ازیپول ها متعلق به مادر ن نیهمه ا.را از کجا اورده است

 کیمخروبه تار نیجغد در ا کیمثل  یمسلم است که تا وقت. دینیرا بب قیحقا دیتا خورش دییایب رونیخود ب کیتار

.دید دینخواه يزیچ یکیتار د،جزینشسته ا

:زد ادیفر.را به خروش اورده بوداو  یمیعظ يروین. دیلرزیم جانیو سراپا ه وانهید ن،یجا بلند شد شتاب زده ،خشمگ از

....عمه جان....عمه جان_

 يو با صدا دیبه طرف او پر نیخشمگ یبهار مانند پلنگ. بود وارد اتاق شد دهیکه فوق العاده فرتوت و خم رشیپ عمه

:دیبلند پرس

داشته است؟ زین يگریراست است که پدرم قبل از مادر من زن د_

:گفت ینشسته بود باسادگ نیزم يرو یکه از فرط ناتوان رزنیپ
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.کردم پدرتان سفارش الزم را در موقع مرگ کرده است یم الیمن خ د؟یمگر خبر نداشت_

:دیکش غیج بهار

را ؟ یسفارش ک ؟یچه سفارش_

:با صداقت جواب داد ریپ زن

...سفارش شوکت الوله را_

:هم بالفاصله اضافه کرد بعد

دور از جان تو درست مثل . بود بایقشنگ و ز یلیمادر تو خ یدانیبا او بد کرد،م یلیخ امرزتیاخر مادرجان،پدر خدا ب_

...عقلش را از دست داد و بعد دیپدرت او را د یوقت. تو بود يحاال

:نگاه نشده بود گفت نیا یمتوجه نگاه او و معن ییبهار که گو.به من انداخت يزن نگاه تند ریپ

...بگو..ستین هبیغر یدانیاو که م...بگو عمه جان_

:و ادامه داد دیکش یزن اه ریپ

 دیدانست ، ثروت شوکت الدوله را باال کش یپدرت خدا رحمتش کند، زرنگ بود فوت و فن کار را خوب م.... گهیبله د_

...کردیخواست م یدلش م يهر کار یشناخت یتو که اخالق پدرت را م... 

:دیگرفته بود پرس واریرا به ددستش  افتادنین يدر امده و برا يکه از پا بهار

شوکت الدوله از پدرم بچه هم داشت ؟_

:فکر کرد و گفت رزنیپ

که  دمیموقع هم شن کی...ندارم يبعد از ان خبر گرید. او را طالق داد حامله بود یکه وقت دمیمادر جان ؟ شن یدانیم_

...دهد یو به او پول م ردیگ یسراغ او را م یپدرت بعد از فوت مادرت گاه

 يرو. امد یم نییو پا دیغلت یم شیشانیدرشت عرق به پ يدانه ها. داد هیتک واریبه د.نشست  نیزم يرو بهار
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چند در  یلحظات. رفت یم نییاش با شدت باال و پا نهیس. زدینفس نفس م. از خون گرفته بود يرا پرده ا شیچشمها

بعد . برسد انیاست عمر جهان به پا کیدنز ییشد که گو يسپر يلحظات طور نیا. گذشت قیو عم نیسنگ یسکوت

خوانده شد  شیاز چشم ها یتحکم و بزرگ منش م،یاراده و تصم افتیباز شیخود را در پ شیماه پ نیناگهان حالت چند

.ردیگیبه حمله م میکه تصم دیگرد یمانند فرمانده. 

:امرانه گفت یرا به طرف عمه اش کرد و با لحن شیرو

...دیتنها بگذار ما را کنمیخواهش م_

:دیمقدمه از من پرس یانوقت بهار ب. رفت  رونیاش همان طور که متعجب وارد اتاق شده بود ،مبهوت ب عمه

گونه  نیتو چرا ا ؟يرا در خانه ما تلف کرد تیو جوان یتو چرا زندگ ؟يراز بود نیچرا دنبال کشف ا نمیبگو بب...تو_

؟يوارد ماجراها شد

:گفتم باال انداختم و شانه

د؟یسوال افتاده ا نیچرا به فکر ا_

:دیبعد با خشم غر زیو هراس انگ بیعج يخنده ا د،یخند

.نمیاطرافم را بهتر بب خواهمیرا گشوده ام و م میچشم ها... شده ام داریب گرید نکهیا يبرا_

:شتاب جواب دادم یکم با

.دانمیپدر شما م ونیخود را مد یکه من زندگ یدانیم_

زوزه  يقهقهه در گوش من صدا نیا یاز هر گونه رنگ و نشاط انسان یخال يقهقهه ا. به قهقهه شد لیتبداش  خنده

ان وقت با لحن .  دهدیرا نشان م شیبود که گرگ گرسنه مرگ از پشت پنجره دندان ها نیمانند ا. کفتار را داشت 

:گفت يزننده ا

هم  شیکه اکنون استخوان ها يمرده ا! به مرده  ؟یبه چ يوفادار ؟يوفادار! خورم  ینم بیفر گریمن د! مسخره_
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ادامه  التتیبه تحص یتوانست یتو که م يهمه مدت را در خانه ما مانده ا نیچرا ا... است؟ زودباش راست بگو دهیپوس

به  یتوانست یتو که م یو حت یادارات دست و پا کن زا یکیدر  يخود شغل ابرومند يبرا یتوانست یتو که م ،یده

؟یبمان یباق شخدمتیپ کیدر لباس  يچطور حاظر شد يشو استیو مرد س یپدرم جامه عمل بپوشان يرزوهاا

 یدر همان لحظات نیکه در ان چند لحظه سکوت سنگ دیرس یبه نظرم م. شد یم دهیاز جنون د یرنگ شیحرف ها در

