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ها را گستراند. آفرینشش، نه از سر بازی بود، و نه از حمد و سپاس از آن خداوندی است که زمین را آفرید و آسمان

 و به یاد آورد، آن هنگام که فرمود: ای فرشتگان، همه بر آدم سجده کنید.... ،روی هوس

انتقام  رود خداوند شد. او سوگندسرپیچی کرد و مط الهی، و از فرمان بود جنکه از جنس  اهریمنهمه سجده کردند، جز 

و از پشت سر، از  مقابل یاد کرد تا هنگامی مشخص، همگان، جز بندگان مخلص را فریب دهد؛ از راست و از چپ، از

 باال و از پایین، حمله کند و آن دم که بتواند، نسل آدمیان را ریشه کن سازد....

به خداوند شر شیاطین گر قرار داد که به مردم بگوید خدا را بپرستید و از پس خداوند در میان هر امتی، مشعلی هدایت

 وانهاده شدند... تاریکیپناه ببرید، برخی نجات یافتند و برخی دیگر در 
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 احضار مروری بر

، دختری ثروتمند و )با بازی آدرینا صادقی(مائده جاویدشود. سریال با سفر چهار دوست شروع میداستان این 

، که دختری مذهبی و با )با بازی مینو آذرمگین(اش، زهره نظریای اصیل، به همراه دخترداییاز خانواده زیبا

مائده در میان دوستان خود، به عنوان  روند.اخالقیات است، در کنار دو دوست دیگرشان، به شمال کشور می

قیدی، سعی دارد با داشتن نقاب غرور و شاد و بی شود، این در حالی است که اودختری مغرور شناخته می

اش بگذارد. وی که در کودکی پدرش را از دست داده، همواره با کمبود وجود سرپوشی بر روی دردهای درونی

کند. وی چنان اش جستجو میکالسیرا در وجود هم جبران این خللاو و  ،گاه، زندگی کرده استیک تکیه

ها، تمام خواستگارهای خود را با باشد که در طی سالمی)با بازی میالد میرزایی( عاشق محسن کامرانی

 های مختلف، رد کرده است.بهانه

شود. از طرف کامرانی قطع می رابطه عاشقانه او با محسن، دچار مشکل شده و این رابطهرسد که اما زمانی می

در این سفر کند که او به علت اختالفات طبقاتی، شخصا این رابطه را پایان داده است. اما مائده وانمود می

به این منظور،  برگردد. دست به دامان خرافات شده تا کامرانی ،کامرانی استمحسن عاشق  همچنان مائده که

و به  نویسدای میاش را بر روی تکه پارچهخواسته دهد.ست، حاجت میکند که شایعه ابه درختی مراجعه می

 آویزد.دور از چشم دوستانش، آن را به شاخه درخت می

را باور ندارد و به  جنبا وجود اینکه او از جوانبی خرافی است، اما از سوی دیگر، وجود موجودات ماورایی نظیر 

افتد و کامرانی خواستگار فاصله می شدوستان مائده و ن سفر بیندر همیکند. شدت آنها را تکذیب و انکار می

زند. کامرانی هم می سفر آنها را بهو به منظور آزار دادن مائده، قبلی مائده این بار برای خواستگاری از زهره 

شکیبا یکی از دوستان مائده،  تر کند.و با این عمل، اعصاب آشفته مائده را آشفته خواهد زهره را ببیندمی

دهد تا به این وسیله، به مائده آسیب ، آدرس ویالی شمال را به کامرانی می)با بازی نازنین هاشمی(تبریزی

 زده باشد.

اره ویال است، با او تماس رشود کامرانی به منظور خواستگاری از زهره در مائده در همان لحظه که متوجه می

د. یکند. اما محسن، کسی نیست که کوتاه بیاگرفته و با خطابی بسیار تند، او را از نزدیک شدن به ویال، منع می

و رشوند، با محسن کامرانی روبهز ویال خارج میای که مائده و زهره به قصد بازگشت به تهران، ادرست لحظه

 گیرد.شده و درگیری شدیدی میان دو عاشق سابق در می

آور، از مقابل کامرانی و با سرعتی سرسام گذارداما مائده نمیمحسن کامرانی خواستار حرف زدن با زهره است، 

، تعقیب و گریزی شدید آغاز کندره میبا سرعت زیاد دنبال مائده و زه نیز و کامرانی، گذردبا ماشین می

 میرد.تصادف کرده و می ، محسندر راه و شود، و در همین حین،می



بیند که هایی وحشتناک می، شب و روز ندارد و همواره کابوسمائده که با این اتفاق دچار عذاب وجدان شده

 سوسن ،با کمک دوست خود ند. سرانجامشود تا او را زنده در گور کدر آنها، روح کامرانی در پی او روان می

کند تا از آینده آگاه اش هر ماه به نزد یک فالگیر مراجعه میکه به همراه خاله )با بازی دینا هاشمی(ولیانشاه

 .تا مائده بتواند از او حاللیت بطلبد خواهد تا روح کامرانی را احضار کندفالگیر رفته و از او مید همان نزشوند، 

گیرد ده میلیون تومان از مائده می ، که شیادی بیش نیست،آزاد()با بازی افسانه چهرهومین لگیر یعنیآن فا اما

اطالعات الزم را برای مافوق کند و او را هک می ، موبایلشکارمند سرلک )با بازی خیام وقارکاشانی( و بهروز

 آورد.خود بدست می

و مثال جای او حرف  کند که با روح کامرانی ارتباط گرفته استوانمود میمینو، در اتاق احضار و در برابر مائده، 

، در این میان، روح از او زندند و با او حرف میبیروح کامرانی را می ،اما مائده در اواسط جلسه احضار .زندمی

ی دیگر مائده را اش باشد و نگذارد از نظر مالی به تنگنایی برخورد کنند. از سوخواهد که مراقب خانوادهمی

را مسخره  مائده ش،مینو و کارمندان کند که باز هم بیاید و اینبار زهره را نیز به همراه خود بیاورد.تشویق می

 .شده استتوهم  او دچار کنندفکر می چرا که ،کنندیم

های روح تهآید و مائده بعد از اینکه طبق گفبرای مائده می یخواستگار ،در همین وقت و بعد از این جلسه

خواستگار ، )با بازی آرش مجیدی(حیدری فرهاد مهندس با ، با خیالی آسودهکامرانی که گفت او را بخشیده

کند تا مشکالت سابق خود را با کمک فرهاد، از یاد ببرد و ، وی تالش میرودشاپ میبه کافی ،خودفعلی 

 زند.عشق در دلش جوانه میو باری دیگر نهال ، شودمند میرفته، به او عالقهرفته

دیدن روح کامرانی را برای او تعریف  چگونگی داستان ،مائده که به دیدن دختردایی خود رفته ،در این هنگام

شود و سرانجام، کنجکاو می کند اماروح را باور نمی دیدناحضار و  ابتدا زهره طبق آیات قرآن کریم .کندمی

 کند چرا که، درگیری لفظی پیدا میوزهره با مین نشیند.میز احضار می در جلسه بعدی، به همراه مائده، گرد

کامرانی را محسن روح ، مینو، تا اینکه با اصرار مائده که واقعا روح احضار شده باشد. دارداو هنوز هم باور ن

 .زنداحضار کرده و روح با زهره حرف می

کند که بین برد و خود را موجودی معرفی میال میکامرانی در میان سخنانش، معاد و برزخ را کامال زیر سو

کند که دیگر نه او و دو دنیا سرگردان شده و تنها خواسته و آرزویش دیدن دوباره آن دو است. زهره اعالم می

کنند، روح در پایان سخنانش که به نظر عصبی شده، از وجود خیانتکاری نه مائده به منزل مینو مراجعه نمی

اما دهد، شخصی که خود را دوستدار مائده نشان داده و قصد ضربه زدن به او را دارد. اطالع میدر نزد مائده 

. به این ودشمی ناپدید کند وتمام رها میروح کامرانی حرف خود را نیمه ،فرستدمینو را بیرون می ،چون زهره

 ،منظور روح کامرانی دکنفکر می مائدهشوند که او از چه کسی نام برده است. شکل زهره و مائده، متوجه نمی

 است. فرهاد بوده



فرهاد را پس از بیرون  آژانس،، راننده )با بازی مریم سرمدی(کند تا به کمک شیدهپس مائده، زهره را مامور می

شیده  ،شوددر روزی که خیانتکاری فرهاد مشخص می .او را تعقیب کنند از محل قرار مائده و فرهاد، آمدن

لطفی)با  اما وقتی که فرهاد با رها با زهره مالقات کند،فرستد تا را می )با بازی هادی دیباجی(، مهردادپسر خود

پس  ؛مهرداد رفته تا چیزی برای خوردن بگیرد ،رودشاپ میخود به سمت کافی پنهانی زن ،بازی غزال نظر(

اما  .داردپ چند عکس از فرهاد و رها برمیشاکند و در کافیزهره ماشین آنها را برداشته و فرهاد را تعقیب می

شاپ متوجه وجود زهره شده و بعد از دوست فرهاد و صاحب کافی ،)با بازی صالح میرزاآقایی(حمیدی افشین

رود. گوشی او، توسط دو دزد موتورسوار، به سرقت می کیف زهره و ،بیرون رفتن زهره و مهرداد که تازه رسیده

 .مامورین افشین بودند ،دزدان

ای عشقی، شکست خورده میابد، با که باری دیگر، خود را در رابطهدهد و مائده زهره این خبر را به مائده می

را اخراج  او راکند، یاینکه با کارمندش دعوا مکند. مینو هم پس از با فرهاد قطع رابطه میقلبی اندوهگین، 

شود. تا اینکه یک شب، روح محسن کامرانی در مقابلش وحشتناک می یهایکرده و در تنهایی، دچار کابوس

خواهد اجازه بدهد در این دنیا بماند، گوید که او یک احضارکننده واقعی است و از او میظاهر شده و به او می

 کمک بامینو  کند.های مینو را برایش فاش میرار نهان مشتریدر عوض، کامرانی نیز، اطالعات پنهان و اس

زند و مائده کند و روح کامرانی با سوسن هم حرف میبه مشتریان خود رسیدگی می ، بهتر از قبل،روح کامرانی

گوید و شکیبا نیز که از مائده نفرت دارد، به خواند. سوسن نیز این را به شکیبا، میمسئول مرگ خود می را

 .اطالع دهدکامرانی  خانوادهگیرد این موضوع را به نظور انتقام، تصمیم میم

 ،اشکمک به خانواده کامرانی به ناپدری و مائده نیز برای کندهمین هنگام است که فرهاد با رها قطع رابطه می

را در کارخانه  خواهد تا اوکند و میمیشوهر خواهر کامرانی را  سفارش )با بازی رضا توکلی(مرادی حمیدرضا

کند تا به دیدن مائده و او را وادار می ارتباط گرفتهکامرانی با مینو روح خود استخدام کند. در همین وقت 

کند، چرا که وحشت دارد روح، قصد آسیب زدن به مائده مینو ابتدا مقاومت می .برود و او را پیش کامرانی ببرد

 سازد که هیچ قصد بدی ندارد و تنها هدفش راهنمایی مائده است.او را مطمئن می کامرانیرا داشته باشد. اما 

بل زهره به خاک به جلسه احضار بیاید، اما مائده که در مقا دکنمینو با مائده تماس گرفته و او را ترغیب می

زند. روح کامرانی کند، از آمدن سر باز میپدرش سوگند خورده که دیگر هرگز در این چنین مجالسی شرکت ن

خواهد به نزد مائده رفته و بگوید که روح پدرش، مجید جاوید، با کامرانی بار دیگر ظاهر شده و از مینو می

د. مینو که سخت محتاج یاری رساندن روح کامرانی ارتباط گرفته و از او خواسته به دخترش هشداری بده

 کند.کنجکاو شده و همراه مینو، باری دیگر محسن را احضار می کند و مائدهاینکار را میاست، به ناچار 

دهد که او و به مائده اطمینان می کندبه نیکی یاد می، روح از فرهاد شوداحضار به درستی انجام میوقتی که 

شاپ درباره فرهاد خواهد که شخصا در کافیاید مائده نسبت به او تردید کند، از مائده میخائن نیست و نب

کند و مدرک او متهم می و خیانت در کارخانه پدری مائده، را به دزدی در عوض، آقای مرادی تحقیق کند.



کند، مت و انکار میمائده نخست به شدت مقاو است. در کارخانه حسابدار جدید به عنوان استخدام نکردن وحید

های او را بازگو کند، اما کامرانی به مائده هشدار خواهد حرفشنود، از مائده میمینو که سخنان روح را نمی

دهد که مینو آدم طماعی است و ممکنه از این اطالعات سواستفاده نماید. بنابراین مائده، گیج و سرگردان، می

 شود.از آنجا خارج می

 های کامرانی حقیقت دارد. بنابراینکند که تمام حرفاطمینان حاصل می ،و جو از افشین مائده پس از پرس

همین هنگام زهره همه چیز  کند.ای پیدا میخانواده خود، درگیر اساسیبا فرهاد دوباره وارد رابطه شده و با 

مینو  ،رودپیش مینو می ،، دایی مائده)با بازی علی دهکردی(اکبر نظریعلیگوید و وقتی را به پدر خود می

آنکه احضار شود، ظاهر شده و با مینو درگیر بار بی در یک لحظه روح کامرانی، این .کنداطالعی میابراز بی

روح  آقای نظری به اتاق احضار،به محض ورود  اکبر نظری را بیرون کند.خواهد که فورا علیشود و از او میمی

آن فهمد می آقای نظری که مردی با ایمان و بسیار مومن است،شود. غیب می ، با غرشی سهمگین،کامرانی

اش، و قبول کند که ناپدریزند تا راضی شود پس با مائده حرف می .باشدمی نجروح کامرانی نبوده و  موجود،

 کند.کرده و حتی با دایی خود هم تندی میچنان پافشاری دزد نیست. اما مائده هم

تا  خواهد تا به دیدن مائده رود و واقعیت را به او بگویدکند و از او میرها را پیدا می فضای مجازی،، در زهره

 هم دست فرهاد رو شود و هم کذب سخنان موجودی که خود را محسن کامرانی معرفی کرده بود، آشکار شود.

کند پس از واریز بخشی از پول قبول می کند اماابتدا به خاطر پولی که قرار بود فرهاد به او بدهد قبول نمی رها

 واقعیت را به مائده بگوید تا از فرهاد انتقام گرفته باشد.

او را از رحمت و بخشش پرودگار  سازد.و برای او توهمات وحشتناکی می داردهم دست از سر مینو بر نمی نج

های شیطانی، تواند دنیایش را در پرتو قدرتگوید حاال که آخرت را از دست داده، میکند و به او میناامید می

)با . معصومهتزده شده و نحس اسجناش، ، خانهفهمدکند و میتوبه می آقای نظری،مینو با کمک  آباد گرداند.

کند رو میروبه ، مقابل مائده،فرهاد را به خانه خود کشانده و او را با رها حیله،مائده با  مادر ،بازی نسرین نکیسا(

که  ،شود. نه فقط درباره فرهادرو میتی تلخ روبهحقیقباری دیگر با  در این هنگام واقعیت آشکار شده و مائده

 ..ده است.نزدیک بو جندرباره تمام حوادث اطرافش و این حقیقت که تا چه حد به یک 

ه ب او رود تا رها را بکشد اما با پیامک افشین به رها برای فرار کردنمی که حقیقتا عاشق مائده بوده، فرهاد

)با بازی مهرزاد کشد. حامدشود و فرهاد را با چاقو میاو، رها آماده می خونآلوده نشدن دست فرهاد به  منظور

رهن بانک گذاشته بود تا  ،هم که ابتدای سریال سند خانه خود را پنهانی از خانواده آقای نظری،پسر  جعفری(

ای کالهبرداریسیاوش، شود که وام بگیرد، متوجه میو خودش  )با بازی رضا امامی(سیاوش برای دوست خود

 بیش نبوده و اکنون تمام دارایی خانواده را از دست داده است.

رود. در بخشد و مهرداد نیز به خواستگاری زهره میاش، بهبود میرا با ناپدریدر پایان، مائده روابط خود 

، دیگر قادر نیست جن بندد، این در حالی است کهسکانس نهایی، مینو، درب اتاق احضار را برای همیشه می



اهرزاده خود، روی او تاثیری بگذارد، چرا که آقای نظری، با دعا و نیایش، سپری از ایمان برای مینو و نیز خو

 خورد.، در اولین مقابله خود، شکست میجنساخته است و 

شکست تجربه عذاب وجدان مرگ محسن،  ؛کنددست و پنجه نرم می زیادیهای اما حاال، مائده با درگیری

انگیز عشقی دوباره با فرهاد و نیز آگاه شدن خانواده کامرانی از چگونگی مرگ او، به همراه تجربه هراس

بتی با زاده تاریکی، مشکالتی است که او در مقابل خود دارد. و نیز این واقعیت که آن موجود، نابود صحهم

 کند.نشده، فقط برای مدتی دور شده است، همواره ابری سیاه از ترس و وحشت را به زندگی مائده مستولی می

 باز خواهد گشت، دیر یا زود.... جنآن 

 

 

 

 (جنتصاویری از سریال احضار، با بازی آدرینا صادقی به نقش )مائده( و میالد میرزایی به نقش )محسن کامرانی 

 



 احضار
 ژانر: ملودرام ماورایی

 نویسنده و کارگردان: علیرضا افخمی

 کننده: محمودرضا تخشیدتهیه

آزاد، غزال نظر، علی سانه چهرهبازیگران: آرش مجیدی، آدرینا صادقی، مینو آذرمگین، میالد میرزایی، اف

دهکردی، رضا توکلی، نسرین نکیسا، صالح میرزاآقایی، هادی دیباجی، مهرزاد جعفری، نازنین هاشمی، دینا 

هاشمی،  مریم سرمدی، درسا بختیار، خیام وقارکاشانی، مرتضی کاظمی، مریم یوسف، سعیده عرب، رضا امامی، 

 مجویغزاله فغانی، روژین رحیمی، رادمهر رز

 نژادموسیقی متن: آریا غظیمی

 فیلمبردار: علیرضا رنجبران

 گر: افسانه افخمیتدوین

 کشور سازنده: ایران

 زبان اصلی: فارسی

 قسمت 27ها: شمار قسمت

 کننده: شبکه یک جمهوری اسالمی ایرانتوزیع

 1400خرداد  2ـ  1400فروردین  25انتشار اولیه: 

 *ابتال به کرونا دو بازیگر)آرش مجیدی و آدرینا صادقی( به تعویق افتادهای پایانی به علت پخش قسمت*

 ترین سریال تلویزیونمفتخر به دریافت عنوان پرمخاطب

درصد در  96درصد مخاطب و رضایت  43.1شبکه یک سیما، با  (احضار)های تلویزیون سریالدر میان سریال

میلیون  14.5رفته است و از طریق سایت تلوبیون حدود های ماه رمضان قرار گحد بسیار زیاد در صدر سریال

 بازدید داشته است.

انگیز پیرامون آن، بیش از انسان قدمت دارند. این موجودات که نخستین بار شخصیت شیطان و موجودات وهم

ایش ههای تورات و انجیل و اوستا آمده و در قرآن کریم، به شکلی کامل به شیطان و انگیزهنامشان در کتاب

 اند.پرداخته شده، همواره تهدید و وحشتی مخوف برای آدمیان بوده



انگیز ساخته شده که مشهورترین آنها، های بسیاری از روی این موجودات وهمها و فیلمها، رماندر طی سال

در آن  است. اما در کشور ما، که برترین دین (آنابل(، )پسر شیطان(، )وکیل مدافع شیطان(، )گیرجن)هایفیلم

 ای برخوردار است.برانگیز و پر بحث عالم ماورا، از جایگاه ویژهفرماست، رسیدگی به مسائل چالشحکم

هجری شمسی، استاد علیرضا افخمی، کارگردان و نویسنده مشهور و صاحب سبک ایرانی،  1384در سال 

عینیت بخشید و وجودش را در ماه مبارک بار در سریال تلویزیونی)او یک فرشته بود( به شیطان برای نخستین

رمضان، در غالب سریالی تلویزیونی، به تصویر کشید. فیلمی که در آن زمان نه تنها به یاد ماندنی شد، بلکه 

هایی با محوریت ماورایی شد. استاد افخمی، چالش موجودیت شیطان را آغازگر مسیری تازه برای ساخت فیلم

ای العادهوحشت، به مخاطبان نشان داد، و پس از آن نیز ادامه دهنده سبک خارقدر این فیلم با چاشنی ژانر 

 شد که خلق نموده بود.

و باز هم در ماه رمضان، سریال)اغما( ساخته شد. سریالی که داستان و فیلمنامه آن به قلم  1386در سال 

های س از این سریال، کارگرداناستاد افخمی رغم خورد. و این بار نیز شیطانی به یادماندنی معرفی شد. پ

دیگری هم سعی داشتند تا شیطان و موجودات ماورایی را به تصویر بکشند، همچون سریال )سقوط یک 

هایی با موجب سقوط این سبک شد. به نحوی که یک دهه، ساخت فیلم 1390فرشته( که حقیقتا در سال 

 محوریت ماورایی به فراموشی سپرده شد.

گردد ، در میان غوغای شیوع ویروس منحوس کرونا، مطرح شد که استاد افخمی، باز می1399آبان ماه سال 

است و اینکه  (دعوت نحس)تا دوباره زاده تاریکی را به تصویر بکشد. در آن زمان، تنها مشخص بود که نام فیلم

تیزر سریال ، نخستین 1400شود و طبق شایعات، ترسناک است. در فروردین پخش می 1400در ماه رمضان 

تغییر یافته و بازیگران جدیدی در این سریال حضور دارند و  (احضار)پخش شد که مشخص کرد نام سریال به

آور بود و چندین نیز مهر تاییدی بر ترسناک بودن آن خورد. چرا که فضی تیزر، فضایی دارک تاریک و خفقان

 کرد.لوگوی آن خودنمایی میبین نیز در استفاده شد و چشم جهان جنبار در آن از کلمه 

هایشان منجمد سازد. را در رگ خونشاید برخی این سریال را نپسندند، چون منتظر تماشای فیلمی بودند که 

زمینه ذهنی، انگیز است. من شخصا بدون هیچ پساما حقیقت این است که این سریال یک درام عاشقانه وهم

های شستم. این در حالی بود که شخصا، همواره در برابر فیلمدر اولین شب ماه مبارک، به تماشای سریال ن

م. اما این سریال ورای تمام انتظارات و یدکوبایرانی چه سریال و چه سینمایی، گارد گرفته و شدیدا آن را می

خود،  ناچیز و عمیقا از مطالب مطرح شده در آن لذت بردم. و حال نیز براساس فهم و درک ،تصورات من بود

برانگیز و بعد، قسمت دومش را با یاد خدا و کسب اجازه از خالق این داستان کنم از این سریال تحسینمی ییاد

او را پایدار گرداند، قلم خود را بدست گرفته،  قلممیق، استاد افخمی که خداوند عهای گ و این شخصیتربز

 آورم.به رشته تحریر در میرا  2احضار 

 وریاالسالم نسید محمدعلی شیخ
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 فصل اول

 خانه ساموئل

، اما از زمان سکونت سندشنااهالی دهکده )ب( در منطقه شمال ایران، هنوز آنجا را به نام خانه ساموئل می

های آن . بعضی از پنجرهاستای مشرف به دهکده . خانه، باالی تپهردگذها میساموئل یهودی در آنجا سال

های پیچک از هر سو . ساقهاستافتاده ها، طی سالهای شیروانی آن هایی از سفالکوب شده و قسمتتخته

. خانه ساموئل، روزگاری قصر زیبا و باشکوهی بود و تا شعاع چندین هروی نمای ساختمان گسترده شد

ای نمور، ویران و متروک خورد در حالیکه اکنون خانهای با آن شکوه و عظمت به چشم نمینهخا ،کیلومتری

 .نمودمی

. استآور رسید، ترسناک و چندشاز نظر همه اهالی، این خانه قدیمی که قدمتش به دوران شاهان پهلوی می

اهالی سالخورده هر گاه  دقیقا چهل سال پیش، حادثه عجیب و وحشتناکی در آن به وقوع پیوسته و هنوز

کشیدند. این ماجرا را بارها بازگو کرده و به آن شاخ و یافتند، آن حادثه را پیش میموضوعی برای گفتگو نمی

 ن نداشت، حقیقت امر چه بوده است.برگ داده بودند، چنان که دیگر هیچکس اطمینا

دم یکی از روزهای ل و سه سال پیش، در سپیدهد: چهوشجا آغاز می ماجرا از یک ،هابا این حال، در همه روایت

ساموئل یهودی، هنوز با عظمت و شکوهمند بود، خدمتکاری به  اربابی ، در روزگاری که خانهتابستاندلپذیر 

 ...رو شد.اش روبههمیشگی همراهو با اجساد او و دو  واردسالن عمارت 

شتافت، و بدین ترتیب بسیاری از اهالی دهکده را کنان از تپه پایین دوید و به سوی دهکده خدمتکار، شیون

با چشمان باز افتادن »گفت:میجمالتی نامفهوم  ،با ترسرسید، بیدار کرد. خدمتکار به هر که می اباز خو

 «اونجا! تنشون مثل یخ سرده! هنوز همون لباسایی که دیشب برای مراسم دعا پوشیده بودن تنشونه!

هایشان نمایان بود، از روی کنجکاوی و تعجب ی دهکده که آثار هیجان در چهرهپلیس را خبر کردند. همه اهال

ها بسیار داد که برای ساموئل و دوستانش ابراز تاسف کند، زیرا آنجمع شدند. هیچکس به خود زحمت نمی

ن شرایط منفور بودند. یهودیانی ثروتمند، خودخواه و گستاخ که با دربار هم ارتباطی تنگاتنگ داشتند و در آ

د وشیباعث نم ای و هیچ وضعیت نامساعدی،فشار ذهنیانقالبی، همه چیز بر علیه آنان بود. اما بدون شک هیچ 

 جا به مرگ طبیعی بمیرند... سه نفر در یک زمان و در یک

 ...شرورانهقطعا جنایتی در کار بود، جنایتی شوم و 

به آنجا رفته بودند تا به بحث درباره این جنایت آن شب، کافه دهکده، درآمد چشمگیری داشت. همه اهالی 

ساموئل، با شور و هیجان خود را به جمع آنها رساند، پاداش دوری از خانه گرم و ملک بپردازند. وقتی آشپز 



اش نرمشان را گرفتند، ناگهان سکوت سنگینی بر فضای کافه حاکم شد و آشپز اعالم کرد که اربابان یهودی

 ...مراسمی خاص جمع شده بودند.در آن شب برای 

س از سفارش بدهند و جزئیات واقعه را از زبان او بشنوند. آشپز پ تکاپو بودند که برای آشپز نوشیدنی همه در

ها، کارهای کردم این یهودیهمیشه فکر می»، رو به روستاییان مشتاق کرد و گفت:نوشیدن چهارمین لیوان

شدن و تا خود صبح، خودشون رو در سالن مین شب، اونا جمع میکردن. هر ماه در ششعجیب و غریب می

ی بودن. چون اونجا که جسدشون رو کردن. اون روز بود که فهمیدیم، اونا مشغول یه مراسم عجیبمحبوس می

 «یه بت چوبی بود. ونای افتاده بودن و در وسطشدایره پیدا کردیم، به شکل

پرستی ابدا، کجا شنیدی برای بت»آشپز با اخمی گفت:« بودن؟!پرست یعنی بت»یکی از روستاییان پرسید:

ها نبوده، مرد روستایی هم پاسخ داده بود که او تا حاال اهل اینجور فرقه« باید یه ستاره سرخ و آتشین ساخت؟

گیری جناونا مشغول »سال، سینه به سینه منتقل شد:و سه ولی حرف بعدی آشپز و جمله او، حتی بعد از چهل 

 «دن که مردن!بو

های داغ در میان روستاییان بود، در اداره پلیس محلی، بهترین پزشکان درست هنگامی که این بحث

گزارشی به آن  تا آن هنگام، کالبدشکافی آمده و تمام بدن یهودیان مرده را بررسی کرده بودند. مامورین پلیس

عجیبی نخوانده بودند. گروهی از پزشکان پس از معاینه اجساد، به این نتیجه رسیده بودند که هیچ یک از آنها 

اند. بر طبق این گزارش اند و خفه نشدهاند، به ضرب گلوله به قتل نرسیدهاند، با چاقو مجروح نشدهمسوم نشده

چگونه آسیبی ندیده بودند. در واقع در ادامه گزارش که از و به تشخیص گروه پزشکی هیچ یک از آنها هی

بود که آن سه پیرمرد، در کمال سالمت و صحت بوده  شده کرد، نوشتهحیرت و شگفتی پزشکان حکایت می

دانستند عیب و علتی در جسدها پیدا کنند، اند. پزشکان که گویی خود را موظف میو فقط همه با هم مرده

که در چهره هر سه نفر آثار ترس و وحشت به خوبی مشهود است. اما به گفته مامورین  اظهار داشته بودند

 ناکام پلیس چه کسی شنیده است که سه نفر با هم از وحشت بمیرند؟!

ای مکتوب عنوان شد، جسد او را در سیزده مایلی نامهسرانجام طبق خواسته شخص ساموئل که در قالب وصیت

ند به خاک سپردند. و بر روی سنگ قبرش نه نامی نوشتند و نه تاریخی زدند، در عمارت و در پای درختی بل

 شد، شش ضربدر بود که در کنار هم نقش بسته بودند...واقع تنها چیزی که روی این سنگ دیده می

وارثی نداشت. البته فرصت هم نشد تا دولت زمین را  ،درباره ملک هیچ تصمیمی گرفته نشد، چون ساموئل

کند؛ سه ماه بعد انقالب شده و نظام شاهنشاهی سقوط کرده بود و دیگر این موضوع به فراموشی سپرده تصرف 

گریخت که گویی ماند و چنان میطور، هیچکس بیشتر از یک ماه نهایتا در آن خانه نمیشد. ملک نیز همین

ا سر فرصت در آنجا ساخت و سازی زمین خانه را خرید ت ،رو شده. تا اینکه سرانجام مردی ثروتمندبا مرگ روبه

کند، و به منظور اینکه کسی وارد ملکش نشود، پیرمرد جانبازی به نام مشدی رحمان را در کلبه کوچکی در 



آن نزدیکی مستقر کرده بود تا مراقب ملک باشد. سی سال گذشت و هیچ ساخت و سازی نشد ولی اتفاقی هم 

 فتند در این منطقه اتفاقاتی خواهد افتاد، محقق نشد. تا امشب...گبینی برخی از اهالی که مینیفتاد و پیش

مشدی رحمان، در اثر درد شدید پایش از خواب پرید. درد پایش شدیدتر از هر زمان دیگر در دوران 

لنگان خود را به آشپزخانه رساند تا دوباره کیسه آب جوش را پر اش بود. از تخت برخاست و لنگسالخوردگی

ریخت، اش را التیام بخشد. وقتی کنار ظرفشویی ایستاده بود و در کتری آب میزانوی قطع شدهکند و درد 

زد. مشدی های طبقه سوم خانه، نوری سوسو میسکنه نگاهی انداخت. در پنجرهسرش را بلند کرد و به خانه بی

داد که زد، نشان میو میان شده و نوری که از دور سوسدزد وارد ساختمه است؛ بالفاصله فهمید چه پیش آمد

 ...ای همراه دارد.قوهچراغ

مشدی تلفن نداشت، اما گذشته از آن به مامورین پلیس بدگمان بود. فورا کتری را کنار گذاشت و با بیشترین 

اش را پوشید و دوباره ها و پای مصنوعیداد، از آشپزخانه خارج شد، لباسسرعتی که پای معلولش اجازه می

ای را برداشت. سپس عصایش را که به دیوار تکیه زدهه برگشت. از قالب کنار اجاق گاز، کلید زنگبه آشپزخان

 داشت، به دست گرفت و از خانه بیرون رفت.

، لنگان محوطه تاریک و خلوت باغ را پیمودهای خانه، هیچ یک به زور باز نشده بودند. لنگدر ورودی و پنجره

شد و در آسمان نیز حتی یک ستاره نبود. کلید قدیمی هم شنیده نمی ندهشب عجیبی بود، حتی صدای یک پر

 را درآورد و درب را باز کرد.

شد که وارد این خانه نشده بود، اما به ورودی خانه همچون غاری تاریک بود. با اینکه مشدی سه سالی می

هایش را تیز کرد تا شاید صدایی از باال گوشخوبی راه را بلد بود و بدون هیچ زحمتی خود را به پلکان رساند. 

ها نشسته بود و همین صدای پای او و نیز صدای ها روی پلهبشنود. به آرامی از پلکان باال رفت، گرد سال

 کرد.عصایش را کامال خفه می

. در ستاها رسید، به سمت راست نگاه کرد و بالفاصله فهمید، دزد در سالن طبقه سوم وقتی به باالی پله

تابید، بخشی های آتش که بر روی سنگ کف راهرو میباز بود و از الی در نور شعلهانتهای راهرو، دری نیمه

باریک و طویلی از زمین تیره را به رنگ طالیی و سرخ درآورده بود. مشدی محکم به عصایش چنگ زد و 

اتاق فاصله داشت، توانست بخش باریکی تر شد. وقتی هنوز چند قدم با در ورودی آهسته به در نزدیک و نزدیک

کشید. دید که در شومینه دیواری زبانه میهای آتش را میاز اتاق را که از الی در نمایان بود، ببیند. اکنون شعله

حرکت ایستاد و سراپا گوش از دیدن آن صحنه متحیر شد. مردی در اتاق شروع به صحبت کرد و مشدی بی

 «تر کنم، سرورم!قوی واگه بازم الزمه، آتش ر»و هراسی در آن نهفته بود، گفت:شد. مرد با صدایی که هول 

 «فعال خوبه...»:پاسخ داد صدای دیگری

روح بود. حالتی که در صدای دوم این صدای زیر عجیب و گوشخراش نیز صدای یک مرد و بسیار سرد و بی

 بود، باعث شد موهای پشت گردن مشدی سیخ شود.



اندامی را دید که سر و وضع گدایان را داشت و با لباسی کثیف و موهایی مرد کوچک مشدی در یک لحظه

آمد در گوشه اتاق ایستاده. صحبت کرد که به نظر می یبلند و آشفته، در نزدیکی آتش ایستاد و با شخص دیگر

 «شه بگید چند وقت قراره اینجا بمونیم؟سرورم، می»مرد گدا گفت:

تونیم نقشه رو عملی کنیم. اجرای نقشه قبل از . اینجا جای نسبتا راحتیه. فعال نمیـ یک هفته، شایدم بیشتر

 ، کار احمقانیه.چهلمتموم شدن مراسم 

تردید ترشحات گوشش باعث شده بود، اش را در گوش خود فرو کرد و چرخاند. بیبستهمشدی، دست پینه

 ..صدای این شخص را اینقدر نامفهوم و عجیب بشنود.

 !صبر کنیم؟ چهلمید سرورم... اما من سر در نمیارم... چرا باید تا آخر مراسم ـ ببخش

، تاثیر روحش تا بعد از اینکه جسمش به خاک سپرده بشه قطع نمیشه و همچنان ـ برای اینکه اون انسان

 ، البته فقط تا چهل روز، بعد از مرگ...هاش پا برجاستدعاهاش و حمایت

گوشش تالشی نکرد، او عمال کلمه انسان و دعا را شنیده بود. کامال روشن بود مشدی دیگر برای تمیز کردن 

کردند؛ خبر داشت، فقط دو گروه بودند که رمزی صحبت می اواین کلمات رمزی هستند و تا جایی که 

ها و مجرمین. مشدی بار دیگر عصایش را در دستش فشرد و دوباره سراپا گوش شد. مرد گدا آهسته جاسوس

معلومه »صدای سرد که اکنون حالت تهدیدآمیزی گرفته بود گفت:« عالیجناب، تصمیمتون رو گرفتین؟»گفت:

 «که تصمیمم رو گرفتم.

ای بعد، مرد گدا شروع به صحبت کرد. کلمات با عجله از دهانش خارج ثانیه ای هر دو ساکت ماندند. ولحظه

تونیم سرور من، می»م بخورد، حرفش را بزند:خواست پیش از آن که کنترل اعصابش بر هگویی می ،شدمی

 «بدون مائده...»دوم، آهسته و با لحنی شوم تکرار کرد: صدای« نقشه رو بدون مائده عملی کنیم.

سرورم، یه وقت فکر نکنید دختره »شد گفت:مرد گدا که حاال صدای جیغ مانندش لحظه به لحظه بلندتر می

زنم، دختره اصال برام مهم نیست، اصال! فقط برای این گفتم که و میبرام اهمیتی داشته که دارم این حرف ر

مون شد از یکی دیگه استفاده کنیم، نقشهیخواد باشه... اگه مشد از یه انسان دیگه... حاال هرکی میمی هاگ

 شد! اگر فقط به من اجازه بدین که مدت کوتاهی از شما دور بشم، در عرض دو روز،خیلی زودتر عملی می

 «تونم...دونین که من خیلی خوب میتر باشه پیدا کنم و برگردم. آخه خودتون میتونم یکی رو که مناسبمی

مرد گدا که « تونم از یه انسان دیگه استفاده کنم، درسته...می»آن صدای سرد، حرفش را قطع کرد و گفت:

هتره، انگشت گذاشتن روی مائده، طوری خیلی بسرورم، این»گفت: ،گویی باری از دوشش برداشته شده بود

 «کنه، چون اون...کارمون رو خیلی مشکل می

نشینی با من خوای بری و به جای اون، یکی دیگه رو برام پیدا کنی؟ عجیبه... نکنه همـ پس برای همین می

 خیلی برات خسته کننده شده؟ نکنه پیشنهاد عوض کردن نقشه برای اینکه بتونی منو بذاری و بری؟



 خوام شما رو ترک کنم، هرگز!سرورم، من اصال نمی ـ

شه؛ وقتی به یدونم! تو از برگشتن پیش من پشیمونی، از دیدن من چندشت مـ به من دروغ نگو! من می

 بینم...لرزه، من همه چیز رو در ذهنت میکنی بدنت میصورتم نگاه می

 ـ نه! عالیجناب، وفاداری من به شما...

 اومدی...نوعانت تو رو پس نمیزدن، پیش من نمیاز روی ترسه. اگر هم ـ وفاداری تو فقط

های آتش خیره ماند. تا چند لحظه مشدی چیزی جز صدای مرد گدا که از وحشت ساکت شده بود، به شعله

طوری که قبال هم بهت همون»شنید. آنگاه آن صدای هراسناک دوباره صحبت آغاز کرد:ترق و تروق آتش نمی

ای استفاده کنم. پنج سال خوام از این دختر استفاده کنم و امکان نداره از کس دیگهه دالیل خاصی میگفتم، ب

انتظار کشیدم، چند ماه دیگه هم روش... و اما در مورد اقدامات امنیتی که برای محافظت از این دختره وجود 

م داریم اینکه تو یه ذره شجاعت به خرج شه. تنها چیزی که الزام عملی میداره باید بگم که مطمئنم که نقشه

 «اینکه بخوای طعم آتش خشم من رو بچشی...ه دی. مگدونم که شجاعت به خرج میی، و میبد

سرورم، اجازه بدید من حرف بزنم! در طول سفرمون خیلی »زد گفت:مرد که دیگر وحشت در صدایش موج می

مونه. اگه به اجرای نقشه ادامه ، مدت زیادی مخفی نمیی... سرورم... قضیه قتل نظراین نقشه رو بررسی کردم

 «بدیم... اگه من یک قتل دیگه بکنم...

تونستم... ولی با فهمه که تو کسی رو کشتی. کاش خودم میـ اگه تو مطابق نقشه پیش بری، هیچکس نمی

داریم، مائده توی این یک مانع رو هم از سر راهمون بره شرایط فعلی... بس کن! فقط یک قتل دیگه و اگ

چنگمونه. من که ازت نخواستم به تنهایی اینکار رو انجام بدی. تا اون موقع، خادم وفادارم دوباره بهمون ملحق 

 شده...

 «خادم وفادار شما، منم!»مرد گدا که ناراحتی در صدایش مشهود بود، گفت:

دار نشده باشه. اما ای خدشهذرهخوام که مغزش خوب کار کنه، کسی که وفاداریش به من ـ من کسی رو می

 متاسفانه تو هیچکدوم از این خصوصیاتو نداری.

شما  برایرو اکبر نظری ما رو پیدا کردم. این من بودم که علیـ من شما رو پیدا کردم... این من بودم که ش

 م...کشت

کردم که بتونی چنین کاری بکنی. البته اگه منصف باشی، نظیر بود. اصال فکرشم نمیـ درسته، کارت واقعا بی

 ، درسته؟کار مهمی کردیدونستی چقدر ، خودتم نمیکشتیرو  کنی که وقتی اون پیرمردخودت اعتراف می

 دونستم که اون...ـ من... من می



ش واقعا ارزشمند بود. مرگکنم که دروغگو! البته اقرار می»ندید گفت:خصدای هراسناک که اینبار وحشیانه می

دم که گیری، بهت اجازه میتو پاداش می مونو طرح کنیم. برای همینمامکان نداشت بتونیم نقشه با وجود اون

ایفا نقش بسیار مهمی رو برام ایفا کنی... خیلی از پیروانم حاضرن دست راستشونو از دست بدن و این نقش رو 

 «گین... سرورم؟ چه نقشی؟جدی می»زده شده بود، گفت:مرد گدا که بار دیگر وحشت« کنن...

 این افتخار رو داشته باشی که به دردم بخوری. دم که تو هم... قول میست.ـ نقش تو در آخرین مرحله

خواین... منم... شما... شما... می»ی دورگه پرسید:یمرد که گویی دهانش ناگهان خشک شده بود، با صدا

کشم و تو میبرای چی تو رو بکشم؟ من اگر کسی رو مجبور بشم، »روح با مالیمت گفت:صدای بی« بکشین؟

. چون اون، از اسراری آگاه شده بود که درکش برای ذهن کوچک هم مجبور بودی، اون پیرمرد مزاحم رو بکشی

 «فانیش، سخت بود.