. بودم  دهیمعهذا من هم به لحظه موعود رس .او عقل خود را از دست داده است .  دیرس یم انیداشت به پا ایکه انگار دن

. را به خاطر عشق او تحمل کرده ام  يخفت و خوار نیا هاعتراف کنم که عاشق بارانم و هم ستیبا یکه م يلحظه ا

 ینم يزیچ میعظ يبلند سد واریجز بن بست جز د گریبود که د دهیرس يهمه ما به نقطه ا ینبود زندگ يچاره ا یوانگه

دختر عقلش را  نیا ایا دمیشیاند یکردم و م ینگاهش م رهیخ رهیخ کهی؟ در حال میرا سکوت کنم و نگوپس چ.  دمید

از دست نداده است؟

:گفتم

د؟یرا بدان قتیحق دیخواه یپس م_

:داد جواب

....محض را قتیحق....بله _

:دمیپرس

؟ دیشو یناراحت نم_

:کند و با تمسخر و استهزا گفت یو فکرش درست کار نمشده  ینمودم دچار شوك عصب نیقینگاهم کرد که  يطور

!نوا یناراحت ؟ از تو مسخره ؟ حرفت را بزن مستخدم ب_

:و خشم پاسخ دادم تیعصبان ياز رو. نداشتم  ادیرا  رشیدر کلماتش وجود داشت که من تا ان روز نظ يریتحق چنان

!ق استعاش زیمرد مسخره ن نینوا ، ا یمستخدم ب نیا نکهیا يبرا_
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:زده گفت رتیح

؟ یعاشق ؟ عاشق ک_

:جا بلند شدم و گفتم از

!عاشق باران_

:را گرفت و گفت بانمیگر.دیبه صورتم چنگ کش. به طرف من حمله کرد .  دیجا پر از

شق او از من دارد که همه عا شتریب زیچه چ یباران لعنت نیفهمم ا یمن نم...باران...؟ باران  یتو هم عاشق باران هست_

شوند ؟ یم

:باز کردم و گفتم بانمیرا از گر شیدست ها ارام

.ستیشما حالتان خوب ن_

:زد ادیخشم فر با

...بهتر است شهیبر عکس حالم از هم_

:طرف در راه افتادم و گفتم به

.میایمالقات با شما ب يرا برا يگریمعهذا بهتر است وقت د_

:گفت تیعصبان با

.میبا هم حرف بزن دیبا ؟ يرویصبر کن کجا م_

:دادم پاسخ

است که گذشتن از ان ممکن  يما سد يرو شیپ. میا دهیما به بن بست رس. است  دهیرس انیبه پا زیهمه چ گرید_

که  میبه او بگو. به او بفهمانم که با برادرش ازدواج کرده است میرا به او بگو زیو همه چ نمیبروم باران را بب دیبا ستین

ها را که کشف کرده ام  زیهمه ان چ یمشت اسناد قالب کیطبق  ستمیاست و من قادر ن یوهمه ان اسناد قالب يتو زنده ا
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.دیا یم شیچه پ نمیو بعد بب میبگو

گرگ  ياورد و دندانها یادم م ادیزوزه کفتار را به  يرا که صدا زیو نفرت انگ یهمان قهقهه شوم و ته.  دیباز خند بهار

:با تعجب گفتم. ساخت یانسان مجسم م يرو شیگرسنه مرگ را پ

؟ يخند یچرا م_

:داد جواب

:دمیاست مگر نه ؟پرس یصحنه جالب_

کدام صحنه ؟_

:خنده اش را بلند تر کرد و گفت يصدا

 من به ياه خدا... وباران در اغوش هم فرو رفته اند،من ناگهان در اتاق را باز کنم ازین یوقت! صحنه امدن من به خانه _

من هم االن با تو ... صبر کن .  نندیب یروح مرا م ایدچار کابوس شده اند و  کنندیم الیخ. دست خواهد داد یانها چه حال

...میایم

:التماس کردم وحشتزده

.... شود ممکن است قلبش حرکت باز ماند وانهیممکن است باران د... کار خطرناك است نیا... دیکار را نکن نیا... نه _

...ذهنش را روشن کنم دیبا. او را اماده کنم دیمن با

:و با اراده گفت مصمم

.از ان خانه متعلق به من است یمیهر چه باشد ن گردمیمن اکنون با تو به خانه باز م... بس است يباز گرید... نه_

:طرفش رفتم و باز التماس کردم به

کرده است؟ تو  یباران چه گناه... نه از خواهرت  يریبگ ازیاز ن دیبا يریانتقام بگ یخواه یتو اگر م...گوش کن بهار _

داد او را  بیمار خوش خط و خال همان گونه که تو را فر نیا از،ین نیا. خورده است بیاو معصوم و پاك و فر یدانیکه م
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.ندینکن که او لطمه بب يپس کار. داد بیفر زین

:دیکش ادیفر بهار

کار من به باران  نیچطور ممکن است ا. باز گردم میخواهم به سر خانه زندگ یمن م ییگو یفهمم تو چه م یمن نم_

صورت اگر بفهمد من  نیاست که در ا نیاو مرا دوست دارد و از مرگ من اندوهگ ای ستیلطمه بزند؟ از دو حال خارج ن

 ای. ردیگیفرا م یمانو قلبش را شاد کشدیپرد و مرا در اغوش م یشود به طرف من م ینمرده ام و زنده ام خوشحال م

 دنیخوب در ان صورت بهتر است از د. از مرگ من خوشحال است . دشمن است کنمیبرعکس ان طور که من تصور م

...و ردیوحشت کند سکته کند بم ختهیمرده از گور گر کی

:و گفتم دمیحرفش را بر یاوقات تلخ با

. تو دچار شک خواهد شد دنیارد و چه دشمن تو باشد از داو چه تو را دوست بد.  ستین یکنیطور که تو فکر م نیا_

را  یکه سر خاکش رفته و فاتحه خوانده است کس یپندارد ،کس یرا که ادم مدتهاست مرده م یاخر فکرش را بکن کس

ند اگر اعصابش از فوالد و قلبش از سنگ هم باشد باز در یاو شرکت کرده ناگهان در مقابل خود بب میکه در مجلس ترح

.کنترل خود را از دست خواهد داد يحادثه ا نیمقابل چن

:و گفت دیرا در هم کش شیباشد ابروها دهیبه مغزش رس يفکر تازه ا نکهیمثل ا بهار

.دارم يشنهادیمن پ_

:دمیپرس. است  دهیکش يباز نقشه ا دمیفهم

؟يشنهادیچه پ_

:داد جواب

!میکن يبا هم معامله ا ایب_

؟ يچه معامله ا _: رام گفتمخونسرد و ا همچنان
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:پندارد گفت یم یدارد و قطع مانیا دیگو یبه انچه م نکهیقاطع مثل ا یلحن با

.اورم یتو در م يبه همسر. رسانم  یمن باران را به تو م_

 به میتصم یکه بهار وقت دانستمیم.بدنم احساس کردم  ریرا ز يتند ید،داغیخون به صورتم دو. قلبم تند شد  ضربان

 دمیپرستیباران را م... وانهیعاشق د کی.خوب من عاشق بودم . دهدیکه هست ان را انجام م یبی،به هر ترت ردیگیم يکار

بخصوص که حاال بهار ،بهار مصمم و با اراده .بزنم  يهر کار بهبه او حاضر بودم دست  دنیرس يبود که برا یعیو طب

تب  یبا حالت.گرفته بود  نکاریبه ا می،تصم دادینحو احسن انجام م را به يبا تجربه هر کار ریمد کیکه چون  ي،بهار

:کرده و گنگ گفتم

؟ دیخواهیدر مقابل چه م_

نرخ  خواهدیکه م یمثل کاسب. کردمیاحساس م شیلبها يمحو ودور وگنگ را رو ينگاه کرد ،لبخند میبه چشمها قایدق

:جنس خود را باال ببرد گفت

،تو  ستیچ یدانیونم...قشنگ است...باستیز.پارچه طالست کی.تکه جواهر است  کید؟دار یباران چه ارزش یدانیم_

است  دهیاز سنگ مرمرتراش] انژ کلیم[ای]رودن[است که بدنش را  نیمانند ا. يا دهیوقت او را برهنه ند چیهم ه

..ستیچه عطر کهنه مست کننده ا یدانینم...را دارد  خیعطر گل  حهیبدنش را شهیشه،همیهم...اه...

:خشم گفتم با

؟ دیخواهی؟در مقابل باران چه م دیخواهیچه م دییبگو_

است ادامه دادك دهیمن را نشن ياصال صدا نکهیا مانند

 يکه به خاطر او دست به هر کار دهمیحق م ازیمن به ن...شودیانسان در اغوشش جادو م.سحر کننده است _

...مستخدم منزل پدرش ازدواج کند کیواهد شد با حاضر نخ یکه باران به سادگ یدانیخوب م...بزند

:زدم ادیفر
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...ستمیکه من مستخدم ن دیدانیشما هم م-

:گرفت و همچنان حرف زد دهیحرف را هم ند نیا او

او  شیخود را پ ازیحتما ن...اراده است  یکرد ،او در مقابل پول ب یاو را راض توانیکه چگونه م دانمیپس فقط من م_

...جا زده است که ونریلیم

:گفتم نیخشمگ

...در بساط ندارد یاست و اه زیچ یمعلم ساده و ب کی ازیکه ن دانستیاو م-

ادامه دادك بهار

که او را  دانمیمن م.  شناسمیم ی؟من که خواهرش هستم او را بهتر از هر کس یدانی؟تو چه م يتو چه کار دار یول_

 بخشمیمن تمام ثروتم را به او م...شومیو از همان راه وارد م. شناسمیو را ممن نقاط ضعف روح ا.کرد یراض دیچگونه با

.تا در مقابل حاضر به ازدواج با تو شود

:دمیکش ادیفر بایتقر

د؟یخواهیخوب از من چه م_

نرخ  خواهدیکه م یمثل کاسب. کردمیاحساس م شیلبها يمحو ودور وگنگ را رو ينگاه کرد ،لبخند میبه چشمها قایدق

:س خود را باال ببرد گفتجن

،تو  ستیچ یدانیونم...قشنگ است...باستیز.پارچه طالست کی.تکه جواهر است  کیدارد؟ یباران چه ارزش یدانیم_

است  دهیاز سنگ مرمرتراش] انژ کلیم[ای]رودن[است که بدنش را  نیمانند ا. يا دهیوقت او را برهنه ند چیهم ه

..ستیچه عطر کهنه مست کننده ا یدانینم...را دارد  خیر گل عط حهیبدنش را شهیشه،همیهم...اه...