زده مشدی رحمان، هنوز پشت در ایستاده بود و وقتی به خود آمد متوجه شد آن دستش که به عصا چنگ

ای را کشته بود. او بدون ذره یک مردروح داشت، ظاهرا بود، خیس عرق شده است. مردی که صدای سرد و بی

 کرد...پشیمانی در نهایت خشنودی درباره این موضوع صحبت می

 ام داشت... هر که بود... هر جا که بود... جانش در خطر بود...دختری که مائده ن

توانست با کیسه آب جوش به کرد میگذرد. در آن لحظه آرزو میدانست که در اتاق چه میمشدی نمی

کوشید طور که لرزان ایستاده بود، میرختخواب برگردد. مشکلش این بود که پایش یارای حرکت نداشت. همان

نوعانت درست یکی از هم»روح بار دیگر و اینبار با لحنی بسیار خبیث گفت:شود که صدای بیبر خود مسلط 

 «پشت در ایستاده...

ای بعد در اتاق کامال باز شد. یک مشدی فرصتی برای پنهان شدن نداشت. صدای پایی به گوش رسید و لحظه

 براق در مقابل مشدی ایستاده بود.های ریز تیز و چشممرد قد کوتاه با مو و ریش فراوان، بینی نوک

 ـ دعوتش کن، بیاد تو...

تر گرفت لرزید، عصایش را محکممرد، با اشاره دست او را به داخل اتاق دعوت کرد. مشدی که هنوز سراپا می

انگیز به در و رعب طویلهایی نور آتش تنها منبع روشنایی اتاق بود که سایه لنگان از آستانه در گذشت.و لنگ

ترین نقطه اتاق خیره شد که هیچ نوری نداشت و مردی بلند قامت در انداخت. مشدی به تاریکدیوار می و

قامت ای مشکی بر سر کشیده بود و ظاهرا دستانش را از جلو در هم قفل کرده بود، کامال راستحالیکه پارچه

 «؟زادهخاکشنیدی،  تو همه حرفامو»و شق و رق ایستاده بود. او با همان لحن ترسناک پرسید:

کرد دل و جرئت مشدی که اکنون دیگر وارد اتاق شده بود و ناچار بود واکنشی از خود نشان بدهد، احساس می

من رو چی »جسورانه گفت: ،جنگیدبیشتری پیدا کرده است، درست مثل آن روزها شده بود که در جبهه می

« تری...، به این معنی که تو از هیچم پستزادهاکخبهت گفتم »روح با خونسردی گفت:صدای بی« صدا کردی؟



دونم اینکه امشب دونم منظورت چیه، تنها چیزی که میمن نمی»تر از قبل گفت:مشدی با صدایی محکم

ناگهان « خوای یه آدم رو بکشی...حرفایی شنیدم که برای پلیس خیلی جالبه؛ تو قتل کردی و حاال بازم می

دونه من اومدم یدر ضمن، بگذار بهت بگم که همسرم م»بالفاصله اضافه کرد: فکری به ذهن مشدی رسید و

 «اینجا و اگه برنگردم...

خوای بیای اینجا. انسان، دونه تو اینجایی. تو به هیچکس نگفتی که میـ تو همسر نداری. هیچکس هم نمی

 فهمه...فهمه... همیشه میبه سرورت دروغ نگو... چون اون می

 شی؟!رو نمیدونی؟ پس چرا مثل یه مرد با من روبهی؟ تو همه چی رو میگـ راست می

من مرد نیستم، من مافوق »آمیخته شده بود، گفت: صدای هراسناک سرد که با صدای ترق و تروق آتش در هم

 «کنم....خوای من رو ببینی، مخالفت نمییک مرد هستم. ولی خب... حق با توست، اگر می

روی مشدی قرار گرفت و او چیزی را که دزدید، آن قامت بلند کمی برگشت، و روبه مرد گدا، نگاهش را

مخاطبش بود دید. عصایش به زمین افتاد و شترقی صدا کرد. پیرمرد دهانش را باز کرد و از ته دل فریاد 

 کشید...

 بود...مشدی رحمان بر روی زمین افتاد و پیش از آنکه بدنش به زمین برخورد کند، از ترس مرده 

تر، در میان زمین و آسمان، در هواپیما، دختری به اسم مائده جاوید با تکان شدیدی از کیلومترها آن طرف

 خواب پرید...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل دوم

 بازگشت به خانه

با چنان تکان شدیدی از خواب پرید که پیرزنی که در صندلی کناری نشسته بود، با تعجب به او نگاه کرد. اما 

مسافران گرامی، تا پنج دقیقه دیگه در فرودگاه امام خمینی، »آمد سوالی بپرسد، صدای خلبان شنیده شد:تا 

و بعد همین پیام به زبان انگلیسی گفته شد. مائده حس « فرود میایم. آرزوی سالمتی برای همه شما دارم.

کند. نگاهی از ان مادریش درک میتر از زب، این زبان را راحتستانسال زندگی در انگل کرد بعد از چهارمی

های صبح بود و از دور چراغ چهارپنجره به بیرون انداخت. آسمان تیره و دودگرفته تهران را دید، ساعت 

 توانست آن دوده غریب را بزداید.ها هم نمیشد، اما حتی این چراغانیهای تهران دیده میابربرج

بود، به خانه، اما نه با حسی شاد. چهار سال پیش که ایران را سرش را به پنجره تکیه داد، به وطن برگشته 

ترک گفت، در پی آرامش روان بود تا بتواند با خودش خلوت کرده و تصمیمی برای زندگی خود بگیرد، اما 

کرد هیچ چیزی عوض نشده است. هواپیما هر لحظه ارتفاع کم کرد، قبل از گشت، احساس میحاال که برمی

صدای « همه بلند یه صلوات محمدی ختم کنین!»باز شده به زمین برسد، پیرمردی بلند گفت: هایاینکه چرخ

این لباس مشکی  .جا شنیده شد، مائده با این نوا آشنا بود و این باعث شد دوباره دلش بگیرد صلوات از چند

ران را راهنمایی ها با عقاید دینی خود، سعی داشت دیگتن داشت، به خاطر مرگ مردی بود که سالر که ب

رود، برد و آن دم که نعمت از دست میکند. انسان چقدر غافل است که تا وقتی نعمتی را دارد، از آن بهره نمی

 ...افتد.تازه به یادش می

شد. مائده به یاد روزی افتاد که برای خداحافظی، به خانه دایی اش دیگر هرگز زنده نمیآهی کشید، دایی

و دایی برای او آرزوی سالمتی و آرامش روح و روان کرد. ، ، پیش از اینکه به انگلیس بروداکبرش رفته بودعلی

سال گذشته بود و حاال برای شرکت در  کرد که این دیدار، آخرین مالقاتشان باشد. چهارمائده هرگز فکر نمی

 اش، روانه ایران شده بود...مراسم چهلم دایی

یرون سرازیر شدند، مائده وقتی از پلکان هواپیما پایین آمد، هوای تابستانی درهای هواپیما باز و مسافران به ب

هایش کشید. بوی وطن و بوی خانه را با تمام وجود استشمام کرد. همراه با سیل مسافران، وارد را به ریه

ه چشم مسافران، تجمع کرده بودند. مائد یانای، اقوام و آشنادر آن طرف درهای شیشهمحوطه فرودگاه شد. 

انداخت و بین آنها، پیرمرد موقری را دید که کت و شلوار و پیراهنی یکدست مشکی پوشیده بود، و این باعث 

 شد، سفیدی موی و ریشش، بیشر جلوه کند. مائده ناخودآگاه لبخندی بر لبش نشست.می

سوی شیشه، خود را به به نحوی که در دید آقای مرادی نباشد، به آرامی جلو رفت. آن و در میان جمعیت، 

 Are you waiting for»انگلیسی پرسید: غلیظ پشت سر ناپدریش رساند و با زبان و لهجه

someone?(منتظر کسی هستین؟) » آقای مرادی مثل کسی که برق گرفته باشدش، برگشت و وقتی چشم



 I am»سی گفت:در چشم مائده شد، لبخندی روی لبش نشست و در کمال تعجب مائده، او نیز به انگلی

waiting for my daughter…(...منتظر دخترم هستم) »:چیه؟ فکر »بعد به حیرت مائده خندید و گفت

کنم، که این همه سال، چرا شما حتی یه نه، فقط تعجب می»مائده پاسخ داد:« کردی خودت انگلیسی بلدی؟

« گذشته؛ جوون موندم!خیلی خوش تو نبودی، بهم»آقای مرادی با لحنی نمایشی گفت:« ذره هم عوض نشدین؟

مائده قهقه بلندی سر داد، به نحوی که سرهایی به طرفشان برگشت، آقای مرادی معذب شد و خواست چمدان 

 «ببخشید، یادم رفته که آداب ایران چجوری بوده!»اش را جمع کرد و گفت:مائده را بگیرد که مائده خنده

نود آقای مرادی مشخص بود. مائده با شور و شوق از دور ال، همراه ناپدریش به پارکینگ فرودگاه رفتند

البته، ببینم رانندگیت از پنج سال پیش بهتر »آقای مرادی لبخندی زد و گفت:« میشه من برونم؟»پرسید:

فقط دنده این ماشین، دست چپه دیگه نه؟ مثل ماشینای »آمیز گفت:مائده با لحنی شیطنت« شده یا نه!

برای بار دوم، « تو رو خدا من و خودتو به کشتن ندی!»مرادی با صدایی شبیه به ناله گفت: آقای« انگلیسی...

سر ناپدریش بگذارد، احساس توانست سربهمائده قهقهه زد، احساس خوبی داشت، از اینکه برگشته بود و می

اش دور بود؟ در پی هکرد. به نحوی که با خودش فکر کرد، اصال چرا چهار سال از خانه و خانوادخوشحالی می

 جا نبود؟آرامش بود؟ مگر آرامش همین

سرعتش وحشتناک بود و چنان سریع از میان دو رفت. داد و پیش میسوار بر ماشین، در اتوبان ویراژ می

ماشین رد شد، که آقای مرادی، تقریبا با تمام توان، چنگ به دسته باالی سرش انداخت. مائده لبخندی زد و 

لرزید، صدایی که از ترس میآقای مرادی با « رانندگی رو یادم دادین، حاال چرا ترسیدین؟! خودتون»گفت:

باشه، »مائده سری تکان داد و گفت:« من یادت دادم مثل کسی که شیطان تسخیرش کرده، برونی؟!»پاسخ داد:

 «رونم.گیر هم که شده، آروم میبه خاطر دوربین سرعت

خواست بیان استقبالت، ولی درگیر بهنود و معصومه خیلی دلشون می»گفت: ، نفس راحتی کشید وآقای مرادی

چرا زودتر بهم خبر ندادین که بیام؟ »مائده با لحنی اندوهبار پرسید:« اکبر بودن...کارهای مراسم چهلم علی

یم به گفت بذاراصرار داشت که بهت نگیم، می فاطمه خانم،»آقای مرادی پاسخ داد:« گفتین...باید بهم می

 «تر از شرکت توی مراسم داییم؟!چکاری مهم»مائده با لحنی معترض پرسید:« کارات برسی...

دیدیش، روزی نبود کاش وقتی زنده بود، یه سر میومدی ایران و می»ای باال انداخت و گفت:آقای مرادی شانه

برگشتن به ایران، هنوز انجام  کنین؟ کارهای من برایدارید سرزنشم می»مائده پرسید:« که به فکرت نباشه...

ما تقریبا خواستم بگم که نه، فقط می»آقای مرادی ادامه داد:« خواستم بیام...نشده بود، وگرنه عید امثال می

 «دیگه از برگشتنت ناامید شده بودیم.

یقا چه دق»مائده این بحث را ادامه نداد و سوالی که در طول راه ذهنش را مشغول کرده بود، به زبان آورد:

دونم که واال معلوم نیست، فقط اینو می»و گفت: شیدای پر از درد کآقای مرادی ناله« اتفاقی برای دایی افتاد؟!

زنه، ولی هیچوقت گرده، اون روز ماشین نبرده بوده، زنگ آیفون رو میاکبر، شب ساعت ده به خونه برمیعلی



صدای بنگ مثل صدای یه انفجار، رو شنیدن. وقتی حامد میره شه، قبلش هم یه باال نمیره، حامد نگران می

زنن اورژانس، ولی قبل از بینه. یه نفر بهش تیراندازی کرده بود. زنگ میاکبر رو روی زمین میپایین، علی

مائده که حس  اشک از چشمانش سرازیر شد. ،ادامه بدهد دیگر نتوانست« اینکه به بیمارستان برسوننش...

ای از اشک، پوشیده شده، سرعتش را کم کرد و به الین راست پیچید. به آرامی و هم با پردهکرد، چشم ا

کنن، فعال که هیچی معلوم نیست. دارن پیگیری می»آقای مرادی پاسخ داد:« پلیس چه نظری داره؟»گفت:

م نداشت، بس اکبر رو بکشه؟ اون که به کسی کاری نداشت، حتی یه دشمن هاصال چرا یکی باید بخواد، علی

باقی راه بدون هیچ حرفی طی شد. قرار بود که مائده و آقای مرادی، اول به منزل بروند و بعد از  «که آقا بود...

 .خانه دایی رفته و از آنجا، همگی به بهشت زهرا بروندآماده شدن مائده، به 

خود را در آن سمت حیاط  بلند طوسیوقتی وارد آن حیاط آشنا شدند، مائده در مقابل خود، ماشین شاسی

شد ردش کنیم؟ مگه می»آقای مرادی لبخندی زد و گفت:« هنوز نگهش داشتین؟»دید. لبخندی زد و پرسید:

بعد از ماشین پیاده شدند و آقای « مگه هیوالم؟!»مائده خندید و گفت:« کی جرئت داره، ماشین تو رو آب کنه!

ای که در مائده نگاهش به خانه افتاد، خانه .بیاوردبیرون عقب ها را از صندوقها و چمدانمرادی رفت که ساک

شدند احساسی رغم خورده بود، خاطرات تلخ و شیرین بسیاری که باعث می آن خاطرات یک عمر زندگیش،

 ..دانست باید از برگشتن به این خانه خوشحال باشد یا غمگین.عجیب در او بوجود بیاید. نمی

هنوز آقای « مگه نگفتین بهنود و مامان نیستن؟!»طبقه اول ساختمان افتاد:روشن های چشمش روی چراغ

ن پرید و به سمت مائده دوید. یرومرادی جواب نداده بود که درب ورودی باز و بهنود با شتاب و عجله از آن ب

تر از دهقد کشیرفت. بهنود که حاال  رادرشمائده از این استقبال گرم، خوشحال شد و با آغوش باز به سمت ب

 بود، خواهرش را به گرمی در آغوش کشید.رسیده مائده  تا شانهو تقریبا  شده ها پیششسال

موهای فرفری او، ابراز کرد. آقای  دادن ترش را با نوازشسال دوری از برادر کوچک مائده هم دلتنگی چهار

حیفم اومد، موقع اومدن آبجی »:بهنود گفت« داییت باشی؟شما مگه نباید االن خونه زن»مرادی با خنده گفت:

نه، اون »بهنود پاسخ داد:« حامد هم اینجاست؟»مائده پرسید:« نیام، حامد رو راضی کردم که منو برسونه...

م! سلیقه یبیا ببین، کاغذدیواری اتاقت رو عوض کرد»بعد دست مائده را گرفت و به دنبال خود کشید:« رفت.

نگاهی به آقای مرادی انداخت، او با تکان دادن سر گفت که خودش مائده « خودمه، ببین دوست داری؟

 ها باال رفتند.از درگاه عبور و از پله، ورد. مائده همراه بهنود وارد خانه شدآها را میچمدان

مائده هنوز « تونم وادارت کنم یه مدت بمونی؟گردی انگلیس یا اینکه میبعد از مراسم برمی»بهنود پرسید:

خواهد بماند، یا نه. با این حال اگر یک درصد هم احتمال داشت که دوباره دانست که میمیخودش هم ن

بهنود « راستش، االن قصد برگشتن دائمی رو ندارم.»:خواست به بهنود امید واهی بدهد، پس گفتبرگردد، نمی

دونم به چی هنوز نمی چرا خیلی دوست دارم، ولی»مائده بالفاصله گفت:« مگه اینجا رو دوست نداری؟»پرسید:

 مائده وارد شد.« بفرمایید!»بهنود درب اتاق مائده را باز کرد و گفت:« دقیقا نیاز دارم!



رده بود، ولی کاغذ دیواری، طرحی شبیه نکتغییری  یچهمه چیز اتاق مثل سابق بود، دکور و نحوه چیدمان ه

« خوب شده؟!»صورت مائده دقیق شد و پرسید:انگیز. بهنود در به ابر و باد سیاه و سفید داشت، حالتی وهم

ای شاد کردن برهست یا نه، ولی  عجیب دانست که واژه خوب مناسب توصیف این کاغذدیواریمائده دقیق نمی

خندید، در این لحظه صدای آقای مرادی بلند شد که سرخوشانه بهنود « خوب نیست، عالیه!»بهنود، گفت:

 بهنود بالفاصله با سرعت خارج شد.« افتم!دارم از کول می بهنود، بیا این ساک رو بگیر،»گفت:

نخورده و سر جای ، دستاشو طراحی نویسی و نقاشیاش رفت. هنوز دفاتر خوشمائده به سراغ میز طراحی

را بیرون کشید و صفحه اولش را باز کرد که با خطی زیبا و با دقت تمام اصول  یخودشان بودند. دفتر

 شعری نوشته بود: ،و خطاطی یسیوخوشن

 د چراغانیت کنندبرناز باغ می

 های زمستانیت کنندتا کاج جشن

 اند صبح تو را ابرهای تارپوشانده

 تنها به این بهانه که بارانیت کنند

 به این رها شدن از چاه دل مبند ،یوسف

 برند که زندانیت کننداین بار می

 ای گل گمان مکن به شب جشن میروی

 ای ارزانیت کنندمردهشاید به خاک 

 یش فرق رحیم و رجیم نیستبیک نقطه 

 ای بترس که شیطانیت کننداز نقطه

 آب طلب نکرده همیشه مراد نیست

 ای است که قربانیت کنندگاهی بهانه

مائده ، تجربه عشق را برای نخست بار بود، از زبان مردی که برای این شعر را برای اولین بار، در دانشگاه شنیده

درد است. و عشق برای مائده خود بسیاری درمانگر است، اما برای بسیاری هم،  ایرقم زد. عشق، اگر چه بر

آوردند، ای در وجودش رخنه کرد، خاطرات گذشته ناگهان به سویش هجومهمین معنا را داشت. احساس دوگانه

 محسن کامرانی، ه در غالب عشق زندگیش،با دیدن کلمه شیطانی، به یاد اتاق احضار مینو افتاد و موجودی ک

شده بود، وحشت سراپای  جنصحبت با یک نمایان شده بود. هنوز هم بعد از پنج سال، با یادآوری اینکه هم



گرفت. از سوی دیگر، خاطرات تلخ و شیرین گذشته به یادش آمد. صدای آقای مرادی او را از مائده را در برمی

 «داییت باشیم...، دخترم! آماده شو که باید تا دو ساعت دیگه منزل زنعجله کن»افکارش بیرون کشید:

آنکه آرایش های رسمی و مشکی عزاداری، عوض کرد. بیهای سفر را با لباسبه سرعت حمام رفت و لباس

 کند، از اتاق خارج شد و همراه با بهنود، سوار ماشین آقای مرادی شد. بهنود هم که انگار سخت منتظر برگشتن

مائده بود، فرصت را تلف نکرده و در ماشین هم، به یاد روزگار خوش گذشته، با خواهرش مشغول بازی با تبلت 

 جدید آخرین مدلش شد.

توانست در کنار بهنود بچگی کند و برای لحظاتی هر قدر هم کوتاه، از دنیای و مائده، حس خوبی داشت. می

ه ذهنش استراحت بدهد. در واقع او بود که بیشتر از بهنود، از تاریک و پر از دغدغه بزرگسالی، رها شود و ب

 برد.کرد و لذت میها استقبال میاین بازی

 آوردند...ها به سمتش هجوم میلذتی که دوام چندانی هم نداشت و دوباره و شدیدتر از قبل، با پایان آن، دغدغه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سوم

 دوستان و آشنایان

دانست که برگشتنش، با استقبال شدید خانواده همراه خواهد شد. اما در آن شرایط، انتظار خوبی میمائده به 

های های سیاه و مشکی و نیز اعالمیهش شد، پارچهمرحوم دایی نداشت که اینگونه باشد. وقتی وارد خانه

ها، شدند، گویی هنوز هم از آن چشمدر هر طرف دیده می اکبر،علی تصاویر داییتسلیت را از نظر گذراند. 

 آمد.آرامش بیرون می

مواجه شد، با وجود اینکه خانم همه لباس مشکی پوشیده بودند، مائده در درگاه خانه با مادرش، معصومه 

به  هایش از دیدن تنها دخترش بعد از چهار سال،چشمانش به خاطر گریه زیاد، متورم شده بودند، اما لب

، و حسرت و دلتنگی مائده نیز پاسخ محبت مادرش را با در آغوش کشیدن او داد ولبخندی عمیق گشوده شده 

اش بود که در آغوش داییسپس نوبت زن چهار سال دوری را با در آغوش فشردن مادرش، اندکی تسکین داد.

ز آن دو، نوبت زهره بود. دختردایی و او، مدام تسلیت گفت و ابراز ناراحتی کرد که چرا زودتر نیامده. بعد ا

دانست که زهره و پدرش، چه روابط دوست صمیمی مائده که از خواهر به یکدیگر نزدیکتر بودند و مائده می

. زهره را در اکبر نظری، روی دخترش، زهره، بدترین تاثیر را داشتشتند و بدون شک، مرگ علیتنگاتنگی دا

 آمد گفت.هره هم در پاسخ، همراه با گریه، آمدن مائده را خوشآغوش کشید و به او تسلیت گفت، ز

در انتهای خانه، و روی مبل، حامد نشسته بود و به عکس پدرش که روی طاقچه قرار داشت و روبانی سیاه بر 

ای حامد، برادر زهره بود ولی از همه نظر چه چهره کرد، گویی در عالمی دیگر بود.متصل شده بود، نگاه میآن 

مگر مائده را، چون پنج سال . داشتهرگز احترام هیچکس را نگه نمی چه اخالقی، کامال نقطه مقابل او بود. و

پیش و بعد از کالهبرداری سیاوش از حامد، تنها کسی که به او سرکوفت نزد و سرزنشش نکرد و فقط 

ده میلیارد تومان به بانک مائده بود. مائده در آن زمان بیش از  «مشکلت با چقدر پول حل میشه؟»پرسید:

اش را آزاد کند و بعد هم سیصد میلیون به حامد بخشید تا کسب و کاری برای پرداخت کرد تا سند منزل دایی

ای دایر کرد و مشغول شد. او بعد از آن همه سخاوت، انهخخود دست و پا کرده و به نوایی برسد. حامد هم دارو

 اش خدمتی انجام بدهد.ههمیشه حاضر بود به نحوی برای دخترعم

مائده هم در پاسخ « سالم، خوش اومدی...»:حامد با دیدن مائده، از جا بلند شد و با دستپاچگی گفت

اکبر و بعد به عکس دایی علی« ام بود که زودتر بیام...خوام که توی این شرایط اومدم. وظیفهمعذرت می»گفت:

ی سالم کردن مردی را شنید، مردی که به او سالم کرده نگاهی انداخت. خواست به طرف عکس برود که صدا

شوهر زهره بود. پسری که مائده باعث آشنایی مادرش با زهره شده بود و عمال این وصلت با وجود ، بود، مهرداد

 مائده شکل گرفته بود.



، زهره را مامور مائده به یادآورد که بعد از پیغام موجودی که خود را روح محسن کامرانی معرفی کرده بود، او

کرد تا سایه به سایه فرهاد حیدری برود، و در نهایت هم با کمک یک راننده آژانس که مادر مهرداد بود، موفق 

 اش را ثابت کنند...بازیشده بودند دست فرهاد را رو کرده و هوس

تر شد، به ده، خراببا یادآوردن خاطرات آن روزها و نیز تعقیب و گریزها و ماجراهای فرهاد، حال خراب مائ

 ای که کنار مهرداد ایستاده بود، توجه مائده راپسربچه نحوی که نتوانست درست جواب سالم مهرداد را بدهد.

 شزهره هم با لبخند خطاب به پسر« این پسر توئه؟!»:پرسیدبه زهره  به خود جلب کرد. مائده برگشت و رو

هم با حالتی خجالتی سالم کرد. مائده دستی از  سه ساله کپسر« به خاله مائده، سالم کن، امیرعلی...»گفت:

 زد.کشید که درست مثل موهای پدرش، در نور خورشید برق می امیرعلیروی محبت به موهای 

یشتر صحبت بعد همگی دست جمعی، راهی بهشت زهرا شدند. در طول راه، مائده و مادرش فرصت کردند ب

دلم برات تنگ »کنند. مائده در حالیکه کنار مادرش در سمت عقب ماشین آقای مرادی نشسته بودند، گفت:

از دلتنگیت »معصومه خانم نیز با لحنی که کمی رنگ و بوی سرزنش داشت گفت:« ...شده بود، مامان جون

، روزی نبود که بهتون فکر نکنم، به وافعا دلتنگ بودم»مائده برای دلجویی گفت:« بود که چهار سال رفتی؟!

« کردم...تونستم برگردم، باید اول یه مسائلی رو برای خودم حل میبهنود، به عموحمید، به خونه. ولی واقعا نمی

 «حاال تونستی حلشون کنی؟»آقای مرادی پرسید:

هایی که ت قدیمی و زخمدانست که هنوز خاطراکرد، میاین سوالی بود که ذهن مائده را کامال درگیر خود می

نمودند. با این حال، برای اینکه خیال مادر بر پیکر روحش نشسته بودند، مرمت نیافته و همچنان، دردناک می

« بهتر شده...خیلی بله، خدا رو شکر، حالم از چهار سال پیش، »و ناپدریش را راحت کند، به دروغ گفت:

. مائده از دروغی که گفته بود، نسبت به خودش خجالت معصومه خانم و آقای مرادی، نفس راحتی کشیدند

ها بود که به این نتیجه رسید مدتدانست که قادر نیست حال خود را تغییری بدهد و دیگر کشید. چون می

 هایش را پنهان کند تا شاید حداقل از نظر اطرافیان، روحش سالم باشد.که بهتر است زخم

فکری در ذهنش جرقه زد، گویی صدایی از اعماق قلبش بود که با لحنی وقتی به ورودی بهشت زهرا رسیدند، 

چرا »و بعد مائده به جنگ با قلبش پرداخت:« فراموش نکنی که مزار محسن هم بری...»گرانه گفت:سرزنش

اون کسی »یانه گفت:ذمائده اینبار با لحنی مو من درون« باید برم؟ مگه اون کیه؟ باید فراموشش کنم، باید...

خوای سر خاکش بری؟ فکر کردی دوری از قبرش، د که عاشقش بودی ولی باعث مرگش شدی، حاال نمیبو

و باز هم مائده مغلوب من درونش شد، با خود فکر « کنه؟ تو هرگز قادر نیستی فراموشش کنی...آرومت می

 اش، سری هم به مزار محسن بزند...کرد که شاید بعد از مراسم دایی

آپارتمان افتاد. در طی این پنج سال، بارها و بارها در خواب، وارد  در هواپیما کابوس دیشبش یاددر یک لحظه، 

از اینکه  ، گرد میز احضار نشسته بود و بعدزن فالگیرروی ها باال رفته بود و روبهشده بود، از پله ودو طبقه مین

خانه این دفعه، در کابوس خود،  شد. امایبیدار م زند،کرد کسی پشت سرش ایستاده و صدایش میحس می



. به یاد زمانی افتاد که پیرمرد ندیده بودپیرمردی که تا آن لحظه او را ای را دیده بود که ناشناخته بود و قدیمی

 از چه ترسیده بود؟اما شد، یناشدنی دیده موحشتی وصف ،، در عمق چشمان پیرمرددرغلتیدروی زمین 

و مائده بدون هیچ حرفی، از ماشین پیاده « پیاده نمیشی، دخترم؟!»که پرسید:با صدای مادرش، به خود آمد 

قبرها گذشت. در انگلستان که بود، به همه جا شد و به دنبال مادر و ناپدریش، در کنار بهنود، از میان سنگ

رستان نشده توانست، هرگز وارد قبرفته و هیچ مکانی نبود که او ندیده باشد، بجز قبرستان. تا جایی که می

رفت که گذشت و به سمت قبری میبود. و حاال بعد از چهار سال، داشت از میان گورهای سرد و سنگی می

انگیز های ناهموار قبرستان، و آن فضای حزنها و زمینهمیشه عبور از میان خاک اش بود.منزل ابدی دایی

اش به این مکان رفت زدود. از بچگیمائده می چون دستانی نامرئی، لبخند را از روی لبانساکت و مرموز، هم

توانست به خود بقبوالند که برایش عادی کرد و حتی االن هم که سی و یک سالش بود، باز هم نمیو آمد می

 شده است...

تن از آشنایان، قبل از آنها رسیده بودند و دور مزار، روی  و حامد و مهرداد و چند فاطمه خانمزهره و 

مداح ظاهرا سخت مجلس کردند. که به ردیف چیده شده بودند، نشسته و با صدای روضه، گریه میهایی صندلی

آمد، مهار را گرم کرده بود، چون همه دستمال بدست، اشک چشمانشان را که چونان رودی خروشان بیرون می

اش را به او بسپارد. مردی شناخت، حاضر بود تمام داراییکردند. همه عزادار مردی بودند که هر که او را میمی

 ای ستم نکرده بود.اش به مورچهامین، پاکدست، مهربان و مومنی حقیقی که نفسش حق بود و در زندگی

اش نشست. با دو انگشت به سنگ قبر زد و در دل برای مائده چند قدمی جلو رفت، زانو زد و کنار قبر دایی

کرد، اند. بعد برخاست و کنار زهره که به سختی گریه میمرد بزرگی که اکنون در خاک خفته بود، فاتحه خو

آمدگویی به دوستان و همکاران پدرش بود. در این ایستاد و سعی کرد به او دلداری بدهد. حامد مشغول خوش

 کردند.میان، دو بازرس پلیس هم حاضر بودند و مراسم را با نگاه خود، جارو می

کنند؟ یعنی واقعا انتظار داشتند، قاتل در مراسم نجا وقتشان را تلف میمائده، متعجب بود که آنها برای چه ای

ای! سری به تاسف تکان داد. سرانجام وقتی ش عزاداری کند؟ چه فکر احمقانهاشرکت کرده و برای قربانی

 معصومه خانم در کنار همسر برادرش نشسته بود ومراسم تمام شد، همه پراکنده شدند، بجز خانواده مرادی. 

ها ریزهمهرداد، سخت مراقب امیرعلی بود که با بهنود مشغول شوت کردن سنگ .ریختندبا یکدیگر اشک می

دانست که آنها چه کردند. مائده نمیهای پلیس صحبت میبودند.آقای مرادی و حامد هم داشتند با بازرس

د. بنابراین تصمیم گرفت از موقعیت توانست بعدا از آقای مرادی بپرسگویند، مشتاق بود که بداند، اما میمی

 کشید...محسن برود. گویی دستی نامرئی او را به آن سو می مزار پیش آمده استفاده کند و به سمت

آمده  چندین بارمائده، برای پیدا کردن قبر محسن، به هیچ مشکلی نخورد. قبال، پیش از سفرش به انگلیس، 

اش، همان بود و بعد از این همه مدت، مسیر را در یاد داشت و شانسی که آورده بود، این بود که قطعه دایی

 ای بود که محسن درش به خاک سپرده شده بود.قطعه



 اش، بعد از قضایای مینو و احضار روح افتاد:د و داییبه یاد گفتگوی خو

 ـ دخترم، آخه چرا پای تو به مجلس احضار ارواح کشیده شد؟!

 دونید. زهره که بهتون گفته...ـ شما که خودتون قضیه آقای کامرانی رو می

 خاکش؟ ری سرخواستی احضارش کنی، ولی مائده جان، چرا نمیتونم حدس بزنم که چرا میـ بله، می

 خواستم ببینمش، نه اینکه با یه سنگ سرد حرف بزنم!ـ چون می

شنون، اگه براشون فاتحه بخونی و خیرات بدی و سر خاکشون ـ شک نکن که ارواح، صدای ما رو از اون دنیا می

 دن. نیازی به احضار روح و دیدنش نیست...بری، حتما به حرفات گوش می

 منو بخشیده یا نه؟ ـ ولی آخه پس من چطور بفهمم که

باید اول »در این لحظه، بغضی گلویش را فشرده بود. آقای نظری به آرامی دستش را نوازش کرد و گفت:

ترین کار رو بکنی، بعد از توبه، مطمئن باش خدا آدما رو به خاطر اشتباهاتی که از روی نادانی کردن، سخت

اشک از چشمانش خارج شد و قطرات آن « بخشی...ترین کار، اینکه خودت، خودت رو ببخشه. ولی سختمی

 «تونم فراموش کنم...ولی من گناه وحشتناکی کردم، نمی»اش چکید. به آرامی زمزمه کرد:بر روی دستان دایی

های گناهیته. دلهمین گواه بی»آقای نظری انگشتش را باال آورد، قطره اشک مائده را نشانش داد و گفت:

و تقصیر نیستن. دل آلوده، وجدان نداره. تو وجدان داری، پس دیگه نباید به پاکی خودت  گناهکار، قادر به توبه

 «شک کنی...

اش کرد، سنگ قبر مورد نظرش را یافت. با خطی روی که البته مائده را بسیار دور از خانوادهبعد از کمی پیاده

 .«1400، وفات 1369متولد محسن کامرانی، فرزند سعید، »درشت و خوانا نوشته شده بود:

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل چهارم

 ای برای عاشقخاک و سنگ سرد، فاصله

خواست سنگ را لمس کند، اما باز . مائده با دو زانو، روی زمین نشست. به جلو خم شد، و دستش را جلو برد

گ دست تونی به این سنبا دست کثیفت، چطور می»ها قبل، در نظرش گذشت:هم نتوانسنت، درست مثل سال

نگاهش به قبر بود، سنگ کامال تمیز بود،  .بغضی گلویش را فشرد« بزنی؟ سنگی که خودت باعثش بودی....

کردند. مائده در دل به گویی خانواده کامرانی، هر روز و هر روز، بر سر مزارش حاضر شده و آن را تمیز می

 ای را عزادار کرده بود.خودش ناسزا گفت که خانواده

های دور کشیده شد. پیش از سفرش به انگلستان که در آن زمستان سرد، در ه، ذهنش به سالدر این لحظ

برف سنگینی چند روز  های گل روی سنگ قبر محسن بود.قبرستان حاضر شده و مشغول گذاشتن شاخه

 .قبلش باریده بود و هوا را به شدت سرد کرده بود

کرد، تنها کاری که آرامش بخش روح با او درد و دل می با خود و محسن کامرانی، خلوت کرده بود و در دل

ها نیز در خواب و بیداری، کرد و باقی وقتروز در میان، اینکار را تکرار میخسته مائده بود و او تقریبا هر یک

 ای آرام و قرار نداشت.کرد و لحظهنام محسن روی قلب و ذهنش، سنگینی می

های به او نزدیک شده است. وقتی برگشت، پسرک فقیری را دید که دانهاحساس کرد کسی مائده در آن لحظه، 

رفته بود. در گکیسه را با دستانی که از سرما کرخت و سرخ شده بودند،  کرد،حمل میای در کیسهرا گندم 

 مائده دلش سوخت« خانم، بریزم روی قبر؟»هایش به روی هم گفت:لرزید، با برخورد دندانحالیکه از سرما می

روی قبر بیندازد، از او خواسته بود که  گنندمو بدون اینکه حتی یک دانه  هزار تومان به پسرک داد و پانصد

ای رود، صدایش کرده و شال گرم و بافتنیراه میلنگان لنگلرزد و برود. وقتی متوجه شد که پسرک از سرما می

دور گردن پسرک انداخت. آن پسر تشکری کرد و که دور گردنش پیچیده بود را از گردن بیرون کشید و به 

بار، وقتی مائده به سر جایش برگشت، پیرزنی در آنجا حاضر بود، که مائده پیشتر او را ندیده  رفت. اما این

 ...بود.

اش، خسته و صورت چروکیدهاش را سخت دور بدن نحیف خود پیچیده بود تا گرم شود. پیرزن، چادر مشکی

مائده پوزخندی زد و پاسخ « ای کردی...کار سخاوتمندانه»با لحنی نه چندان مهربان گفت:بسیار غمگین بود. 

باعث »بعد از چند لحظه، ادامه داد:سکوتی کرد و « ها بیشتر از این سزاوار کمک هستن. تازه...این بچه»داد:

از قدیم گفته بودن که بین سخاوت و عذاب وجدان، »عامرانه گفت:، پیرزن« میشه، عذاب وجدانم، کم بشه...

تونی با پول، وجدانت رو ولی تو پولدرای، می»بعد با لحنی پر از کنایه ادامه داد:« رابطه مستقیم وجود داره....

 «!آروم کنی



شاید تو منو »پیرزن پاسخ داد:« من باید شما رو بشسناسم؟!»ب به پیرزن نگاه کرد و بعد پرسید:مائده با تعج

شکیبا تبریزی خواستم که بهم نشون بده، خانم خانم شناسم چون عکست رو از سی، ولی من تو رو میانشن

 لرزان صدایست، اما مائده با شنیدن نام شکیبا، ناگهان ذهنش جرقه زد که این پیرزن چه کسی ا «جاوید...

 .شد که درست تجزیه و تحلیل کندپیرزن مانع می

. مجبور کارگر ساختمونی بود و از روی داربست افتاد و مردشوهرم خیلی زود مرد، »:پیرزن با لحنی تلخ گفت

پولدارایی که برای ارضای نفس خودشون، گاهی پول خرج شدم روزها تا شب توی خونه امثال تو، کلفتی کنم، 

کنن تا یا جایگاهی پیش بقیه پیدا کنن یا اینکه وجدان مزخرفشون آروم بشه. ولی خودشون، خود شماها، یم

ها تا صبح خیاطی کردم. به خاطر این چشمم شبموجب درست شدن امثال اون بچه هستین. به هر حال، من 

پسرم رو بزرگ کنم. دختر  ضعیف شد و تقریبا توی جوونیم، پیر شدم. شکایتی نداشتم، چون تونستم دختر و

 «کنه و میره ولی پسر...برای مردمه، ازدواج می

صدای پدرش، بوی  ؛و پسر من هم، عصای دستم شد ،پسر میشه عصای دست»کمی مکث کرد و بعد ادامه داد:

با انگشت به سنگ قبر محسن اشاره کرد، مائده با چشم « ...کردپدرش و مردونگیه پدرش رو برام تداعی می

پیرزن  ناگهان تنش لرزید، لرزشی که به خاطر وزیدن باد سرد زمستانی نبود. .یر اشاره پیرزن را دنبال کردمس

هایی نامنظم به پیرزن چشم دوخت، پیرزن مائده با نفس« تو اون رو کشتی، فقط از روی حسادت...»ادامه داد:

لدار زیردستی خودت، بند کردی و فکر بعد دست دامادم رو توی کارخونه یه پو و»با لحنی پر از بغض گفت:

هم  پسرم حاال اومدی تا به مرده کجی کردی وکنه؟ با اینکارت به من دهنکردی این دردی از من دوا می

 «؟!کجی کنیدهن

پیرزن قدمی جلو آمد و با دست، گوشه « نه، به خدا من دوستش داشتم...»مائده سری به نفی تکان داد و گفت:

؛ امثال اسمی اینچنین پاک رو، روی احساسات حیوانی خودت نذار»غرید: خشمیقه کافشن مائده را گرفت و با 

صورت مائده در هم رفت، « یف!فهمین، حیوونای کثشما عشق براتون معنی نداره، شما فقط شهوت رو می

 .ای از اشک جلوی چشمانش تشکیل شدپرده

تونم به پلیس نمی»و گفت: و صورتش را به صورت مائده نزدیک کرد پیرزن بیشتر یقه کافشنش را کشید

 تو»آسمان پر از ابر را نشان داد: ،و با انگشت« شکایت کنم، چون تو قانونا گناهی نکردی، ولی از نظر اون چی؟!

قدر داغ کنه که منو داغ رو به خدا واگذار کردم، تا خودش انتقام پسرم رو ازت بگیره! تا خودش تو رو همون

کرد، به مائده ناسزا گفته و او را از قبر پسرش و بعد دیگر نتوانست ادامه بدهد و در حالیکه گریه می« کردی...

 لنگان از گورستان خارج شده بود...جان، لنگکرده بود. مائده نیز با پاهایی سست و بی ردو

آنکه متوجه باشد، وقتی به خود آمد، باد گرم تابستانی، افکار و خاطرت سرد زمستانی را از ذهنش زدود. بی

فکر کردی فراموشت »بعد سرش را نزدیک سنگ برد و آرام زمزمه کرد:« سالم، آقا! حالت خوبه؟»زیر لب گفت:

اشکی در چمانش حلقه زد، ولی مائده با لجبازی اشک « ی کردم، خیلی...کنم؟ راستش باید بگم خیلی سعمی



هنوزم »دستانش را روی صورتش گذاشت و گفت:« ولی نتونستم...»را در چشمش حبس کرد و ادامه داد:

 ای پر از درد سر داد....گریه «دونم که منو بخشیدی یا نه؟!نمی

هایش را پاک مائده به سرعت اشک« ی فراموشش کنی؟نتونست»را شنید که گفت: هدر این لحظه صدای زهر

کنن دونن که اومدی اینجا. دارن برای بابا خیرات مینگران نباش، بقیه نمی»کرد و برگشت. زهره با لبخند گفت:

، به آرامی چند قدم برداشت و کنار مائده نشست« دونستم که میای اینجا...و حسابی مشغولن، ولی من می

کنی تا فراموشش کنی، ولی برات دعا دونستم که داری بیهوده تالش میاین چهار سال، می توی»:ادامه داد

 «تونم...تونم... نمینمی»مائده نالید:« کردم که بتونی...می

صداش توی گوشمه، نگاهش، وقتی از دره بیرون »زهره دستی روی شانه مائده گذاشت. مائده ادامه داد:

گفت، ازم دلخور من رو می شم!رو به مرگ هم باشه، سوار ماشین این نمیکشیدنش، وقتی گفت، حتی اگه 

ولی کاش »گفت: و ای تلخ را آغاز کرد. زهره سرش را روی شانه خود گذاشتگریه «بود، ازم نفرت داشت...

حاال که برگشتی، سعی کن یه »کمی مکث کرد و بعد ادامه داد:« شد، با دوری از اینجا، فراموشش کنی...می

ای برای من دیگه زندگی»مائده زیرچشمی نگاهی به زهره انداخت و گفت:« زندگی جدید رو شروع کنی...

 «وجود نداره...

خواد گذشته رو پشت سر بذاری ولی مشکل همینه، سعی داری فراموشش کنی، دلت می»زهره پاسخ داد:

کی  هر»لحظه، به آرامی زمزمه کرد: مائده در این« کنی که...دنبال زندگی کردن نمیری، کسی رو پیدا نمی

زهره هم بالفاصل پاسخ « دونی، من فرهاد رو جانشین محسن توی قلبم کرده بودم...ندونه، تو که می

دونم و مشخص شد که اون یه فرد نامناسبه، یه بار دیگه عشقت رو از دست دادی، ولی اینا بخشی از می»داد:

 «امیدواری بازم اتفاقات بد، برات بیفته...کنی چون زندگیه، مائده. تو زندگی نمی

، پرسشی را در سر داشت که منتظر بود به وقتش از زهره بپرسد و حس کرد االن بهترین زمان است، مائده

زهره « ها بهم بارها گفتن برگرد، ولی تو هیچوقت ازم نخواستی که به ایران برگردم، چرا؟خیلی»گفت: پس

اینجا چیزی بجز خاطرات تلخ و ناراحت کننده، چیزی بجز مصیبت و درد، دونستم که چون می»پاسخ داد:

برای تو وجود نداره. امیدوار بودم با دوری از این محیط بتونی چیزهای بهتری رو تجربه کنی. ولی االن فهمیدم 

 «کاش میشد...»مائده زمزمه کرد: «شه...که اینطوری نمی

سرانجام زهره بلند شد و  ای بود،سکوت آزاردهنده چشم دوختند.مدتی در سکوت، در کنار هم به سنگ قبر 

مائده دست زهره را گرفت و بلند شد. نگاهی به سنگ و « ..بلندشو، باید برگردیم.»دست دراز کرد و گفت:

دانست که این پوشش را های اطرافش دوخت که معشوق را در زیر خود پنهان کرده بودند و مائده میخاک

 کشید....و این آتشی بود که بر جان عاشق شعله می وردهخودش بوجود آ

 



 فصل پنجم

 لتتصویر یک قا

مائده، چند روز بعد را بیشتر در کنار زهره بود تا شاید بتواند، حالش را بهتر کند. هرچند خودش هم حال 

در طلب کسب  هر دو شد که هردو به یکدیگر بیش از قبل، نیاز داشته باشند.مساعدی نداشت و این باعث می

رفت، به مائده از صبح که مهرداد به سر کار می زدند، درست مانند روزهای قدیم.آرامش، زیاد به هم سر می

کرد و یا با زهره حرف میزد. در این آمد و یا با امیرعلی بازی میخانه هشتاد متری، کوچک ولی دلباز زهره می

 ها بود که احساس آرامش داشت و بس.زمان

سن مائده بود، اما از خیلی زهره دقیقا همکردند. ی همان لحظات هم، افکار تلخ و آزاردهنده رهایش نمیاما حت

نظرها، از مائده پیشی گرفته بود. او ازدواج کرده و یک پسربچه سه ساله داشت. در حالیکه مائده خود را در 

در امور بازرگانی، روی این  دید که سعی داشت با تجارت صحیح و پیروزیخورده میزندگی یک شکست

دانست که در زندگی، با وجود پول و ثروت بسیار، فقیرترین آدم شکست، سرپوش بگذارد. اما خودش هم می

 است...

داد، اما باز هم مثل کسی که معتاد باشد، ناخودآگاه به خانه زهره و این حس، هر بار او را بیشتر آزار می

های سنگین کردند. به ویژه امیرعلی که اغلب اوقات، مادرش سر درساستقبال میرفت. زهره و امیرعلی هم می

 بازی خوب پیدا کرده بود.کرد و حاال یک هماش بود و او ناچار به تنهایی بازی میپزشکیروان

 یک شکل و یک رنگ، وارد شدند.دو با کت و شلواری  صبح روز سوم، دو بازرس پلیس، به خانه زهره آمدند. هر

زهره آماده شده بود که پیششان برود، مائده نیز امیرعلی را در اتاق مشغول کرد. زهره و دو بازپرس، در هال و 

خواستیم بریم می»گفت: ریشی داشت،کردند. بازپرس اولی که تهدور میز ناهارخوری، نشسته و صحبت می

به ویژه که شنیدیم شما با پدرتون روابط  دیدن مادرتون، ولی فکر کردیم شاید بهتر باشه با شما صحبت کنیم.

این در حالی بود که مائده از پشت « من در خدمتم...درسته، »زهره هم پاسخ داد:« بسیار نزدیکی داشتید.

 شنید.هایشان را میدرب بسته، حرف

ین دورب ه، ی، در خیابان اصلیکوچه شما نتهایدر ا»داشت، گفت:و رنگ کرده بازپرس دومی که ریشی بلند 

بین رو بررسی کنیم، اون شب که به پدر شما شلیک شده، اشخاص وربوده، ما موفق شدیم اون د بانک مداربسته

 «شناسیدش؟بت کرده. ببینید، میثنفر رو  زیادی در رفت و آمد نبودن، و دوربین تصویر یک

و نگاهش کرد. تصویر  شت. زهره با دستانی لرزان، عکس را برداشتاو به پشتوانه آن، عکسی را روی میز گذ

مات بود، اما مشخص بود که مردی با سر و وضعی شبیه گدایان، با موهای ژولیده بلند، در حال فرار کردن، 

ای به توانست حس کند که چه فشار عصبی و روحیبت شده است. مائده از پشت درب، میثاین تصویر از او 

روند دنبالش بگردند؟ ه تصویر ضارب را هم دارند، چرا نمیها کشود، با خود فکر کرد، این پلیسزهره وارد می



ا لحنی زدند؟! با این فکرها، عصبانی شد، به طرف امیرعلی برگشت و بچرا هر دم یا با حامد یا با زهره حرف می

پسرک با سر تایید « ؟پسرم امیرعلی، تحت هیچ شرایطی از اتاق بیرون نمیای، باشه»گفت: مهربان ولی قاطع

 مائده دست به دستگیره برد، اما آن را خم نکرد.کرد. 

زهره با نگاهی اشکبار به آن تصویر خیره شده بود. بازپرسی که ریش بلند داشت، دوباره سوالش را تکرار 

کان داد و به زور و بدون اینکه تزهره سری « شناسیدش؟ قبال اطراف پدرتون یا منزل پدرتون بوده؟می»کرد:

ریشش کشید بازپرس دیگر، دستی به ته« شناسمش...نه، نمی»قتل پدرش بردارد، گفت:مظنون چشم از تصویر 

 «دیم و...انتظار هم نداشتیم که بشناسیدش. امیدوارم درک کنید که ما داریم کارمون رو انجام می»:و گفت

پایین خم کرد و خشم مائده به مرز انفجار رسید، با شنیدن این جمله، در یک حرکت سریع، دستگیره را به 

نه، شماها کارتون رو درست انجام »بیرون رفت و هنوز کامال مقابل دو بازپرس متحیر نرسیده بود که گفت:

گرفتین بیاین خونه نمیت دادین، بعد از چهل و سه روز، تازه یه عکس دسدین، اگه درست انجامش مینمی

ت مائده را آرام کند، ولی پیش از آنکه دهان باز خواسزهره می« زدین...دختر داییم و آسایشش رو بهم نمی

« آروم باشید، خانم!»کند، بازپرسی که ریش بلند داشت، از همکارش دفاع کرد و با لحنی خشمگین گفت:

خوام آروم باشم، این مرد دایی نمی»آدمی نبود که با یک تشر ساده عقب بنشیند، بلندتر داد زد: البته مائده هم

 «گرده!نم داره آزادانه میمن رو کشته و اال

روان شد و درب را  به دنبالشان به طرف درب رفتند. مائده بدون هیچ حرفی، ها از جا بلند شدند وبازپرس

چرا با این »:پرسیدپشت سرشان، محکم به هم کوبید. زهره که کمی حالش جا آمده بود، خطاب به مائده 

کنن! این بندگان خدا، یه مشت آدم مزخرفن که اصال کار نمی این»مائده بالفاصله پاسخ داد:« بندگان خدا...

زهره حرف دیگری نزد، امیرعلی « عکس رو باید چهل روز پیش میاوردن، ولی مثل همیشه، چند مرحله عقبن!

 .اش را ببیندنقاشیصدایش کرد تا 

اول، به نظرش بسیار آشنا آمد و مائده به طرف میز رفت، عکس را برداشت و به تصویر قاتل نگاه کرد، در دید 

بعد بالفاصله، به یاد خواب چهار شب پیشش افتاد، اما مگر ممکن بود؟! چطور ممکن بود که مائده این مرد را 

آلود، تصویری از این مرد دیده در خواب دیده باشد؟ کمی فکر کرد، به یادش افتاد که در آن خواب محو و مه

 ی زمین بیفتد....بود، پیش از آنکه آن پیرمرد رو

آنکه پیشتر حتی از وجودش اما باز هم به سوال اولش رسید، او چطور ممکن بود خواب آن مرد را ببیند، بی

 باخبر باشد؟!

 

 

 



 فصل ششم

 بازگشت دائمی

گذشت، در این مدت، روند رسیدگی به پرونده قتل، هیچ پیشرفتی نکرد و حدودا دو ماه از برگشتن مائده می

ترین موضوع که کامال گنگ بود، انگیزه آن شخص بود. چرا باید در آن ناامید شده بودند. اصلی تقریبا همه

 شب، کمین بنشیند و به مردی شلیک کند، که هیچ ارتباطی با او نداشت؟!

ها، خیلی فکر کرده از طرف دیگر، مائده نیز با معمای خواب آن شبش، درگیر بود. بعد از آن مالقات با بازپرس

تا شاید چیزی بیشتر از آن خواب را به یادآورد، اما جز تصویر محو آن مرد و افتادن پیرمرد ناشناس، در  بود

 آورد.حالیکه آثار وحشت در صورتش بود، چیز دیگری به یاد نمی

معصومه خانم نیز، در این مدت، هم با غم مرگ برادرش دست به گریبان بود و هم احساس شادی از بابت 

دانست که این حس شاد، دوامی نخواهد داشت. هر روز، نگران بود که برگشتن دخترش داشت. اما در دل می

گشت به انگلیس، بلیط گرفته است. آقای مرادی از این احساسات همسرش آگاه بود، ازمائده بگوید برای ب

 تصمیم گرفت درباره این موضوع با مائده صحبت کند.

االن »:ای نماز بیدار شده بود که فهمید، چراغ اتاق مائده روشن است. با خود فکر کردصبح زود، آقای مرادی، بر

الباب کرد. بالفاصله صدای مائده بلند شد که به طرف درب رفت و دق «.نهحرف زد بهترین زمان برای

 آقای مرادی داخل شد.« بفرمایید!»گفت:

 از نمای دریا و ساحل شنی و مشغول کشیدن طرحیمائده پشت به درب، مقابل بوم نقاشی بزرگی، نشسته بود 

بود. سرش را کمی برگرداند و با دیدن آقای مرادی، خواست بلند شود که او نگذاشت. آقای مرادی 

راستش دیشب اصال نخوابیدم که بخوام خیز »مائده لبخندی زد و پاسخ داد:« سحرخیز شدی، دخترم!»گفت:

 «بردارم!

مائده خواست بگوید که مشغول فکر کردن به قضیه « چرا خوابت نبرد؟»ه پرسید:آقای مرادی با لحنی دلسوزان

تواند دلیلی برای این حرف عجیبش بوده، ولی بعد با خود اندیشید که چطور می کابوسش و عکس آن قاتل

نگار آقای مرادی که ا« کردم که برگردم انگلیس، یا نه...داشتم فکر می»بیابد؟ با همین فکر، به دروغ گفت:

خواستم درباره همین موضوع اتفاقا، منم می»منتظر همین جمله بود، روی صندلی، کنار مائده نشست و گفت:

 «باهات حرف بزنم...

نظر شما چیه؟ بمونم یا »:و جدی پرسید مائده، قلم را کناری گذاشت و مستقیم در صورت ناپدریش دقیق شد

سپس « ای نیست، فقط مربوط به خودته....یا کس دیگهتصمیمش با من »آقای مرادی پاسخ داد:« برگردم؟

راستش، توی این چهار سال، معصومه خیلی از دوری تو اذیت شد. به روی »کمی به جلو خم شد و ادامه داد:



مائده « خودش یا تو نمیاره، ولی روزی نیست که به این فکر نکنه که اگه تو دوباره از پیشش بری، چی میشه...

خدا رو شکر، گفتی که حالت خوب شده، پس چطوره به »:ادامه دادداد. آقای مرادی در سکوت گوش می

آقای « زندگی عادی...»مائده لبخند تلخی روی لبش نشست و زیر لب تکرار کرد:« زندگی عادیت برگردی؟

جارت کنترل کارخونه پدرت رو دست بگیر، چیزایی که درباره ت»مرادی سری به نشانه تاکید تکان داد و گفت:

 «توی انگلیس یادگرفتی رو برای رونق دادن به میراث پدرت، به کار بگیر. تشکیل خانواده بده و...

آقای مرادی با « مونم، ولی دوتا خواهش دارم...من تصمیمم رو گرفتم، می»مائده حرف او را قطع کرد و گفت:

و خیریه، مثل قبل باید بر عهده خودتون  اوال، کارخونه»مائده نفسی گرفت و ادامه داد:« و...؟»اشتیاق پرسید:

آقای مرادی لبخندی « خوام هیچ حرفی درباره ازدواج بشنوم...کنم. دوما، نمیباشه، من نهایتا امضاهاش رو می

کم توی امور کارخونه وارد بشی. من که درباره شرط اولت، باید بگم که باید کم»به پهنای صورتش زد و گفت:

کارها رسیدگی کنم، یه روزی باید خودت امور رو دست بگیری، تا اون روز باید یه کم توی تونم به تا ابد نمی

ها باشی. در مورد شرط دوم هم، به نظر من تو دیگه اونقدر بزرگ شدی که خودت بتونی برای جو کارخونه

 «کنم...خودت تصمیم بگیری، من در این مورد، دخالتی نمی

آقای مرادی پاسخ « شرط نذاشتم، خواهش کردم! انتظار دارم قبول کنید... من»مائده با لحنی عامرانه گفت:

مائده خندید « خواهش تو، یه جور شرطه! منم با یکیش موافقت کردم. حاال نوبت توئه که موافقت کنی...»داد:

« د!یه تجارت پر سواونم »:چشمکی زد و پاسخ داد آقای مرادی هم« کنین؟!پس اینجا هم معامله می»و گفت:

مائده لبخندی زد و به آرامی سرش را تکان داد. آقای « مونی؟خب، باالخره می»سپس بلند شد و پرسید:

 «بهتره خودم به معصومه بگم، که جایزشم خودم بگیرم!»مرادی هم به سوی در رفت و گفت:

مهم نیست به  اگه میشه این ماشین قدیمیه رو ردش کنین بره،»در درگاه بود که مائده صدایش کرد و گفت:

ای آقای مرادی قهقه« خوام جا برای ماشین خودم که سفارش دادم و االنم توی گمرکه، باز بشه.چه قیمتی. می

ترین دختر انتظار دارید جوان»مائده هم با لحنی شوخ گفت:« پدر صلواتی، ولخرجی کردی؟!»سر داد و گفت:

چشم، »آقای مرادی دستی روی چشم گذاشت و گفت:« میلیاردر تهران، یه ماشین از مد افتاده، سوار شه؟

 و خارج شد.« حسابیم!کنیم. اینم دوتا شرط، بیجای ماشین شما رو هم باز می

های گذشته، یکی از افکاری که آزارش در طی سال ه بود.مائده حس خوبی داشت که از ماندنش، استقبال شد

خاطر کرده، که از چشمانشان افتاده است. چنان رنجیدهکرد، اطرافیانش را داد، این بود که مدام فکر میمی

فهمید که چقدر این افکار پوچ و بیهوده بودند. با خود فکر کرد که شاید این افکار مربوط به آن کابوس حاال می

خواست ست و تصمیم گرفت دیگر به آن فکر نکند. زندگی عادی، این چیزی بود که میا ایهم، افکار بیهوده

 لحظه آغاز کند...از همان 

 زندگی عادی....

 ای برای مائده....عجب رویای دست نیافتنی



 فصل هفتم

 بت چوبی

ها شد. نگهبان شیفت شب، وقتی آن شب درب، بسته میدر خیابان )پ( ها، ساعت هفت، موزه آثار باستانیشب

و مطالعه تلگرامش شد. حدود سه ساعت  قهوهزنان به اتاق مخصوص خود رفت و مشغول خوردن وتسرا بست، 

گذشت و او سرانجام از جایش بلند شد که گشتی در ساختمان موزه بزند، چون حس کرد پاهایش گرفته است. 

 قوه بدست، در تاالر موزه، شروع به راه رفتن کرد.دستی به سبیل پرپشتش کشید و چراغ

ای، های شیشههای باستانی بود که همگی در قفسهها و مجسمهها، کوزهین تاالر، مخصوص نگهداری از سفالینها

ها و ها، کاغذ بزرگی متصل بود که ویژگیتک این قفسهبه ردیف و مرتب، چیده شده بودند. در مقابل تک

ای کوچک قرار داشت که تاالر، مجسمهتوضیحات مربوط به آن اثر، بر رویش نوشته شده بود. در انتهای این 

متر که دو متر، با قطر ده سانتیای به طول پانزده سانتیمجسمهبدن یک فرعون مصری را با آن ساخته بودند. 

 احساسش، کمی رو به پایین خم شده بود.دستش را از طرفین گشوده بود و صورت بی

مجسمه فرعون رامسس »نوشته شده بود: خالصهکاغذی قرار داشت که رویش  در مقابل این مجسمه چوبی،

« .ه استشدو بعدها، به عنوان بت مقدس اقوام مایاها، پرستش می هها در اهرام مصر بوددوم، این مجسمه سال

دانستند برای چه شناسان هم دقیق نمیدانان و زمیناش نبود، گویی حتی تاریخو دیگر هیچ اطالعاتی درباره

کرد؟ در واقع بت چوبی، در ایران چه میدانست، این بود که هیچکس نمیاین تر یبعجاما ای است. دوره

نمود که همه به سرعت از مقابلش ارزش میهم برایش مهم نبود. چون این مجسمه چنان زشت و بیهیچکس 

 شدند.رد می

کند، سرش را به نگهبان از مقابل این بت که گذشت، حس عجیبی پیدا کرد، حس کرد کسی به او نگاه می

رد شد، در این  آنروح بت، چیزی ندید. پوزخندی زد و از مقابل طرفین برگرداند و جز صورت چوبی و بی

موزه بسته است، بهتره »یاد گفت:دید. بالفاصله برگشت و با فر با گوشه چشم ای را در انتهای تاالرلحظه، سایه

شخصی در میان تاریکی  امیدوار بود که از این تهدید، متجاوز بترسد. «کنم!بری بیرون، وگرنه پلیس رو خبر می

همچنان در جای خود قید، با حالتی شوم و بیشد. صاف و بدون هیچگونه تغییری، ایستاده بود و دیده نمی

 هدیدها بر روی او کارساز نیست...مشخص بود که این ت ایستاده بود.

تا نور را به روی آن شخص  اش را روشن کردقوهنگهبان نخست تردید کرد، اما بعد، قدمی جلو گذاشت، چراغ

هنوز نور به آن شخص نتابیده بود که او به سرعت باد، تاالر را پیمود و به نگهبان،  انداخته و ببیندش. اما

ای بعد، تیغه تیز چاقویی بزرگ، در ، برقی درخشنده دید و ثانیهمهاجم ستدر دست را نگهبانور شد. حمله

 شکم نگهبان فرو رفت.



بدون هیچگونه رحمی، هفت بار، چاقو را بیرون کشید و در نقطات مختلف ای از درد سر داد، شخص او ناله

ز شنیدن فرو رفتن تیغه و پاره کرد، گویی ا، هر بار با خشونتی بیشتر اینکار را تکرار میبدن نگهبان، فرو کرد

ید و با درد و عذاب، تخود، غل خوننگهبان بخت برگشته، در کف تاالر، در میان  برد.شدن گوشت، لذت می

 جان داد....

نگاهی به جسد، پیش رفت. مقابل بت چوبی ایستاد. از پشت شیشه نگاهش کرد، به نظرش قاتل، بدون نیم

 با خود فکر کرد، سرانجام پیداش کردم...ن بت، تابیدن گرفت. های آرسید که اخگری سرخ از چشم

 تاالر، هزار تکه شدند. خونینهای شیشه در کف دست پیش برد، شیشه را برداشت، و به زمین انداخت. خرده

قرار که دستکشی سیاه بر آنها کشیده شده بود، بت را بلند کرد، به صورتش نزدیک سپس با انگشتانی بلند و بی

ای و چیزی زمزمه کرد، درخشش اخگر سرخ، بیشتر شد، همچون چراغی سرخ در تاریکی، اطراف را لحظه کرد

ای و ثانیه ای مشکی و کهنه پیچیدروشن و بعد در تاریکی شدیدتر از قبل، غرق شد. مرد آن را میان پارچه

 بعد، از تاالر خارج شد.

، به پلیس خبر دادند. خوندند، با دیدن جسد غرق در کار خود آم روز، وقتی کارکنان موزه به سر فردای آن

داد که شخص پلیس، تشخیص داد که سرقتی اتفاق افتاده است. اما هیچ اثری بر روی درب و پنجره نشان نمی

تر آنکه، چیزی که دزدیده شده بود، یک بت چوبی تقریبا یا اشخاصی، به زور وارد یا خارج شده باشند. عجیب

و از میان آن همه  ، قتلی مرتکب شودعجیب بود که شخصی برای دزدی به موزه بیایدارزش بود، و کم

 جات گرانبها، بتی چوبی را برای سرقت انتخاب کند.عتیقه

های حل نشده اداره پلیس، در میان هزاران پرونده دیگر، مدفون سرانجام این پرونده نیز بر روی انبوه پرونده

 شد...

 رسید و پاییزی سرد و پر از غم، آغاز شد....تابستان به پایان 

 

 

 

 

 

 

 



 هشتمفصل 

 آغاز تاریکی

دید  ار دخترش های بازوقتی چشم . معصومه خانمچشم باز کرد عصومه خانم،غرغرهای مصدای با مائده 

زیر مائده ساعت چند بود؟  رمگ« نداری؟ جلسهخوابی؟ مگه دیر شد دختر! چقدر میمائده، »لحنش مالیم شد:

با کرامالکاتبین  شنوقت حسابآاما  د.بخواب رنست یه کم دیگاتویم و کرخت از جا بلند شد، کاش سالم کردلب 

دونم چرا جدیدا احساس سرگیجه مین»گفت: ، با لحنی مظلومرفتطرف در می به مادرش بود؛ همچنان که

 «.شم خواد از رختخواب کندهدارم، اصال دلم نمی

 طور که به سمت درناهم ؟وردآبه جوش می ا در وجود معصومه خانمنه راکرد حس دلسوزی مادرچرا فکر می

دونم یجنگى، من نماز بس صبح تا شب دارى با در و دیوار مى»پرتاب کرد:مائده  دستی به طرف ،رفتاتاق مى

ندارم  دوست»باال انداخت: ار یشهانهاتکراری، شکالفه از این بحث  مائده، «چرا با هیچکس کنار نمیای؟ تو

جلوى معصومه خانم، « این موضوع؟بعد چرا هر چى میشه ربطش میدى به  هیچ مردی رو اطراف خودم ببینم.

زودتر چون من میگم ربط داره، حاال هم »و گفت: گرفت دخترش به طرف ااش ردر اتاق ایستاد و انگشت اشاره

 «شه.یشروع م ت نه و نیمجلسه ساع آماده شو که حمیدرضا گفت

 شرفت، تماس صورت دستشوییصورت به سمت  با شدت بیرون فرستاد و برای شستن دست و ار شنفسمائده، 

یک  ،نده بودابه آشپزخانه رفت و با کتلتی که از شام دیشب م. نداپر شاز سرا خواب و خستگی ر ،با آب یخ

به ا ها ر، دلیل این سرگیجهدراه بخور درخود درست کرد که برای جلوگیری از ضعف  ساندویچ کوچک برای

گذاشت و به اتاق رفت تا حاضر  دستی کوچککیف در اساندویچ ر. دادنامرتب و بدموقع غذا خوردن ربط می

 شود.

کرد، خسته استفاده میهای تیره هایی با رنگهمیشه از لباس جلسات کارخانه و حضور در جاهای شلوغ،برای 

پوشی و آرایش، نفعی نبرده خواست که با لباسی ساده در اجتماع ظاهر شود، از خوشخودش میبود اما  کننده

پس چه بهتر بود که اصال در چشم  بود و بعد از قضایای فرهاد حیدری، دیگر حوصله هیچ مردی را نداشت.

 نباشد.

از جاکفشی بیرون  اطور که کفش رنا، همشنیدن اما جوابی ،ا زدصد ار درشنه رفت و ماابه سمت در خروجی خ

جواب همچنان بی «من دارم میرم، کاری نداری؟»:گفت دبشنو عصومه خانمکه م آورد با صدای بلند طوریمی

خشک  اش ریهاطور که دستنامد و همآبیرون  نهاسریع از آشپزخ درشکه ما شودند و خواست از در خارج ما

« باز که رخت عزا پوشیدی!»:نگاه کرد و ادامه داد ی مائدهبه سر تا پا« ...دستم بند بود مامان»:گفتکرد می

من که خواهر »معصمه خانم پاسخ داد:« ناسالمتی عزاداریم!»و گفت:ن داد ابه نشانه مثبت تک مائده سری

« و درآوردیم، تو در نمیاری؟!هاش بودن، مشکی راکبر بودم، فاطمه که همسرش بود، زهره و حامد که بچهعلی



ای به او غرهاینکه مادرش چشم و بعد از« مشکی رنگ عشقه! یادت نره هیچوقت...»مائده چشمکی زد و گفت:

آخرین  المبورگینی مشکیگذشت و سوار بر از باغ بزرگ  نه خارج شد.ااز خ ای سریع،خداحافظی رفت، با

 .رو، خارج شداز درگاه ماشین که به سختی از گمرک تحویل گرفته بود، مدلش

صدای  ،دنشسته بودن برق هایی که روی تیر چراغکریممطلق فرو رفته بود و جز صدای یا سکوتی درکوچه 

های تهران گذشت و بعد از یک ساعت . در سکوت به راه افتاد و از خیابانرسیدی به گوش نمیردیگ

شد، خود را مقابل درب ورودی کارخانه دید. با وب میآور که تفنن مائده محسسواری با سرعتی سرسامماشین

نود ای بعد، ماشین خود را کنار الزدن دو بوق، نگهبان، حفاظ را برداشت و مائده با سرعت وارد شد و ثانیه

 آقای مرادی و کامال مماس با آن پارک کرد.

پیاده شد و با لذت به پارک ماشینی که کرده بود، آفرین گفت. درحالیکه به سمت کارخانه  المبورگینیاز 

گرفت و  ار یشدستی بازو، که احساس کردافتدیبم خورد و نزدیک بود با سر ه به شتعادل ک آنیرفت، می

صاف  ار یشگلو« گفتی غره نشو! ؛قربونت برم خدا جون، گرفتم»فت:خدا گ به خود دلدر شد.  شمانع از افتادن

نگاه کرد و آب  اندید. همه جا ر اکسی ر . اما وقتی چرخیددکه تشکر کن رخدبچ خود کرد، تا سمت ناجی

 ...افتاد. قورت داد و سر به زیر به راه ار شناده

های قبلی، در صدر میز نشسته بود، آقای مرادی و بقیه آن روز در جلسه شرکت کرد، درست مثل هفته

کرد. اصرار آقای مرادی هایشان حتی گوش هم نمیزدند و او اصال به حرفآب و تاب حرف می سهامداران، با

ماجرای تهمت دزدی پنج سال پیش را به یاد دارد و  اوکرد که شاید هنوز فهمید، گاه با خود فکر میرا نمی

خواهد چم و خم ته بود، میگفآقای مرادی کند، از طرفی هم خود را وارد بازی کارخانه می مائدهبه این شکل، 

 د تا بعدها بتواند از پس اداره امپراطوری پدرش بربیاید.یبیا مائده کار دست

زدند و این خستگی ، یکریز با صدایی یکنواخت حرف میرای زنبوهمه اشخاص حاضر در جلسه، همچون دسته

مثل گربه خرناسی  کشید،پرپشتش دست میکرد. یکی از آنها که مدام به سبیل ذهنی مائده را چند برابر می

ها، نهونه هم باشیم، االن تمام کارخوآقای مرادی، بحث من اینکه ما باید به فکر سود کارخ»گفت: کشید و

شده و دیگه نمیشه به  هزار و چهارصد و پنجرباتیک شدن. االن سال  هوشمندتمامهای مجهز به تکنولوژی

رد. ماشین، سرعت داره، ماشین فوقش سالی یکبار نیاز به تعمیر داشته باشه. داری کنهوکارخ هفتاد،شیوه دهه 

بقیه افراد حاضر هم، تک و « خواد!ولی کارگر، یه روز مریضه، یه روز حوصله نداره، تازه سر برج هم حقوق می

 توک، موافقت خود را ابراز کردند.

« خانم جاوید، نظر شما چیه؟»:پرسیدبه مائده آقا سماواتی که در کنار آقای مرادی نشسته بود، خطاب حاج

کرد، با شنیدن نامش تکانی خورد، ولی خیلی زود خود را جمع کرد و مثل مائده که در افکار خودش سیر می

« خوام نظر عموحمید رو هم بشنویم و بعد تصمیم بگیریم.اجازه می»کسی که غرق بحث بوده باشد، گفت:

 داند موضوع بحث چه بوده!مطمئن بود که مائده اصال نمیآقای مرادی لبخندی زد، کامال 



و خواید این کارخانه ردونم که همه شما آقایان با خلوص نیت کامل، میمن می»گلویی صاف کرد و گفت:

ذاره، ماشین بسته کارگر، پای محصول میهای پینه، عشقی که دستنتوسعه بدید. ولی دوستان، فراموش نکنی

ساختیم، هدفمون این بود که یه نونی توی سفره  مجیدآقا با حاجو ، ما وقتی این کارخانه رذاره. در ضمننمی

زد و ظاهرا همه قانع شده بودند. هنوز هم هیچکس دیگر حرفی نمی« ....زایی کنیمو اشتغال کارگرها بذاریم

تند، ابراز نکردند چون جاوید، برای آنها از احترام زیادی برخوردار بود. اگر هم مخالفتی داشمجید نام 

و همان را  دوشدانستند، تصمیم اول و آخر را مائده باید بگیرد و او هم همیشه نظر آقای مرادی را جویا میمی

 .آوردبه اجرا در می

باالخره جلسه با چند امضای مائده و چند حرف و سخن معمولی، بعد از دو ساعت تمام شد و هرکسی از 

از همه هم مائده بود که برخاست و به سرعت خود را به ماشینش رساند. هوای  جایش برخاست و رفت، اول

کارخانه بدو ورود به  دراز اتفاقی که  شراه افتاد، اما فکرکرد. سوار ماشین شد و اش میاتاق جلسه داشت خفه

تاثیر نبودند بی ،شکهای متداول هم بیشدت خراب شده بود، سرگیجه به شمد و حالآافتاده بود بیرون نمی

برای برداشتن  ار شدستک افتاد؛ ساندویچ کوچ ددفعه یا. یکدهای درستی بردارقدم دناشده بود نتو و باعث

دوباره کیف  ای داخل کیف نیست. چند لحظه با تعجب ایستاد ولقمه ،برد که متوجه شد داخل کیف ،ویچدسان

صبح ساندویچ را در خانه جا گذاشته یا  ر فکر کرد امروزگشت ولی از ساندویچ خبری نبود که نبود! هر چقد ار

 بود! نه نه، فقط یک جواب در ذهنش پررنگ شد و آن هم

اش رانندگی و دن چشم بدوزاخیاب و به دبه چیزى فکر نکن ، سعی کردشودمسلط  نفس عمیقی کشید تا به خود

کرد و داخل شد، خیلی  باز ادر ر د.نه رسیابه خ چه زمانیکه متوجه نشد  اینقدر مشغله ذهنی داشترا بکند. 

، او همچنان تماس آن دست را در افکار خود غرق بودسمت اتاق رفت،  و به کرد سالم درشبه ما .خسته بود

حالش وقتی خراب  اما هیچکس آنجا نبود. ،کرد که با قدرت، نذاشته بود بیافتدبر روی بازوی خود حس می

نخورده، روی میز آرایش، مقابل آینه دید. چه کسی آن را از کیف مائده دستشد که وارد اتاق شد و لقمه را 

 خارج کرده بود، و باال آورده بود؟ شخص یا...

 از حمامد. بهتر کن ار شنست حالاتویحمام م کیسرش را محکم تکان داد تا این افکار را از سرش بیرون کند. 

شد و احساس گرسنگی  یشاشتها ه بود و باعث تحریکنه پیچیداخ در محوطهمد، بوى خوش غذا آ بیرون که

کشید،  یشهابه ریه او عطر خوب غذا ر نه ایستاداشپزخآ طور با موهای خیس پایین رفت و جلویناهم .کرد

 «!به به... مامان خانوم چه کرده»بیرون کشید: اپشت میز قرار گرفت، صندلی ر نه شد واشپزخآداخل 

اعصاب »:به لبخندی گشوده شد یشهالب« !زبون نریز، بکش بخور»:کرد شچپ نگاهچپ عصومه خانمم

 بطری تبسمی کرد و به طرف یخچال رفت،معصومه خانم کرد.  شو چشمک ریزی هم چاشنی صحبت« ندارینا!

منتظر عموحمید و بهنود ». مائده پرسید:نشست وی مائدهرهبیرون کشید و روی میز گذاشت و روب اآب ر

بهنود امروز از طرف مدرسه »:و گفت خالی کرد مائده بشقاب در ار دو کفگیر برنج ه خانم،معصوم« شیم؟ینم



مائده سری تکان داد و مشغول خوردن شد. « .شما بخورین مزنگ زد گفت ناهار نمیارفته اردو، حمید هم 

 د....نکمی شپذیرایی نگاه داخلاز  نفر یک ردکچرا احساس میانست دنمی

طرف صدا  به ار شبه آرامی سر. شنید ار چیزیکه صدای افتادن  دن ببراآماده کرده بود به دها ر قاشق

 عصومه خانمن نقطه شنیده شد، به ماهم صدا از شناها نگاه کرد، به گمند و به فاصله خالی بین مبلابرگرد

 شنگاه انهطلبکار مائده« چی رو؟»قید جواب داد:بیمعصومه خانم، « مامان شنیدی؟»و پرسید: نگاه کرد

 «صدا رو دیگه!»کرد:

درشت کرد، پوست  ار یشهاچشممائده « کدوم صدا؟!»ن داد:اباال پرید و ریز سر تک ی معصومه خانمابروها

صد بار »معصومه خانم دوباره مشغول خوردن شد:« واقعا صدا رو نشنیدی؟»:به عقب کشیده شد شنیاپیش

. مائده به بشقاب ن بردابه ده اعصبی قاشق ربعد « ه؟!گرا بودنت کار دستت میددرون نگفتم این

مسخره کرد همه چیز رو به  صحبت ه دو کلمهشیمامان هم نمبا »خود گفت: چشم دوخت، بااش نخوردهدست

ن اتک ار شکرد. سرمی شا؟ این حس کالفهشتدا اما چرا امروز اینقدر احساسات عجیب و غریب« گیره!می

رفت، جوری که از پایین می یشها به سختی از گلوولی لقمه .غذا ادامه داد و به خوردن دنکنداد تا فکر اضافه 

به  ،خراشی که ایجاد کردتوجه به صدای گوشبشقاب رها کرد و بی ا درافتاد و عصبی قاشق و چنگال ر اشتها

 سمت اتاق راه افتاد.

سرگیجه  ن حسادوباره هم مت بود قدم برداشت،ن قسآدر  شها باال رفت و به سمت چپ راهرو که اتاقاز پله

ک چرخید، اما اینبار یمیش دور سر شد؟! دنیاچرا اینجوری می ،لعنتی ، به سراغش آمد.اما خیلی شدیدتر

 ...همهمه کی، صدایی مثل جیغک پیچیده بود، ی شسر درصدا هم همراه سرگیجه 

سراسیمه  منعصومه خاافتاد؛ با صدای بدی که ایجاد کرد م زمین ،و روی دو زانو دنست تحمل کنانتو ردیگ

مد، وارد آجوابی نشنید خودش باال  درش، وقتی مادنست لب باز کنانتو تالش کرد ههرچمائده کرد،  یشصدا

هیچ چیز ر اما دیگ مائدهمد؛ آ دخترش و به سمت هول کردوضع روی زمین دید،  آنبا ائده را راهرو شد و م

 ..د.باز نگه دار ار یشهانست چشمانشنید، حتی نتو

 صدای عجیب، آنکشید! با  خرناس او گوشکنار  نفر درست در شنید، یک ان صدا ران لحظه دوباره هماهم

؟ دختر یه چیزی بگو، داری مائده» :شودمتوجه  ار درشهای مانست حرفاو تازه تو آمد شبه خود کمی

 «ی!دام میسکته

دقیقه بعد احساس کرد  قصد باز شدن نداشتند. چند یشهاهمه جا سکوت شد. همچنان چشم ،ای بعدثانیه

حتی توانایی باز مائده « قند رو بخور، البد فشارت افتاده!این آب ،بلند شو»:روی تخت نشست شکسی کنار

همیشه روی تخت تر از حال، بیدبنشین متوجه شد و کمک کرد درشنداشت، انگار ما ا همر یشهاکردن چشم

. سرانجام چشمانش را باز کرد نوشید را دادمی شبه خوردعصومه خانم قندی که مجرعه از آبنشست و جرعه



شده  خونو چشمانش همانند دو کاسه  های چشمش متورمد شده بود، رگوار هافشاری که به آن شدتکه از 

 .ندبود

جدا کرد و با  یشهااز لب الیوان رمائده « ...ندهیه کم استراحت کن، رنگ به روت نمو»معصومه خانم گفت:

مائده با حرکتی « بذار ببرمت دکتر...»مادرش برخاست و گفت:« ، ممنون.نه خوبم»گفت: صدایی زیر و آرام

 «!دیگه پیش نکش عموحمیدمامان من خوبم! لطفا این بحث رو هم در حضور »گفت: سریع برخاست و

با  ار ائدهو از اتاق خارج شد و م« حرف، حرف تو باشه!همیشه باید  ،همینه دیگه»به سمت در رفت: مادرش

 تنها گذاشت. پاسخو سوال بی باری از غم و خستگیکوله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل نهم

 بینمتو را می

های روحش التیام زخمافکارش بسیار مخشوش بود، هنوز  دقیقا چه حالی داشت. مائده نستادنمی هیچکس

ها در روح انسان، در گوشت و استخوان و شوند. برخی زخمها هرگز ترمیم نمینگرفته بود، چون بعضی زخم

 هایی مثل محسن...زخم گیرند.وجود انسان، جای می

حس سمت آینه رفت. چون  حالی بهیمد، با بآکشید و به سختی از تخت پایین یش موها دربا کالفگی دستی 

پیدا  ، در آنخود جز چهره آشفته چیز شد اما هیچخیره آینه  بهو  جا ایستادنا، همهآینه دید در ایسایه ،کرد

، بینی مشکیدرشت و  ییهاحالت، چشمهای خوششد، موهای پرپشت خرمایی با ابرو دقیق اشنبود. به چهره

ش هم، خیلی جذاب به نظر پوست سفید، حتی بدون خود ظر. به نفرمخوش یو لب رجسته، گونه بمتناسب

رسید، پس چرا؟ همیشه از خودش این سوال را داشت، چرا محسن او را ترک کرد؟ چرا باید اون اتفاقات می

 افتاد؟می

التهاب  بلکه ازد صورت بزن بی بهآتا  گرفت پیش اداخل اتاق ر دستشویی برداشت و راه این افکار تلخدست از 

خود نگاه  ینه بهآ درلحظه  کآب گرفت و پر کرد. ی زیر ار انشباز کرد و دست ا؛ شیر آب رشودکاسته  شدرون

 دید... خون، خود دست درکه به جای آب  ریزدب شصورت به رابعد خواست آب  ،کرد

از ترس  یشهابرخورد کرد، چشم پشت سرش که با دیوارکرد به عقب پرت  را وحشت جیغی کشید و خود با

 کرد، زالل زالل بود! از دیوار گرفت و دوباره به آب باز نگاهی ار شاچرخید. تکیهنمی شناگرد شده بود و زب

هایی که اخیرا پیش افتاده! قضیه یشاتفاقی برا چه دانستیبود؟ آهی کشید، دقیقا نم هچ ،که دید آنچه پس

 کرد!خود درگیر می بیش از حد به ار شذهن ،ندمده بودآ

 ،روی مبل نشسته و به جایی خیره بودعصومه خانم مد و پایین رفت، مآسست از دستشویی بیرون  بدنیبا 

کنم احساس می ،مامان»مائده ادامه داد:شد و  شامتوجه ش زد،یصدا مائده ،بود فکر فرو رفته درانگار او هم 

 «جدیدا توهم زدم!