:خشم گفتم با

؟ دیخواهی؟در مقابل باران چه م دیخواهیچه م دییبگو_
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است ادامه دادك دهیمن را نشن ياصال صدا نکهیا مانند

 ير کارکه به خاطر او دست به ه دهمیحق م ازیمن به ن...شودیانسان در اغوشش جادو م.سحر کننده است _

...مستخدم منزل پدرش ازدواج کند کیحاضر نخواهد شد با  یکه باران به سادگ یدانیخوب م...بزند

:زدم ادیفر

...ستمیکه من مستخدم ن دیدانیشما هم م-

:گرفت و همچنان حرف زد دهیحرف را هم ند نیا او

او  شیخود را پ ازیحتما ن...اراده است  یل بکرد ،او در مقابل پو یاو را راض توانیکه چگونه م دانمیپس فقط من م_

...جا زده است که ونریلیم

:گفتم نیخشمگ

...در بساط ندارد یاست و اه زیچ یمعلم ساده و ب کی ازیکه ن دانستیاو م-

ادامه دادك بهار

که او را  انمدیمن م.  شناسمیم ی؟من که خواهرش هستم او را بهتر از هر کس یدانی؟تو چه م يتو چه کار دار یول_

 بخشمیمن تمام ثروتم را به او م...شومیو از همان راه وارد م. شناسمیمن نقاط ضعف روح او را م.کرد یراض دیچگونه با

.تا در مقابل حاضر به ازدواج با تو شود

:دمیکش ادیفر بایتقر

د؟یخواهیخوب از من چه م_

:زد قهقه

..یستاره ندارن تا به من بده کیتو در هفت اسمان هم ... یدهتا به من ب يندار يزیاخر تو که چ!یچیاز تو ه_

 شهیدر مغزش ر یدختر که اکنون بدون شک جنون مثل سرطان نیتصور کردم ا. کندیکردم که دارد مسخره ام م الیخ
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را به هم فشردم و گفتمک میدندان ها بردیو تمسخر من لذت م ریدوانده است ،با تحق

.بود ییجا یمزه و ب یب یشوخ_

:و مصمم گفت يو با حالت جد ستادیمن ا يدر رو رو

.اورم یمن باران را به عقد تو درم... یفهمیدارد ،م قتیهمه انچه که گفتم حق کنمینم یشوخ_

:و انقدر قاطع بود که باور کردم و گفتم يانقدر جد حرفش

زن شوهر دار را به عقد خود در  کی توانمیدر امده ،من چگونه م ازیباران شوهر دارد و رسما به عقد ن یول_

.شودیحاضر به طالق باران نم یاسان نیبه ا شود،اویچه م ازین فیاورم؟تکل

:گفت زیوسوسه انگ یلحن با

 م،ازیگویحاال به تو م!خواهمیدر مقابل باران از تو چه م يدیاز من پرس شیپ قهیچند دق.. يشویمتوجه م يهان؟تازه دار_

...يمثل باران را دار يداشتن همسر اقتیکه ل یثابت کن دیبا...و عرضه  اقتی؟لیفهمیم.. خواهمیو عرضه م اقتیتو ل

:جواب دادم صالیاست با

...به اثبات برسانم دیرا چگونه با یستگیو شا اقتیل نیا...اورمیسر در نم يزیشما چ ياز حرف ها... فهممینم_

اش ادم را از راه راست منحرف  بندهیفر يو با زمزمه ها دهدیم بیکه انسان را فر یسیمانند ابل.را جلو اورد  سرش

:کندگفتیم

!ازیبا کشتن ن-

شدو درونم ،مانند  ختهیمذاب ر يسرم کاسه ا يرو نکهیمثل ا.شد  دهیکش یاهیپرده س میچشم ها يرو.رفت  جیگ سرم

تصور کردم .به پا کرده بود  واهیدر گوشم ه بیعج يهمهمه ا. دیجوش یو م دیغر یکه دهان گشوده است ،م یاتشفشان

انگار از .کنم  دایرا خودم پ ازیحل از سر باز کردن ن هرا خواستیم دینبودفشا نیمنظورش ا دیشا...ام  دهیشن یعوض

:دمینه؟پرس ایبود هاست  ییکه اساسا صدا ستمیام که مطمئن ن دهیشن ییخواب بلند شده ام و در خواب صدا
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د؟یچه گفت_

.جواب داد محکم

 یباران را داشته باش یخواهی،اگر م یعشقت را به باران ثابت کن یخواهی،اگر م یو عاشق ییگویگفتم اگر راست م_

،ان وقت  ينفسش را ببر...يریجانش را بگ... یخفه اش کن... یرا بکش ازین دیبا یو در اغوشش بخواب ی،همسرش باش

تو  گریتفاوت که د نیبا ا. میریگیگذشته را از سر م خوشیگددو باره زن.میرسیم مانیو به ارزوها میشویهمه ما راحت م

...داشت یبرد و باران را در اغوش خواه یرنج نخواه

 يکه پر از گلها یباغ.و بزرگ هستم  عیوس یکه در باغ نمیبیباغ م نیدر ا.فرو رفته ام  قیعم یکه در خواب دینظرم رس به

 فیلط ییو هوا عیوس يسبزه زارها دهیسر به فلک کش يدرخت هابزرگ، يها اچهی،در یاب يها لوفریقشنگ ،ن یوحش

روز  نکهیکه با وجود ا نگرمیام که به اسمان م دهیخواب اچهیدرکنار  يچمن ها يرو. زندیدر ان موج م يکه عطرکهنه ا

تنگ در  و باران را شومیسوار زورق م زیمن ن. زندینشسته است و پارو م یباران درون زورق.است پر از ستاره است 

 کی ییجادوکه با اهنگ  میشویوقت هر دو متوجه بهار م نیهم گذارم،دریم شیتشنهام را بر لبها يو لبها رمیگیاغوش م

و  فرستیما م يبرا يدست بوسه ا د،بایا یم شیچرخد،پ یفم رقصدیاب م میامواج مال ي،رو اچهیدر يرو بیوالس عج

من و .ماند  یم عیوس يمثل بستر نیا.و قرمز یو بنفش و اب دیسف يامه ه.رودیدر مه فرو م زیبعد همه چ. شودیدور م

...میزنیدامن گسترده است غلت م تیمه که تا ابد نیا يدر اغوش هم رو مویگردیم ادهیو از زورق پ میشویباران بلند م