خوب دختر از بس فکر و  ،بده! دیوونه نبودی که شدیوای خدا مرگم »زد:خود  صورت بهبا دست مادرش 

به  دکنشروع می هد، مادرشادامه بد اگر نستادمی« دونم!نمی»مائده فقط یک کلمه گفت:« ...کنیخیال می

 دفونرفت و ه موبایلشخیال شد و سمت پس بی دبحث کن هدبود که بخوا نیآتر از هم کالفه شغر زدن، خود

ها، آهنگ فایل موسیقی درروشن کرد و  ار موبایل ،شود ماآر ،شاید با گوش دادن به آهنگبرداشت تا  هم ار

تو رو  ،من»، صدای خشنی پخش شد که گفت:دفعه به جای آهنگاما یک، انتخاب کرد ار شامورد عالقه

 «بینم...می



ی پا .ندارس اخودش ر سراسیمه شروع به دویدن کرد. معصومه خانم، ،موبایل را بر روی زمین انداختسریع 

 ...داشت ولی این ترس لعنتی خیلی بدتر بود درد شزمین افتاد، بدن یپیچ خورد و رو مائده

مائده « شی؟دختر؟ آخه چرا اینجوری می ،ه؟ چت شده توائدم»ی گفت:و با نگران کمک کرد بلند شود درشما

بود، اما  شزل زده و منتظر ادامه حرف ی مائدههابه لب عصومه خانمم« ...یه صدا... یی»:با لکنت و گریه گفتم

هیششش... ولش کن! آروم باش »:گذاشت مائده دهانروی  ا، دستش ردبزن خوب حرف دناتووقتی دید نمی

ی هااشک« از خودت کار کشیدی خسته شدی، فقط همین! خواد چیزی بگی، این چند وقت خیلیدخترم، نمی

 اتاقشخوران به سمت  تلوحرف، تلواز روی زمین بلند شد و بی. مائده گرفت یشهابا نوک انگشت ار دخترش

 گیج کننده... ها و صداهایها، این گیج شدنرفت. خسته از این سردرگمی

 د.باش شانست مسکن ذهن خستهاتومیک خواب بعد از ظهر، شاید ی

 .انشنیدشگاه می، گاه و بیدکردننمی یشرها داهاسخت گذشت؛ ص در طی چند روز بعد، خیلی به مائده

صدای و یا ، شنیدی که میگاههای گاه و بیجیغ صدایو ، بینندگفتن او را مییی که مدام میهاصدای زمزمه

 ...بیندشفاصله بین کمد و دیوار، می در کردکه هر از چندگاهی، احساس می موجودینجواهای ترسناک 

به  دکم دارنست، کماد. میدکن داد تا فراموشن میاوار تکدیوانه ار شکشید، سرعمیق مینفس های بلند و 

 !درسمرز جنون می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل دهم

 شیرینی تلخی عشق

ای از نمای طلوع خورشید بود که فقط در صبح روز پنجم، زودتر از هر وقتی بیدار شده بود و مشغول طراحی

، نددادمیگونه که انگشتانش قلم را روی بوم حرکت کم آن را پیش ببرد. همانتوانست، کمهنگام طلوع می

 ...ها کشیده شد.افکارش هم به گذشته

اش در صورت استخوانی با آن چشمان جدیرسید و تر به نظر میمشکی کشیدهبارانی ن آ درقامت بلندش 

زد، خودش قرار میسینه بی در ش، قلبه بودگر گرفت. مائده کردخودنمایی میای های قهوهموهای سیاه و ریش

 مده بود!آ! ، خود محسن کامرانیبود

بیندش، از دلتنگی بغض کرد.  بعد از مدتی طوالنی میاز مادرش دور بوده و حاال هامثل کودکی که سالمائده، 

 اوی برا محسن، ، انگار ندیدنشودتاب اینقدر بی دشببینبعد از فاصله میان دو ترم وقتی  ،کردفکر نمی اصال

ی برا هوا نداشت و نفس کشیدن یشهاسوخت و داغ بود، ریهآتش می در وجودشانگار تمام . تر بودراحت

بقیه دخترها و پسرهایی که به سمت ساختمان دانشکده هنر پیش  توجه به جمعیتسخت شده بود؛ بی مائده،

تا از التهاب این دیدار  کند شنست کمکاتوسرد پاییزی می هوای رفتند، مسیر مخالف را در پیش گرفت.می

 ..شود.کاسته 

روی سینه  ار شو دست راست روی درخت ار شها ایستاد، دست چپی از درختبه محوطه باغ رسید و کنار یک

 !؟ه بوداینجوری شد پی کشید، چرادرهای عمیق و پیگذاشت و نفس

 ؟خانم جاوید -

 .مواجه شدمحسن کامرانی ند و با نگاه اپیچید، با ترس رو برگرد شبا صدایی که ناگهانی زیر گوش

 ؟نهنوز ازم دلخوری -

 مرد جوان چشمدر ؟! چند لحظه فقط دنست حرفی بزناتوخورد؟ چرا نمین نمیاتک شناده در مائده ناچرا زب

جیب  در ار شیهادست ،دید را کامرانی سکوت مائده ، وقتیویدکرد تا چیزی بگزل زده بود و تالش می

اشک  «...شده تنگ ون، دلم برای صداتیدیه چیزی بگ»:مظلوم گفتلحنی شلوارش فرو کرد و با سری کج و 

 .حلقه زد، صاف ایستاد مائده چشم در

 ...پیام بدم، ولی زنگ بزنم یا ونتو این چند وقت خیلی خواستم بهت ید، باور کندمیدونم ازم دلخوری -

. راستش از کشیدمخجالت می ونشد، ازتولی روم نمی»و ادامه داد: پایین انداخت اسرش رمحسن کامرانی 

کشید و با  های خشکشروی لب ار انشزبمائده « مسافرکشی دیدید، حس کردم خیلی...اینکه من رو موقع 



و ادامه  به جلو شوت کردا سنگی ر ،با نوک کفش« ید.مهم نیست، دیگه حرفش رو نزن»:دار گفتصدایی خش

خودتون ها به کارشون نیست، به هر حال، شما باید یه جوری هزینه زندگی راستش از نظر من، ارزش آدم»داد:

 «و مادرتون رو تامین کنید، اونم بعد از پدرتون...

کردم، بعد از اون لحظه، از من بدتون بیاد، فکر کنید فکر می»:کرد شباال آورد و متعجب نگاه اسرش رکامرانی 

اش خندهگرفت، خیلی دوست داشت  اشخندهمائده « ارزشی هستم، خب البته شما حق دارید، شما...موجود بی

زیر  اریش هالرز کرد، انگشت ناگهان« گفتم که، ارزش آدم به این چیزها نیست...»رد ولی موفق نبود:ه دانگ را

نباشه، یکیش  اگه یکی هم»کامرانی پاسخ داد:« کیه؟این ترم واحدهامون ی»:نگه داشت و پرسید یشبازوها

 و این بیشتر باعث شد لرز کند. ،هایش را از داخل گزید تا مانع لبخندش شودمائده لب «کنم!می

 سردته؟ -

 هم انداخت، از این حرکتش اینقدر به ی مائدهاهنهادر آورد و دور ش ار اشمحسن بارانین داد، اتک یسرمائده 

 .شدخیلی بد می ،داشته ریکار دیگ قصد محسندید به گمان اینکه میا ر هانآکه اگر کسی  ندنزدیک شده بود

اصال متوجه نبود که نام « وای، محسن!»ا باال آورد و ناگهان با لحنی معترض گفت:ر شهول کرد و دست مائده

از  ار بارانی شریخت، برای کنترل هیجان مائده دل« امر؟»کوچک کامرانی را صدا زده، کامرانی با لبخند گفت:

 «کنه؟اینجوری ببینه چه فکری مییکی ما رو »:گرفت کامرانی طرف برداشت و به یشاهنهاروی ش

مائده « ...کنههیچ فکری! میگه ببین، پسره داره از دختره خواستگاری می»:نه باال انداختاخندید و شکامرانی 

 «...کنهکه اتفاقا هم درست فکر می»:شوکه شد کامرانی که با ادامه حرف دخواست بخند

هیچ هدفی گاهی بی ی مائدههادشوار بود، لب سیارب شیهاخیره شد، هضم حرفمحسن مبهوت و گر گرفته به 

گلویی صاف کرد  ود.پر رنگ بش کامرانیهای روی لب شد که لبخندگرفت، و همین باعث میاز هم فاصله می

یه پسری بود، قبال دختر خانمی »:خیره شد ی مائدههاشلوارش فرو کرد و به چشم داخل جیب او یک دستش ر

تیزیشم به کنار، یعنی آرزوش بود اون زبون هفت متریش رو  طول زبونش نگم، تند وشناخت که از رو می

 شد، ولی خب... حاال پسره مقابل دخترهبرد که خوش به حالش میرو هم به کار می بچینه، اگه روش خودش

چرخه، هر چند که زبون توی دهنش نمی شه مثل یه آدم مظلوم بهش خیره شده وایستاده باورش نمی

 «باهاش بر خورد کنه... خواد با روش خودششه باز آدم دلش میمینطور که مظلومم میه

گلویی  ،حفظ ظاهر شد، ولی برایداشت به خنده باز می شهم گرم شده بود هم لب کامرانی،های از حرفمائده 

ودش دیگه من خیلی هم مظلومم؛ بعد روش خ»:خیره شد های نافذ کامرانیچشمصاف کرد و حق به جانب به 

 «!چه روشیه؟

االن نگم بهتره، باالخره االن »:پوشید و با شیطنت خاصی نگاه کرد ار اشبارانی لبخند دل نشینی زد و محسن

 شبه صورت خون ی محسن،پروایاز این بیمائده « خصوصیه! طلبه، یه چیزایی مخصوص فضایفضا بازه نمی



جایز ندید و  اندن رامحکم گاز گرفت و م ار ش، لبدزنمی بیرون شکه گرما از تمام صورت دوید و احساس کرد

 .رد شد محسن به سرعت از کنار

 شن خودادر همین حال که به ج «ه، این چه طرز سوال پرسیدن و حرف زدنه!ائدبه تیر غیب گرفتار شی م»

جلوگیری و احساس کرد  ودخ با اصرار فراوان از افتادن ، اماهداز دست بد ار شنزدیک بود که تعادل ،زدغر می

و حالوت صورتش، وقتی که  ددوست داشت سمتش برگرد .پیچید شگوش محسن درکه صدای خنده 

 داد.حیا اجازه نمی، اما حیف که دسیر تماشا کن اخندید رمی

شد حس کرد، گذاشت و یم راحت ار شکه ضربان قلب اشایستاد و دستی روی سینه کالسجلوی در ورودی 

 هاجزوهپیدا کرد و نشست. با  ادور از دید بقیه بود ر عمیقی گرفت و داخل شد. و اولین صندلی خالی کهدم 

برای جلوگیری  .دو لبخند نزن ودبش های شیرینن حرفآنست منکر شنیدن اتونمیرا سرگرم نشان داد،  خود

دختر  با گفتگو با اخود ر به همین خاطرد. به خود جلب نکن اتوجه کسی ر از نقل محافل شدن، سعی کرد

به جلوی کالس نگاه  و گه گاهی دنست چشم پوشی کناتونمی شاما از خواهش دل .مشغول کرد اشدستیبغل

کرد و نگاه می چشم از زیر ارداد یاستاد ایستاده و درباره موضوعی ارائه مکه کنار  ار کرد. محسن کامرانیمی

 ...کرد.غافل گیر می ااین نگاه نافرمان ر او هم گاهی

 سمت ، محسن کامرانی بهکشیدبرنج می شبرای خود نوبت ناهار در بوفه دانشگاه شد، مائده داشتزمانی که 

 ؛دو توصیه»:زمزمه کرد میاانداخت و لبخندی زد و به آر مائدهنگاهی به بشقاب  ،مد و بدون جلب توجهاو آ

 هم مائده« !طوالیی دارم ش، یادت باشه من تو گرفتن فراریا یدفراری با نو اینکه کم از م ناهار رو زیاد بخور

 «د!شما هم یادتون باشه، هر که طاووس خواهد جور هندوستان کش»:محتاطانه به اطراف نگاه کرد

مسلط شد و . وقتی به خود و هم قلبش بدرد آمد با یادآوری این خاطرات هم، لبخندی بر لب مائده نشست

، خورشید کامال طلوع کرده بود و او هنوز قلم را در رنگ حساساتش را بدست گرفتافسار سرکش خاطرات و ا

 شیرینی تلخی عشق، عجیب بود. ند.اگردمی مدامفرو برده و 

شد. و این است ها بعد، از هر جام زهری، مرگبارتر مینمود، ساللحظاتی که در لحظه خود، بسیار شیرین می

 عقلی، یارای پاسخ به چگونگی و چرایی این احساس ظریف را ندارد...ویژگی غیرقابل عشق، که هیچ 

از پشت سر شنید. برنگشت،  اای ربریدههای عمیق و بریدهصدای نفسآهی کشید و خواست بلند شود که 

ها نزدیک و نفس صدای .شدیها مزد، نباید پیگیر صدا زدندامن می شنباید به افکار برگردد. ترسیدمی

 د....کشنفس مید دار شکرد که شخصی کنار گوش، احساس میدشدن ترنزدیک

 بیگانه، یهانفسآن . اندچرخ نه راستاروی ش ار شصدا، کمی سرو بی شده بودحبس  مائده سینه درنفس 

ای به سمت راست چرخید، که با صحنه ناگهان قورت داد و ار ش. آب دهانندسوزاندش را میو پوست ندگرم بود

 برید... شکه دید، نفس



 هیچکس و هیچ چیز آنجا نبود....

خواهد اش، زهره بود. نوشته بود که میپیامکی آمد و صفحه موبایلش را روشن کرد. پیام از طرف دختردایی

دیگری نداشت. مائده هم  چهارشنبه به بازار برود و خرید کند، خواسته بود مائده هم همراهش برود، اگر کار

 پیامک زد که کاری بهتر از این ندارد که انجام بدهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل یازدهم

 سایه سیاه

و وقتی از خواب  شانشنیدمی خواب درها ن صداها نبود، فقط شبآخبری از  رو دیگ چند روزی گذشت

؟! دارد ؟ یا واقعیتدبینکه خواب می این فکر بود دربود،  هان شبآو دیشب هم یکی از  دیدسایه می ،پریدمی

هایش، درپوشی فوالدی بگذارد. چون قصد داشت آن اما آن روز، مائده تصمیم داشت روی همه افکار و سوال

دانست که زهره با توجه به اینکه دیگر یک خانواده مستقل برای خودش روز را با زهره به خرید بروند. می

بازی صرف کند. برای همین، تر از آن خواهد بود که بتواند مثل گذشته، وقت برای رفیقوغداشت، سرش شل

 خواست نهایت استفاده را ببرد.هم مائده می

رسید که توسط داشتند. مدام به نظرش میاما حتی در پاساژ هم، افکار مختلف دست از سر مائده برنمی

دید که در پی خرید و کرد، مردم مختلف را میاف نگاه میبار که به اطر شخصی، تحت تعقیب است. اما هر

گفت که نگاهی روی او افتاده . اما احساسش به او میو هیچ چیز عجیبی وجود نداشت گشت و گذار بودند

 هایش خم شوند.کرد هر آن ممکن است شانهاست. سنگینی این نگاه به قدری بود، که مائده حس می

مختصر های کوتاه و اش، جوابکرد و متعجب بود که چرا دخترعمهحبت میزهره هم مدام از هر دری ص

دهد. سرانجام به این نظر رسید که شاید مدت زمانی که از هم دور بودند، باعث شده، بینشان حصاری می

 دانستنگرد. اما از طرفی نمینامرئی تشکیل شود. متوجه بود که مائده پریشان است و زیر چشمی به اطراف می

 که آیا درست است سوالی کند، یا نه...

های زهره بود و ذهنش درگیر مسائل مختلف، برای همین درست هایش به حرفمائده هم همچنان، گوش

نگاهش  ؟قشنگه مانتواین  ،هائدم»آمد: به خود زهره،با صدای توانست تجزیه و تحلیل کرده و حرفی بزند. نمی

 ...زد شاما با چیزی که دید خشکبه ویترین نگاهی کرد،  «...کن

، مستقیم از داخل شیشه ویترین به مائده اش کامال پوشیده شده بودسیاه که چهره سایه کها یبه جای مانکن

 یهاانگار به ریه «چی شدی؟ حالت خوبه؟»:کاویدا راش همتعجب چهر زهره ،نی که خوردا، با تککردنگاه می

 «.خوبم»:ن داداتک ریز ار شمد، با این حال سرآتی باال میبه سخ شرسید و نفسهوا نمی مائده

 ای نبود!سایه ، اماشودو از دیدنش مطمئن  سایه سیاه را ببیند به ویترین دوخت تا دوباره یدوباره نگاه

توانستند آنجا بیاستند. برای خوردن ناهار به رستورانی کوچک رفتند و ساندویچی خوردند، بیش از این نمی

زمایشیه که من خدایا! این چه آ»با خود گفت:کرد. خوردن نیز، مائده آن نگاه سنگین را حس می هنگامدر 

 کنم.انکارشون ار خودم نباید ، حداقل تو افکنمکخوبی احساس می های منفی رو بهتوش گیر کردم؟ موج

 و این احساس حقیقت داشت، طوفانی سیاه در راه بود...« ه...افتداره یه اتفاقاتی می مدونمی



 فصل دوازدهم

 ورود کامرانی

با این »:نشستش مد و کنارآبا سینی چای  عصومه خانمروی مبل رها کرد. م ار شخسته و کوفته خودمائده، 

 «، با زهره خوش نگذشت؟گرفتی، معلومه روز خوبی نداشتیای که تو قیافه

ش لبخندی یجا و به کرد انجمعشاما خیلی زود  رفتهم  در یشاهاخم در بازار، اهاتفاقمائده با یادآوری 

کنه به یاد قدیما بازم گشت و ش گذشت. چقدر خوبه که زهره با وجود امیرعلی، فرصت می، خیلی خوآره»:زد

 «.ایاما معلومه که خیلی خسته»های مائده دقیق شد و گفت:، در چشمخم شدکمی  شادرم« گذار بره...

 بهمعصومه خانم، « .زیاد بود رویشپیاده ،خب»:کج کرد سمت مادرشبه  ار شنوشید و سر چایکمی مائده 

با تاکید ه مائد« مطمئن باشم فقط دلیلش همینه؟»:های ریز شده پرسیدزل زد و بعد از چند ثانیه با چشم او

به ساعت نگاهی  معصومه خانم که تازه خیالش از مائده راحت شده بود،« !البته»:ن داد و محکم گفتاسر تک

 «...امروز دیر کرده هنود،دونم چرا بنمی»:انداخت

عصومه خانم م« ده سالشه...سیزاون االن دیگه  ،نگران نباشید»:نزدیک کرد شبه لبا ن چای رافنجمائده 

مائده « کنی!ها همیشه بچه میمونن، خود تو، سی سالته و مثل یه دختربچه یازده ساله رفتار میبچه»گفت:

شد تمام شده بود. معصومه خانم، ادامه داد که مدتی می ایدر سکوت، و بدون هیچ توجهی، به نوشیدن چایی

 «....زنهدونم چرا دلم شور مینمى»کالفه از جایش بلند شد:

موبایلش شد و به سمت  خانواده، همیشه محکوم به نگرانی هستند، بلند سوخت، مادرها برای حفظ مائده دل

پچ مانند گرفت، اما صداى پچ ار بهنود شماره «...زنم تا شما هم از دلشوره الکى در بیایدیاالن یه زنگ م»:رفت

وار پچصداهای پچ. دپچ آزار دهنده کم کنمالید تا از پچ آزاد از موبایل، گوشروی به  ار اشنهاش مد،آنفر مى کی

نفس افتاده بود. یک ، به نفسدیخ ببند بدنش ندشد، صداهایی که باعث میندشدتکرار می شگوش درمدام 

صدای الوی پچ واضح شد و به جیغی بلند بدل گشت، ناگهان کم صدای پچکم، گذاشت شروی گوش ار شدست

 .... انگار همه جا در سکوت مطلق فرو رفتمحو شدند تمام صداها ،شنید موبایلندی که از بل

لبم کردی چی شده؟  ؟ اتفاقی افتاده؟! جون بهآبجی ،زنینفس میه چته؟ چی شده چرا نفسائدالو؟ الو م -

 ...حرف بزن

به دیوار گرفت و گلویی ا ر شت، دسهاز دست داد ار یشکرد نیروی پاهاقورت داد، احساس می ار شناآب ده

 «؟چرا نیومدی، نفس افتادم، زنگ زدم بپرسم کجاییجان، چیزی نیست دویدم به نفس هنودسالم ب»:صاف کرد

 مطمئنی چیزی نشده؟ -

 ...کی میای؟ مامان نگرانهره قربونت برم، آ -



 ...امنیم ساعت دیگه خونهسرویسم دیر اومد، ولی تا  -

 ...، داداشیش اومدیخو ـ

بیهوده بوده که  نگرانیشو  تاس هانچه زمانی خ هنودکه ب هدخبر بد درشبه ما برگشت، قطع کرد ار موبایل

از دست  ار یشو بقیه نیروی پاها نفهمید خورد و پشت بندش صدایی که چیزی ازش شسوز سردی به گوش

 ....دبکننست اتوحرکتی نمی سست شده بود، هیچ شداد. تمام بدن

خواست نبود، می یشپاهادر اما هنوز حسی  ،تمام صداها قطع شد ناگهاناین حال بود که  درای چند لحظه

هیچ حسی ، اما گرفت محکمیو نیشگون  گذاشتیش پاروی مچ ار شنست. دستاوتاما نمی هدن بدانشاتک

دید و با  را عصومه خانم اون موقع مابود که هم یشحرکت شدن پاهابی و نگران نداشت. واقعا ترسیده بود

 «اتفاقی افتاده؟هنود ه؟ برای بائدچی شده م»:ندارس شکناررا عجله خودش 

خسته  رویپیادهخوبه، به خاطر  هنودنه! نه! ب»پاسخ داد:شد، یخارج م شابا صدایی که به زور از حنجرهمائده، 

پیش  ار داد و بعد طلبکار بحث همیشگی رروی هم فشا اش ریهالبمعصومه خانم «...شدم پاهام گرفته

شنوی، کنی با یه احمق طرفی؟ رنگ به روت نیست، و این خستگی نیست، صداهای عجیب میفکر می»:کشید

کشی، با لباس سیاه بیرون میری، تو افسردگی گرفتی، همش به خاطر خورشید می ها بیدار میشی نقاشیصبح

 «فرسخی این خونه رد بشه! هزارر از ذاری حتی یه پساینکه نمی

، من افسردگی گرفتم، ولی این تصمیم خودمه که دیگه باشه مامان»مادرش را قطع کرد: طاقت حرفبیمائده، 

بسه! هر چی میشه زود به کنم تصمیمم درسته پس تا تهش میرم! بازیچه دست امثال حیدری نشم، فکر می

شه باهات یه کلمه ینم»معصومه خانم با اخم به مائده خیره شد:« !ربطش میدی، به خدا خسته شدم قضیهاین 

یش کشید و با مشت چند بار روی پا مائده آهیرفت. نه ابلند شد و به آشپزخ شو از کنار« حرف حساب زد!

 .راه افتاد شاتاق و به طرفکرد  شکر ادلخدا ر دربرگشته بود،  یشپاها بهکوبید، انگار حس 

 ن صداها...ااز تعجب باال پریدن باز هم هم یشایستاد، ابروهاجلوی در اتاق 

صداهای عجیب  امروز چندمین بار بود که نستاد، نمینداتر برد و تقریبا به در اتاق چسبنزدیکا ر شگوش

ش مغز بود که عجیب رویدر  ای تیز بر روی سطحصدایی شبیه کشیدن پنجهولی اینبار  شنیدمی اغریبی ر

نفس زنان در و نفس دستگیره گذاشت م رویاآر ارش دست. کرد. به عقب رفت و نفسی گرفتیخدشه ایجاد م

نبود، با پاهای سست به  هیچ صداییم بود وخبری از اتعجب اتاق آر ، ولی در کمالبه طور ناگهانی باز کرد ار

 .نشست آنرفت و روی  طرف تخت

های سیاه و سفید افتاد، روی کاغذدیواری ش، چشمدعوض کن را به اطراف نگاه کرد، نیاز داشت دکور اتاق

، چرا که این طرح ابر و بادی کردعوض می ادکور اتاق ر های سیاه، بایدولی با دیدن این سایه ن داشتادوستش



ند. در همین افکار بود که اینبار صدای آشنایی را رسیدترسناک به نظر می اواتاق  شدیدا برای ،سیاه و سفید

 «کردی دوباره برگردم؟فکر نمی»د که گفت:شنی

باعجله از جایش برخاست، به عقب برگشت و در کمال حیرت، در گوشه اتاق، قامت بلند کسی را دید که در 

ای که شبیه طی پنج سال گذشته، فقط به او فکر کرده بود. محسن کامرانی آنجا ایستاده بود، یا حداقل سایه

 به او بود.....

نبود که این به واقع روح است یا همان موجودی است که پنج سال پیش سعی داشت زندگی او  مائده مطمئن

بار صدا را از  اش را به جهنم بدل کند. در همین افکار بود و ناخودآگاه چند قدم عقب رفت که اینو خانواده

با لحنی سرد سمت راستش شنید، برگشت و دید کامرانی در سمت راست و درست در کنار او ایستاده، 

 پوزخندی روی صورت خبیثش نشست.« نه؟ه تونم دیگه برگردم، مگباور داشتی که نمی»گفت:

مائده با جستی سریع خود را به گوشه اتاق رساند، چنان سریع که کمرش به کناره تخت خورد. با ترس 

چشمانی که از آن  جا ایستاده بود و در کمال سکوت و باهمان آن خبیث« خوای؟چی از جون من می»گفت:

 کرد.ذره مائده ایجاد ترس میبارید، مشغول نگاه کردن بود، گویا نگاهش در ذرهاخگر خشم می

نما شد و ای دندانپوزخندش تبدیل به خنده« خوای، لعنتی؟!چی از من می»مائده دوباره پرسید:

 کشید...و یک قدم جلو آمد که مائده جیغ « باشم.... نابودیتخوام شاهد می»گفت:

. این دنست تحمل کنانتو ردیگانتظار داشت اتفاقی بیفتد، اما وقتی دوباره چشم باز کرد، هیچکس آنجا نبود. 

نفر هم عشق بورزد و هم وحشت  دیگر طاقت نداشت که به یککشیده بود.  ش،تحمل چند روز بیشتر از ظرفیت

کرد، بدون شک تر میبیشرا وحشتش دانست که این، روح محسن نیست، اما همین داشته باشد، اگرچه می

 دوباره برگشته بود... شیطانی، موجود آن

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سیزدهم

 دست یاری

ریخت، به سمت کمد هجوم ک میتلفیقی از حس سردرگمی و ترس اش طور که باناترکید و هم شبغضمائده، 

کجا »:مدآ شطرف به با عجله ،هافتاد. وقتی دید لباس پوشید او به درشها که پایین رفت، چشم مااز پله .برد

 «؟کنیه؟ چیزی شده؟ چرا داری گریه میائدداری میری؟ م

لرزید. می شتمام تننبود و ش نه رفت. دست خودابا عجله به طرف در خ هدبد اها ربدون این که جواب سوال

. دوست دکشیدنبه بیرون می ار او یشپاها ! امادانست؟ نمیچه کسی، از کجا یا از دخواست فرار کنفقط می

 د و فریاد بزند...و با صدای بلند جیغ بکش مردم جای خلوت، دور از چشم کی ودداشت بر

کرد و دستش در میش نگاههای گرد چشم؛ که با حامدافتاد به  شباز کرد، چشم انه رااما همین که در خ

هم  ار ائدهسرفه مصلحتی حواس م پایین افتاد و با حامددست ، نیمه راه زنگ در، روی هوا خشک شده بود

 «.ممنون»:گفتکامال مصنوعی  یلبخند مائده با «!؟دخترعمهسالم، خوبی »:ش آوردیسر جا

فکر بیرون رفتن  ردیگآمدن حامد،  خل دعوت کرد. بابه دا ار حامداز این حرف از جلوی در کنار رفت و  عدب

حامد  «ها!خوبه؟! چه عجب از این طرف داییزن»:کرد. به طرف هال هدایتش ه بودبیرون کرد شاز سر ار

 «.سالم رسوند ،هم خوبه مامانکنی؟ من که همیشه اینجام! ام میمسخره»داد: و پاسخ خندید

دعوت به نشستن  ار های معمول اواحوال پرسی و دید از جا بلند شد و بعد از سالم ار حامدوقتی  عصومه خانمم

 ش!یهاگذاشتن سوال جوابای رفت که دلیلش واضح بود، بیغرههم چشم ائدهکرد، به م

بابا... االن نه »:نه منفی تکان دادابه نش یسرمائده  «خواستی بری؟جایی می»:انداخت ائدهنگاهی به مد نیمحام

ولی »:گرفت مائده به طرف ار خود باال انداخت و انگشت ییابروحامد « ...کنم و میامهام رو عوض میلباس

 دیگراندید، همیشه از سر به سر گذاشتن خنحامد که نگاهی به حامد کرد با اخم مائده « !هارفتیداشتی می

 .بردمی لذت

ش یبرا اروز اخیر ر مشکالت این چند نستاتومیشاید کسی بود که تنها  د خوشحال شد، اوحاممدن آاز مائده 

کرد، ولی حاال که او نبود، پسرش اکبر هنوز زنده بود، به او مراجعه میاگر دایی علی ؛دو کمک بگیر دبازگو کن

به سمت هال رفت و مبل  ، بعد از تعویض لباسدپایین برگردبه تا سریع  بلندتر برداشت ار یشهاقدم که بود.

 برای نشستن انتخاب کرد. اد رحامکناری 

راستش امروز اومدم که بگم، خدا رو شکر کار و بارم خوب »حامد به طور ناگهانی شروع به حرف زدن کرد:

« دونم که دیر شده و ارزش کار تو...کم قرضت رو پرداخت کنم، البته میگرفته، اونقدری هستش که بتونم کم

حامد سری « کدوم قرض؟»قطع کرد و همچون کسی که از چیزی خبر ندارد، پرسید: امائده حرف حامد ر



همون سیصد »شد:یکه ازش شده بود، حالش بد م ایاز یادآوری خاطره کالهبرداری پایین انداخت، گویی

دونم از چی حرف من نمی»مائده دوباره حرفش را قطع کرد:« میلیاردی که اون سال... دهمیلیون و البته اون 

به  دا بیامرز،خ اکبراش بوده، کمک علیدرسته، مائده هرکاریم کرده وظیفه»معصومه خانم هم گفت:« میزنی...

 «ها ارزش داشت، تازه وظیفه مائده بود که کمکت کنه...اون خیلی بیشتر از این پول

معصومه خانم جوری کلمه وظیفه را ادا کرد که انگار تقصیر مائده بوده که حامد با سیاوش، وارد کار ذرت شده 

صرار و انکار مائده و مادرش را و کلی ضرر کرده بود. حامد باز هم سعی کرد بحث را پیش بکشد که وقتی ا

حتی اجازه  معصومه خانم گذشت ود میحامکنار  ائدهاز نشستن میک ربع ساعت  حدوددید، سکوت کرد. 

 ی اخالقکرد یا روزاده عزیزش تعریف و تمجید میبرادر، تمام مدت یا داشت از دحرف بزن اینداده بود کلمه

با او دقیقا چه بود که اینقدر شاکی به نظر  شمشکل مادر ستنادینم ائدهزد؛ مو غر می ذاشتگعیب می ائدهم

 !؟رسیدمی

 پسرش ناهاراز جا بلند شد تا وسایل  ، معصومه خانماین وضعیت ادامه داشت تا اینکه بهنود وارد خانه شد. آنگاه

 کشید نفس عمیقی کرداش مینه بدرقهاشپزخآتا ورودی  شطور که داشت با نگاهناهممائده  ،دماده کنآ ار

 «؟ه همیشه نیستیائدانگار م ،چیزی شده ه؟ائدخوبی م»:نداد اد اجازه کامل شدنش رحامکه صدای 

 ؟!بعد شما همه اینا رو تو این چند دقیقه متوجه شدی ـ

 ...ره خبآ ـ

 میشه بپرسم چطوری اون وقت؟ ـ

 ...خرابت میشهات! هر کسی تو رو ببینه متوجه حال پریده معلومه! از رنگ ـ

در  خندید، دحام« !با هوش ،بابا»:نگاه کرد ، حامد راچشم گوشهو از  لبخندی مصنوعی زدمائده برای بار دوم 

شنوم، صداهای عجیب و غریب می مدتیه»فت:جدی شد و گ این فاصله مائده تصمیم خود را گرفت، یک دفعه

 «...ا از کجا میاندونم صداهکنم، یعنی نمیپیداش نمی دنبال صدا میرم ولی

متوجه مائده « !خوری؟شام زیاد نمی»:به جلو کشید اروی دسته مبل فشار داد و خود ر اش ریهادستحامد 

، پایین انداخت اسرش ربعد « !دارم جدی میگم»:روی هم سایید ار یشهاناطعنه کالمش شد و با حرص دند

 .ندارو برگرد با حالت قهر کند؟کرد حامد حرفش را باور میچرا فکر می

 ...کنیدونستم باور نمیمی -

 ها فیلم ترسناک ندیدی؟بگو تازگی زهرهکنم ولی جون باشه قهر نکن، باور می -



وزش و گذر سریع باد درست صدایی شنید، صدایی مثل  دن باز کناده بیشتر حرصی شد و تا خواستمائده 

حامد با حالتی « ...بفرما! االن هم شنیدم»:قرار داد خود کنار گوش ار شاانگشت اشاره از بغل گوشش،

 «...من که صدایی نشنیدم»:نه باال انداختاشآمیز مضحکه

هات مشکل پیدا شاید گوش ،میگم»:کرد و ادامه داد شنگاه جدیحامد ، خیره شد حامد نده بهادرممائده، 

گوشش  بعد رفت دکتر ؛شنومیب میغرو گفت صداهای عجیب بود، می هام هم اینجوریکرده، یکی از دوست

 قاه زد زیر خنده.بعد قاه« !شنیدنمی ییصداهیچ دادن خوب شد، دیگه  رو شستشو

 ار شتندتند لب ؛ از حرصرفت از جا بلند شد و با خشم به سمت اتاق مائده قابل تحمل بود،غیرر این دیگ

و روی کمکش  دذارگن بادر میحامد  با ار شمشکالت دناتومی کردمیجوید، عجب اشتباهی کرد که فکر می

 ه...نه شدادیو او که کردنکرد؟ همه تصور میدرک می چه کسی! دحساب کن

ن آبه جز  ، حس کردشنید اتیر کشید و صدای سوت مانندی ر شها احساس کرد سردر حین باال رفتن از پله

خدایا »با خود گفت:فشار داد،  ار یشهاو با دست شقیقه روی پله نشست؛ دشنوی نمیرهیچ صدای دیگ ،صدا

 «!خودت رحم کن

 که صداها دراه گرفته بودن ماآر یشها، اشک چشمدل صدا کرد درند و خدا را ان حالت ماهم درچند لحظه 

م باز کرد. اآر ار یشهاچشمزده وحشت« چی شدی؟ ه؟ائدم»:شنیدا د رحامگران قطع شد و به دنبالش صدای ن

سرازیر  یشهاکه چند قطره اشک از چشم زد تار کرده بود، پلکی ار او ، دیدشاشک جلوی چشم از یاپرده

 «...د... من... منحام»:د چشم دوختحامشد. ملتسمانه به 

 .زنیمباشه بعد در موردش حرف می -

 شدل رطرف دیگ و از هدنکرد توضیح بد شطرف ممنون بود که مجبور کاز ی ویدبگ هنست چادنمیمائده 

پنداشت، بعد از پنج سال، دوباره وید که آنچه او به عنوان روح محسن کامرانی میی بگکسخواست به می

 ....بار، نه در اتاق احضار که در اتاق خودش بود مقابلش ظاهر شد، با این تفاوت که این

اما  ،دخواست حرف بزندوباره می، نشست ش. خودش هم کناردو کمک کرد تا دراز بکش برد به اتاق ار اود حام

تونی کامل استراحت کنی بعدا هم میفعال سعی کن »:متوجه شدحامد مثل ماهی باز و بسته شدند،  یشهالب

 «از چی؟»:گرد شد ی حامدهاچشم« ...ترسممن می»:نالیدمائده « ...برام توضیح بدی

 ...هاصداها، از اون سایهاز اون  -

کم کمدل مائده گرم شد، « !از هیچی نترس ؛من کنارتم»:چهارزانو نشست ،روی زمین کنار تختحامد 

 اش فرو افتاد...های خستهسنگین شد و پلک یشهاچشم



 شد، برگشت تا به ، وقتی از پیدا کردنش ناامیدگشتن به دنبال چیزی میابود، سرگرد ویالی شمال باغ در

 «...چیزی اینجا نیست»وید:بگ عصومه خانمم

تر از حالت مشکی درشت هایترین نقطه باغ ایستاده بود و با چشمدید که در گوشه ار محسن ،اما تا برگشت

ش انداخت ینگاهی به سر تا پاکه  حرفی بزند خواست زل زده بود، ائدهترین لبخندی به مبدون کوچک ،طبیعی

فتاده ا شیهانهاروی ش شنلی سیاهو چیزی شبیه به  پایی نداشت محسن ؛فرو ریخت شچیزی درونناگهان که 

 ...بود و از زمین فاصله داشت

تونی پنهان بشی، در خواب نمی»لرزاند گفت:ای را میروح که تن هر شنوندهمحسن با صدایی تیز، سرد و بی

 «و بیداری، امانت نمیدم....

عصومه خانم و م حامدشد و  ، در اتاق بازنفس افتاده بود، به نفسب پریدزمان از خواو هم جیغ بلندی کشید

اما همچنان  ائدهم کشید، شنیاپیش مد و دستی بهآ شنگران باالی سر عصومه خانم،م. دوارد اتاق شدن با بهنود

زمان و مکان را از دست  شد؟ هچ ستناد، نمییش شده بودرودیوار روبه خیره به ه بود،شوکه از خوابی که دید

چند وقته اینطوری »:. مثل بازجوها ولی نگران پرسیدبود اتاق تنها درد حاممد که با آوقتی به خود  داده بود.

 «!تعریف کن»:ن داداسری تک حامد« ...هفته کی دوتقریبا ی»:وار جواب دادزمزمه« !شدی؟

ه بود، بجز دیدن دوباره محسن کامرانی، افتاد یشعجیبی که براو تصاویر و اتفاقات تمام صداها  مائده درباره

خوام بترسونمت ولی دوتا نظریه دارم، اولی نمی»:اش کشیدنهامتفکر دستی به چ ،دحام .تعریف کرد ی حامدبرا

حرفش را با تندی مائده « ...ی اینکه با فشار کارها وکنن و دوماذیتت می اینکه موجودات ماورایی دارن

خیلی خب! »:کف دو دستانش را باال گرفت و گفتد حام« کنی؟میگم توهم نیست! آخه چرا باور نمی»:برید

 «!مونه نظریه اولمنو نزن! پس می

 پوش باسیاه هیبتی ای،، برای صدم ثانیهخیره شد که ناگهان حامد، سر باال آورد و با نگرانی به صورتمائده 

 «......اونحا...ح»:ن اشاره کرداصدایی لرز و با ناله و کشید شجیغی از ته گلوی .دید امشکی ر باشلقی

ای بیش بازی و یا شاید فکر کرده بود مسخره ویدگمی مائده چهفهمید شاید نمی ،خشکش زده بود که دحام

ش یهاچشم در کرد. حاال نگرانی عمیقی اشدخترعمهبه  یه بعد به پشت چرخید و دوباره رو؛ اما چند ثاننیست

 «!کنی؟... شوخی که نمیائدهم»:مشهود بود

روی  اد رحام. دست دن کنابازش لحظه هم کحاضر نبود ی ربسته بود. دیگ ار یشهاگرفته بود و چشماش گریه

عمل  ه حامد،به توصیمائده « ...آروم! یه نفس عمیق بکش»:پیچید مائده وشگ درش یو صدا حس کرد شانهاش

هیچوقت، به آرامشی که قبال  رنست دیگادزد؛ میهنوز تند می شکرد و چندتا نفس عمیق کشید، اما قلب

 ...رددگداشت برنمی

 



 فصل چهاردهم

 کشمتمی

ور های حامد، تخصص او دقرار بود به نزد یک دعانویس بروند که طبق گفته دحام همراه ، مائدهصبح روز بعد

وشیاطین بود. قبوالندن مائده به اینکه دوباره به نزد اینچنین کسانی برود، کار سختی بود، به  اجنهکردن 

هم یک کالهبردار است، نسبت به همه این چیزها بدبین شده بود. اما  وخصوص بعد از اینکه فهمیده بود، مین

، با احضار روح و اینجور چیزها فرق دارد. سرانجام هم همان اجنهحامد مدعی بود که دعانویسی و دور کردن 

انگیز سوق میل قلبی پنج سال پیش و نیز حس ناچاری آشنایی، دوباره مائده را به سوی این تجربه هراس

 ...دادمی

 آن ها عبور کرد. بهدرخت ای با سرعت از بیند بود که حس کرد سایهحامزد و منتظر حیاط قدم میدر 

نیدن صدای زنگ در، به طرف در رفت اما شد. با شنمی ولی دکن عادت ،توجهی نکرد، خیلی دوست داشت

به  شکه روی زمین افتاد و سر هل دادبا قدرتی عجیب، مائده را  د،مد جیغی بکشآ که تا دید اجسم سیاهی ر

 ...سرازیر شد خون لب باغچه اصابت کرد و

چی »:ن حال و اوضاع دیدآبا  ار ائدهوارد شد که م ،باز شده بود خود به خود از دری که ، سر رسید،دحام

 د...چیزی نفهمی ربسته شد و دیگ یشها، بعد چشمشنید افقط این جمله رمائده  «!شد؟

 ن صداهاااز هم باز کرد؛ دوباره هم ار یشهاچشم ، دانست که نمرده است،شنیدمیبا سر و صداهایی که مائده، 

 شدارند؟ تازه پی به ضعیف بودننمیبر شچرا دست از سر انستدنمیشنید. او بار با وضوح بیشتری می را این

 برد.