:بهار به خود امدم يصدا با

؟یپر سود که از هر جهت به نفع توست موافق معامله نیا ؟بایموافق هست يچرا به خواب رفته ا...حرف بزن...خوب _

سر تکان دادم ك اریاخت یب

.بله موافقم_

:را دور گردن من حلقه کردو گف شیدست ها دویکش ياز شاد يادیفر بهار
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؟یکشیاو را م-

:فتمگ ظیرافشردم و با غ میو من مشغول فشردن گردن او هستمدندان ها ستادهیاالن در مقابل من ا ازیکه ن نیا مثل

...کشمیخود او را م يبا دست ها کشمیبله م_

:زد ادیو فر دیام را بوس گونه

؟یکنیشروع م یخوب ک. يا ستهیو شل قیال يکه تو مرد دانستمیم... دانستمیم...  يهمه ما را نجات داد-

:کرده باشم گفتم يمورد فکر نیانکه در ا یب

 !امشب نیهم_

:به خود فشرد و گفت شتریب مرا

...تو خواهم بود اریمن در اخت یهر وقت بخواه... ياور یکار عالوه بر باران من را هم به دست م نیا با_

:بود زمزمه کرد بندهیو فر ز،اغواگریوسوسه انگ لحنش

.حاال نیهم...یاگر بخواه... یاگر بخواه_

:گفتم. کرد یرش درست کار نمحداقل در ان لحظه فک ای.  ستیکه حواسش جمع ن دانستمیم. را از خود دور کردم او

...خواهم مقدمات کار را فراهم کنم یم...بروم دیبا... صبر کن _

چنان در من قوت گرفته  ازیکشتن ن شهیاند. ها راه رفتم و فکر کردم ابانیدر خ. فکر کردم یلیخ.امدم رونیاو ب شیپ از

بود که از  يا نهیرید نهیاز ک دیشا.شومیعجب مدچار ت شمیاند یبه ان م یپس از گذشت ان همه سال وقت نکیبود که ا

چنان در دل و روح و  ازیفکر ،فکر نابود کردن ن نیا.کرده بود وانهیدعشق باران مرا  یبه راست دیشا.او در دل داشتم 

 فکر در من قوت نیا شد،یم شتریب یکیهر چه تار...کنمیموضوع فکر م نیدوانده بودکه انگار سال ها به ا شهیجان من ر

...کار را انجام دهم نیاست ا یبیکه به هر ترت کردیم تیمرا تقو يفوق العاده ا يرویانگار ن.گرفتیم يشتریب

 چیه...ظلمات وحشتناك يشب ها مهیاز ان ن...شب  مهین! بودم ازیوقت به خودم امدم که پشت در اتاق باران و ن کی
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پرنه شب  چیه يصدا. کرد یدر اسمان پرواز نم يحشره ا چیه.دیجنب ینم یبرگ چیه.شد ینم دهیدر اسمان د يستاره ا

قلب  يصدا. رفتم شیو پ چاندمیرا پ رهیدستگ. سکوت و سکون جهان را فرا گرفته بود. دیرس یبه گوش نم يگرد

توانستم  یرا نم يزیچ یکیدرون تار. دمیشن یم دیکوب یام م نهیس واریام که شتاب زده خودش را به در و د وانهید

،چند لحظه  دمیتخت رس یدو قدم یکیبه  یوقت. باز هم جلو رفتم. دمیشن یتنفس انها را نم يصدا یحت. دهم صیتشخ

غرا صدا  یقلبم که مانند طبل ته دنیطپ ياز صدا ازین دمیترس یم. ارام شود یو اضطرابم کم جانیماندم تا ه خود يبرجا

چه  ازیدانستم بعد از کشتن ن یاصال نم دمیشیاند ینم يزیچ چیبه ه. کردم یفکر نم يزیچ چیشود به ه داریب دادیم

 نیا. دیتاب یباغ به داخل م ياز چراغ ها یکیتخت بود نور  نارکه ک يخواهد امد؟دوباره به راه افتادم از پنجره ا شیپ

سر  يدرست باال.است دهیدر کدام قسمت تخت خواب ازیدهم که باران در کدام طرف و ن صینور انقدر بود که من تشخ

اصال مثل .بودم دهیبه ان فکر هم نرس یکه خوب حاال چگونه او را بکشم؟ تا ان لحظه حت دیانها بودم تازه به فکرم رس

باران توجهم را  يمتکا. بود دهیکرده و عقل و اراده ام را دزد زمیپنوتیانگار بهار مرا ه. شده بودم زمیپنوتیه يادم ها

اهسته دست جلو بردم تا متکا را بردارم باران . متکا قرار نداشت يسرش روبود که  دهیخواب يجلب کرد باران طور

کار را با  نیا. دمیتخت خواب نییپا نیزم يو مانند روح رو دانستمیم دیکه از خودم بع بیعج یزد،با شتاب یدفعتا غلت

 نیدر ا. بود ستادهیسرش ا يباال یتوانست بفهمد شخص یهم بود نم داریاگر باران ب دیانجام دادم که شا یچنان سرعت

در کمر باران قرار گرفت  امو دست او که ار ازین دنیچرخ یول. خود منصرف شوم میخواستم از تصم یلحظات بود که م

بار سر باران فاصله  ننیاهسته از جا بلند شدم ا. ساخت داریحسد را در دلم ب يوالی،دوباره به جان من اتش زد و ه

 یتکان خورد سع ازین. گذاشتم و با شدت تمام فشردم ازیصورت ن يرا برداشتم و ناگهان رو با متکا داشت،متکا يشتریب

 صیرا تشخ يزیمن چ ياما گوش ها. دیکش ادیفر...دیکش ادیو وحشتزده فر دیاز خواب پر ارانب. دست و پا زد. کرد

و مثل مرغ سرکنده  زندیدست و پا م من نیدست و پا تنه سنگ ریز ازیبود که ن نیا دمیفهم یکه م يزیتنها چ. داد ینم

.کوبد یطرف و ان طرف م نیخود را به ا
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:انداختیم نیطن کیوحشت زده باران در اتاق تار يها ادیفر يصدا

...او را نکش...او را نکش...یجان...پست فطرت...قاتل_

طور  نیهم.بود دهیعقلم کش يقلبم و رو ي،رو میچشم ها يرو یاهیو نفرت پرده س دمیشن یصداها را نم نیمن ا اما

از دست و پازدن  ازین یوقت. افزودم یم میبر فشار دستها شریب زیو هر لحظه ن دادمیفشار م ازیصورت ن يمتکا را رو

شده بودچشم  اهیصورتش س. صورتش برداشتم يرااز رو م،متکاماند، او را رها کرد يحرکت بر جا یافتاد و خاموش و ب

ترس  کیشکنجه وحشتناك  کیاز  ياثر. زده بود رونیاز حدقه ب يزیوضع رقت انگ به يگریبسته و د یکی شیها

 دمیتازه فهم. شدیم دهیصورتش د ياحساس شگفت و خارق العاده رو کیاز  يزیاوهام انگ هیمبهم و فوق العاده و سا

بودم شتابزده متوجه  افتهی یکشانده بود ، خالص زیکه مرا به ان قتل هول انگ يمرموز زمیپنوتیتازه از ه. ام هچه کرد

 یکیدر ان تار ایشد و ا هوشیب ینبود که او چگونه و ک ادمیوجه  چیبه ه. تخت افتاده بود يرو هوشیاما او ب. باران شدم

را داشتم که به او اطالع  یو حال کس دیچک یم میعرق از سر رو. دیلرز ینه ؟ تمام بدنم م ایمرا شناخت  رگونیو ق اهیس

در را  نکهیو هم دمیدو رونیسر از پا نشناخته از اتاق ب. جانش را خواهند گرفت گریه تا دو ساعت دداده بودند ک

:زدم ادیربدون مقدمه ف. بود و لبخند بر لب داشت ستادهیارام ا. بهار برخورد کردم نهیبه س نهیگشودم ، س

...او انجاست...او_

:دمیکش ادیبلندتر از دفعه قبل فر. داشتسکوت کامل به من نگاه کرد همچنان لبخند بر لب  در

...من او را کشتم...یفهمیم...من او را کشتم_

:جواب داد يخنسرد با

...دمیرا د زیهمه چ... بله_

:و ادامه داد دیوقت به قهقهه خند ان

کمک خواستن  زدن ادیاو که مشغول فر! یو احساس کن ینیبب دیکه مرا د یحالت باران را ، به هنگام یتوانست یکاش م_
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و دچار  ندیب یخواب م کردیم الیو خ دیمالیرا م شیچشم ها اریاخ یخفه شد، ب شیمن ، صدا در گلو دنیبود با د

...کابوس شده است

مجلس رقص پر شور از  کیلذت بخش از  ینیشب نش کیکه انگار از  گفتیحادثه سخن م نیاز ا یبا چنان لذت بهار

:التماس گفتمبا . دیگویسخن م بایمنظره ز کی

چه کار کنم؟ دیحاال من با...حاال_

:را باال انداخت و گفت شیها شانه

 ازیکه اگر ن میبه او ثابت کن دیبا. با برادرش ازدواج کرده بود میو به او بفهمان میاوریباران را به هوش ب یکمک کن دیبا

....يبه او کرده ا یت بزرگکه تو چه خدم میمتوجه اش کن دیبا...دیرسیشد ، او به قتل م یکشته نم

:لکنت جواب دادم با

...به سراغ من خواهند امد و مرا سیپل نیزود مامور ای رید... را کشته ام يمن مرد... من قاتلم یول... یول_

:را قطع کرد و گفت حرفم

؟ ي، تو چه کار کرده ا فهمدیم یچه کس... یکنینه اشتباه م_

:دمیشدم و غر کینزدقدم به او  کی نیو خشمگ یعصبان

بشر را که تا چند  کیانسان را  کیمن . متوجه نشود یکشته ام که کس يچطور ممکن است نفهمند؟ مگر من پشه ا_

....در اوردم ياز پا رفتیراه م زد،ی، حرف م کردیم یزندگ دیکش یساعت قبل نفس م

 یاختالالت روح کیبود که او دچار  نیقیمن  يراب. که او عقلش را از دست داده است دمیفهمیم. به فکر فرو رفت بهار

و چه  کندیچه فکر م نمیخواستم بب یمعهذا م. دهد صیگذرد تشخ یکه در اطرافش م ییزهایتواند چ یشده و نم دیشد

:گفت. دارد یمیتصم

.کرد شودیچه م مینیتا بب میحاال داخل اتاق شو_
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چشم جسد که باز بود،  کیان . ممکن بود ریغ میمقتول،برا جسد دنید. جرئت نداشتم قدم به داخل اتاق بگذارم من

و  ستادمیهم انجا پشت در اتاق ا لیدل نیبه هم. زدینگاه به جانم اتش م نیکرد و ا یمسخره مرا نگاه م يانگار به نحو

:گفتم

.اتاق وارد شوم نیتوانم به ا ینم گریمن د_

:دیافتاده است پرس یداند درون اتاق چه اتفاق یندارد و نم یاطالع انیوجه از جر چیکه به ه یلحن شگفت مثل کس با

چرا؟ مگر داخل اتاق چه خبر است؟_

:گفتم ظیرا به هم فشردم و با غ میها دندان

که به دستور سرکار خانم به قتل  يجسد مرد... زیوحشتناك و هول انگ يجسد. جسد افتاده است کیداخل اتاق _