« ، آخه تو چرا اینطوری شدی؟ائدهفدات بشم مالهی من »:مدآمی شتار دید که به طرف ارعصومه خانم سایه م

معصومه خانم « ...فعال زیاد باهاش صحبت نکنید، اینجوری برای خودش بهتره»:قطع کرد اد حرفش رحام

 «د؟حامباشه، فقط...حالش کی خوب میشه »:اطاعت کرد ،نگرانهمیشه 

 ...باید با پرستارش صحبت کنیم -

د به حامداد،  ش خبر از رفتنشیهاو صدای دور شدن قدم رش نشانددخت نیاپیش رویای بوسه منعصومه خام

 شتیر کشید، دست شسر که شودخواست بلند . مائده قرار گرفت و روى تخت نشست تخت مائده سرعت کنار

 یشهافیلم از جلوى چشم کتمام اتفاقات مثل ی ،شد شبرد و متوجه باند پیچیده دور سرعقب سرش سمت  ار

 «!ل داد؟د، کى من رو هحام»:د نگاه کردحامحشت به رد شد و با و



 گفت داشته به سمتت عمهنى من ندیدم کسى هلت بده، کسى هلت نداد، یع»:نگاه کرد او با نگرانى بهحامد 

دست مائده دوباره « ...اومده که دیده به طرف در رفتى بعد هم خوردى زمین و سرت به لب باغچه خوردمی

 !ه بودندکوبید سرش انگار با پتک به، اقت فرسایی بود، درد طرفتگ شبه سر

 د؟حامچه مصیبتى بود گرفتارش شدم؟  آخ خدا، این -

 ...بله -

 قرار داشتیم، نه؟ -

ش ایمشک هایبرقی داخل چشم . مائدهنگاه کرد ائدهن داد، برای چند ثانیه به مالبخندی زد و سری تکحامد 

، حس کرد این شودکه قطع  رفتمی مائده رخی خورد و درخشید، نفسش چیهاچشم، انگار که مردمک دید

 رنگیچشم همگی به اد رحامی نداشت! مشک هاید اصال چشمحامد نیست، یعنی واقعا نبود! شخص، حام

 ...ندشناختبودنش می

شد، می سنمح رفت و بدنش داشت شبیهمد، صورتش داشت به سیاهی میآلحظه بیشتر کش می ش هریهالب

و نقدر ترسناک آ حالت صورت محسنافتاد، داشت به شماره می هایشکرد، نفسمی احساس خفگیمائده 

برد  شباالی سر ار شکشید و دست باال ار شکمی خود . مائدهدادن به عزراییل میابود که داشت جبرافروخته 

اله مچ شخود درهر لحظه بیشتر از قبل  ائدهمد و مآجلو و جلوتر می محسن، هدفشار بد اتا زنگ هشدار ر

 د...ن داخل شدناهراس ،معصومه خاند و محاماره باز شد و پرستار همراه بدر به یک ناگهان ،شدمی

ه با باز شدن در، ناپدید ک شدموجودی بود که در هیبت محسن ظاهر میبه جای خالی  شهنوز نگاهمائده 

 شفاز ترس بزرگتر شده بود، به طر یشها. چشمندلرزیدبه شدت می نشمده و دستاآ بند شنازب .شده بود

 شو قدرت تکلم یدبیاش به خود ددادنکاش اجازه می ولی دنناروی تخت بخواب ار او دو سعی کردن دوردنآهجوم

 ...وردبدست بیا ار

 از ت، اشکفرو رف درشآغوش ما درو آمد هینی به خود  با صدای شدست راست در بازویبا احساس سوزشی 

گفت که درکش هایی مین حال حرفماکرد و در هنوازش می ار ی مائدهموها سرازیر بود و عصومه خانمچشم م

جلب ، فرو کرد شدست در ابه دست پرستار، که سوزن ر شان لحظه خیلی سخت بود، توجهآ در ائدهم برای

 ...عالم خواب غرق شد دربسته شد و  یشهاشد و بعد از چند ثانیه چشم

دید که فقط یک قسمت می اتاق تاریک کی در اباز شد، خود ر یشهاچه مدت گذشته بود که چشم ستنادنمی

ش نشسته بود و به یرو شخصیصندلی وسط اتاق که  ، روی یکای از نور بیرون افتاده بودن باریکهآاز 

 شاتوجه رسید او م به طرفش قدم برداشت، وقتی بهاآرمامد و آرآپایین  از تختمائده کرد، ش نگاه مییهادست

 ...خونپر از ش جلب شد، پر از مایعی سرخ رنگ بود، نادست به



 ، موجودی بود سیاه، که صورتش را پشت باشلقی پنهان کرده بودفشردا ر ی مائدهاز جا بلند شد و گلو ناگهان

 «کشمت!شخصا می ، خودممتکشمیمن »:زدو بلند فریاد می

د چنگ حامیعنی مچ  بود یشبلندی کشید و به اولین چیزی که جلوی رو جیغدستی بلند کرد، مائده ناگهان 

 اد رحامنشسته بود، صدای نگران  شتیره کمر نی واکشید و عرق سردی روی پیشتند نفس می، تندزد

خواد... بکشه... می... می»:بریده گفتبریده ،زدنفس میجور که نفسناهم« چی شدی؟ مائدهه؟ ائدم»:شنید

خواد دیگه نمی»:هایی گرد شده و مبهوت گفترفت، با چشمتر میلحظه به لحظه باال یشصدا« بکشه... منو....

 «خواد من رو بکشه!خواد من رو بکشه! میگمراهم کنه، می

با د حام« کشه!ه! میکشمنو می»:زدو فریاد می خندیدوار میناگهان شروع به خندیدن کرد، بلند و هیستریک

طور نا، همدبخواب گرفت و کمک کرد تا روی تخت ار ائدهزد و بازوی م ی خودچنگ به موها ،عصبیحالتی 

دست  ،توانی برای مقابله نداشت ردیگ . مائدهزد صدا ابا صدای بلند پرستار ر دن نخوراگرفته بود تا تک را واکه 

، در باز شد و دو پرستار وارد ل زده بودچند دقیقه پیش و به سقف ز شوک در. م گرفتااز تقال برداشت و آر

تزریق  آمپولی شسرم درمد که پرستار آ گفت، وقتی به خود آنها به ه چیزید چ، حامنفهمیدمائده  اتاق شدند،

 ...رفتکم سنگین شد و به خواب فرو کم یشهاای بعد چشمکرد، دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پانزدهم

 پارانویا

به اطراف نگاه کرد،  بیمارستان دید، هاج و واجمجهز  و اختصاصی اتاق در اوقتی چشم باز کرد، خود رمائده 

 . مائده،کردرد می اهای تسبیح رنهان دآ گفت و همراه بازده بود و زیر لب ذکر میبه دیوار تکیه آقای مرادی

دست روی « ؟دخترمخوبی »:مدآ او دیوار برداشت و به طرف شد و تکیه از متوجهپیرمرد که  ناله خفیفی کرد

 «درد داری؟»:گذاشت و پرسید پیشانی مائده

 گذاشت اشکت خاکستریجیب  در اتسبیح ر. آقای مرادی، ن دادانه مثبت سر تکابا حرکت چشم به نشمائده 

 مائده، کرد تا به خواهش او از آقای مرادینکشید که پرستار وارد شد و  فشرد، طولی او زنگ باالی تخت ر

گیره، ! سه روزه داره کدئین میآقاحاجنه »:جیب روپوشش فرو برد در اش ریهاپرستار دست د.مسکن تزریق کنن

 «...تزریق بشهن به بدنشواز این بیشتر جایز نیست کدئین 

 شذهن .گفت هچ ناپدریش که نفهمیدمائده « م؟پس چکار کن»:کرد ائدهبه منده نگاهی ادرم آقای مرادی،

 !د؟آمنمی شچیزی یاد اوپس چرا  سه روز؟! «سه روزه...»:زدپرستار درگیر حرفی بود که 

اومدى به هوش می»:ن دادابا ناراحتی سرى تکآقای مرادی « !هوشم؟من سه روزه بی»:پرسید با صدایی ناالن

« !گفتم؟چى مى»:کرد یبا تعجب نگاهمائده « ...شدن بهت کدئین تزریق کننگفتى، مجبور میهذیون مى

منو گفتى ترسیدم، هى میواال ازت مى»:ن داداتک اش رانهم جمع کرد و دست در اش رصورتآقای مرادی، 

کرد و اى ادا میامزهبا لحن ب «!زدىیها یهو قهقهه مدیوونه زدى بعدش مثل این خل و، جیغ مىکشهمی

 «؟ائدهگم ممی»اما پیرمرد، کامال جدی پرسید: د،وربیا لبخند به لب ، مائدههمین باعث شد

 جونم؟ -

 تو آدم کشتى مگه؟ -

شد به کشتن، کلمه مخوفی بود، در نظر برخی کشتن فقط خالصه می ای در خود فرو رفت، آدممائده لحظه

توانست با ایجاد فضا ای مائده، مفهوم دیگری داشت، کشتن میچاقو کشیدن و شلیک کردن با تفنگ. ولی بر

 ای اتفاق بیفتد. درست مثل محسن کامرانی در جاده شمال...و زمینه

توانست بگوید که خطای پنج هیچکس نمیه تواند این موضوع را با کسی مطرح کند، بدانست که نمیاما می

راستش رو »و با لحنی نمایشی گفت: بلند خندیدت. سال پیشش، هنوز روی سرنوشت او سایه انداخته اس

خاک به سرم، »آقای مرادی با لبخند و چشمکی گفت:« !، هفت، هشت، ده تا آدم کشتمعموجانآره بخواین، 

 «!دیوونه بودى، وحشى بودى، قاتل هم شدى؟



ورد و داخل آ کمپوت از یخچال بیرون کی د.نگه دار ااش رنست خندهانتو رهم دیگ آقای مرادی، خندیدمائده 

یعنی تو این سه روز چی شده بودم؟! »کرد:کرد تا بنشیند. مائده با خود فکر می کمکبه مائده بشقاب ریخت و 

گرفت و سعی کرد  گاز ار شنازب ،زد شفکری که به سربا « ادم نیست! نکنه تسخیر شده باشم؟!هیچی ی خودم

 د.نکن ربه این موضوع فک ردیگ

سابق  ائدهتو خیلی وقته که اون م ؛انتممن واقعا نگر ،هائدم»:نشست روی صندلی کنار تخت قای مرادیآ

کلی که پیش اومده د در مورد مشحام»:ادامه داد پیرمردنست، سکوت کرد که ادمی اهم این ر شخود« !نیستی

 «!بهم گفته

د حامقتل برای  هزار جور نقشه شذهن درزل زد،  اشناپدریاین جمله با وحشت و تعجب به با شنیدن مائده 

 عموجان،»:قورت داد ار انشآب ده و ، چند نفس عمیق کشیدهدن ندانش ار شریخت! سعی کرد هیجان

تو »:پاک کرد امد رآه از گوشه چشمش میاشکی ک آقای مرادی« !کنی هم نیستاونجوری که شما فکر می

، با فریاد جا خوردمائده « !داری؟ب د بشنوم که بیماری اعصاحامبگی بیماری داری؟ من باید از باید به من ن

 «!چی؟»پرسید:

 ...پارانویا داری گفته که د بهمحام ؛ای ندارهصاب داری، انکار دیگه فایدهبیماری اع -

بود؟! با این  هچ باز شده بود، فکر این پسر به کجا رسیده بود، اصال پارانویا شاندازه کل صورت های مائدهچشم

کی »:تشر زد آقای مرادی« ...فکر نکنم االن برای این حرفا وقت خوبی باشه ،جانعمو»:خونسرد گفت ،حال

نکنم؟ من چقدر بدبختم، چقدر  االن هم که فهمیدیم میگی صحبت ،وقت خوبشه؟! خودت که به ما نگفتی

 «!هم بهش اضافه شد هاتیکم بود، خل و چل باز اتطلبانهاخالقیات جنگام، بیچاره

مائده با تعجب به آقای مرادی خیره شد، این درست بود که مدتی، آرامش خاطر خانواده را برهم زده بود، ولی 

چه دیده واقعی بوده خواست دهانش را باز کند و بگوید هر. میددید که اینطور با او صحبت کنندلیلی هم نمی

ای که میراث او بوده، ولی قبل از و با فریاد بگوید که هرکاری هم کرده، در خانه پدری خودش بوده، در خانه

دانست از کجا به ذهنش راه یافته بودند را بر زبان بیاورد، آقای مرادی با لحنی آرام، آنکه این افکار را که نمی

دونی توی این سه روز چی به ما گذشته. ظه عصبانی شدم. آخه نمیخوام دخترم، یه لحمعذرت می»گفت:

 «معصومه تازه دیشب راضی شد برگرده خونه، رنگ به روش نبود. بهنودم شب و روز نگرانته...

شه، ولی تا اون موقع دیگه دربارش ـ نگران نباشید، تا کمتر از یک هفته دیگه، همه اینها برای همیشه تموم می

 !کنمصحبت نمی

تر بود. از اتاق خارج شد تا با موبایل به آقای مرادی سری تکان داد، لحن محکم مائده از هر چیز دیگری قاطع

ها توانست تا یک هفته دیگر بر ترسکرد که آیا واقعا میخانه زنگ بزند. مائده در تنهایی خود به این فکر می

واند این موجودات را دور کند، تگفته بود میهایش غلبه کند؟ حتما باید به آن شخصی که حامد و عذاب



های آقای مرادی کرد. مطمئن بود حامد، قضیه پارانویا را فقط برای از سر بازکردن سوال و جوابمالقات می

 گفته بود. وگرنه خودش هم این ماجرا را باور داشت....

گیرند. شخصا به کالن هم می هایکنند، پولگیری میجندانست کسانی که کارهای احضار و به خوبی می

 زبان داده بود. حاال نیز به تن خود این صابون را زد که مبلغی هنگفت، بدهد...مینو، سی میلیون تومان پول بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل شانزدهم

 گیر جوانجن

همراه به بود،  ، امروز قرارعصومه خانمسه روز مراقبت اجباری توسط م و بعد از مرخص شدمائده  ،دو روز بعد

در ماشین مائده نشسته بودند و به طرف جاده تهران به کرج، هر دو ، ندمالقات کن اگیر رجنن شخص آ ،دحام

 ..گیر، توضیح داد.جناش با این حامد از چگونگیه آشنایی ،راندند. در راهمی

سیاوش، گمان کردم امکان نداره این کالهبرداری، کار یه آدم معمولی باشه. آخه اونا خیلی ـ بعد از قضایای 

، به عالوه به نظرم میومد که سریع بساطشون رو جمع کرده بودن، جوری که انگار اصال هرگز وجود نداشته

 ...انگار مسخم کرده بود

کنن تا سرشون کاله بذارن. از تو رو پیدا میکشن و امثال پسردایی، آدمایی که مثل گرگ بو می هـ اون آدم

ها، من خودم خیلی توی تجارت دیدم. فقط هم مال ایران نیستن، توی انگلیس که بودم، ماهی اینجور آدم

 شد.رو می ،تاشوندست دو یا حتی سه

اینکه یه کردم، تا و خیلی هم به مسائل عجیب و غریب فکر نمی هـ منم یه گوشه ذهنم مطمئن بودم اون آدم

م که ماشین بنزین تموم کرد. یک ساعت و نیم تگشهدف توی همین جاده میروز خیلی اتفاقی داشتم بی

، پیر و بسیار محترمحاجی  یه تاکسی جلوم وایساد. یهوایسادم و حتی یک قطره بنزین کسی بهم نداد. بعد 

 یش هم سوخته.و گفت جوون، این ماشین فقط بنزین تموم نکرده، باطر پیاده شدخودش 

 ـ چجوری فهمید؟ مگه مکانیک بود؟

روشن ماشین ولی پولشم حاجی داد. کشیدم و به ماشین زدم،  تاکسی ـ نه، حتی نگاه هم نکرده بود، از بنزین

اجی سوارم کرد و رفتیم یه تعمیرگاه بین راهی. سرت رو درد نیارم، تعمیرکاره حرف حاجی رو زد و حنشد. 

 ن شد...مشغول درست کردن ماشی

 گویی این حاجی و...ـ تو هم خوشت اومد از غیب

دونست، بهم گفت غصه مال از دست رفته ـ نه فقط درباره ماشین نه، توی راه درباره خودمم همه چیز رو می

تونست اینقدر دقیق رو نخورم. من شک کردم که شاید اونم یه چیزایی از سیاوش بدونه، وگرنه چطوری می

 دونستم!کم اسراری رو از زندگیم بهم گفت که حتی خودمم نمیمحرف بزنه؟ بعد ک

 زد، آخرش فهمیدم موبایلم رو هک کرده!رو شدم که اونم از غیب حرف میگیر روبهـ پنج سال پیش با یه فال

کنن. یه شاگرد داره که نفر بهش مراجعه میچندین انهـ کار حاجی درسته، دربارش کلی تحقیق کردم، روز

 های عجیبی دارن...ی از خود حاجی نداره، هر دوشون مهارتدست کم



دانست، آزموده را دوباره آزمودن خندید. اعتماد کردن دوباره به اینجور اشخاص را اشتباه میمائده فقط می

 خطاست، مگر اینکه چاره دیگری جز بارها آزمودن نباشد...

 هایی قراربود و این که چه حرف یشرو ات پیشقمال ،ائدهم تمام فکر و ذکر باقی مسیر در سکوت طی شد.

اتفاقات،  نآ؟ با وجود تمام ه حرفی را بشنودچ بود د که قرارکر؟ در واقع بیشتر به این فکر میشودزده بود 

مدام فکر  خود، ای از ذهن! گوشهدافتاده باش یشباور نداشت که چنین اتفاقی براش هنوز بخشی از وجود

 ان مالقات هم این رآدل دوست داشت اعماق از  و یا چیزی شبیه اینهاه نه شداوت، دیبافکرد و خیال میمی

 ...تا اینکه دمعیوب باش شداد خودترجیح می .دتایید کن

 یسفید ن نما سنگاساختم ک دامداری قدیمی باروی ی. روبهندهمین افکار بود که باالخره به مقصد رسید در

ند، احساس کرد ابرگردمائده  به طرف اش ریروحامد خاموش کرد. وقتی  او با کمی مکث، ماشین ر دمتوقف ش

 .خوردمیاز اضطراب پیچ  شدل

 !بفرمایید مادمازل، همین جاس -

 لحظه،ن آاما ؛ دگیرمیش اخنده ائدهم درآون میان لحن، به زبآبا را  مادمازلنست هر موقع لفظ ادمیحامد 

و پیاده شد و یک  باز کرد اواکنش، در ر . بدوندلبخند بزن دنان بود که حتی بتوآتر از پیچیده اوو احوال  حال

بوی گاو و . ند که در کنارش دامداری بودن ایستاده بودان ساختماهم جلوی ورودی ی آنهادو دقیقه بعد، هر

 صدای گوشخراششان، فضا را پر کرده بود.

مائده « خیال بشیم و برگردیم؟خوای بیزنگ رو بزنم؟ یا می»:نزدیک زنگ نگه داشت ااش رد انگشت اشارهحام

چرا از این مالقات استقبال  ستنادنمی «!بزن»:سر تایید کردتکان  بابا اینکه در دل مطمئن نبود، با قاطعیت 

تپش  ند،داشتقدمی که برمیاز آیفون با صدای تیک باز شد؛ هر  د زنگ زد و در بدون پاسخ دادنحامکرد؟ می

چقدر راه رفته بودند  انستد، نمیشدن میاپشیم ،مده بودآکم از اینکه کم داشت شد وبیشتر می مائده قلب

الغر اندام با  مردیزد، طولی نکشید که در باز و  اد ایستاد و زنگ واحد رحام که تا به ساختمان اصلی رسیدند

خرمایی رنگ بود و ریشی که ته، استخوانیبا صورتی ، ه تنمشکی ب پیراهن و شلواری یکدستد و بلن قدی

چهارچوب در ظاهر در  زده،و موهایی مشکی، بلند و بسیار چرب و روغن پایین صورتش را حالت سایه داده بود

 شد.

های به چشم شو این رعشه وقتی بیشتر شد که چشم، احساس کرد خود بدن ا درای خفیف ررعشهمائده، 

 «چطوری؟ آقای رضویان،سالم »بدهد:با او دست  دستش را جلو برد تا دحام .افتاد آن مردخشمگین و  سبز

مرد همچنان با نگاهی سرد به آن دو نگریست و بعد بدون اینکه با حامد دست بدهد و حتی بدون آنکه به او 

ون رفتن مشهد حاج سلمان در حال حاضر سخت مشغول رسیدگی به موضوعی هستن، ایش»سالم کند، گفت:

« ولی من بهشون گفته بودم که موضوع مهمیه...»وا رفت: ،حامد مثل یخ« گردن.و تا سه روز دیگه هم برنمی



تر نیست، ایشان در کارشان اولویت هیچ موضوعی در نظر ایشان مهم»رضویان با همان لحن سرد پاسخ داد:

 «ندارن...

طل شود و با این لحن با او و همراهش صحبت شود، مائده که اصال عادت نداشت اینقدر جلوی دربی مع

اش حاضره سه برابر بیشتر از مبلغ تعیین شده، به این حاجیتون زنگ بزنید و بگید که مراجعه کننده»گفت:

ش چنان مائده را نگاه کرد که گویی داشت با سبزچشمان حامد گرد شد، رضویان با چشمان « پول بده...

 «گیرن؟!آقای نظری به شما نگفتن که حاجی پول نمی»رد، گفت:کبین او را بررسی میذره

؟! مگر ممکن است؟ در دنیایی که برای اینکه جواب سالمت را دگیردهان مائده از تعجب باز ماند، پول نمی

نه، حامد »گیری کند و پول نگیرد؟! با همان تعجب گفت:جنچک بیرون بکشی، شخصی بدهند باید دسته

وقتی بهت نگفتم  !دونیفکر کردم خودت می»امد که دست و پایش را گم کرده بود، گفت:ح« چیزی نگفت...

مگه من »ای به حامد رفت و گفت:غرهمائده چشم« کنن...فهمی که حاجی پولی کار نمیپولی بده، حتما می

 «گیری!علم غیب دارم؟ فکر کردم خودت دادی و بعدا ازم می

ازشون خرده نگیرید، بعد از حوادثی که »مائده بود، با پوزخندی گفت: یرضویان که همچنان مشغول برانداز

مائده با شنیدن این « براتون افتاده، طبیعیه که یادشون بره درباره پول با شما صحبت کنن، خانم جاوید...

حامد سری تکان « بهش درباره من گفتی؟»حرف، نگاهی به رضویان انداخت و دوباره به سمت حامد برگشت:

 «مشکلی داره... ،از آشناهای منیکی حتی یک کلمه، فقط گفتم »د و گفت:دا

م، مائده بیرون کشیدمن همین االن، همه اینها رو از ذهن شما »رضویان دوباره با همان لحن سرد گفت:

 آخه»حامد حرفش را قطع کرد:« نه، حتما گوشیم رو هک کردی یا...»مائده دستش را باال آورد و گفت:« جاوید...

مائده همچنان سرش را به نشانه منفی « مائده تو در این مدت با گوشیت با کی درباره این قضایا حرف زدی؟!

 ...داد.تکان می

دونم که باورش براتون سخته، به ویژه بعد از اینکه گرد میز احضار یه کالهبردار با می»رضویان دوباره گفت:

واقعا باعث تاسفه که »کرد، رضویان ادامه داد:به او نگاه میمائده با چشمانی گرد « صحبت شدی...هم جنیک 

 «آبرو کرده!مردم بی ظرهای کاذب چنان زیاد شده که عرفان واقعی رو هم در ناین عرفان

حامد « بیاید داخل، الزمه که صحبت کنیم...»بار آنها را به داخل دعوت کرد:سپس کنار رفت و برای اولین

 .هم وارد شد دحام ائده،متعاقب منگاهی مردد به مائده انداخت، مائده با پایی لرزان پیش رفت و داخل شد، 

ورودی روی در هروب .محاسبه کرد شدنمی ااش ربزرگ که به دلیل زیادی اسباب و وسایل اندازه نهاخ کی

و  «کندخداوند گروه ستمگر را هدایت نمی»تابلوی بزرگی نسب بود که رویش با خطی زیبا نوشته شده بود:

تشکیل  او در مجموع دو مربع کنار هم ر ندم جدا چیده شده بوداکد سمت چپ دو دست مبل راحتی که هر



به  با دست رضویانن راهرو بود. آای ها انتهاتاق در سمت راست قرار داشت که ظاهرابلند  ؛ راهرویینددادیم

 «چرا ایستادید؟»:اشاره کرد ،هایی که به دیوار چسبیده بودمبل

داند، حتی یک بفرمای خشک و مائده با خود فکر کرد این مرد هیچ چیزی از تعارفات و آداب معاشرت را نمی

گفت. ولی در آن نباید را به این مرد میخالی هم نگفته بود. حتما اگر در شرایط دیگری بود، آنچه که باید و 

 لحظه فقط نفسی کشید و روی اولین مبل نشست.

حامد هم کنارش نشست، اما رضویان درست مقابل مائده و حتی صورت در صورت مائده نشست و دوباره 

و  ریز سبزمشغول نگاه کردن به عمق چشمان مائده شد. مائده هم برای اینکه کم نیاورد، صاف در چشمان 

 موذی آن مرد خیره شد.

 ...مدآیه چیزی این وسط جور در نمی، عجیب بود

، از بود ائدهمخاطبش م« ، شروع کن...خب»:ش گذاشتیروی زانوها اش ریهاو آرنجسرانجام رضویان، تکیه داد 

ود را گرفته بود، حیرت خ اما با اصولی که در تجارت یاد، سر اصل مطلب رفته بود غافلگیر شد ،اینکه سریع

من نیاز به اطالعات دارم. نکنه »رضویان پاسخ داد:« کنید...کردم شما شروع میگمان می»پنهان کرد و گفت:

مائده که متوجه کنایه « رو روی هوا بگیرم و در چراغی روغنی، تقدیمتون کنم؟! جنکنید من باید خیال می

 «ن دادی، میتونی ذهنم رو بخونی!کردم اونقدری که نشوخیر، ولی فکر می»رضویان شده بود، گفت:

تک چین م، ذهن آشفته شما، مثل یک دریای پر از امواج وحشیه. اما من تکدیدـ خیلی چیزها در ذهنتون 

 یابی کردم.های این امواج رو ریشهو شکن

 کنید یکیش رو مثال بزنید؟!ـ پس لطف می

حتما، چطوره با »ان با خونسردی کامل گفت:مائده سعی داشت تا حد ممکن، لحنش برخورنده باشد، اما رضوی

مائده جا خورد، نفسش بند آمد. متوجه نگاه کنجکاو حامد شد. رضویان با « آقای کامرانی شروع کنیم؟!

شه کسی رو فراموش کرد که سعی داری فراموشش کنی، مگه نه؟ ولی چطور می»:ادامه داد پوزخندی موذیانه

مائده نفسش به شماره افتاده بود، سعی داشت از نگاه « قلبت رو تسخیر کرده؟! ،ها عشقش شب و روزسال

الزمه برای اثبات تواناییم، به جاده شمال »کنجکاو حامد خود را نجات دهد. رضویان به جلو خم شد و گفت:

 «نه!»مائده تقریبا فریاد زد:« ای کنم؟هم اشاره

مائده زیر « پس شروع کنید...»:و پیروزمنده خندید فرو برد رضویان دوباره تکیه داد و انگشتانش را در هم

داد. مائده نفسی گرفت، گویی سعی داشت چشمی به حامد نگاهی انداخت، حامد با تعجب و اشتیاق گوش می

ابرو رضویان، « ...خب من، سخته گفتنش، خب»هایش جمع کند:وقت دیگری را در ریه اکسیژنی بیشتر از هر

 «شنوید، بگید اون صدا چیه؟صدا می»:نیش چین خورداباال داد که پیش

 !مونهحیوون میی مثل صدا، دونم، گاهی هم... نمینفر یکپچ پچ، گاهی های بلندصدای جیغ، جیغگاهی  -



نده ادرممائده « ....؟ چون ببینباشهتوهم مکنه م»:کرد ی به رضویانچشم نگاه کج و از گوشها سرش رحامد 

اراجیف رو سرهم  کنید بیمارم؟ یا اینکه با این سن و سال میام خودم رو لوس کنم و اینمییعنی فکر »:نالید

 «...کنم تا توجه جلب کنم؟ یا

مائده و حامد هر دو « و شیاطین شدید... اجنهشما قطعا گرفتار فتنه »صدای رضویان حرف مائده را قطع کرد:

ای از تاریکی در گذشته، هاله»بود، به آرامی گفت: به رضویان چشم دوختند، رضویان که به زمین خیره شده

 «حتی هوای اینجا را هم سنگین کرده....»سرش را باال گرفت و ادامه داد:« حال و آینده شماست...

گناهان همیشه بی»داشتند، او گویی که بیشتر با خودش حرف بزند گفت:مائده و حامد، چشم از رضویان برنمی

 پسر داییتونصبر کنید خانم! »د دوباره، مثل کسی که از خواب بیدار شده باشد، گفت:بع« طعمه هستن... اولین

 «...پرسیدش جسارت نکرد، فقط برای اطمینان خود

رن، این هم از شما. ندا ام که یه ذره هم باورمکه دیوونه نیستم؟ اون از خانوادهچطور باید بهتون ثابت کنم  -

 ...که پام رو تو چنین محافلی بذارم ندارم ودم هم چندان تمایلدیدم، مطمئن باشید خاگر الزم نمی

 .ی ساخته بودجنخبری برای خود و ـ ولی پیشتر گذاشتید، اون هم در محفلی که یه کالهبردار در عین بی

 ـ اگر همه چیز رو در ذهنم دیدید، نیاز نیست که بگم، من در اون زمان، مجبور بودم! مجبور!

 یدی رو جبر گذاشت...ـ اگر بشه اسم ناام

کنم شما بتونید کمکی به من بکنید. وقتم رو تلف کردم؛ لطفا وقتی فکر نمی»مائده بلند شد و با خشم گفت:

دار سپس به طرف درب رفت که رضویان با لحنی خونسرد و صدایی زنگ« ایم...یحاجیتون اومد، بگید ما ب

موجود، نه تنها به شما که به اطرافیانتون هم آسیب شک نکنید که اگه نذارید من کمکتون کنم، اون »گفت:

 مائده گویی یخ کرد، سر جایش ایستاد و به آرامی برگشت.« زنه...می

انجام بدیم، که بفهمیم قضیه  چیکخیلی خب، باید یه کار کو»را به هم مالید و گفت:ش یهادسترضویان، 

آمادگیش رو  بینید، برای کی یا چی هست. به نظرتونشنوید و میاشکالی که شما میاصوات و  چیه، و این

مثبت،  نهابه نش اش ریهاو پلکروی صورت حامد بود د نگاه کرد، لبخند اطمینان بخشی حامبه مائده « دارید؟

ا اطمینانی و ب نگاه کرد رو خیره شده بود،ای به روبهرضویان که همچون مجسمهبه مائده روی هم گذاشت. 

ام. چی کار باید خیلی خب، من آمادهکنم. م، هرکاری میاهنوادابه خاطر خ»:گفتود بود، صدایش مشهکه از 

 «بکنم؟

اون وسایل مورد نیازمون »:قرار داشت، اشاره کرد ئدهروی مابهال، و تقریبا روهن طرف آبه میزی که رضویان 

ای به ، اشارهرضویانو ند . پشت میز جا گرفتندو به طرف میز رفت ندبلند شدهر سه « ...جاست، بلند شید بریم

جا گرفت و  ائدهروی مبه. خودش هم پشت میز، دقیقا رودشیننسر میز ب صندلی و روی ودکرد که برمائده 

 .روی میز گذاشت اش ریهادست



مینو »مائده پاسخ داد:« !برای چی؟»رضویان با تعجب پرسید:« هات رو بگیرم؟باید دست»مائده با تردید گفت:

اینجا خبری از »و گفت: آمیزای مضحکه، خندهرضویان بلند خندید« ...گرفتتام رو میسخانم همیشه د

های یکی مثل اون شیاد نیست. اتصال اینجا، تفکری و تصوریه. اینکار با تمرکز ذهنه، نه با تماس کالهبرداری

 رویش راای روبهخواست جاشمعی نقرهشمگین شد، دلش میخندید. مائده خو باز هم به مسخره می« جسم.

 ...کند. اببردارد و به سوی این مرد پرت

مام حواست رو معطوف اون صداها کنی. تتمرکز می ،اینجا»رضویان جدی شد، جدی و خونسردتر از قبل:

زحمت »ادامه داد:د حامرو به طرف « ...ای جز اون اصوات و تصاویر فکر کنیچیز دیگه کنی. نباید به هیچمی

 با دستی لرزان، با فندک روی میز، اها رن داد و شمعاد سری تکحام« کشی؟یها رو تو مروشن کردن شمع

 لرزید...صدایش آشکارا می« من هم بشینم؟»و پرسید: روشن کرد

 اتاق وارد نشی...تونی سعی کن به این ، و تا میبیروننه، تو نه. برو  -

رفت، مائده با اضطراب به رفتن او نگاه کرد. به نظرش رسید که حامد دارد با سر دون حرف داشت میحامد ب

 کند...فرار می

کنن، هر قدر ترس بیشتری رو از ترس تغذیه می اجنهرفت. اون ترسیده بود، و باید می»رضویان توضیح داد:

مگه قراره اونا بیان »یحات ترسیده بود، پرسید:مائده که حاال او هم با این توض« شن...تر میحس کنن، قوی

خوام احضارشون کنم، تواناییش رو هم ندارم. ولی ممکنه در نظرت بیان من نمی»رضویان پاسخ داد:« اینجا؟

 «کنم، بکن....و یا حداقل علتش، حاال دیگه حرف نزن و هرکاری من می

یش هابست و دست ار یشهاهم متعاقبا، چشم ائدهبست. م اش ریهاعمیقی کشید و چشم نفس گیر جوان،جن

 ...نامفهوم اصواتیشروع کرد به زمزمه  رضویان .روی میز گذاشت ار

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل هفدهم

 های دختربچهگریه

بار با اعتراض  چیزهایی ببیند که هر ،دقایق اول، مائده منتظر وقوع یک حادثه بود و سعی داشت از زیرچشم

 دید. سرانجام بعد از یک ساعتبا اینکه چشمانش بسته بود، ولی کامال مائده را می .شدرضویان مواجه می

احساس کرد  ؟دشدنم نمیاها تمگرفته بود، چرا این زمزمه شخواب ، مائدهحوصله سر بر خیلی خسته کننده و

به سرعت از  ار یشها، چشمغرشیکه با صدای  فرو رفت عمیقی خواب اش سنگین شدند، دری بستههاچشم

 ...پرید و از خواب هم باز کرد

 رضویانگذاشت و به  یشگلو رویزد، دست نفس میمد. نفسآباال نمی شنفس عمیقی کشید، اما انگار نفس

حوصله، از پشت میز بلند بی مائدهنشده بود؟ غرش ش بسته بود. چرا متوجه صداییهانگاه کرد. همچنان چشم

 روی میز شو همچنان دست هشد، که پشت میز نشت شمتوجه خود ، کهویدچیزی بگرضویان برگشت به  ،شد

 بود...

 !؟مرده بود او؟! شنگاه کرد. به خود شجب و مبهوت، به خودمتع

 بود! رضویانصدای « ...تو زنده اي، نگران نباش»:گفت شکنارهای ذهن، از گوشهیصدای

 شزده، نگاهفرو برد و وحشتا ر شآب دهان مائده بود.، همچنان دهانش بسته نگاه کرد او برگشت و بهمائده 

 .ندا، گردرضویانبین خود و  ار

 .اینجا چه خبره؟ چرا.. -

 ..چيزي نيست، آروم باش. خونسردي خودت رو حفظ کن، و بگرد دنبال صاحب صدا. -

در حالیکه  شده بود چطور بلند ائدهزد. انگار صدای ذهنش بود! مهمچنان بسته بود، اما حرف می رضویان دهان

 ؟پشت میز نشسته بود

 ن، به دور خوداسرگرد . گیج ودعرق کرده بودن هم یشهاکف دست حس کرد، شنیاعرق سردی روی پیش

کم دارم از جسمم خارج شده؟! خدایا... کم روحم»:کرد زمزمه کشید و با خود شنیاچرخید. دستی روی پیش

ای، که صدای گریه دختربچه، دشیننبه سمت میز رفت و خواست پشتش ب« !شدمرسم که خل به این باور می

 .چرخید و به طرف صدا، از میز فاصله گرفت، سیخ شده بود شرسید. موهای تن شآشکار به گوش واضح و

بغل کرده و نشسته  اش ریزانوها ،اتاقای شد که گوشه ند و متوجه دختربچهانه چرخادور و اطراف خا ر شنگاه

 .کردمی شنگاه ریز،اشکهای رنگش، با چشم خرماییبود، و از الی موهای شلخته و 



 نگاهش کرد. و با تعجب و کنجکاوی، ش، زانو زدی. جلوی پاگام برداشت دخترک، اختیار، به طرفبیمائده 

 «جون؟ خوبی؟دختر »:ش زدی. آهسته صداآوردو روحش را بدرد می ش، عجیب دلیهاصدای گریه

ی مشک هاینار رفته بود و چشمش حاال کیموها ،ی مائدههاچشم درباال آورد و خیره شد  اسرش ردخترک 

 .مائده دوخت مشکی هایچشمبه  ارنگش ر

 کنی؟چی شده؟ چرا گریه می -

خندیدن. کرد به  و شروع دش به خنده باز شدنیکرد. بعد از چند ثانیه، لب ها شند، و خیره نگاهاساکت م

ش یهااش، بارش اشکبا شدت گرفتن خنده کردن، وش گریه مییهاش! چشمیهاخندید، اما فقط لبمستانه می

 خون؟ یا واقعا داشت خونشد، به قرمزی  خونش، به قرمزی یهااشک قدر گریه کرد کهآنشدت گرفت.  ،هم

 کرد؟گریه می

پدرم »زمان، حالت عجیبی یافته بود، گفت:خنده همدخرک با صدایی کودکانه، در حالیکه به خاطر گریه و 

های خودش مائده ناگهان به چیز عجیبی پی برد، این بچه، بچگی« گرده، مامان گفته....مرده، میگن دیگه برنمی

 بود...

اش به خانه آنها آمده بودند تا در اولین شب بعد داییها را در آن شب که دایی و زناو هم درست همین حرف

اکبر گفته بود. در ها را به دایی علیو مائده همین حرف ،دفن حاج جاوید، پدر مائده، در کنارشان باشنداز 

ولی این مهم نیست، رفتن بابا رو درست »حیرت همین کشف عجیبش بود که صدای دخترک دوباره بلند شد:

 «فتن اون رو چرا...رنفهمیدم، ولی 

اون هم رفت، »و دو جمله دیگر را با صدایی پر از درد گفت: مائده عقب رفت، دخترک با شدت گریه کرد

جیغ کشید و از کنارش بلند  مائده گرفت. خون اش ریهابلندتر خندید و چشم« ...، من کشتمشمحسن رفت

منو از این »:گفت قرار گرفت. با صدای فریاد مانندی رضویانعقب رفت. به طرف میز دوید و کنار عقب و شد

 «، خود منم!کجا آوردیم؟ اون دختربچه بده، جهنم نجات

ر کشید، ابرو که تی ش، بسته. سرش انگاریها، همچنان دستش روی میز بود و چشمگفتچیزی نمی رضویان

 رهخدایا... چه بالیی دا»ولی هیچ نگفت. مائده بلندتر جیغ کشید: ، رو به جلو خم کردادر هم کشید و سرش ر

 «سرم میاد؟!

 دنبال صداها، نگران نباش...ادامه بده، برو  -

 !خوام بیدار بشمتونم، میمن نمی -

 «هستم. صداها رو دنبال کن... من مراقبتنترس، »:ای از ابهام بودانگار، در هاله ی رضویانصد



، ودجایی بر خواستحلقه کرد. نمی یشدور زانوها ار یشهابا حرص، روی زمین نشست و دستمائده 

 ند...اکشمرز جنون می تا ار اوها، مطمئن بود که این دنبال کردن! دن بخوراتک خواستنمی

کرد که و فکر می گذاشته بود یشسر روی زانوهادختربچه ناپدید شده بود، هیچ اثری از او دیده نمیشد. مائده 

 شد. باز هم این شی کنار گوشیهاکه متوجه نفس مانند نجات پیدا کند کابوستواند از این وضعیت چطور می

 دبینچه که میآن، دروبیا باال ارش نست اگر سرادکرد. میترغیب به بلند شدن می ار ائدهحسی م ی آشنا،هانفس

 ، اما...ودشم میاتم شبه ضرر

ها، کاوید. صدای نفس انه راخ باال آورد و به اطراف نگاه کرد. چیزی نبود! بلند شد و با چشم، ار شاختیار سربی

 ...تر شدنبلندتر و واضح

طرفش  حبس شد، به اشسینه درخورد. نفس می او به ردنش، حاال از پشت گی موجودیهاگرمای نفس

اندام بود. نزدیک شد و  رقد بلند و الغ و زیر باشلقی سیاه پنهان، اشزده، نگاهش کرد. چهرهبرگشت و وحشت

ن اتک ، اماعقب کشید اخود ر ت، اسیر کرد. مائدهدر میان حصار پارچه سیاهی که بر دوش داش ار ائدهم

ن صاحب اندام سیاه، آ و ائدهبسته شد و م یشهاگیج رفت، چشم ش. سردای نداشتنانگار فایده یشهاخوردن

 ....ندبه سرعت حرکت کرد

یش گلو رب دستمائده . ددادنیپی، مجالی برای دیدن نمدرهای پینفس عمیق کشید و چشم باز کرد. سرفه

او هیچ د و ، تاریک بوجایی که داخلش بودنآ. سر بلند کرد و نگاهش کرد. سعی کرد نفس بکشدگرفت و 

تو کی هستی؟ »:لرزیدن. نفس گرفت و با صدای جیغ مانندی، گفتاسترس و ترس، می از یشها. دستدیدنمی

 «من رو کجا آوردی؟

فاصله گرفت و خود  آن موجود، از با انزجار،مائده ند. ابه خودش چسب ار ائدهو مشد  پوش، نزدیکسیاه موجود

گرفت و به  ار ش، دستجن .پرت کردتابیده بود،  ش به داخلیهاهای نور از گوشهبه سمت در، که روزنه ار

ی تیز و هاپرت کرد. ناخنبا قدرت بیشتری سمت در  به او خود ر زدجیغ بلندی مائده سمت خود کشید. 