.است دهیرس

نور  ریدر ز. چراغ را روشن کرد رفتیم يو همان طور که به ان سو دیتاق را گشود و به طرف تخت دووار در ا وانهید

 ونیو بعد نا گهان ش ستادیسر جسد ا يباال يچند لحظه ا. دیرس یتر و شگفت تر به نظر م زیتند چراغ جسد رقت انگ

:دیکش

مگر  د؟ی؟ او را کشت...پست فطرت ها چرا.... قاتل ها. اند ؟ مرد محبوب مرا کشته...را کشته اند ازین... من  يخدا يوا_

او چه کرده بود؟

و  نیتلخ و اندهگ. ستیجسد گذاشت سر و صورت جسد را غرق بوسه ساخت و به شدت گر نهیس يسرش را رو وبعد

:گفت هیهق هق گر انیو در م... ،زار ، زار  زیتاثر انگ

تو نمرده ...توانم باور کنم ینم...يتو نمرده ا...نه...نتقام تو را خواهم گرفتمطمئن باش ا...مرد محبوب من... من ازین_

....گذارم تو را از من دور کنند یکه من زنده ام نم یتا وقت...کرد یخواه یتو در کنار من زندگ. يتو زنده ا...يا

چطور ممکن بود؟ چطور ممکن . دمکر ینگاه م یصحنه باور نکردن نیبه ا.  دمیلرزیبودم و م ستادهیدر استانه در ا من
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نفر تا چه اندازه تحمل  کیدارد؟ مگر  شیچقدر گنجا یمگر باور انسان. را باور کنم  یدر پ یاتفاقات شوم و پ نیبود ا

؟ همان  ستیگریم یبه تلخ نیچن نیجسد افتاده و ا يبهار بود که رو نیواقعا ا ایا...منتظره را دارد ریو غ بیحوادث عج

من  يخدا... را بکشم؟ نه ازیدر اغوس من انداختن بهار ، ن يخواهرش به بها يکرده بود ؟ به بها قیرا تشوکه م يبهار

...کنند یم یحکمفرمان خانه نیدر ا نیاطیش. شده است نیخانه نفر نیا... مرا ببخش ایخدا... توانم باور کنم  ینم... 

********************************

هر لحظه  کردمیکه من احساس م دیلرزیو بدنش چنان م دیچک یم شیعرق از سر و رو. کرد سکوت گریمرد د ریپ

 یصبح تابوت شب را بدرقه م يریو رنگ ش زدیدر افق جوانه زده م دهیسپ گرید. فرو افتد یصندل يممکن است از رو

چه بوذد هنوز داستان او تمام  اما هر. نشسته ام رمردیپ نیسخنان ا ياست که من پا یدانستم چه مدت طوالن ینم. کرد

 رمردیخود پ م،یمن به سخن ا نکهیشگفت مطلع شوم قبل از ا يماجرا نیاز سر انجام ا ستیبا یهنوز من م. نشده بود 

:دوباره شروع کرد

و  و مهربان شدند کرنگیو  یمیروز بعد هر دو خواهر با هم ، مثل اول صم...ندارم تانیبرا یحرف گریبه بعد د نجایاز ا_

تلفن کردند و  سیبود که به پل نیاقدامشان ا نیاول! رندیگرفتند انتقام معشوق از دست رفته را از من بگ میهر دو تصم

فرار کنم و  يقادر بودم بعد از ان همه فداکار ایبکنم ؟ ا توانستمیچه م بخو. من کمک خواستند يریدستگ ياز انها برا

دست زده  يزیاقدامات جنون ام نیمن به خاطر عشق دست به چن نکهیمگر نه ا ؟ نمیدو خواهر را نب نیعمرم ا انیتا پا

کردم که به خاطر  عترافا حایکردند و بردند دادگاه صر ریمرا دستگ. توانستم فرار کنم  یپس حاال چگونه م. بودم 

حکم  نیام کرد و من از ادادگاه بالفاصله مرا محکوم به اعد. را به قتل رسانده ام  ازیکار زده و ن نیعشق دست به ا

که انتظار  یروزها ، در لحظات نیاما در اخر. فرجام کردم ينمودم و نه تقاضا یزدم نه اعتراض ینه حرف. استقبال کردم

 یخصوص یشاک قتیکه در حق ازیمادر ن تیو مرا به اعدام ببرند، به من اطالع دادند که بر اثر رضا ندیایکه ب دمیکشیم

کار  نیا ازیچرا مادر ن دیکس نفهم چیه. کرده و به زندان ابد محکوم شده ام دایاز اعدام نجات پ شدیقتل محسوب م نیا
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که  نستیمگر نه ا. و راحت شوم رمیبم یسادگ نیا هب یاسان نیخواهد من به ا یکه او نم دانستمیار کرد اما من خوب م

حساب  حیدرست و صح زیو رنج بکشم و چقدر نخواست من زنده بمانم  یاو م... همه دردها و رنج هاست انیمرگ پا

... اقا دیفهم یم...سرطان... سرطان مبتال شدم  يماریچون پس از پنج سال که در زندان بودم ،به ب. بود دهیشیکرده و اند

نابود مرا از پا انداخت ، مرا شکست و  يماریب نیا... ها کرده است  يکه روزگار با من چه باز دینیبیو م...سرطان يماریب

هم سرطان نبود، درد عشق  دیشا... فرتوت و ناتوان مبدل ساخت  يرمردیمرا به پ دینیبیکه شما م نیچن نیکرد و ا

باران ... با هم کنار امده اند مانهیکه دو خواهر صم دمیمن در زندان شن... عشق از سرطان هم بدتر است  يماریب... بود

 يتابلو دل خوش ساخته و با ان عشقباز نیکرده بود برداشته و به ا هیته ازیرت ننقاش از صو کی ایتالیرا که در ا ییتابلو

دو خواهر  نیا. نگه داشته است  خود يکرده و برا ییایهنگفت موم يا نهیرا با هز ازیجسد ن زیبهار ن... و بهار  کندیم

و  کنندیم ونیتابلو چنان ش ياجسد و باران در پ يبهار در پا یعنیخود  يها يادگاری يجمعه هر کدام پا يشب ها

از زندان ازاد شدم  شیاقا من دو سال پ... خود را از دست داده اند زانیعز نیزتریکه انگار همان لحظه عز کنندیم يزار

شده  نیباغ نفر نیخانه شوم ، به ا نیبه ا. زنده نخواهم ماند يادیمدت ز گریکرده بودند که من د دیتائچون پزشکان . 

وضع عادت  نیهر سه نفر به ا.  میوضع عادت کرده ا نیبه ا گریحاال د. کنمیم یزندگ وانهیدو زن د نیا ابازگشتم و ب

چهره اش حالت  ستادیا ياقا؟ بر پا ترسمیم یکه من از چ دیاند یحاال م... اما شما شما ... میندار یناراحت... میکرده ا

:گفت کرد و دایاست پ دنیکه اماده حمله و دو یدرنده خطرناک

را بفشارم تا  تانیانقدر گلو میو با دست ها میایشب به سراغ شما ب مهین کی. که باز مرتکب قتل شوم  ترسمیم نیاز ا_

.دییدر ا ياز پا

:من گرفت و گفت يرو شیپ. را جلو اورد شیها دست

رد را هر چند که مثل شما جوان و م کیهنوز هم انقدر توش و توان دارد که ...  دیدست ها نگاه کن نیبه ا...  دینگاه کن_

شده ما بهم  نیباغ نفر زیغم انگ یکنواختیسکوت و  نیکه ا دینگذار دیپس نگذار... در اورد  يباشد از پا رومندین
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... اند  وانهید... انها ان دو خواهر ... باغ افزوده شود  نیکهنه و شوم ا رتبر شرا يتازه ا يحادثه ا دینگذار... بخورد 

...تالطم دارند يا ختهیو لجام گس نیدرونشان امواج خشمگ يایکه در د یارام يها وانهید

به فکر . گذاشت  يبرجا رانیاز اتاق خارج شد و مرا بهت زده و ح يا ختهیعقب گرد کرد مثل روح از گور گر رمردیپ

 اهویس يکنم و از تار ها هیرا تخلگرفتم همان لحظه اپارتمانم  میچند بار تصم. چه کار کنم  دیدانستم با یفرو رفتم نم

عاشق او شده . من باران را دوست داشتم . رفت یدلم نم ياما پا.  زمیبود بگر دهیکه دور من تا تن یچسبنده عنکبوت

 یدر مقابل جوان نکهیبود ، با وجود ا یسن شترتفاوتیهم ب دیاز ده سال شا شیب دیمن و او شا نیب نکهیبودم و با وجود ا

خواسته  نیا. من نبود ستد گرید نیا. ، قادر نبودم ترکش کنم  دیرسیبه نظر م يریدر استانه پ یه من او زنتازه شگفت

 دهیکه برخاستم باز هم شب فرا رس یو هنگام...  یو طوالن قیعم یخواب. به خواب رفتم  یاز فرط خستگ... دل من بود 

و از خانه  دمیبا عجله لباس پوش. بودم  دهیشیندیلحظه به ان نکه تا ان  يفکر. دیشگفت به نظرم رس يبار فکر نیا. بود 

در  زیو فتنه انگ بایدو خواهر ز نیا... دو خواهر  نیا ستیبایبله م. به سراغ پزشک معالجم رفتم  کسرهیامدم و  رونیب

 نیکه در بزرگتربل رانیتوانستند نه فقط در ا یانها انقدر پول داشتند که م. شوند يبستر یامراض روان مارستانیب

بود که انها  نیا ينکرده نشده بود برا یمورد اقدام نیاگر تا کنون در ا.  رندیتحت معالجه قرار بگ ایدن يها مارستانیب

کرد که به کمک اندو  یمن حکم م یانسان فهیوظ. کار را انجام دهم  نیا ستیبا یمن م... و حاال من ... را نداشتند  یکس

....توانستم با باران ازدواج کنم ی،من م افتندیاگر انها بهبود م.. .بروم و نجاتشان دهم 

و هر  رومیانها م دنیهر روز به د. هسند  يتهران بستر يشگاهایاز اسا یکیدو خواهر در  نیسال است که ا کی نکیا

پزشک معالج به من .  مپرستیوار م وانهیهر دو عاشق من شده اند و من هر دو را د.  کنندیروز انها به من اظهار عشق م

 مارستانیو از ب شوندیسالم م. خود را بدست اورند  ي، انها بهبود کینزد یلی، خ کینزد ندهیقول داده است که در ا

انها رفتم، پزشک معالج گفت خوب شده اند ،  دنیاگر امروز ، امروز که به د... خوب، اگر انها ...  شوندیمرخص م

دو  نیمن ا دازهحاال شما هم به ان نم؟یازدواج برگز يرا برا کیمن چه کار کنم ؟ کدام  اند ، افتهیسالمت خود را باز
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بزرگ نجات  دیترد نیمرا از ا د،یکن یی، مرا راهنما دییکه انها چگونه هستند؟ به من بگو دیدانیو م دیشناسیخواهر را م

و راز دل  نمیعطر و سکوت به خلوت نش انیمدر  گری، بار د کیبا کدام  نم؟یازدواج برگز يرا برا کیکه کدام  دیده

م؟یبگو

  انیپا

»کتابخانه مجازي نودهشتیا«
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