 .خراش عمیقی داد ار شمچ دست و از آرنج تا حرکت کرد دست مائده با شدت زیادی، روی ،جن برنده

طلب  و کشیدجیغ می هد،بد چطور نجات انست خود ردامد. نمیآاز ترس باال نمی شنفس ریخت، اشکاز درد، 

به در  ار نداشت. خود اسوخت، تحمل دردش رمی شنید. دستشنمی یش راکرد، اما انگار کسی صداکمک می

 ...نکرد شداخل گوشت دست در جنی هاتوجهی به فرو رفتن ناخن ، وندارس

 اشدید، چهرهنمی که درب را باز کرده بود،شخص  یش آنهاو نور، به داخل اتاق تابید. چشم در باز شدناگهان 

داشت و کشیده می همچنان خراش بر شبه طرفش دراز کرد، و دست اسیر ار شقابل تشخیص نبود. دست

جفت  ،آن توجه بهرفت و بیمی شاز دست خونو به طرف خودش کشید،  گرفت ار مائده دست .میشد



 خواستمد، میآباال نمی شنفس .دن اتاق بیرون ببرآاز  ار اوحلقه کرد تا  اشناجی دست رد ار یشهادست

 ...ادن وافت روی هم یشهابسته شد، پلک ششد. راه تنفساما نمی دنفس بکش

 ..زد.ای بعد، کف زمین افتاده بود. در حالیکه در طلب اکسیژن، دست و پا میلحظه

تر نفس بکشد. و بعد کمکش کرد بنشیند. رضویان، در کنارش زانو زد، شال دور سرش را آزاد کرد تا راحت

چرا؟ چرا اینکار »:، پرسیدکردمیدید، با صدایی لرزان و بغضی که در گلویش سنگینی های مائده تار میچشم

 «رو با من کردی؟!

شه. تو کامال در چون الزم بود. مطمئن بودم بهت آسیبی وارد نمی»:پاسخ دادرضویان با همان لحن خونسرد 

و « پس دستم چی؟»مائده با خشم گفت:« کردم.حفاظ ذهنی من بودی، هر لحظه داشتم ازت محافظت می

کند. دستش را باال آورد و در کمال تعجب، دید که هیچ زخمی ردی احساس نمیبعد ناگهان فهمید که هیچ د

 رویش نیست...

 ـ این... این چطور ممکنه؟

تونن آسیب جسمانی به انسان بزنن. اونا فقط در ذهن تو مداخله ـ تاثیر شیاطین فقط در ذهن ممکنه، اونا نمی

 کنن...می

توانست خود آن موجودات به او بند کرده بودند؟ اینکه او چطور میمائده هزاران سوال داشت، اینکه اصال چرا 

 را از بندشان آزاد کند؟ و...

« م رو تهدید کنن؟اهتونن خانوادتونن آسیب جسمی بزنن، چطور گفتی میاگه نمی»تر بود:اما یک سوال مهم

همان نقاب خونسردانه را به ای بعد، حالت صورت رضویان، ناگهان جدی شد، و حتی شاید ناراحت. اما ثانیه

تونین برید، من با حاجی درباره شما صحبت حالتون که جا اومد، می»چهره گذاشت. از جایش بلند شد و گفت:

 «کنم...می

، بچه، دخترن اتفاقاتآگیج شده بود. پاسخ، تنها گذاشت. حرف نزد و مائده را با هزاران سوال بیبیشتر ای کلمه

گیج  شسر ؟ندبود واقعی بودن؟ یا همه خواب و زاده ذهن ،ناجین فردآپوش و قد بلند، و سیاهموجود  نآ

فورا از آن مکان عجیب خارج چیزها،  به جای فکر کردن به این شد. ترجیح دادنمی شرفت، متوجه اطرافمی

 تواند از آنجا دور شود....شده و به همراه حامد تا می

حالت و سرد، نگاهش شد، رضویان از پشت پنجره با چشمانی بیوقتی مائده از کنار دامداری با شتاب رد می

 کرد...را بدرقه مائده می

 

 



 فصل هجدهم

 حاجی و شاگردش

خشم و نفرت و احساسات منفی، خانه زندگی کرده بود. که هفت سالش بود، در یتیم ابوالفضل رضویان، از وقتی

کشید و دردی ده بود. گذشته تاریکی را با خود مییروحش را سوزانده و ریشه احساسات را در وجودش خشکان

رام را به الشعاع خود قرار داده بود. به نحوی که هیچکس حاضر نبود، پسری خشمگین و ناآکه روانش را تحت

النده بود، که هرگز، کسی او را از بوبپذیرد و به خانه ببرد. ابوالفضل هم، تقریبا به خود ق خوانده،عنوان فرزند

کنند. اما در کمال تعجب، پیرمردی،  شبیرون به سن قانونی رسیده و برد، مگر روزی برسد که اوخانه نمییتم

ی اندیشمند بود و ابوالفضل، چندان نیازی نداشت که به مدرسه سرپرستی او را پذیرفته بود. پیرمرد، خود مرد

داد و حتی بیشتر از علوم معمول، علومی را به او آموزش داده برود، چون سرپرستش، همه علوم را یادش می

 بود که خودش با آن، مشغول بود. علوم ماورایی و تسخیر شیاطین...

ابوالفضل نیز، روزها کرد. اما کار اصلی حاج سلمان این نبود، معیشت خود و شاگردش را با دامداری، تامین می

توانست آن را بگرداند. دامداری کوچکی بود و یک نفر می شد.به امور دامداری و رسیدگی به گاوها مشغول می

کنندگان شد که الزم باشد به امور مراجعهخارج می البته ابوالفضل نیز همواره در دامداری حاضر بود و فقط وقتی

 گیر بود.استادش رسیدگی کند یا برای حاج سلمان، خرید کند. از این رو، فردی منزوی و گوشه

احساس او به حاج سلمان، احساس یک فرزند به پدرش نبود، بلکه حس یک شاگرد به استادش بود. پس در 

وابستگی به حاج سلمان را نداشت. بیشتر حس احترام بود، احترامی نتیجه، ابوالفضل هرگز احساس عشق و 

از این رو، هرگز درباره گذشته  که از اولین مالقات با این پیرمرد و دیدن نحوه کارش، در او شکل گرفته بود.

 حاج سلمان و اینکه چگونه به این علوم دست یافته بود، نپرسید.

د و نیز در فکر مالقاتش با مائده و چیزهایی که در ذهن او دیده آن روز، سخت مشغول رسیدگی به گاوها بو

اش را دیده بود، ماجراهای محسن کامرانی، فرهاد حیدری و برد. در ذهن مائده، تمام گذشتهبود، به سر می

هم، اینها را در وجود آن دختر دیده است. اینکه در ذهن مائده،  جندانست که آن و می ،خیلی چیزهای دیگر

افتاد شد، برای ابوالفضل مفهومی داشت. به یاد موضوعی مشابه میآمیخته میاش، درهمس و خاطرات گذشتهتر

 ها پیش بر زندگیش سایه انداخته بود...که سال

 پس برای همین، اجازه دادی بیاد داخل؟ـ 

د، کت و شلواری هایش خمیده بوبا ترس برگشت، پشت سرش، پیرمردی الغر و بلندقامت ایستاده بود، شانه

خاکستری با پیراهنی مشکی برتن داشت، عصایی در دست گرفته بود که با دو دست، محکم به آن چسبیده 

ریش بلند و  داد.اش میبود. موهای یکدست سفید و صورت پر از چین و چروکش، حکایت از سالخوردگی

اما چشمان  ، ریش درآمده بود.اشسفیدی، جزئیات صورتش را پوشانده بود و تقریبا حتی از روی گونه



کرد. در عمق آن چشمان نافذ، برقی جستجوگر دیده ای را به خود جلب میاش، توجه هر بینندهدرخشنده

 کرد...شد، انگار که وجود انسان را با اشعه ایکس، بررسی میمی

« به من نگی؟خواستی درباره این مالقات چیزی تعجب کردی؟ نکنه می»حاج سلمان لبخندی زد و گفت:

« نه استاد، فقط تعجب کردم که برگشتید...»ابوالفضل، بالفاصله روپوش کار در دامداری را از تن در آورد و گفت:

کارم تموم شد، دلیلی نداشت بیشتر »حاج سلمان، عصایش را کمی تکان داد و با نوک آن، خاک را جابجا کرد:

حاج سلمان با چشمانی نافذ به ابوالفضل خیره شد، « بود؟سفرتون موفقیت آمیز »ابوالفضل پرسید:« بمونم...

یکی از دوستانم خواست همراهش برم تا دامادش آنکه مفید باشه. خوب بود، بی»بعد از کمی سکوت، پرسید:

ها فطرتشون مزاجه. ولی بعضی داشته باشه که اینقدر گند اخالق و دمدمی جنکرد ممکنه رو ببینم، فکر می

 «حاال، بیا درباره مالقات با خانم جاوید حرف بزنیم...س رو گیر اینچنین موجوداتی نندازه! اینه، خدا هیچک

ابوالفضل و حاج سلمان، وارد خانه شدند، ابوالفضل برای استادش چای ریخت و همه چیز را تعریف کرد. ظاهرا 

چشمانش درخشید. توجه حاج سلمان جلب شده بود، چون وقتی درباره دختربچه گریان شنید، برقی در 

ابوالفضل، « کردم بهت دستور دادم که کسی رو در نبود من، مالقات نکنی...فکر می»خطاب به ابوالفضل گفت:

دونم که نافرمانی کردم، ولی وقتی ذهنش رو دیدم و فهمیدم که اون می»با لحن شاگردی خطاکار گفت:

که »حاج سلمان جمله او را کامل کرد:« کنه، ذهنم رو مشغول کرد که....موجود، داره با گذشته او، بازی می

 «مرگ مادرت شد، درسته؟ باعثی باشه که جنهمون شاید این 

کرد، ابوالفضل، کمی با استکان چای خود، بازی کرد، در این مدت، نگاه نافذ حاج سلمان را روی خود حس می

، هر کدومشون، روش مخصوص به خودشون رو دارن و امکان اجنهشما خودتون بهم گفتید که »سرانجام گفت:

های من رو خوب درس»حاج سلمان لبخندی زد و گفت:« نداره، چندتاشون، از روشی یکسان، وارد عمل بشن...

ابوالفضل، همچون کسی که به استاد خود، درس پس « خانگی هم چیزی یادته؟ اجنهشنیدی، ولی آیا درباره 

 «گیرن و صاحبان ملک رو چنان آزار میدن که بگریزن...خانگی، در مکانی ماوا می جنهاالبته، »بدهد، گفت:

کنم، یگمان نم»ابوالفضل پاسخ داد:« و تو نظرت چیه؟»حاج سلمان آخرین قطره چای را هم نوشید و گفت:

شاگردش حاج سلمان همچنان به « ایه...دنبال بیرون کردن دختره از ملک باشه، قضیه چیز دیگه جناون 

« زنم...البته، که نظر شما مهمه و من فقط حدس می»خیره بود. سرانجام ابوالفضل به سخنانش اضافه کرد:

ی که مادرت جناشتیاقت برای یافتن »حاج سلمان دو دستش را باال آورد، انگشتانش را در هم گره کرد و گفت:

 «زنید؟!چرا این حرف رو می»:با لحنی معترض گفتابوالفضل « رو به کشتن داد و تو رو آواره کرد، کورت کرده...

 تونستی بکنی؟!ـ اگه بالیی سر دختره میومد، تو چیکار می

 ـ مطمئن بودم که بالیی سرش نمیاد، من کامال آماده بودم...



شد، با جسمش وارد می جنتونستی جدا کنی، ولی اگه اون رو از ذهن اون دختر می جنـ تو فقط ذهن اون 

 چه چیزی از دست تو ساخته بود؟

 تونست با جسم...ـ من احضارش نکرده بودم، نمی

 اومد...کرد، از تو هیچ کاری برنمیرو حریص می جنـ اگه مسلط شده بود، اگه دختره با ترسش، 

حاج سلمان، به « زنید؟!االن که اتفاقی نیفتاده، چرا به من سرکوفت می»ابوالفضل با خشمی فرو خورده گفت:

« ترین دوست من، تمام بشه...چون اشتباه تو، ممکن بود به قیمت جون دختر نزدیک»جلو خم شد و گفت:

هم پدرش دوست من بوده »حاج سلمان تصحیح کرد:« دوست شما بوده؟! ،پدرش»ابوالفضل با تعجب پرسید:

 «و هم ناپدریش، پیشتر آشنای من بود...

خوام خودم مسئولیت اینکار رو برعهده می»سکوت به حاج سلمان خیره بود و سرانجام گفت: رابوالفضل مدتی د

رو تسخیر کنم و  جن»ابوالفضل پاسخ داد:« که چکار کنی؟»حاج سلمان نگاهی انداخت و پرسید:« بگیرم...

تونیم ، فقط میو بکشیمرقبال هم بهت گفتم، ما قادر نیستیم اونا »حاج سلمان پوزخندی زد و گفت:« بکشمش!

حاج « مگه اینکه تسخیرش کنیم و بعدش رو چنان محدود کنیم که...»ابوالفضل پاسخ داد:« دورشون کنیم....

تصمیم دارم به خونشون برم، اگه حتی یک درصد »سلمان از جایش برخاست، عصایش را بدست گرفت و گفت:

 «معنیه...ما، کامال بیی در خونه دارن، بحث فعلی جنهم احتمال وجود داشته باشه که 

هاست ی باشه که سالجنولی اگه این همون »شد که ابوالفضل گفت:حاج سلمان داشت وارد اتاق خود می

اونوقت این دختر، در خطر بزرگی قرار داره و ما با تهدیدی جدی »حاج سلمان مکثی کرد و گفت:« دنبالشیم....

 حرف دیگری، وارد اتاق خود شد.و بعد بدون هیچ « بسیار سخت... ،رو هستیمروبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل نوزدهم

 های جسمانیآسیب

بود  عجیب ی مائدهاهوا سردتر از همیشه شده بود و بر رسید،پاییز به اواسط خود میکه  دشیچند روزی م

او از ترس داخل  . حتیدکننچکار می طراف خانه آنهاا درهای مختلف این هوای سرد این همه حشره درکه 

گریه  صدای به بعد مدام شوم در دامداری، ن روزآاز . ذاشتگهم باز نمی ار شپنجره اتاق شدن این حشرات،

 ...گذشته تر ازتر و ترسناکحتی واضح یدشنمی ار هایشبچگی

کاری بود که ، این تنها وردآدست میها بجن رفت. باید کمی اطالعات درباره شرنگ طوسیتاپ به طرف لب

بیشترشان مزخرفات و خرافی بودند که ند. اخو امطالب زیاد بود، با حوصله همه ر ،سرچ کرد توانست بکند.می

از تیغه اجنه  اند. مثال چه دلیلی داشت کهمنطق نوشته شدهمائده مطمئن بود، از روی هوا و حدس و گمان بی

فرو کنید، او را  جناگر سوزنی را در دست یا پای  فلزی وحشت داشته باشند. در این مطلب نوشته بود که

در مطلب دیگری نوشته بود که « عجب مزخرفاتی!»اید! مائده با خود فکر کرد:تسخیر و تابع امر خود کرده

ای را در اطراف خود بپاشید و هر بار دو مرتبه بگویید هر توانید آب دعا خوانده شده، میاجنهبرای دور کردن 

 ن کردم باطل! باز هم مزخرفات....که کرد شر، م

وجوداتی نامرئی که م ار جنخداوند عالم حضرت محمد)ص( فرمود: »:روی قسمتی از مطلب جلب شدش نظر

ها، دسته کرده. اولین دسته که مثل مارها هستن، دسته دوم مثل عقرب به پنج صنف خلق او پنهانی هستند ر

آنها حساب و  آدم که برکنند و دسته آخر مانند بنیپرواز میمین، دسته چهارم در هوا حشرات ز سوم مانند

 «.عقاب است

ی در ذحشرات مو شاید این ،نگاهی کرد گر گرفت. ناخودآگاه به اطراف ،ندن این موضوعابعد از خو مائده، تن

 ....دهستند و قصد آزار و اذیت دارن جن حیاط،

 ارموبایل ، دد تماس بگیرحامرفت تا با  موبایلشهای تند به طرف با قدم. بلند شد با ترس از روی صندلی

آبجی، بیا این تکلیف خوشنویسی منو بنویس، »وارد شد: بهنود، دفتر بدست، بدون آنکه در بزند، .برداشت

 «؟زنیبه کی زنگ می»رود، پرسید:وقتی دید، مائده موبایل بدست دارد دور اتاق راه می« خطت خوبه...

 کنم...دفترت رو بذار و برو، تا یه ساعت دیگه تمومش می !خانضولحامد، ف -

 !، دمت گرمباشه ـ

 بهنود به محض اینکه خیالش از بابت تمرین خطاطی راحت شده بود که چیز دیگری برایش مهم نبود، اینقدر

بسیار ظریف و شد، مائده نگاهی به دفتر انداخت که در کمال تعجب، رویش با خطی داشت از اتاق خارج می

 «گذاشتی محسن بمیره»ای با قلم غیبی نوشته شد:دقیق، جمله



مائده نگاهی به دفتر « ؟چی شد»، هراسان برگشت:د. بهنوپرت کرد ا روی دفتر،ر موبایلجیغی کشید و مائده 

 شد...های معمول دیده نمیانداخت، هیچ چیزی جز سرمشق

 ...هیچی -

 !تو همین االن جیغ زدی؟ -

دروغ سر هم کردن و توجیه کردن  حوصلهخواست بهنود را وارد این ماجراها کند، از طرفی اصال نمیمائده 

طلبکار بهنود، « !کی؟ من»:ن راه زدآبه  ار خود ،لرزید، با اینکه از ترس مینداشت هم اکرد رچیزی که باور نمی

دونم از من که نبودم، نمی»:اطراف نگاه کردن راه زد و به آبه  ار شخودمائده « !بله، تو»:ن داداتک اسرش ر

. به این بحث پایان دهد تا خارج شد اتاقاز نشد،  بهنود منتظر عکس العمل یا حرفی ازو « !زنیچی حرف می

 ...بهنود هم با گیجی، رفتن مائده را نگاه کرد.

بله »:باالخره تماس برقرار شدچهارمین بوق  بعد از با موبایل، تماس گرفت.، دادد خبر میحامباید به مائده، 

 «کی؟»:مکثی کرد و کوتاه پرسیدحامد « ...باید ببینمت»:جوید ار شکمی پوست لب« ائده؟م

 ...االن! باید موضوع مهمی رو بهت بگم -

های سریع لباس و قطع کردا ای اکتفا کرد. تماس رگفتن باشهکه فقط به  از پشت خط شنید ار ه حامدسرف

دید. درست شبیه جای  شروی دست اهایی رکه خراشد باز کن اخواست دستیگره در ر گرم بیرونی پوشید.

هایی زخم. ها خیره شدب به زخمو با تعج از روی دستگیره کشیدا ر شوحشت دست های حیوان بود. ازناخن

 ،به کار افتاد، حشرات شبدتر! مغز درجه یناما چند ،ودشو از شدت خارش زخم می دگزشبیه وقتی که پشه می

 ...اجنهدسته سوم 

 ؟!ورندبیا شسر ستند برخواچه بالیی میآزارهایشان جسمانی شده بود، 

تا  مشکی شد و با آخرین سرعت ممکن رانندگی کرد، المبورگینیرفت. سوار  ننه بیروابا این فکر سریع از خ

چند اصال مایل نبود،  حاج سلمان و شاید حتی رضویان، هرپیش وند و بر دذارگن باد در میحامبا  ااین مسئله ر

 .تجربه قبلی برایش تکرار شود..

با کمک شد که د چند سالی میحامرسید؟ روزی حامد داروخانه شبانهبود که نفهمید کی به فکر  دراینقدر 

د، چندین نفر در آنجا مشغول خرید دارو مائده وارد داروخانه ش گرداند.مائده، این داروخانه را باز کرده و می

 نگاهی بهحامد  ، جایی که محل نگهداری داروها بود، راهنمایی کرد.مغازه بودند. بالفاصله حامد او را به پشت

 «شده؟ یچ»:انداخت او

 ...باید باهات حرف بزنمـ 

 !من سر تا پا گوشم -



« !. خیلی اذیتاشون زیاد شدهزدنی بهم آسیب جسم امروز»شود:مسلط  شنفس عمیقی کشید تا به خودمائده 

« مائده، دستت سالمه...»حامد در کمال تعجب گفت:« !زخمای دستمو ببین»گفت:و  آوردباال  ار یشهادست

 !مائده با وحشت به دستانش نگاه کرد، اثری از هیچ زخمی نبود

جع به خواستم رامی آروم باش، من همه مائد»:گرد شد ی حامدهاچشم «ولی به خدا بود...»با اضطراب گفت:

تون رو باید بیاد خونه ، حاجی گفته کهدیشب زنگ زد بهم و گفت ؛ رضویانهمین موضوع باهات صحبت کنم

خواد ببینه مشکل می»:کج کرد یسرحامد « رو واسه چی؟ خونه»:از تعجب باال پرید ی مائدهابروها« ...ببینه

، یا یه کاری نآزارها رو بفهم و اول علت این اذیت اینکه مشکل حل بشه بایداز خونه هستش یا نه؟ گفت برای 

 «!مشکل از محل زندگیته و چیزهای دیگه که دلیلش باید روشن بشه کردی که اومدن انتقام بگیرن، یا

ه سری سوال در مورد چیزایی ی که حاجی، اینم گفت»:شد حامد زیر لب آهانی گفت و منتظر ادامه حرفمائده 

« .دهع اذیت و آزار، دلیلش رو نشون میخودت بپرسه، بیشتر وقتا نو شنوی داره که باید ازبینی و میه میک

 «...دونن کهنمى عموحمید، مامان و هخون دولى اگه بخواد بیا»:نگاهش کردمائده با تردید 

ه دوستی نسبی هم رضویان گفت که حاج سلمان گفته، پدرت از آشناهای قدیمیش بوده و ی»حامد پاسخ داد:

یعنی چی؟! »بار دیگر ابروهای مائده از فرط تعجب با موهای سرش یکی شده بود: این« با آقای مرادی داره...

دونم. ولی حاجی قراره امروز واال اینو نمی»حامد سری تکان داد و گفت:« دونستم؟!پس چرا تا االن چیزی نمی

 «ار مهمونی بذاره...با آقای مرادی تماس بگیره و برای فردا شب قر

 خواد خودش، خودش رو دعوت کنه؟ـ یعنی این حاجی می

 کنه...ـ آره، حاج سلمان آدم راحتیه، هرکاری الزم باشه می

 ـ شماره عموحمید رو از کجا داره؟

 ـ این چیزها برای حاج سلمان، هیچی نیست!

د، یعنى میشه از شر این موضوع راحت شم و حامگم می»:ن دادااز این بابت آسوده شد، سر تک مائده خیال

تونى راحت به معلومه که میشه، دوباره مى»:لبخند آرامش بخشى زدحامد « برگردم؟ دوباره به زندگى اصلیم

به حرفش اعتماد  ، مائدهشدیو همین باعث م ندگفتی مىرش چیز دیگیهاولى چشم« ...زندگیت ادامه بدى

 یر کند...خا تسر شمى کل وجودااسترس و ناآر و دنکن

 .ندو از هم خداحافظی کرد کردش د تا جلوی در همراهیحام. ودنه برابلند شد که به خ ،این جملهبعد از 

 

 



 فصل بیستم

 پیکر آتش

المبورگینی تر، ، چون ماشین جای پارک در کوچه نداشت و برای همین دو خیابان پایینن رفتاسر خیابمائده 

سالم »:داد ازنگ زد. جوابش راش، زهره داییکه دختر زدداشت قدم می را پارک کرده بود. کمیاب و گران قیمت

 «چه سالمی؟ چه علیکی؟ خجالت هم خوب چیزیه!»:شنید اصدای طلبکارش ر« زهره...

 از توپت پره؟چیه ب -

 !نباشه؟ هیچ معلوم هست شما کدوم بهشتی هستید؟ -

کجا قراره »:ن حال جواب داداو در هم، دید ار ماشینشگرفت. از دور  شا، خندهمتوجه منظورش شدمائده 

زد. این روزها  ی که گفته بود،و پوزخندی به دروغ« !کنمدست و پنجه نرم می خیریه و کارخونه،باشم؟ با 

 .شده بود ترکمرنگ یشی براراز هر چیز دیگ، کارخونه

 !حواست به ما نیست ،جنگیها میجنپس بگو! با  -

 «د بهت گفته؟حام»:! با شک و تردید پرسیددگفته باش زهره، به اد قضیه رحام دلحظه ترسید نکن کی

 چیو؟ !وا؟ -

معامالت همین »د:جمع و جور کن اخواست قضیه رمائده از چیزی خبر نداشت،  ، زهره! ظاهرااشتباه کرد

 «!رو دیگه، اصال ولش کن دارویی خیریه

 بگو دیگه؟ -

نی اتک ،با صدای بوق بلندی که شنید واقع یک جورایی دست به سرش کرد! در کوتاه کرد، امکالمه ر ائدهو م

گفت  ناسزا ،ن ایستاده بوداکه وسط خیاب راننده دیگریه ب ایراننده گذاشت، شخورد، از ترس دست روی قلب

و حاال  «م!ر ترس رو تجربه کردم که ضعیف شداین مدت اینقد»مائده با خود فکر کرد:و با سرعت دور شد، 

 ار شاکو شد، سر شسرتر در بار ضعیف اما این بچه را،دختر هایباز هم صدای گریه دگرگون شد،ش هم حال

 ،که حس کرد شد تا جاییاما صدا بلند و بلندتر می .شوددور  شاز ذهن داگر فکر و خیال باشداد تا  ناتک

گذاشت و فشار  شدو طرف سر ار یشهادست جا ایستاد ونا، همدشنونمیرا دختر  آنی جز گریه رصدای دیگ

ت که انگار به جیغ تبدیل رفقدر اوج گآنندتر شد؛ بلندتر... بلندتر... بل ما موثر نبود؛ صدا باز هم بلند وا داد

 ...شد.

بست  ار یشهابرید. چشممی ار شنان صدای کر کننده داشت امآپیچیده بود و  شاجمجمه دروحشتناکی  درد

خارج شد. صدای  یشناخودآگاه ناله درد آلودی از گلو یه بعد،و چند ثان روی هم فشار داد ار یشهاناو دند



طور نا. روی زمین زانو زد و همهدداز دست می ار شکم کنترل ذهنکم ،کردمی شنید و حسنمی ار شخود

... ولم کن. ولم کن»:بلند شد شپیچید، صدای فریاد و التماسمی شسر درصدا به طرز غیرقابل تحملی  که

 .فهمیدنمی شهیچی از اطراف ردیگ «...سرم بردار. خدایا... خدا دست از

 دختر، وضعیت های عبوری بودند که با دیدنهای ماشینجمع شدند، راننده شبعد چند نفر دور ایدقیقه

ن اشینده بودند. صداهاارس ائدهم به ار، خود دوستییا محض کنجکاوی یا برای حس انسانتوقف کرده و حاال 

 د...باز کن ار یشهاچشم دنانی بود که بتوآبیشتر از  ،بود پخش شده شسر درشنید اما دردی که میا ر

اتون چنده؟ شماره خانواده»، «شاید ضعف کرده»،  «خانم بیماری خاصی دارید؟»،  «خانم؟ حالتون خوبه؟»

 «...داره از رنگ پریدگیش معلومه صرع»،  «بهشون خبر بدیم!

بازی یکیتون ببرتش درمانگاهی، بیمارستانی، زنکبه جای خاله»:شنید که به همه تشر زد اصدای خانمی ر

به وحشت انداخت، اصال  ار ائدهم ،اسم بیمارستان« !کنن، خودشون بدترنرو مسخره می هاخانمجایی؛ بعد 

من »هم کلید شده بودند، غرید:ه هایی که از درد بناداز الی دن اش را درگیر کند.، خانوادهدوباره دوست نداشت

 «...ستان و درمانگاه هم احتیاج ندارمولم کنید، به بیمار ،چیزیم نیست! برید

، دکردنمی شحرف نگاهبی از کیف بیرون کشید، جمعیت همچنان ایستاده و ار موبایلشبه زور چشم باز کرد و 

حالم خوب »:حال گفتبه محض اینکه جواب داد، بی و تماس گرفت، پیدا کرد اد رحامهای تار شماره با چشم

چقدر از  ستناد. دقیق نمیقطع کرد او تماس ر« ...نیست، تو خیابون... نبش کوچه... هستم! خودت بیا دنبالم

 شکرد که هوشیاریرسید، هر لحظه احساس میمی شنامفهوم به گوش د گذشت فقط صداهایحامبا  شتماس

تالش ه کرد و دنبال خودش کشید؛ هر چ شقرار گرفت و بلند یشاینکه دست کسی زیر بازو تا ودشکمتر می

؟ مسیر خیلی کشدکه او را به دنبال خود، می ی هستسکچه  دو بفهم دنباز ک ار یشهاچشم ستانتو ،کرد

کسی  ، توسطکرد جای نرمی قرار گرفت، به محض اینکه احساس درتقریبا به سمتی کشیده شد و  کوتاهی،

 ....بین رفت نده بود ازام یشکمی که بران هوشیاری اهم ود،شکشیده نمی ردیگ

، اطراف انداخت نگاهی به ،از هم باز کرد ار یشهاچشم ،شده بود شسر درد شدیدی که این روزها عادت با

ولی  دببین شکناردر  اد رحامانتظار داشت . نبود، بیشتر شبیه مطب خصوصی بودشبیه بیمارستان ، محیط

 .نجا نبودآکسی 

ن سمت که در آبه  ش رانگاه د،د باشحام ،دادصدای پای کسی که احتمال می ،دقیقه دوبعد از گذشت حدود 

شاید هم بیشتر  ،دیدن چهره ناآشنا کمی ترسید اما در که باز شد از .د هستحام شود،ند تا مطمئن ابود، کش

های و لب دتر کرکمی جمع اافتاده بود. خود ر یشاین چند وقت برادر که  هاییمخصوصا با اتفاق ؛از کمی

ش... »:ن آوردازب به اپرسید ربود میائده ای که هر کسی جای من سوال کلیشهاتر کرد و هم ،نازب با ارش خشک

 «شما ک...کی هستین؟



 نهابه نش ادر جا ایستاد و دستش ر« ...لطفا جلو نیا»:ترسید مائده مد کهآجلوتر  دبدون اینکه حرفی بزنزن، 

ن فقط یه دکترم و شما کاری ندارم... م باشین خانم... من باآروم »:ن باز کرداباال آورد و باالخره زب، روم باشآ

 «!کمک به شماست قصدم فقط و فقط

مشغول  ار شه که اتفاقی نیفتاد سوالی که ذهنچند ثانی از بعد ولی، کردنگاه می ی زنهابا ترس به چشممائده 

با خونسردی و آرامش  ود،ه بزل زد ائدهم بهزن « د کجاست؟ من چطور اینجام؟حامپس »:پرسید ،کرده بود

برین، متوجه  خواد بیمارستاناز اول که حالتون بد شد اونجا بودم، متوجه شدم که دلتون نمی»:خاصی گفت

شد صبر وضعیتتون خیلی بد بود و نمی، رفتینموندین از هوش میتماستون هم شدم، اما اگه بیشتر اونجا می

چشم مائده « ...شخصی که باهاش تماس گرفتین به اینجا آوردمتون کرد، برای همین من قبل از اومدن اون

کار رو کنم خواستم این»:شد نزدیکزن « ...د خبر ندادین؟ حتما االن خیلی نگران شدهحامپس چرا به »اند:گرد

 «...ولی گوشیتون خاموش شده بود

 (دگیرخدا موش نمی ض رضایای محهیچ گربه)مرموز بود. یاد ضرب المثل یشا، بربه این زن شک داشتمائده 

 .دنست به کسی اعتماد کناتوریخته بود که نمی هم نقدر بهآبه خاطر اتفاقات اخیر  اوافتاد، شاید هم ذهن 

من همین جا باید بمونم  ،خب»:جیب روپوش سفیدش فرو کرد در اش ریهاند و دستاش میخانم دکتر سر جا

 «یا نه؟

کنین شما مردم طوری با ما بر خورد می»:شدداشت کالفه می ربراندازش کرد که انگار دیگ رکمی دیگمائده 

 .جلو برداشتبه قدمی مائده با خیالی آسوده، « !کسی کمکی نکنیم یگه پشت دستمون رو داغ کنیم و بهکه د

ی وجود ند هنوز کساشای ؛شداهمیت میها بیباید به حرف قدیمی یکتر بود، گویواقعا خانم د این زن، انگار که

ا ر دکتر پیراهن روی کارتریز کرد تا  مچشمائده . دکنن کمک هیچ منت یا فکر پلیدیکه بی دداشتن

 حیدری(ه مائدد:)نابخو

 «!بله خودم هستم، با اسمم مشکلی دارین؟»:ن داداهای ریز شده سر تکبا چشم

آخه »بود: واردش ائده! و باورش کمی برای مو فامیلش هم فامیل فرهاد بوداو باال پرید، هم اسم  یشابروهامائده 

فاصله  او عقب برد تا از ارش سرمائده « عجیبه؟»:خم شد مائده صورتدکتر، در « !مثل همه کوچیکموناسم 

کرد، ادامه احساس خفگی می مائده کرد، شصاف و از زیر چشم نگاه اکمرش ر زن،« !نیست؟»د:بگیر

 «...بینمم! آخه این روزا اتفاقاتی برای من رخ داده که همه چیز رو عجیب میدوننمی»:داد

یه مدته که صداهایی »:باز شد شنفس عمیقی کشید و سر درد و دلمائده « ؟یچه چیزای»:ریز کرد چشمدکتر، 

نگاهی به اطرافش مد و آجلوتر دکتر « ...بینه، وبینم که کسی نمیشنوه، چیزهایی میشنوم که کسی نمیمی

اش، خب... خب، بقیه»:ترسید اوهای حرف ن بود و عجله داشت یا ازاپریش ست که دکترنادنمی مائده انداخت،

 «یعنی کسی رو برای نجات پیدا کردی؟



حاج  نامخواست « ...آره به لطف»:تعجب کرد و شل جواب داد و این سوال عجیب، مائده، از تغییر لحنش

« ...خوان کمکم کننمی؛ دوست یه به لطف»:از گفتن اسم شد و ادامه داد ما حسی مانعا وید،بگا ر سلمان

 آن زن، دست داد، از وجود ی ناگهانی به اوچرا احساس ترس ستنادنمیمائده ایستاد،  مائدهکامال رو به دکتر، 

خوام منم اینطوریه میدونی دوست بر، می؟ اسم بخب کی»:نداترسمی ار اوشد و تزریق می مائده به سرما

 «...کمکش کنم

ن ظرافت آاز دکتر،  تن کردنیش نشسته بود، احساس میامضطرب شده بود، عرق روی پیش ،حرفی نزدمائده 

 ...کرد، مبهوت نگاهش میودشخانم بودن خارج می

چند تن  هر ،گرفت ار جای سرما یترسید، حرارتها میاز این برق ائدهم د،زدنش برق مییهامردمک چشم

 ...یخ بسته بود ائدهم

 !؟هکمکت کن دخواحرف بزن کی میـ 

داشت  مخاطبش تن .نایی یک جیغ یا یک ناله هم نداشتحتی توا ،توانایی تکلم نداشت ،الل شده بودمائده 

و ش به شدت بلند شده یگرفت، صدادر بر می اتمام بدنش رسیاه، ش های آتگرفت و شعلهاز پایین آتش می

 «؟کنهبهت کمک می گم کیمی ،با توام»:گوش مائده رسیدنه به امرد مانندصدای غرشیک 

حرف بزن تا همین جا راحتت نکردم، حرف بزن و موقعیت دیگه »سید:ریم ی مائدهدستش داشت نزدیک گلو

 ....شکلن هم مرگی به این آترسید، از مرگ می او، دخواست حرف بزنمائده می« !رو برای خودت بخر

 من...من... -

ه، حرف ائدم»:خواستمی امقاوت کردن ر ائدهشنید که از ممی ار از آن پیرمردی بودکه  یدرونی، صدای یصدای

 «...کن، فقط همين تمرکز کن و خودت رو تو جايي که قبال بودي تصور ،نزن آروم باش

دوباره حرفش  پیر مهربان، ن صدایماگرفته بود، صدا، ه ار شگیج بود، بیشتر از همه ترس تمام وجودمائده 

 ...هتمرکز کرد، به یاد آورد کجا بودمائده، تکرار کرد؛ ا ر

باره بسته شد و به یک یشهاچشم فرو ریخت مثل پرت شدن از یک ارتفاع، شچیزی درون، مکان آنبا تصور 

 ...باز شد

 

 

 

 



 فصل بیست و یکم

 خاطرات تلخ

جایی  . انگار که از اوله استگرفت ار شو سر هن دید که روی دو زانو نشستاخیاب همان وسط اخود رمائده، 

 کرد. شگرفت و بلندا رش خانمی زیر بغل ،دور تا دورش ایستاده بودندمردم  .، مبهوت به اطراف نگاه کردهنبود

مائده . رد شدبا سرعت نور اد که بود، افت تر از بقیهپر رنگ ای تصویرشکه برای ثانیه ایسایهبه  شچشم، ائدهم

« !طال نوشتها رو باید با آبهمین االن یاد گرفتم حرف قدیمی»:داد، کرده بود شبه خانمی که بلند ار شنگاه

 «چه حرفی دخترم؟»:گذاشت شانهادست روی ش

 .رهگیای محض رضای خدا موش نمیهیچ گربه -

د و خوبه رها کرا ر مائده ش نشست و دستیکرد و بعد اخمی بین ابروها شن خانم اول با کمی تعجب نگاهآ

 ...واالیی گفت و دور شد

یم حدود ن .دسر پا بایست و دروبدست بیا ار شسعی کرد تعادل .اعتماد شده بودنبود، خیلی بی مائدهتقصیر 

رفتی خوب بودی! تو که می»برد:اش میمائده، او را به سوی خانه المبورگینی رسید. سوار برد حام ،بعد دقیقه

 «دونم...، من هیچی نمیدونمنمی»:به شیشه تکیه داد ار شسرمائده « !یهو چی شد؟

کامرانی، ؛ درباره اون اسمی که رضویان گفت و تو هول شدی خوای راجع بهش حرف بزنی؟دونی یا نمینمی -

 !چیزی نداری که بگی؟

شد، اسمی که زمانی به نظرش زیباترین اسم در ذهنش اکو می کامرانی ، اسم محسنن زل زدابه خیابمائده 

تپید و حاال، با شنیدن این اسم، قلبش درد دنیا بود و با شنیدنش، قلبش از شادی تندتر می

 «...خوامنمی»گرفت:می

به  ار مائده سرش« !متوجه هستی سالمتیت در خطره؟»:زدهایش دور فرمان حلقه حامد، کالفه شد، دست

ح دادن این اتفاقای بد زندگیم فهمم اما کشش توضیهمه چی رو میمن »:نگاه کرد مد،اح ند و بهاتندی برگرد

 داشت؟ قصد سرزنش کردن«تونم درکت کنم...نمی»:ن داداسر تکحامد با تاسف « !ندارم رو

دونی از زندگیم دارم، نمیفهمی چه احساسی ! نمیچون جای من نیستی»:و فریاد زد پریدن حرفش امیمائده 

باهام مهربون باشه، فقط از محسن اون خواستم فقط می ؛خواستمم، من هیچی از این دنیا نمیستخواچی می

بعد خودش فهمید که اختیار کالمش را از دست داده، سریع حرفش را قطع کرد و « خواستم!محبت می

 اش را روی پایش کوبید.شدههای مشتدست



« باشه، من اشتباه کردم، حاال کجا برم؟»:تسلیم باال آورد نه ابه نش اشد، دستش ر مائده آشفتگیمتوجه حامد 

به شیشه  ار شسر .ندر مسیر حرفی نزدو تا آخ« ...خونه»:گذاشت و به شیشه تکیه داد شدست روی سرمائده 

 .شودارت ناشی از ترس و استرس کمی، کمتر شاید این حر نده بود تااخنک ماشین چسب

 ذهنش به دوران دور رفت، خیلی دور...

سوخت. می یشگلو، کشید، از بس جیغ زده بود یشقورت داد و دستی روی گلو ار شنابا هیجان آب دهمائده 

میشه یه بار دیگه سوار »:کشید محسن را ها آستین، مثل بچهندرنجر از حرکت ایستاد و پیاده شد باالخره

 ...اشاره کردبا حرکت سر به رنجر « شم؟

 ...تا حاال سه بار سوار شدی -

نکنه خسیس تشریف »بعد شیطنش گل کرد و ادامه داد:« دوست دارم خب...»:پایین انداخت ار شسرمائده 

 فروشی راه افتاد و در کشید و سمت باجه بلیت ای رنگشقهوه شریدستی داخل  بالفاصله محسن «دارید؟!

وردمش، نه به حاال که ول کن نه به اون وقتی که به زور آ»شد:ه میشنید همعین حال صدای غر زدنش 

گفتم »:کج کرد ابرگشت و طلبکار خودش رمحسن « !شنیدم»:خندید و با صدای بلندی گفتمائده « ...نیست

 «...شمگیرم خودمم سوار میکه بشنوی، دوتا می

همراه  اوهم با ه محسن ک خوشحال بودنست اما ادنمی انشست. دلیلش ر مائده خودآگاهی روی لبلبخند نا

ای ده دقیقه . حدودوندو سوار ش ودن بششاتا نوبت ندایستاد، منتظر بود شها کناربعد از خریدن بلیتود. شمی

 ...ارزید، اما به هیجانش میندمعطل شد

اولین نفر  همیشه ، بلکههراسی نداشت ،انگیزه هیجانهای خطرناک و البتهمیشه از انجام دادن کارمائده 

شد که با محسن کامرانی همراه باشد. در واقع از همان روز به ویژه وقتی این لذت افزون می .شدقدم میپیش

تواند به محسن پیشنهاد بیرون اول دانشگاه، تا آن لحظه، مائده بارها با خودش درگیر شده بود که چگونه می

کرد، گرچه از ته دل به پرواز درآمده بود، اما ترجیح رفتن بدهد. و وقتی خود محسن این پیشنهاد را مطرح 

داد، خود را مشتاق نشان ندهد. باالخره با کمی اصرار از جانب محسن و کمی انکار از جانب مائده، سرانجام می

ا بخواست بهترین اوقات زندگیش را رقم بزند. و حاال که با مرد رویاهایش بیرون رفته بود، می آنجا بودند

 ....خارج شد ،رنگیفکار رنگیااز  مانتو، دن گوشهکشیده ش

 ...بیا بشینیم ؟حواست کجاست -

راه  محسن ند و دنبالانشیش هامد و لبخندی روی لبآبا حالت گیجی نگاهش کرد، اما سریع به خود مائده 

از هیجان یک لحظه  مائده .ندهم بست راایمنی  و کمربندهای ندن نشستشاهای خودصندلی رویافتاد، هر دو 

 «یم...اینقدر کیف میده که میگی دوباره سوار ش»:دنست آرام بگیراتوهم نمی



مائده « ...بار امتحان کنم من هیچ وقت دوست ندارم یه چیزی رو دو»محسن با لحنی نه چندان مشتاق گفت:

 واش رمزه ؟ قطعاتونی هر وقت بخوریجوری قورمه سبزی یا قیمه رو می پس چه»:غنچه کرد ار یشهالب

ن و تمام کنمردها فقط به غذا رحم نمی»:ندابه دیواره صندلی جلو چسب اش ریپاهامحسن « !ها چشیدیبار

 «!پرستشکم»مائده با لحنی پر از سرزش گفت:« !ذارنقوانینشون رو زیر پا می

صندلى  هاىمحکم دستهمائده،  ؛گاه شروع به حرکت کردکه دست ویدزد و خواست چیزى بگ خندیکجمحسن 

ولى  دکردنیتخلیه م ان راهیجانش و دزدنیجیغ کشید، همه جیغ م از ته دل ند، وقتى اوج گرفتگرفت ار

 ...مدآنمى محسنصدایى از 

پریده بود. بلند  هم بود و رنگشدر ش یها، اخمنگاه کرد محسنکشید به ن حال که جیغ مىادر هممائده 

اما « !ها، خودتو خالى کنچرا ساکتى؟ رنگت پریده»:ى که از هیجان بلند شده بود گفتو با صدای خندید

نست تحمل انتور دیگ ،هم کرد، وقتى رنجر سر و ته شد دربیشتر  اش ریهاباز هم چیزى نگفت و اخممحسن 

، نیشاهاا تماس دستش بود؛ بیرو ائدهدست م دقیقا جایی که. هاى صندلى گذاشتروى دسته او دستش ر دکن

العمل نشان این چیزها عکس چه کسی به ن موقعیتآ ی در، ولاردبرد ار شسریع دستخواست داغ شد و  مائده

 داد؟!می

. از ندحالی آشفته پیاده شد ، رنجر ایستاد و هر دو بانپا شدن و آدرنالین ترشح کردکله باالخره بعد از چند بار

در این مدت، بارها دست یکدیگر را گرفته بودند و شانه به شانه هم  ؛ندکشیدن خجالت نمییشاهاتماس دست

 راه رفته بودند...

بریم پشمک »:کرد محسنبه  بعید بود رو دختری به سن و سال اوجیغی که از  با فروشی، ا دیدن پشمکبمائده 

 محسن ولین بار بود قهقههو قهقهه زد. اش به خنده باز شد یهااول تعجب کرد ولی بعد لبمحسن، « !بخوریم

 جمعش کرد. دخترک،بود که با نگاه  محسن محو خندهمائده  .دیدمی ار

از گوشه محسن « چرا خندیدی؟»:پرسید .فروشی راه افتادیین به طرف پشمکو با سر پا کشید خجالتمائده 

من بچه »:ن گرفت و گفتااز حرص به دند ار شبرگشت و گوشه لبمائده « .به بچه بازیت»:کرد شچشم نگاه

 «با شما هستما!»:داد زدمائده فروشی رفت که به سمت پشمک ائدهبدون توجه به ممحسن « !نیستم

 بانو سر کی غیر از نوکرشون داد بزنن؟!وگرنه شاه معلومه! -

به مغازه د. محسن هایش تندتر شمائده از این حرف به شدت سرخ شد، و چنان خوشش آمد که ناخودآگاه قدم

آره، »:نگاه کرد شبه ساعتمائده « .؟ دیر شددیگه بریم»:داد دستشخرید و  ائدهرسید و یک پشمک برای م

بهتره بگی داشتی با یکی »محسن گفت:« !شاکی میشه که تا االن کجا بودم؟ نیم ساعت دیر برسم، ماماناگه 

 «کردی...کار می ، توی دانشگاهاز دوستات روی طرحی

 عنی دروغ بگم؟!ـ ی



 ـ تا حاال نگفتی؟

 کنی؟!ـ چرا، ولی چرا منو به دروغ گفتن، تشویق می

برو بگو  ؛گی، هیچی بهتر از صداقت نیستراست می»با پوزخند گفت: ای باال انداخت،شانه محسن برگشت و

محسن « پسرم نیستی، خواستگارمی...تو که دوست»مائده بالفاصله گفت:« پسرم رفتیم شهربازی!با دوست

 «هردو یکیه، فرقش توی بازی با کلماته...»شانه باال انداخت و گفت:

اینکه پسر دنبال خواد ازدواج کنه و تشکیل خانواده بده، ولی دوستـ مثل هم نیستن، خواستگار کسیه که می

 فقط خوش بگذرونه و بعدم...

 ـ بعد چی؟

 ـ بعدم بره...

، اینقدر از شنیدن این جمله مائده« پس من همون خواستگارم!»زد: نه چندان مهربان محسن پوزخندی

خوشحال شد که دیگر آن برق عجیب و گذرای ناگهانی در چشمان ریز و خبیث محسن کامرانی را ندید. نیاز 

باور کند، او دو سال تمام بود که با محسن رابطه داشت و به امید اینکه یک روز کامرانی  داشت که این جمله را

بتواند از نظر وضعیت مالی، پیشرفت کند و به خواستگاری مائده، رسما بیاید، تمام خواستگارهایش را که اغلب 

گذاشت پایشان به اصال نمی کرد و یاهای مختلف یا رد میشان طبقه خودشان بودند را با بهانهاز جامعه هم

دانست که نباید اینقدر گذاشت. میخانه برسد. همواره وحشت از دست دادن محسن، شب و روز راحتش نمی

 وار، شیفته محسن کامرانی بود.روی کسی حساب کند، ولی قادر هم نبود حریف آتش دلش شود، او دیوانه

بعد از  . عجیب بود کهندشد محسن سوار ماشین ،رویپیادهکمی  و بعد از ندبا هم به سمت پارکینگ راه افتاد

 ساعتینیماز و این سکوت کالفه کننده بود، بعد  ندانگیز حاال هر دو ساکت بودهیجان ن همه تفریح و اتفاقاتآ

 شکوتاه نگاهمحسن « سکوت گرفتی؟ چرا روزه»:برگشت محسن طاقت نیاورد و به طرف ، مائدهکه گذشت

 «گفتم؟باید میچیزی »:کرد

پوزخند محسن دوباره « !کال اخالق نداری»:دست داد، صاف نشست و تکیه داد ائدهم حس کنف شدن به

 محسن، ای رفت که باعث شد طرح پوزخند روی لبغرهچشممائده « ...بینیتازه تو بهترین اخالقم رو می»:زد

 ....شودبه لبخند تبدیل 

ش از فکر «ها رو تو خودش داشته باشه؟ه تمام جذابیتتونقدر میمگه یک نفر چ»مائده با خود فکر کرد:

 .ندابه سمت شیشه برگرد ار شخجالت کشید و سر

 ها ترافیک...ناغروب بود و تمام خیاب



داد. ن نمیاهای ناگهانی هیچ واکنشی نشها، یا پیچیدنزدنبرابر بوق کرد و دربا آرامش رانندگی می محسن

 .است ت و بداخالقی، صبور همدر عین جدی محسن، کهمد آمی شخوشمائده 

، به فکر یشانروهای روبهبود. خیره به چراغ شده ماآر بسیار نشاو سرعت حرکت ندها گیر کرده بودبین ماشین

 شد همهتنگ شده بود. کاش می دست داده بود، او ن لحظات بهآبرای آرامشی که در  شفرو رفته بود. دل

 ...باشدچند ساعت ن آروزها، به خوبی 

دست پیش برد و ضبط ماشین را روشن کرد،  ، بدون هیچ حرفیمحسن« حوصلم سر رفت...»مائده گفت:

 بالفاصله صدای موسیقی فضا را پر کرد:

 این یه حس جدیده، یکی دوباره از راه رسیده...

 مثل اون چشمم ندیده!

 انگاری اونو خدا واسه من، آفریده!

 م زد، تو امتداد شب تنهایییکی که صاف و شاده، آروم قد

 رادهابی ریزه، قلبم میدست خودم نیست

 اسمش عشقه ،ریزه دل دیوونهمی

 اسمش عشقه، دونهکسی نمی

 اسمش عشقه ،مونههمیشه می

 اگه من اونو دوست دارم، اسمش عشقه

 ذارم، اسمش عشقهتنهاش نمی

 میاد کنارم، آخه اسمش عشقه

 ریزه توی خیابوناشکام میشبیه بغض و بارون، 

 حال و روزم مثل مجنون، یخ کرده دستام، مثل زمستون

 زالله، مثل آبه...

 مثل یه خوابه! شکی ندارم، این انتخاب آخره...

 تذسم، شاید دوباره این سرابه...اما می

 غم تو و دل دیوونه، اسمش عشقه



 دونه، اسمش عشقهکسی نمی

 مونه، اسمش عشقهره، نمیمی

 شمامه، اسمش عشقهمه جا جلو چه

 یامه، اسمش عشقهدونه که دننمی

 دلیل اشکامه، اسمش عشقه

 یاد محسن پاشاییآهنگی از زنده

های تنبل و کند ساعت را به کند، عقربهترین مسیرها را کوتاه مییجادوی موسیقی بسیار عجیب است؛ طوالن

 بخشد.کند، و لحظات طویل و ناشاد را سرعت و شادابی میشدت تند می

یک وقت  نه کهاخبیرون از د یکه کسی این موقع نیا کردخدا خدا میمائده کرد،  محسن توقف ،سر کوچه

ها یکی از همسایه راگ ؛شودپیاده  و داست زود خداحافظی کنخو، میندماشین ببین در محسنبا  ار ائدهم

 ،مرسی بابت امروز»:نمایی زدنالبخند دند و برگشتمحسن رفت. به طرف محله می در ی مائدهدید آبرومی

لبخند کامل  کحتی ی ستناتوین خورد. این آدم نماچند سانت تک محسن، گوشه لب« ...خیلی خوش گذشت

 «...کاری نکردم، فقط خواستم حال و هوات عوض بشه»د:هم بزن

 شخیره نگاه ، محسنحرف این بعد از« ...ممنون ،خیلی تاثیر داشت»:زمان گفتو هم ن داداسری تکمائده 

چیزی نگاهش کرد، « .خداحافظ ،من دیگه برم»:انداخت پایین ار شو سر معذب شد واز نگاه خیره ا ، مائدهکرد

بیرون گذاشت  ار یشپا کی ،بازش کرد و سمت دستگیره برد ار شدستمائده ن داد. اتک انگفت فقط سرش ر

من از کلمه خداحافظ »، محسن گفت:به طرفش برگشت و سوالی نگاهش کرد« مائده...»:صدا زد ار محسن اوکه 

مائده لبخندی زد و « ره...خوشم نمیاد، یه جورایی این حس رو به آدم میده که انگار جدایی وجود دا

مائده هم سری خم کرد و « بخیر، بهتره...شب»محسن بالفاصله پاسخ داد:« پس چی بگم؟!»پرسید:

 دید خارج شد...از محسن آنقدر نگاهش کرد تا اینکه وارد کوچه و « بخیر!چشم، شب»گفت:

 ...، پیاده شورسیدیم -

وارد جهان تاریک واقعیت شد. وقتی به اطراف نگاه کرد، دید وارد مائده از فکر و خیال بیرون آمد و دوباره 

« !خوایهست، دیگه کمک من رو نمیعمه نه »حامد پاسخ داد:« تو نمیای؟»:پرسید ماآر اند.پارکینگ خانه شده

شاید یه روزی، »مائده فهمید که لحن حامد پر از دلخوری است، حامد خواست پیاده شود که مائده گفت:

خواست بگوید، ای مکث کرد تا اگر حامد چیزی میلحظه« محسن کامرانی برات گفتم، ولی فعال نه...درباره 

 بگوید، ولی حامد همچنان سکوت کرده بود.



ه مختصر لحامد در یک جم« تونه همه چی رو برات بگه...ولی اگه خیلی کنجکاوی، زهره می»مائده ادامه داد:

مائده ، رفت درب خروجی و سمت از ماشین پیاده شد« قتش که شد...ترجیح میدم از خودت بشنوم، و»گفت:

 هم کلید انداخت و وارد خانه شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل بیست و دوم

 های نامرئیچنگال

بذار بیام توی خونه بعد »:لبخندی زد« ؟خوبی»مادرش را شنید: صدای بست ادر ر مائده، ه محض اینکهب

 «!بپرس

 خب نگرانتم... -

 ...مامان جان؟ خوبم قربونت برمنگران چی  -

راضیه خانم رو هم خبر  .ها رو بشور و خشک کنمیوهکه کلی کار داریم! کن  مـ پس حاال که خوبی، کمک

منم که به کس ، تونه بیادفت فردا مجلس عقدکنون دخترشه و نمیکه خونه رو تمیز کنه، ولی گ کردم بیاد

 ...، منم گردگیری کنمبد نیست تو یه جارویی بزنی ای اعتماد ندارم؛دیگه

 ـ جارو؟! مگه مهمون داریم؟

ـ آره، حمیدرضا زنگ زد، گفت یکی از دوستای قدیمی بابات، بهش زنگ زده و حمید هم دعوتش کرده که 

 فردا شب، بیاد خونمون، از شام...

ای باال انداخت و عصومه خانم، شانهم« کی؟»مائده در حالیکه سعی داشت وانمود کند، تعجب کرده، پرسید:

مائده لبخندی « اسمش حاج سلمانه، حاج سلمان حاجیان. من که تا حاال حتی اسمشم نشنیده بودم!»گفت:

معصومه خانم با لحنی جدی « دونستی...بوده و شما نمیی بازپس بابا هم اهل رفیق»زد و گفت:

ولی چرا خودمون رو خسته کنیم؟ زنگ بزنیم به شه، با»ای کرد و گفت:مائده خنده« خوشمزگی نکن!»گفت:

از کجا معلوم اونا تمیزکار »معصومه خانم سریع پاسخ داد:« ها، یکی رو بفرستن برامون.این شرکت خدماتی

 «حداقل از من تمیزکارترن!»مائده پوزخندی زد:« باشن؟

ه بخت، طرف صدتا لعن منو نکنه که ـ اصال الزمه که تو هم یه چیزایی یاد بگیری. فردا روزی که رفتی خون

 هیچی بهت یاد ندادم!

ـ اوال، خونه بخت و اینجور مزخرفات برای من معنی نداره، دوما، این همه سال درس نخوندم و کار نکردم که 

 ای انتظار غذا پختن و خونه تمیز کردن داشته باشه و سوما...شازده

 ها، برو سر جارو!گوییم، پس به جای این قصهـ سوما، فردا شب، مهمون داریم و کلی کار داری

 بریم تو فاز مهمون داری...ای نیست؛ ـ باشه، چاره

کرد زودتر به ای بود، اما مائده مشتاق بود و خداخدا میکنندهخیلی زود آن روز تمام شد. هرچند روز خسته

 شب مورد نظر برسند. دوست داشت حاج سلمان را ببیند...



شد، به اتاق رفت تا لباس مهمانی بپوشد. لباسی سفید با شالی سرخ برداشت، حاج سلمان  وقتی کارها تمام

دست برداشته  مبنی بر ساده و مشکی پوشی، توانست یک آن شب، از قاعده خودیک پیرمرد بود و مائده می

بلند  ار شسر .از باالی کمد شنید ،خرناس که یک صدای دببند اکمد ر بخواست درو رنگی شاد به تن کند. 

های بلند پرید و با ناخن اوروی پوش که صورتش را زیر باشلق پنهان کرده بود، موجودی سیاه ناگهانکرد که 

 ...چنگ انداخت ار ، گردن مائدهآورشو چندش

نست جوابش اتواما نمی، شنیدمی اکه چرا در رو قفل کردی ر عصومه خانمجیغ کشید، صدای در زدن و فریاد م

 ....قفل نکرده بود اکه در ر ، مائده، تازهددهب ار

چی شده؟! این »:ن پرسیداهراس ،عصومه خانمم .وحشتناک ناپدید شد قامت آنن لحظه در باز شد و اهم

مامان یکی آزارم »:ترکید شبغض ؛نستادهم باید می درشد، ماطاقت نیاورر دیگمائده « !ها برای چی بود؟جیغ

 هاالنبود! فقط جای چنگ از زخم اما هیچ ردی دست کشید، ار شزخمی گردن« ...ببین گردنم رومیده، 

 «!سپارم ، ببین چه به روزش اومدهام رو به تو مییا امام زمان! بچه»:گریه سر داد عصومه خانمم .سوختمی

عوض  ار شپس مجبور شد موضع ،ارانویا هستن بیماری پاکرد درگیر همفکر می مائده دانست که مادرش

 شهاج و واج نگاه معصومه خانم،« !خوب گول خوردی ها»:، چشمکی زدلرزیدمی یشدر حالیکه صدا .دکن

خواستم ببینم چه می»:نه باال انداختاخیال شبیشتر شد، با این حال بی مائده تپش قلب« یعنی چی؟»:کرد

 «!ترسینجوری می

کدوم  خدایا این ثمره»:بلند کردبه حالت دعا  اش ریهاکرد و بعد دست شبا تعجب نگاهمعصومه خانم 

« !کردماین روانی بازیاتو کم کن، داشتم سکته می»:گرفت مائده تهدیدوار به طرف ابعد انگشتش ر« !گناهمه؟

 .پشت در برداشت و از اتاق خارج شداز  اکلید اتاق ر تعصبانی و با

ناامیدانه با خود  .کشید محکم فشار داد و دراز ار شدوره کرد. سر اها رو تمام اتفاق روی تخت نشستمائده 

 فکر کرد، شاید دیدار امشب با حاج سلمان، کمکی به اوضاع ناآرام زندگیش کند....

های رسمی بود. کت و شلواری چهارخانه مشغول پوشیدن لباس ،در همان لحظه، در دامداری، حاج سلمان نیز

ای به مو و ریش بلندش کشید. سپس عصا به دست از اتاق خارج شد. ای رنگ تیره پوشید و شانهو قهوه

کنی؟ چرا خودت رو خسته می»های او بود. حاج سلمان با لبخند گفت:ابوالفضل، مشغول واکس زدن به کفش

، بازم من یه پیرمرد ضعیف بیشتر نیستم. به چشم هیچکس نمیاد که کفشم واکس قدر هم تالش کنی هر

 شما حاج سلمان هستین، باید مثل یک حاجی، لباس بپوشید!»ابوالفضل با لحنی جدی گفت:« خورده یا نه...

 «در ضمن این افتخاری برای منه که کفش مرد بزرگی مثل شما رو...

 ـ اوه، من چقدر مهمم!

 دونم واقعا کی هستین...شناسم، میهر کس هم درست نشناسه، من میـ شما رو 



 تونه بفهمه که این بشر دو پا، دقیقا کی یا چیه! اینم از معجزات خلقته...ـ هیچکس، هیچوقت نمی

حاج سلمان  «...شممیآماده االن منم »سپس برخاست و گفت:ها را مقابل پیرمرد جفت کرد، ابوالفضل کفش

این همه واکس و تمجید و تعریف؛ باز! ای حقه»داد که به سرفه افتاد و بعد از کمی مکث، گفت: ای سرقهقهه

حاج سلمان « اگه از نظر شما اشکالی نداشته باشه...»پاسخ داد: کوتاه ابوالفضل« خوای با من بیای؟!پس می

 «و به چه منظور؟»:پرسید

حاج سلمان پوزخندی « خانگی نیست... جنمسئله یه خوام مطمئن بشم که می»ابوالفضل کامال خونسرد گفت:

یه بحث دیگه ؛ خوای به این بهونه، تجدید دیدار کنیتونم بفهمم. ولی اگه میاین رو خودمم می»زد و گفت:

 «کنید؟!تجدید دیدار؟! درباره من چی فکر می»ابوالفضل با لحنی خشن گفت:« است!

 دراز کرد، مجسمه کوچک درختی را که به اندازه کف یکبه سمت طاقچه دست  پاسخی نداد و حاج سلمان

سفره خانم برای شام منتظر من نباش، من هم»دست بود را برداشت و در جیب کتش چپاند. با خنده گفت:

 زنان خارج شد. خندید، عصاآمیز به ابوالفضل زد و در حالیکه باز هم میو بعد چشمکی شیطنت« جاویدم!

از طرز فکر پیرمرد هم در خشم بود  چشم دنبال کرد و بعد به طرف طویله به راه افتاد. ابوالفضل رفتن او را با

 و هم به نظرش بسیار بامزه و در عین حال، بسیار غلط بود!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل بیست و سوم

 مهمان

مائده در کنار بهنود و معصومه خانم، ایستاده بود. آقای مرادی به سمت درب رفته و آن را گشود تا استقبال 

گیر جوان آن چنان جنکند. قلب مائده، عجیب تپش داشت، مشتاق بود که حاج سلمان را ببیند، وقتی 

 ای در آستین داشت؟!گیر پیر، چه شعبدهجنهایی را داشت، قابلیت

زنان، حیاط را پیمود و به پشت درب ورودی نفس و دی صبر کردند، تا سرانجام پیرمرد، عصا بدستمدت زیا

ای بعد، رسید. آقای مرادی با اشتیاق، با او سالم و احوال پرسی کرد، مائده سایه خمیده پیرمرد را دید و لحظه

، در حالیکه حاج سلمان .خل دعوت کردسلمان در درگاه خانه ایستاده بود. آقای مرادی با دست او را به دا حاج

ظاهرا »نگاهی اجمالی به سقف و گوشه و کنار خانه انداخت و با لبخندی گفت: آمد،هنور نفسش باال نمی

با دست « های اصلی من اینها هستن...سرمایه»پاسخ داد: با لبخند آقای مرادی هم« داری هم بد دردیه!سرمایه

 «ن همسرم، هستن...ایشا»:اش اشاره کردبه خانواده

اگه اشتباه نکنم، شما باید معصومه  از مالقات با شما خوشبختم.»حاج سلمان سری به احترام خم کرد و گفت:

خیلی خوش »معصومه خانم هم در پاسخ گفت:« خانم باشید. مجید قبال درباره شما زیاد به من گفته بود.

راستش، کم »حاج سلمان لبخندی به پهنای صورتش زد و گفت:« بودم...آمدید، متاسفانه قبال شما رو ندیده 

ها از سعادتی از من بوده. چون من از بدو ازدواج شما با دوست عزیزم، سفرهایی در ایران انجام دادم و مدت

غم  ای از سرای سکوت کرد و نالهلحظه« وقتی هم که برگشتم، متاسفانه اون تصادف لعنتی... تهران دور بودم.

و به پشتوانه آن، سریع شروع به زمزمه کردن، فاتحه « خدا همه رفتگان رو بیامرزه!»و اندوه کشید و بلند گفت:

 کرد.

حاج سلمان « ، کوچیک شماست...م بهنودهاین هم پسر»آقای مرادی، دستی روی شانه بهنود گذاشت و گفت:

حاج « و ایشون هم، مائده، دخترمه...»ای به مائده کرد و گفت:لبخندی هم به بهنود زد. آقای مرادی، اشاره

سلمان، آشکارا به چشمان مائده خیره شد، مائده از این خیره شدن، احساس بدی داشت، حس کرد زانوهایش 

 ...کندبررسی میذهنش را سست شده، مطمئن بود که حاج سلمان دارد 

آقای مرادی با « استاد نقاشی، یادت نره که آثارت رو بهم نشون بدی...»سرانجام، پیرمرد با لبخندی گفت:

حاج سلمان دستی به نشانه مهم نبودن موضوع « از کجا فهمیدید که مائده، نقاشیش خوبه؟!»تعجب پرسید:

های ر میارم و هنر از وجنات یک هنرمند مشخصه. از دستمن یه کمی از هنر سر د»در هوا تکان داد و گفت:

معصومه خانم، همه را به  مائده لبخندی زد و خواست چیزی بگوید که «این خانم، فهمیدم که نقاش ماهریه...

 نشستن دعوت کرد.



نفره نشست و با چشم، مشغول تماشای ساختمان خانه شد. مائده مطمئن بود که حاج سلمان، روی مبلی تک

دانست، با تعجب، به ها، ربطی به کار و دلیل مالقات آن شب دارد. اما آقای مرادی که چیزی نمیاین نگاه

مائده در آن طرف سالن، طوری نشست که پیرمرد در دیدش  های جستجوگر حاج سلمان چشم دوخت.نگاه

، نشست. معصومه خانم باشد. بهنود در سمت چپ مائده و آقای مرادی، روی مبلی که کنار حاج سلمان بود

 هم، خدمتکاری را که از شرکت خدماتی صدا زده بود را فراخواند تا از میهمان، پذیرایی کند.

تقریبا یه »برای اینکه سرصحبت را باز کند گفت:آقای مرادی ، بعد از ده دقیقه که سکوت مطلق حاکم بود

حاج سلمان، مستقیما به آقای « کردین؟بیست و چند سالی بود که شمار و ندیده بودم، حاجی. چیکارا می

مائده در سکوت به « من یک دامداری دارم. کوچکه، اما حوائج من هم محدوده!»مرادی چشم دوخت و گفت:

ولی کار »های درخشان، برقی بود. معصومه خانم، پرسید:کرد، به نظر او در عمق آن چشمحاج سلمان نگاه می

 «کنم.نه کار اصلیم نیست. من تحقیق می»را قطع کرد و گفت:حاج سلمان حرف او « اصلیتون که...

باور کنید منم خیلی از تحقیق و اینجور چیزا خوشم میاد، ولی خب، تقدیر »و گفت: کرد ایخنده آقای مرادی

درباره چی تحقیق »:پرسیدبار دهان باز کرد و مائده برای اولین« !برای من، کارخونه نشینی رو رقم زده

های باستان. های تمدنها و طریقتدرباره سنت»از قبل گفت: ترحاج سلمان با لحنی بسیار مهربان «کنید؟می

های زمین وجود نداشته، مگه اینکه یک راهی برای عبادت دخترم، به تحقیق دریافتم که هیچ تمدنی از تمدن

ها، دلیل قانع ن تمدنایاز بعضی »ادامه داد: ،جدی ای مکث کرد و بعدسپس لحظه« و پرستش داشته باشن...

الشعاع ای برای نحوه عبادتشون داشتن و برخی هم صرفا از روی عادت و شرایط زندگی، عبادتی تحتکننده

 «کردن...می

برای مثال، قوم اینکاها، »حاج سلمان، ادامه داد:« منظورتون چیه؟»مائده به جلو خم شد و مشتاقانه پرسید:

شد ها، سرمای کشنده کوهستان، باعث میبودن و به همین خاطر، در شب نشینخورشیدپرست بودند. کوه

داد. یک پدیده رسید، با طلوع خورشید، گرمای حیات به آنها امید میاونا، بمیرن. وقتی صبح فرا می از یبسیار

 ناجی رشیدکم، خومنتظر اتفاق افتادنش باشن و کم با اشتیاق و نگرانی، شد، اونا هر شب،طبیعی، که باعث می

 «رو به عنوان خدای خودشون، پذیرفتن...

ولی همشون، از روی نادانی و بدون درک، صرفا »حاج سلمان، عصایش را به دست دیگرش انتقال داد و گفت:

خواست با حاج سلمان صحبت کند، ناخودآگاه مائده که گویی دلش می« کردن...از روی عادت، عبادت می

انسان »حاج سلمان پاسخ داد:« ده که از روی عقل و منطق، معبودی داشته باشن؟یعنی هیچ تمدنی نبو»:پرسید

ها، بت، آتش، خاک، خورشید و ماه و ستارگان، گوساله طالیی و حتی گاو زنده، پرستش کرده که در طی سال

و معبود  اش برای پرستیدناعتیاد فطری ه و بههر کدوم علتی غیرمنطقی داشتن و فقط نشان دهنده نیاز انسان

 «ای کنم...انصافیه اگه نخوام به تمدن مایاها، اشارهکنه. در این بین، بی، داللت میقرار دادن چیزی



دادند. مائده با اشتیاق آقای مرادی و همسر و پسرش، در سکوت، بحث میان مائده و حاج سلمان را گوش می

مایاها، برای دور کردن شر »د و گفت:چند جرعه چای نوشیمنتظر ادامه حرف حاج سلمان بود. پیرمرد، 

کردن و اونا هم داوطلب کردن. کسانی رو، مثال فرزندانشون رو، به قربانگاه تقدیم میخدایانشون، قربانی می

قبول کردن مرگ، و در آغوش  نستن.ودشدند، چون قربانی شدن رو نوعی فناناپذیر شدن، میاین مرگ می

و خب، رئیس قبیله هم، بدون هیچ تردیدی،  به درست و غلطش ندارم. کشیدنش از روی اعتقاد قلبی، کاری

برای دور کردن شر خدایان اینکار »مائده چشمانش گرد شد و گفت:« کشید...قلب اونا رو از سینه بیرون می

 «کردن؟!وحشتناک رو می

من این دونم، می کنید و من قابل احترامشما این رو وحشتناک توصیف می»حاج سلمان پوزخندی زد و گفت:

زدن، خم هاشون زانو نمیکردن، صرفا در مقابل بتاونا در عباداتشون، فداکاری می م؛کنروش رو ستایش می

« شدن، بلکه از اعماق دل، به کارشون باور داشتن و در راه معبودشون، حاضر بودن، بمیرن!و راست بیهوده نمی

« پرست بودن، درسته؟!وی اینترنت خوندم که مایاها، شیطانمن ت»در این لحظه، بهنود وارد بحث شد و گفت:

ترسیدند که با این بحث، ذهن مائده به رد و بدل کردند، شاید می معصومه خانم و آقای مرادی، نگاهی نگران

 ...وقایع پنج سال پیش، کشیده شود.

نه، »بهنود در پاسخ گفت:« دی!منظاهرا تو هم به عالیق من، عالقه»حاج سلمان با لخند، خطاب به بهنود گفت:

در این لحظه و با ورود « فقط به خاطر اینکه اونا بزرگترین آثار بناهای تاریخی رو ساختن، برای همین....

وارد  ، بهنود نتوانست حرفش را تمام کند. خدمتکارکردها، خبرش میخدمتکاری که معصومه خانم در مهمانی

شناسی به خدمتکار انداخت، و است. معصومه خانم، نگاهی از سر حق شد و اعالم کرد که میز غذا چیده شده

 «کنم، بفرمایید، غذا سرد میشه...خواهش می»آقای مرادی خطاب به حاج سلمان گفت:

شیطان و خدا، ورای پرستش قلبی هستن، »و گفت: حاج سلمان برخاست و دستی روی شانه بهنود گذاشت

واقعی نیست، مگه کسی که همه چیزش رو در راه این دو آرمان،  پرست یا خداپرستپسرم. هیچکس شیطان

 غذاخوری رفتند. با او، به سمت میز و همراه «فدا کنه!

تر از صدای مائده با صدایی آرام« زنی؟!این حرفا چیه که می»و به آرامی گفت: رده مائده کب معصومه خانم، رو

خیلی »:، حرفش را قطع کرد و گفتمعصومه خانم« تان...هیچی، داریم درباره تاریخ و باس»مادرش پاسخ داد:

مائده هم سری به نشانه اطاعت خم کرد و به « !خب، دیگه درباره این موضوعات، یک کلمه هم چیزی نگو

 سمت میز روان شد.

کرد که حاج سلمان، با خواندن صرف غذا بدور از هرگونه بحثی درباره مسائل عجیب، همراه بود. مائده حس می

پس بحث به مسائل دامداری و کارخانه و  های عجیب بزند.هن مادرش، فهمیده که نباید بیش از این، حرفذ

، رو به یلبنیات، کشیده شد. در پایان شام، حاج سلمان برخاست و ضمن تشکر از معصومه خانم، کامال ناگهان

دانست که این بهانه خندی زد، میمائده لب« خب، مشتاقم آثار شما رو ببینم، دخترم...»مائده کرده و گفت:



حاج « باال داخل اتاقمه، تشریف بیارید...»سری خم کرد وگفت: شان را بکنند.تا بحث اصلی حاج سلمان است،

پشت، کند هستم و این قضیه وقتی لطفا شما جلوتر برید، من این روزها، مثل الک»سلمان لبخندی زد و گفت:

 «کنه!پیدا میآمیخته میشه، تشدید با پله درهم

پس شاید بهتر باشه، دخترم »معصومه خانم که انگار مایل نبود، حاج سلمان و مائده، به تنهایی باال بروند، گفت:

ای کرد و لندی صدای یک رعد خندید، سپس، سرفهبحاج سلمان به « ها رو بیاری پایین...بری و نقاشی

ان »آقای مرادی لبخندی زد و گفت:« مثل یک کرم، ذلیل!پشت کند شدم، نه خانم، من گفتم مثل الک»گفت:

 معصومه خانم هم، سکوت کرد و دیگر هیچ نگفت.« شااهلل، سالمت باشید!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل بیست و چهارم

 دستان لرزان

که به توانست نگاه معصومه خانم و آقای مرادی را حس کند ، میرفتها باال همراه حاج سلمان از پلهمائده، 

بینی نامرئی چیز را با ذرهحاج سلمان اما در عالم دیگری بود و با چشمانش گویی همه .آمددنبال آنها تا باال می

رو شد، روبه پوشموجود سیاه کبا ی ای، لحظهکه باز کرد ار ردگرفت. مائده به اتاق خود رسید، زیر نظر می

 مائده کشید و رفت. نگاه سقفبه سمت  اخود ر ،وجودم، چون فرصت ترسیدن، پیش نیامد؛ بالفاصله نترسید

 ...درش محو شدموجود  نآبود، جایی که  سقفبه 

 ؟، دخترمکنیکجا رو نگاه می -

ینجا همین االن ا !اون اومده بود»د:ننگاه ک او و به دبگیر سقف اتاقبود که باعث شد نگاه از  حاج سلمانصدای 

 ...ترسید بود، ولی سریع رفت، انگار که فرار کرد، شاید از شما

 ...منظورت از اون همون -

فقط یکیه، دخترم، »حاج سلمان لبخندی زد:« ...هایی که آزارم میدنبله، بله همون»:ن داداتک یسر مائده

 «به دنبال تو روان شد... جنفراموش نکن، در اون محفل، فقط یک 

 قدرت این رو نداشت که اونا رو احضار کنه... مطمئنید که از اونجا بوده؟ مینوـ از کجا 

تا صدای  کنهتالش میهای تیزش، سخت چون مادرت با گوش ؛ـ بهتره زودتر بریم داخل و در رو هم ببندیم

 ما رو بشنوه...

نفره و وی مبل تکوقت درب را بست. مائده ر طور، آنمائده بالفاصله داخل شد، حاج سلمان نیز همین

توانست چشمان او را از روی آینه، پشت میز آرایش، نشست. مائده میسلمان پشت به او و درست روبهحاج

 ، عصایش را به لبه میز آرایش تکیه داد، وتر شده بودند. حاج سلمانداخل آینه ببیند که حتی درخشنده

نداشت، ولی اون شرایط رو محیا  اییر هیچ تواناییگدرسته که اون فال»انگشتانش را در هم گره کرد و گفت:

جا رو محلی برای شرارت و فساد کرده و با کالهبرداری، هرچه در آن خانه بود رو آلوده اونها کرده بود، مدت

 «تونن دخیل باشن، ولی فرض دیگری هم برای شخص من وجود داره...به مال حرام کرده بود. اینها می

حاج سلمان کمی سکوت کرد، گویی مطمئن نبود که درست است « چه فرضی؟»سید:مائده با کنجکاوی پر

مائده اول با حیرت به « ممکنه خودت اون رو احضار کرده باشی...»اش را ادا کند یا نه، در نهایت گفت:جمله

اش ، خندهسلمان از آینه با نگاه تند حاج کهای بلند، حاج سلمان خیره شد و بعد ناگهان زد زیر خنده، خنده

 «این ممکن نیست، من یه همچین قابلیتی رو ندارم!»را جمع کرد و گفت:



 فرضیه است که دالیلی هم برای تاییدش دارم... هـ این فقط ی

 ـ ممکنه محبت کنین و به منم بگین؟!

، زد، ولی خباز این نظر، اصال شبیه پدرت نیستی، اون هرگز با کنایه حرف نمی»زد:حاج سلمان پوزخندی

شنوی، بینی، صداش رو تو میرو تو می جندالیل من روشنه، اون »برخاست و گفت:« شماها نسل امروزید...

آیا تا به حال شده که مادرت یا برادرت، از چیز عجیبی در  .حضورش فقط جایی احساس میشه که تو باشی

 «این خانه شکایت کنن؟

 منه. شایدم تواناییش...ـ نه پیش نیومده، تمرکز اون موجود انگار فقط روی 

 ـ نه بحث توانایی نیست، بحث انتخابه، اون به دلیلی تو رو انتخاب کرده...

 ـ خب، این دلیل چیه؟!

مائده سری  «جا شروع کنیم...ولی باید از همین دونم،هنوز نمی»:دکر مائدهنگاهی معنادار به حاج سلمان، 

 برخاست، ناگهان چنگی به عصایش زد و پیرمردتکان داد که نشان بدهد، متوجه منظور حاج سلمان شده است. 

مائده با دست کنار تخت را نشان « بار که تجسم جسمانی پیدا کرد، در این اتاق، کجا دیدیش؟اولین»:پرسید

اهر محسن، ولی ناخودآگاه سخنش را خورد، دلش خواست بگوید با ظمی« اونجا وایساده بود با ظاهر...»داد:

خودت رو اذیت »خواست درباره محسن حرفی بزند. حاج سلمان نگاهی مرموز به مائده انداخت و گفت:نمی

نه اینکه شما رو محرم ندونم، نه، ولی »مائده بالفاصله گفت:« نکن، تونستم منظورت رو از ذهنت ببینم....

 «به خدا سختمه... تونم دربارش صحبت کنم،نمی

کنن که دربارشون با کسی حرف بزنیم، اینکه ها فقط وقتی التیام پیدا میبعضی زخم»حاج سلمان پاسخ داد:

االن مشکل »مائده سری با تاسف تکان داد:« خوای اون زخم کهنه، التیام پیدا کنه...زنی، یعنی نمیحرف نمی

ضعف بزرگ داره، اقا مشکلت همینه، اون موجود از تو یه نقطهاتف»حاج سلمان بالفاصله گفت:« من این نیست...

اش سر رفته مائده که دیگر حوصله« تونی با کسی حرف بزنی...چیزی که هم آزارت میده و هم دربارش نمی

تونم باهاش مثل یه خاطره برخورد تونم دربارش حرف بزنم چون خودم باعثش بودم، نمیمن نمی»بود، گفت:

 «کنه...ونید بفهمید چه حسی داره وقتی آدم عزیزترین داراییش رو با دست خودش نابود میکنم، شاید نت

اتفاقا برعکس تصور تو، من کامال متوجه این حس »حاج سلمان با لحنی مغموم، حرف مائده را قطع کرد:

رد که از فرط پیری دستانش را باال ب« تا امروز که اینجام، خیلی چیزا از دست دادم، با دستای خودم... .هستم

شکسته را دید، ثانیه بعد، ای، چهره پیرمرد درهمای و فقط لحظهلرزیدند. مائده لحظهیا شاید از فرط اندوه، می

دوباره آن درخشش عجیب ش یهاچشمحاج سلمان دوباره به خود مسلط شد، نقاب خونسردی را به چهره زد و 

 .را پیدا کرد



نظر گذروندم، مشکل از ملک نیست، حتی یک درصد هم نباید فکر کنیم مشکل همه جای خونه رو تقریبا از ـ 

 از این خونه است...

، اولین چیزی که به چشم خورد .ها را لمس کرد و کمد را هم باز کردبرخاست، یک دور، دور اتاق چرخید، پرده

را به افسردگی مائده ربط  که از وقتی معصومه خانم، طراحی آن کاره طلوع خورشید بود.تابلوی نقاشی نیمه

پدرت »چهره داشت، برگشت و گفت: با لبخندی که بر داده بود، مائده آن را گوشه کمد انداخته بود. حاج سلمان

برد، مطمئنم اگه االن اینجا بود، به خاطر این نقاشی هم که همیشه از تماشای نمای طلوع خورشید لذت می

شاید اولش »دی از روی قدرشناسی بر لب آورد. حاج سلمان ادامه داد:مائده لبخن« کرد...شده بهت افتخار می

وقتی هردومون در  ؛شناختماون رو از بچگی می ،شناختم، تعجب کردی، ولی منکه شنیدی من پدرت رو می

. اون از آنکه زندگی کنیمکردیم، یا بهتر بگم، صرفا زنده بودیم، بیزندگی میهای پایین شهر تهران، محله

ها در اون کرد اون خصلتدید و کمک میها رو در وجود دیگران مین بچگیش هم آدم بزرگی بود، خوبیهمو

 «افراد نمود پیدا کنه...

برد، با اینکه پدرش همواره یک قاب عکس بیشتر نبود، ولی مائده همیشه از شنیدن درباره پدرش لذت می

نیک کم که بزرگتر شد، دانست که وظیفه حفظ این نامکم برد وکردند، لذت میچون همه از او به نیکی یاد می

های او گذاشته شده. با این حال، ای سنگین است که بر شانهو این ثروتی که با کار سخت بدست آمده، وظیفه

 همیشه از آقای مرادی، بیشتر درباره نحوه تجارت پدرش شنیده بود، چون او در دوران بزرگسالی و جوانی

کرد. حاج سلمان با او آشنا شده بود. ولی حاال دوست دوران کودکی پدرش، داشت تعریف میجاوید، مجید 

ر بگرده، استعدادی که دسای، اون استعداد عجیبی داشت برای اینکه دنبال درولی از طرف دیگه»ادامه داد:

گید دنبال دردسر یمگه پدرم چیکار کرده بود که م»مائده کنجکاو پرسید:« گمان کنم، تو هم به ارث بردی!

 «بوده؟!

مائده « انجام بدیم؟ چیکاشکال نداره اینجا یه حرکت کو»ناگهان حاج سلمان بحث را عوض کرد و گفت:

 ه چیزی مثل همون کاری که تو خونهی»حاج سلمان دست در جیب فرو کرد:« !مثال؟»:ریز کرد انش راچشم

های ن اتفاقآی فکرش هم وحشتناک بود، دوباره حتبرای مائده « ...انجام داد، منتها ی ، ابوالفضلمن

اصال! به هیچ وجه! اصال فکرش رو هم »ند:ابرید و رو برگرد ار حاج سلمان حرف ؟ هرگز!دببین اانگیز رحشتو

 «...نه، نه، نه مثل اون اتفاق، یه جور دیگه»بخش گفت:حاج سلمان با لحنی اطمینان« !نکنید

خوام! مگه چقدر ظرفیت دارم؟ بابا چجوری؟ نمی»:شد، پرسیدم میاه با خشم و اضطراب توبا لحنی کمائده 

ای تبدیل شد تا مائده را نیز به آرام حاج سلمان به زمزمهصدای « !شممی جنون کشیده آدمم، دیگه دارم به

مائده « کردم...مطرحشم نمی، اگه الزم نبود، همین امشب انجام بشه، حتی صبر کن»صحبت کردن دعوت کند:

ام؟ موش آزمایشگاهی؟ یا گربه رقصون شما؟ ! من چیولم کن»کرد بلند داد نزند، با خشم گفت:که سعی می

 «ام؟ها؟ چی



 ...جا بگیرمشو همینکنم  خوام احضارشمیـ 

به چپ و راست  ار شند. سرانش مائده بود، به لب که بر اثر بهت و حیرت ی رامهر سکوتاین حرف حاج سلمان، 

 اینببین دخترم، »حاج سلمان مستقیم در چشمان مائده نگاه کرد:« !تونمتونم، نمینه! نمی نه»:ن داداتک

ببینم جنسش چیه؟  ،میکن ار احضارشبذ ، چه االن چه وقت دیگه! پسادمی توکه به هر حال سراغ  موجود

، هم بهتره به ترست غلبه کنی دیر بشه، تو ممکنهم، باهاش مقابله کن متون؟ نمیچی هست ماگه االن نفهم

 «...بیافته نمیذاریم اتفاق بدی براتات هم که همین پایین هستن؛ هم کنارتم و خانوادهمن 

ام میگم که االن و اینجا جاش نیست، اگه اونا آسیب ببینن، من دقیقا به خاطر خانواده»مائده پاسخ داد:

تونم اونا نمی»مائده گفت:« اما اگه دیر بشه...»حاج سلمان پاسخ داد:« تونم با خودم کنار بیام...هیچوقت نمی

به هر حال، »حاج سلمان برخاست و به طرف در رفت، قبل از اینکه در را باز کند، گفت:« رو هم از دست بدم...

ارت کارت کوچکی را که شبیه ک« روز که خواستی با من تماس بگیر، این شماره منه...هر ساعتی از شبانه

جوری با تونی همینانتخاب با توست، یا می»جیب بیرون کشید و به مائده داد، سپس گفت:از ویزیت بود را 

این وضعیت کنار بیای، یا اینکه با من همکاری کنی. فکر نکن این وضعیت فقط برای تو خطرناکه، برای خانواده 

 «تو هم خطرناکه...

ه زیر، در افکار خود فرو رفت. حاج سلمان در را باز کرد و بیرون رفت. مائده با نگرانی نگاهی انداخت. بعد سر ب

مائده صدای او و آقای مرادی و معصومه خانم را شنید که بعد از تعارفات معمول، خداحافظی کردند و حاج 

حاج سلمان هم در پاسخ « اجازه بدید، براتون آژانس بگیرم، این وقت شب...»سلمان رفت. آقای مرادی گفت:

 «کنم، برای سن و سال من تحرک خیلی واجبه...روی مینه نیازی نیست، کمی هم پیاده»گفت:

مائده از پشت پنجره بیرون رفتن حاج سلمان را دید، چشم انداخت تا او را تا انتهای کوچه با نگاه تعقیب کند، 

گویی از جلوی درب خانه، ولی بعد از سی دقیقه انتظار، حاج سلمان هرگز به آن سوی خیابان نرسیده بود. 

 غیب شده بود...

با صدای معصومه خانم به خودش  که «کردم!تر از چیزیه که فکر میاین مرد عجیب»مائده با خود فکر کرد:

مائده که از قبل « گفت؟!حاج سلمان این همه وقت بهت چی می»گفت: ادرشآمد، برگشت و نگاهش کرد. م

معصومه خانم « ره نقاشی و هنر و خاطرات پدر و اینجور چیزا حرف زدیم...دربا»جواب را آماده کرده بود، گفت:

و دقیق به مائده خیره شد، مائده حس بدی پیدا کرد، شاید « همین؟!»با ابرویی که باال انداخته بود، پرسید:

نید که مادرش بو برده بود که حاج سلمان برای چه به خانه آنها آمده. در این لحظه صدای آقای مرادی را ش

 «چه فکری عموجان؟!»مائده با تعجب پرسید:« معصومه گفتم که، فکر تو اشتباهه...»گفت:

کرد حاج سلمان اومده تو رو ببینه که برای پسرش خواستگاریت کنه، من بهش گفتم که تا ـ مادرت فکر می

 دونم، حاج سلمان اصال زن نداره که پسر داشته باشه...جایی که من می



 ای!، چه فکر احمقانهمائده خندید

د، شور گریخت، در افکار مختلفی غوطهآن شب، وقتی در تخت دراز کشید، در طلب خوابی بود که از او می

تواند برای خانواده مائده هم خطرناک باشد؟ چرا حاج سلمان اصرار سلمان گفته بود این موجود میچرا حاج

نند، یعنی خطر اینقدر نزدیک بود؟! و در نهایت فکرش ک جنای تسخیر داشت که آن شب و بدون هیچ مقدمه

شد دستانش های دیگر حاج سلمان معطوف شد، او چه از دست داده بود که یادآوریش باعث میبه حرف

بلرزند؟ چرا یک مرد مومن، ازدواج نکرده بود؟ بعد ذهنش متوجه همکار حاج سلمان شد، رضویان که در اولین 

ردی عجیب و غیرقابل تحمل بود، حاال فهمید که نامش ابوالفضل بوده، ولی عجیب مالقات، در نظر مائده م

ها و فکرهای آمد، با آن حالت خونسرد و ناخوشایند و آن نگاه خیره و پر از خباثت. این سوالمی او اسم شمر به

ان درباره طلوع عجیب و گوناگون، او را تا ساعت پنج صبح بیدار نگهداشت و بعد به یاد حرف دیگر حاج سلم

خورشید و عالقه پدرش به این پدیده افتاد، برخاست و دوباره طرح طلوع را آغاز کرد. به عشق پدرش هم که 

 رساند. سرانجام ساعت شش و ربع بود که خواب به سراغش آمد...شده بود، باید اینکار را به سرانجام می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل بیست و پنجم

 عهد

تنها کسی نبود که نتوانست بخوابد، در دامداری، ابوالفضل رضویان هم با حالی پریشان، مدام آن شب مائده 

رفت که درگیر موضوعش ی میجنمدام ذهنش به سمت  رفت. در افکار گوناگونی غرق بود،باال و پایین می

ها پیش، ل، همان موجودی است که ساجنشد که این گذشت، یقینش بیشتر میشده بود. هر لحظه که می

باعث مرگ مادرش شد و طوفانی را در زندگی او به پا کرد. حس انتقام وجودش را فرا گرفت، آتش خشم، او 

را به دام  جنکرد، باید آن سوزاند و از سوی دیگر، اشتیاقی سوزنده در خود احساس میرا از درون می

 انداخت، حتی اگر....می

اگر اینکار به قیمت جان دختره تمام شود، باید انجام شود. ولی خواست در ذهن به خود بگوید که حتی می

رحمی را تا خواست بیدانست. شاید نمیهرکاری کرد، نتوانست این جمله را ادا کند. چرا؟ خودش هم نمی

 اما چرا؟ داد.این حد پیش ببرد، شاید هم حتی فکر به خطر افتادن آن دختر، آزارش می

 ممکن بود...

 شد...، نباید ممکن مینه ممکن نبود

 متمرکز کرد... جندوباره ذهنش را روی موضوع 

کرد، او زندگیش را به خاطر همین عهد، در دامداری حبس کرده به یاد عهدش افتاد، هرگز نباید فراموش می

را یک خود را برای انتقامش، آماده کند. حاال چد ها کشیده بود و تمرینات سختی کرده بود تا بتوانبود، ریاضت

 توانست دلش را بلرزاند و خللی در اراده فوالدینش وارد کند؟!نگاه ساده، دو چشم سیاه، می

ای را دید، برگشت و با حاج سلمان سرانجام تصمیم گرفت داخل برود تا شاید گرم شود، در این لحظه سایه

او را با تکان سر داد و حاج سلمان پاسخ « بخیر استاد.شب»رو شد. با خشنودی لبخندی زد و گفت:روبه

 «هنوز بیداری؟»پرسید:

 چی شد؟! ،تونستم بخوابم، خبـ نمی

 .اش از اشتیاق آکنده بودشد و چهرهبا اشتیاق منتظر پاسخ حاج سلمان بود، موهای چربش در باد جابجا می

د و سرد بالفاصله ابوالفضل با همان لحن خونسر« نگران خانم جاوید هستی؟!»حاج سلمان پوزخندی زد:

دختر »حاج سلمان با لحنی پر از شیطنت و شوخی پرسید:« کنم، استاد...از شما بابت این فکر تعجب می»گفت:

 «پرسید؟!خودتون که دیدینش، چرا از من می»ابوالفضل با همان لحن سرد گفت:« جذابیه، نه؟



ال به درجاتی از تقوا رسیدم که هیچ روزتر از منه. من دیگه پیر شدم، و در عین حـ چون سلیقه تو و نظر تو به

 ای به چشمم نمیاد، ولی ظاهرا برای تو اینطور نیست...زیبایی فانی

تصمیم داشت، پاسخ ندهد،  چیزی که بارها دیده بود. دید،ابوالفضل در لحن استادش، حالتی از خودپسندی می

خوام به عهدی کنم برای اینکه میدنبال میاستاد، من اگر مشتاقانه این ماجرا رو »ولی بعد از کمی مکث گفت:

حاج سلمان، دست در جیب کتش کرد و مجسمه کوچک درخت را از جیبش بیرون « که بستم، عمل کنم!

کنی، دونم که بهش عمل میدونم و میعهد تو رو می»جای اولش گذاشت: کشید و روی طاقچه، درست سر

شی، ولی بعدش چی؟ بهش فکر کردی؟ بعد از اینکه انتقامت میرو از پا در نیاری، آروم ن جنتو تا وقتی اون 

ای مکث کرد، به طرف ابوالفضل برگشت و ادامه لحظه« ...باشه جنهمون  جنرو گرفتی، البته اگر این 

 «خوای چکار کنی؟بعدش می»داد:

سری تکان داد و  .شاید برای هر سوالی پاسخی داشت، مگر سوالی که به بعد از انتقامش داللت کند ابوالفضل،

کمی دیگر  «بهش فکر کن، مائده دختر خوبیه...»حاج سلمان پاسخ داد:« دونم، بهش فکر نکردم...نمی»گفت:

البته، اون کمی ترسوئه، شاید هم حق داره، با دست پس میزنه و با پا »به ابوالفضل نزدیک شد و ادامه داد:

کرد. هنوز به تشخیص من اعتماد کار رو می همین پیش میکشه! اما خب، شاید هر کس دیگری هم که بود،

 «نداره...

در پیش گرفت، ابوالفضل  و استراحتش راهش را به طرف اتاق مخصوص عبادت با گفتن این حرف، و

رفت حاج سلمان در حالیکه همچنان به طرف اتاقش پیش می« نگفتید که امشب چه اتفاقی افتاد؟»گفت:

ابر سیاهی »وقتی برگشت که درب را ببندد، افزود:« افته...زودی اتفاقاتی میهنوز هیچی نشده، ولی به »گفت:

 و درب را بست و ابوالفضل را با افکار مشوش، تنها گذاشت...« داره نزدیک میشه...

، آقای مرادی و همسرش، شیک و مجلل آقای جاوید که حاال به مائده ارث رسیده بود، در خانه ظهدر همان لح

چقدر »کرد گفت:دن، برای خواب بودند. آقای مرادی درحالیکه بالشتش را زیر سرش تنظیم میمشغول آماده ش

معصومه « یادش بود... کامال جالب، فقط یکبار حاج سلمان رو دیده بودم، چندان یادم نبودش، ولی اون منو

شماره تو رو راستی حمید، این حاجیه، چجوری »بود، پرسید: طالیش خانم، که مشغول باز کردن دستبند

 «راست گفتیا! باید بعدا ازش بپرسم...»آقای مرادی در این لحظه با تعجب پاسخ داد:« داشت؟

ای کشید آقای مرادی هم خمیازه« کرد؟دیدی چجوری به مائده نگاه می»معصومه خانم با لحنی مرموز گفت:

معصومه « مان آدم باتقواییه...فکر بد نکن، خانم. حاج سل .خب، دختر دوست دوران بچگیش رو دیده»و گفت:

مگه نگفتی یکبار بیشتر ندیدیش، پس چجوری اینقدر با اطمینان میگی آدم »خانم رو به او برگشت و گفت:

چون همون روز که دیدمش، موقع اذان ظهر، من و اون خدابیامرز، به حاج »آقای مرادی پاسخ داد:« باتقواییه؟!

معصومه خانم با اخم به لبان « ل کشید تا چهار رکعت تموم شد!سلمان اقتدا کردیم. حدودا یک ساعت طو

 «این چه ربطی داره؟!»آقای مرادی چشم دوخت و گفت:ان خند



ـ بعدا که رفت، دربارش حرف زدیم، آقای محترم شما و دوست من، ازش کلی تعریف و تمجید کرد! گفت که 

ای که دوران جوونی و نوجوونیش رو اونجا کارگری کرده، دامداریکوشی تونسته توی اهل کار خیره و با سخت

 بخره و برای خودش دامداری مستقل بزنه...

 ـ اون اصال چرا اومده بود؟

 ارحام، خیلی روشنه...ـ صله

گذره، تا االن یاد خانواده دوست قدیمیش نبود؟ تازه، من خودم شش ـ از مرگ مجید، بیست و شش سال می

 مجید زندگی کردم و هیچوقت اون اسمی از سلمان نبرد.سال با 

اش هیچی گفت، من که دوستش بودم، اصال از خانوادهاش هیچی نمیـ اون خدابیامرز، هیچوقت درباره گذشته

 دونستم...نمی

ـ خانواده که نداشت، یعنی پدر و مادرش توی جوونی مرده بودن، وقتی اومد خواستگاری من، با معرفش که 

 آقای خیر بود و آشنای آقای من بود، اومد.حاجیه 

 ـ چقدر دقیق خاطره خواستگاری اونو یادته، شک دارم من بدبخت رو اصال...

 ـ بحث رو عوض نکن، حمید! اون چرا اومده بود؟

 ـ بابا اون بدبخت پسر نداره، فکر اینجوری نکن!

 کنه، اون به یه دلیلی اومده بود...ـ اینا منو قانع نمی

جور دوست داری، ولی  هر»ای مرادی که از این بحث خسته شده بود، روی چشمیش را گذاشت و گفت:آق

معصومه خانم، دیگر حرفی « کرد!یادت باشه، شوهر خدابیامرزت، آدم شناس بود و اون حاج سلمان رو تایید می

 قراری عجیب...، نوعی بینزد، بلند شد و چراغ را خاموش کرد. اما خودش نخوابید، حس عجیبی در وجودش بود

 قرار بود و نگران...دانست، فقط بیعلتش را نمی

 

 

 

 

 

 



 فصل بیست و ششم

 کشمشمی

مگه جلسه خیریه  !؟خوابیچقدر می»:دید ار آقای مرادیتوسط کسی بیدار شد که  شن دادن بدنابا تکمائده 

از مشکی  ی آقای مرادیهاناگهان چشم« ...خوب نیساصال ببخشید حالم »:مظلوم گفتمائده، « رو یادت رفته؟

 «!بگو کمکت نکنن»:به قرمز تغییر کرد

ش یهاو دستآقای مرادی تبدیل به باشلقی سیاه شد،  سفید ی، موهامائده با حیرت و وحشتی عجیب برخاست

اگه خودمون حلش کنیم،  تابهتره از کسی کمک نگیری »:بوده تغییر کرد صدایشو حالت  و متعفن نیااستخو

 «کنم!می عوضام رو قرار باشه بازیکنای جدید بیان، منم شیوه

و  است خوابدر هنوز  ،فکر کردمائده وارد شد،  آقای مرادیکشید و از خواب بلند شد که  مائده جیغ بلندی

 شناترس خشک شده بود. به زور آب ده از شدت یشهالب« جلو نیا!»:، فریاد زددسر و کار دار اجنههمچنان با 

کنم خوای، نیا، خواهش میجلو نیا، آخه چی از جون من می»:صدای بلندتری فریاد زد و دوباره با قورت داد ار

م زمزمه او آرگرفت  ار یشهانهانشست و ش شکنار آقای مرادی تبدیل شد که گریهکم فریادها به کم« !نیا

 این حرفبا مائده « ...تونه بهت آسیب برسونه، من تا ابد کنارت هستمنمی، نترس، کسی دخترمنترس »:کرد

 ....احساس آرامش کرد

صدایی شد؛  روروبهقرمز رنگ  یهایدفعه با چشم یک که ددریاب انگاه کرد تا بیشتر آرامشش ر به آقای مرادی

 جیغی کشید و بهمائده « ابد بسوزی! کنم که تاولی اگه کمک بگیری، جوری داغت می»سرد و خشن گفت:

 پایین رفت. اها رو پله ش فرار کردیهاسرعت از زیر دست

خانه خالی بود، مدتی با ترس به اطرافش نگاه کرد و سرانجام، فهمید که هیچکس غیر از خودش در خانه 

ت به حاج سلمان، دانست باید چکار کند. خواسنیست. وحشت سرتاپایش را فرا گرفت، حاال تنها بود و نمی

 زنگ بزند، ولی کارت ویزیت را در طبقه باالیی جا گذاشته بود و حاال دیگر جرئت نداشت به اتاقش برگردد...

 اما چاره دیگری نبود...

 خونرویش، گویی با تشت، ، روی دیوار روبهندامات م ها باال رفت و وارد اتاق شد،م از پلهاآر ،گویان بسم اهلل

ای از اطراف دیوار به پایین سرازیر شده و کنار چهار گوشه اتاق، حوضچه خون. وحشت کرد، پاچیده شده بود

 تشکیل شده بود...

 محکم به هم کوبیده شد و ،که باز گذاشته بود ادر ر ناگهان،که  به طرف میز آرایش رفت تا کارت را بردارد،

چه کسی دستش را گرفته و بدنش را خشک  دید؟ نمیدن بخورانست تکاتوگرفت؛ چرا نمی ار شدستی، دست

بهت فرصت دادم که از کسی کمک نگیری، ولی ظاهرا من رو هنوز »:شنیدا ر ییفقط صدا حرکت کرده،و بی



آن صدای تیز و بار  این، دنست حرف بزناتو، حتی نمیشنید ار یو صدای خنده چندش آور« جدی نگرفتی...

عی تو کشتنت ، لذت واقهستی که بخوام سریع راحتت کنم از اونی ربهتتو خیلی »لحنی غضبناک گفت: باسرد، 

 «!نیست، تو زجر دادنته

را باز کرد، از خرید  که در دید ار عصومه خانمن اتاق برد. مبالکبه طرف  ار ائدهکشید و م ار شم دستاآرماو آر

ایستاده  نبالککه روی نرده ائده ن نگاه کرد و با دیدن مابه ساختم .بود در دستش، دو نان سنگگآمده بود، 

ی جنبه  مائده نه شد، توجهاوارد خ سرعتو با  ها را روی زمین انداختنان، صورتش کوبید ی، محکم روبود

محکم به  ار ائدهو بعد م «...کشمشمی نه؟ داری، دوستش»کشید: ار یشموهاکه بود جلب شد، ش کنار که

پیچید، اما این درد، بدتر از درد حرفش نبود، ش کمر درو درد شدیدی  دعقب هل داد که باعث شد بیافت

 ؟!دبکش ار درشداشت ما ؟ قصددرشما؟ بود چه کسیکشمش منظورش از می

خواستی ! تو که نمی؟کار کنییخواستی چمی»:مدآ مائده سیمه وارد اتاق شد و سریع به طرفسرا عصومه خانم،م

در دل . دتراض کناع درشبه حرف ما نستاکه نتو حال بوداینقدر بی مائده« خواستی؟!خودت رو بکشی، می

 ام در میونه؛ نکنهاومدم، اما حاال پای خانوادهفقط به خودم بود یه جوری کنار می خدایا! اگه این آزارها»گفت:

در آغوش  او را محکم خیره شد و درشدوید و به ما یشهابا این فکر اشک به چشم« ؟!هواقعا مامان رو ازم بگیر

 «...مامان خیلی دوست دارم»:کشید یشهابه ریه اش ریو بو گرفت

، منم دوست دارم»:نوازش کرد ار ی اوش موهارحلقه کرد و با دست دیگ ائدهم دور ادستش رمعصومه خانم، 

 ....شودغافل  او ای ازخواست لحظهکرد. نمیمی شانهاداشت دیو درشفکر نبود ما« !عزیز مادر

 تونیم حرف بزنیم...، دخترم، با هم حرف بزنیم، االن که حمیدرضا و بهنود نیستن، راحت مییا بریم پایینب -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل بیست و هفتم

 ضربه مهلک

ان دست عصومه خانم،که م ند. روی مبل نشستندن رفتهم به طبقه پایی و با گرفتا ر مائده دستمعصومه خانم، 

 «؟جانم مامان»مادرش، کرد: زدههای غمچشم در ینگاهمائده « دخترم؟»:گرفت ارمائده 

فهمم که دخترم می ی هست به من بگو، من مادرتم، خوبکنم این فقط یه بیماری باشه، هرچفکر نمی -

 ...مریض نیست

همه چی درست میشه فقط یه کم دیگه منو  ،مامان»:اختپایین اند ار شبا ناراحتی و شرمندگی سرمائده 

شاید »:نوازش کرد ار شزد و دست مائده نی بهاجلبخند بی« .گمچی رو بهت می تحمل کن، وقتی تموم شد همه

 ن دید. سعی کردشااطراف اهایی رپیچید و سایه شسر در غرش ن صدایادوباره هم« ...تا اون موقع دیر بشه

احساس  سر، ند، از پشتاچسبا به او ر شنزدیک شد و تقریبا خود او تر به. بیشدباش درشما م و مواظباآر

 ...آن موجود است.به  نست که این سرما متعلقادکرد و میسوز و سرما می

کنند. تصمیم گرفت، زدن التیام پیدا میها فقط با حرفهای حاج سلمان افتاد که برخی از زخمدوباره یاد حرف

ترسید و برای ، مینجوا شد شگوش درن بالک هایی که رویحرف ، ازز طرفیا مادرش بگوید،همه چیز را به 

 همه چیز را تعریف کرد...پس داد. همین باید به مادرش اخطار می

کم ها شروع شد، کماول تنها از رد شدن سایهگفت،  ندرخ داده بود یشروزی که این اتفاقات جدید برا از

فتن، های مختلف قرار گرموقعیت درها، بدل شدن آدمند، گرفت ید که با گذر زمان جانشنیی نامفهوم میصداها

 حاج سلمان و شاگردش ابوالفضل رضویان...دیدار با 

کرد که کم وانمود میا دستیهای مائده را باور کرده معصومه خانم، کمی ترسید ولی مشخص بود که حرف

و  دفرستایش داخل موها ار شبه حد انفجار رسیده بود، دست تاین خاطرااز هجوم  شسرباور کرده. مائده 

 شود. پاک شدهنده از ذهنفکرهای آزارها و کشید تا این سوالا ر یشکمی موها

صدای « ...قربونت برم آروم باش،جان،  مائده»:خارج کرد یشاز داخل موها ار انشبا نگرانی دست معصومه خانم،

 ار شدلشوره عجیبی تمام وجود اما .کرد و لبخند زد شانداخت، نگاهی به مادر ائدهم دارش چنگ به دلبغض

هم حلقه بست،  ائدههای ماشک داخل چشم عصومه خانم،م های پر از اشکمگرفته بود، با نگاه کردن به چش

، فقط قربونت برم نگران نباش»:در آغوش گرفت تر از قبل،محکما دوباره، و ر شمد و مادرآپایین  یشهااشک

ترسم این خونه یا شما برین یا من، می خودت باشی. از قول بده، قول بده حواست به خودت باشه و مراقب

و از شر این ماجرا خالصم  هکه کمکم کن هست ن، حاج سلمان؟ ماماهشما نیار سری ترسم! بالیمامان! خیلی می

 «...اینجا نباشیمکنه فقط یکیمون فقط برید، شما یا من، فرقی نمی ،هکن



ا بریم؟ تو کجا بری؟ ما کج م،الهی قربونت بر»:گرفت و از خودش فاصله داد ارهای مائده بازو معصومه خانم،

به سرعت  ی مائدهاشک ها «...ایم باید کنار هم باشیم تو هر سختی که شدهدهنواخا شه همه ما یهاصال مگه می

مامان »:دست گرفت ا درر درشهای مادست داد و یکی ازن ابه چپ و راست تک ار ش، سردمدنآپایین می

 «...آروم بشه مه چیز رو بگم فقط برید تا اوضاعتونم هجونم، باید برید، باید برم، نمی

و داداشت  ، حمیدرضاه، به هیچ وجه. امکان ندارهائدنه م»:قاب گرفت ار ائدهم ش صورتانبا دستمعصومه خانم، 

مائده « !رضایت بدن محاله من تو رو تنها بذارم چی بهشون بگم؟ اصال اونا همخوای خبرن، میهم که بی

 دستی بهدندگی خودش است. دانست که مادرش هم به یکمی ،از حرص به بیرون فوت کرد ار شنفس

نگید. اگر پرسیدن  بهنودو  عموحمیده، نرید من میرم. چیزی هم به باش»:کشید و از جا بلند شد یشهاچشم

 «.، برگشته انگلیس..دونمچه می ،رفته یدگکجام ب

رفت باید می ،رفت و مشغول جمع کردن وسایل شد شتنها گذاشت و سمت اتاق ،با بهت ار عصومه خانمم

بالیی سر  بهتر از این بود که ،شدها مینا، حتی اگر آواره خیابودنداشت که بر اجایی رویالی شمال، حتی اگر 

 ...د.یبیا شاخانواده

ه، تو بری من دق ائدله بذارم بری، یعنی چی؟ بسه ممحا»د:کر شمد و اخم کرده نگاهآباال عصومه خانم م

خوام ، مامان نمیغیر از اینجا هر جامیرم ویالی شمال، »مائده پاسخ داد:« !داری بری؟ کنم، اصال کجا رومی

خوام یه بالیی سرم بیاد، تو چیکار  میمن اصال»:لرزید ی معصومه خانمهالب« ....خوامبالیی سرتون بیاد. نمی

 «!کجا بری فدات شم؟ ،مجیدی، یادگاری تنمی پاره، تو دخترمی ،داری؟ تو فقط باش

دانست که اگر فقط یک می نداشت، مادرش را دارها و گوش دادن به صدای بغضطاقت دیدن اشکمائده 

و بالفاصله و با  دسر انداخت و مانتویی پوشیرود. سریع شالی به دقیقه دیگر بماند، پایش سست شده و نمی

صدایش بزند، خود را به درب خانه  و حتی سرعت نور، از اتاق خارج شد و قبل از اینکه مادرش فرصت کند

 رسانده بود...

؟ دکشمی ار شچه چیزی انتظار ودنست از در حیاط که بیرون برادمدن، نمیآبه سرعت پایین می یشهااشک

خیس از  صورت. گرفتانس میژگشت، باید سریع آافتاد که سوییچ ماشین را نیاورده، ولی نباید برمییادش 

 ، از حیاط خارج شد،خود جلب نکندبه  ار هاو همسایه های کنجکاو مردمتا نگاه کامال پاک کرداشکش را 

زهره « کار کنم؟!یبا این چ»با خود فکر کرد: .رو شد که گویی همان لحظه رسیده بودپشت در، با زهره روبه

ه را دست ردانست که باید سریع زهمائده می« خوبی؟ ، مائده جان،المس»اول تعجب کرد و بعد لبخندی زد:

 «...ممنو»به سر کند:

، فقط انست این صدا رادند، نمیام ماتمنیمه شرسید، حرف شنه به گوشابا شنیدن جیغ خفیفی که از داخل خ

 ؟هم شنید زهرهخودش شنیده یا 



 !باشه فتادهنی نیومد؟ خدایی نکرده اتفاقی ه شمابه نظرت صدای جیغ از داخل خون ائدهم -

 د...راه افتا شهم پشت سر زهره، دوید نهاو به سمت خ یا بسم اهلل گفتبا شنیدن این حرف، 

داخل مستقیم به  ،زدیصدا ما ردرش مدام مامائده در طول حیاط، سه بار به زمین افتاد و با عجله برخاست، 

 ...شد یشروروبه از حرکت ایستاد و مات ،ای که دیدصحنه با رفت و هاپلهخانه و به سوی راه

به پشت  مائده افتاده بود! خون غرق در هاروی پلهبود،  شمشت درنه ادر حالیکه چاقوی آشپزخ عصومه خانم،م

یا »:رفت عصومه خانمپیدا کرد و سمت م ااما زود خودش ر ماتش برده بود، ائدهبدتر از م زهره نگاه کرد، شسر

 «!چی شده؟ ،امام حسین

نگاه کرد،  شزده مادربه چهره وحشت ودند،میخ زمین کرده ب ار یشانگار پاها د،نست بکناتوحرکتی نمیمائده 

 ...دیدمی ااین وحشت ر اوانگار فقط 

من کشتمش، من... »ا شنید:احساس کرد، صدای همراه با خشمش ر جسد مادرش باالی سرا جسم سیاهی ر

 یآورچندش ی قهقهاو باز صد« !من کشتمش، من.. ها.اکاری کنه، متنفرم از این دلسوزیخواست برای تو فدمی

به اورژانس  ،مائدهبیا یه کاری بکن »:شنید ار زهرهفریاد  ایاز هم فاصله گرفت، صد یشهابه گوش رسید؛ لب

 «!دهداره جون می بزن؛زنگ 

 ...نفهمید چیزی رتیره و تار شد و دیگ نش، دنیا مقابل چشماشبا صدای مادر شبا شنیدن اسم خودمائده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل بیست و هشتم

 سیاهی فراگیر

 آنجا اتاق خودش بود...آشنا بود،  یشباز کرد، فضای اتاق کامال برا ار یشهاچشم

زل زده  مائده اشکی به هایکه با چشم دید، متعجب نگاهش کرد کنار تخت ا، راشداییزنو  نداچرخ ار شرس

تعجب  فاطمه خانمکمی باال کشید، از بودن  ار شای کرد و خودسرفهمائده « بیدار شدی دخترم؟»:بود

گرفت و با صدای  ائدهبرای چند ثانیه از م انگاهش ر، او« کنید؟ مامانم کجاست؟بله، شما اینجا چیکار می»:کرد

 «؟!مادرت»:پرسید یدارخش

 نست دلیل این سوختنادسوخت و نمییش میلرزید، گلو شچیزی ته دل ،فاطمه خانم از لحن مبهوتمائده 

، شنیدن زهره ، دیدنرفت؛ داشت بیرون میگذشت یشهاع درست مثل یک فیلم از مقابل چشم؟ وقایستچی

 لعنتی! چه اتفاقی افتاده؟ سیاهجسم بود،  خونمادرش غرق صدای جیغ، 

 ...بود اشداییزن شوک حرف در اوچرخید و می مائده وار دور سراین جمله پروانه (مادرت فوت شده)

م حکایت صبر اهای گوشه چشمش هر کدهای زیادی مادری کرده بود، چروکسال یش، مادری که براشمادر

ش و بهترین موسیقی اها خستگیش طنین سالیصدا کرد.یادآوری می ائدهبه م اش ریهاو سختی کشیدن

تجربه ا ب راحت رآغوشش یک خوا درکرد و احساس می اقطعا آرامش ر بود؛ و با بوییدن تنش مائده زندگی

 ....کردمی

شوخى »:خندید بلندمائده لبریز از اشک بود،  یشانهاچشمها آمده بودند، همه همسایه، همه به جمع نگاه کرد

مامانم  زهره،»:رفت زهرهاز روى تخت بلند شد و به سمت « !کجایى مامان؟ ،مامان بیا، بیا دیگه !قشنگى بود

 «خواد غافلگیرم کنه...می بگو دیگه، شاید هم زهره؟ مگه نه؟ کنههام بازی می؟ حتما داره باکو

چرا نیست بهم خانم؟ شما بگید مامانم کو؟  رقیه»:رفت ، همسایه و دوست نزدیک مادرش،مخان رقیهه سمت ب

فاطمه زهره، ریخت، چهره ناراحت  شاروى گونه یشهاباال رفت و اشک یشصدا« !؟چه اخالق گندی دارمبگه 

 ، دوستدخواست باور کنبود، ولى نمى شمادریکردن مهر تایید به بیمی شترحم نگاه و بقیه که با خانم

 ....دخواب باشک تمام اینها ی ،داشت

 ...خواستمی ار درشزد و ماصدا زد، ضجه میا ردرش صدا زد، گریه کرد و ما ار ادرشجیغ زد و ممائده 

. مائده با قرمز بودگریه،  شدتاز ش نگرفت، چشما ار یشهانهاو ش مدآ مائده د وارد اتاق شد، به سمتحام

د حام« ...شم خوام بیدارکن! بزن تو صورتم، مید اینا چى میگن؟ تو بگو دروغه، تو تکذیب حام»حالی زار گفت:

زمان مد و همآمىای شوم روى زمین نشست و ضجه زد، صداى خنده مائده طاقت نیاورد و از اتاق خارج شد،

 «دیدى کشتمش؟»:گفت که تیز و سردداى ص کی



رفته  شعزیزترینر دیگ شنید،نه صداهایی که می و دیدمهم نبود، نه چیزایی که می ی مائدهبرا چیز هیچ ردیگ

 ...بود کرده ار کارش جن، دش نگران باشیکسی نبود برا ربود. دیگ

« !به خاک سیاه بنشونمش این کابوس سیاه رو خورم،قسم می»با بغض، دندان روی هم سایید و در دل گفت:

ها قطع شد و گریه صدای. گذشت اشروییسایه بلندی از دیوار روبه ،زد، احساس کرد ا در دلتا این حرف ر

با  پوش راموجودی سیاهو  نداچرخ ار شسر شنید، خود کنار ار ایمشمئزکنندهای صدای خنده برای لحظه

 ...خندیدمی ائدهوضعیت م ، بهخندیدیمآن موجود ، فاصله کمی از خود دید

 بست، توانایی دیدنا ر یشهاچشم ناخودآگاه ریخت و شدل ، درخشم هر دودیدن این صحنه ترس و  بامائده 

 باشد... که حاال سزاوار اذیت شدن هکرد نست چکاریادحتی نمیاو نداشت، خیلی سخت بود،  ار این موجود

روی  ار یشهادست پیچید، شگوشدر بار هزارم  ، برایبچه لعنتیدخترن آصدای گریه  ،ن حالاهم در

چی بسه؟ تازه »آمیز گفت:سرد با لحنی مضحکه صدای« !بسه»:فریاد زد، ذاشت و با تمام وجودگ هایشگوش

 «ت...شروع ماجراس

اما  ت،آره شروع ماجراس»:مد و بلند خندیدآ شصورتم نزدیک شد و اخم روی ه ناخودآگاه به ی مائده،ابروها

توجهی به « !رو از بین میبرم تومسیر بمیرم! اما  این یحتی اگه تو، کنممی ! نابودتتونه برای من بلکه برای 

 ...«الهی بگردم»،  «دیوونه شده»،  «بیچاره»گفتنمی یش،هانکرد، با دیدن خنده شهای اطرافآدم

سرازیر یش هاکه از چشما هایی ربیرون کشید. اشک امانتو مشکی ر وکمد رفت  های بلند به سمتبا گام

ها پایین رفت. از پله بو با شتا انداخت هم روی سر اکرد، شال همرنگش ر شتن اپاک کرد و مانتو ر اشد رمی

تر به حاج سلمان باید سریع به طرف در رفت و خارج شد. د،جمع شده بودنشان نهاخدر  به افرادی که توجهبی

 گرفتند...را می جنن آکرد، باید مراجعه می

آقای مرادی شنید، بلند شد و ایستاد،  اای پای کسی رپوشید که از پشت صدمیا ر یشهاحیاط کتونی در

 بود؟ هقرمزش برای چ های! پس چشمدکننهم گریه کرده بود؟! مردها که گریه نمی وقرار گرفت. ا شکنار

با  انش رافقط آب ده ،چیزی نگفتآقای مرادی « عموحمید....»:ش زدیبا بغض صدا شافکار توجه بهبیمائده 

 باال آورد و دور ار شحرکتهای بیدستمائده نیز، گرفت،  آغوش در ار ائدهمد و مآنزدیکتر  .صدا قورت داد

 ا...صدکرد ولی بیهم گریه می آقای مرادی! بخش بودآرامشعجیب  ش اوآغو در گریهحلقه کرد.  آقای مرادی

آقای « ...من رو ببر پیش مامان»:نگاهش کرد د،آلوهای اشکو با چشم فاصله گرفت آقای مرادی م ازاآرمائده، 

« ...هتحویلمون بدپزشکی قانونی تا فردا باید صبر کنیم تا »د:قورت بده انفس عمیقی کشید تا بغضش ر مرادی،

در آن طرف حیاط، آقا مهرداد، شوهر زهره، و  که دید ار هنودشدت گرفت، از دور ب مائده گریه ،حرفاین با 

 چند نفر دیگر سعی داشتن آرامش کنن...



شوکه شده بود. اصال »:لب زدآقای مرادی « ...در عذابهقدر دونه چخدا می طفلکی بهنود،»:بغض گفتمائده با 

داشت. خودکشی یاورد. حق هم ن نابه زب ان کلمه رآ« ...و عصومهشد. اصال کی باورش میشه؟ منمیباورش 

 ...خانواده با آبروی آنها و برای معصومه خانم کلمه سنگینی بود. برای

« الو؟»اول خواست رد تماس کند، ولی با دیدن نام رضویان، بالفاصله پاسخ داد:»موبایل حامد زنگ خورد:

« چطور؟!»د:حامد با تعجب پرسی« ات خبر داری؟از دخترعمه»شنید:صدای خونسرد رضویان را از آن طرف می

چون حاجی درباره اون هشدارهایی داد، همین دیشب گفت که ابری سیاه داره بهش »صدای خونسرد ادامه داد:

 «نزدیک میشه...

لرزید، بلندتر از حد معمول صدای رضویان که از اضطراب می« ابر سیاه اومد، کار خودشم کرد!»حامد بغض کرد:

عمه رو »آمد، پاسخ داد:د با اشکی که از چشمش بیرون میحام« درست بگو ببینم چی شده؟»شنیده شد:

و بعد تماس قطع شد، حامد « چطور ممکنه؟!»صدای رضویان بعد از چند لحظه مکث شنیده شد:« کشت...

دانست که شارژ موبایل او تمام شده یا اینکه رضویان تماس را قطع کرده بود، چون بالفاصله با مهرداد، نمی

 د و بهنود را به اتاق برده و آرامش کنند...مجبور شد همراه شو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل بیست و نهم

 درد و عذاب

هم  نشنید؛ اما فرقی صداییر ن شب، دیگآو عجیب بود که  د،نست بخواباو نتو گریه کردا تمام شب رمائده، 

و مشکل غیرقابل باوری  عذابکوهی از درد و  و بود ائدهافتاد، افتاده بود و حاال منداشت. اتفاقی که نباید می

؟ اما حتی هشد شچرا این بالها گریبانگیر که نستادنمی ؟ه استگرفتارش شد و چگونه چرا نستادکه نمی

؛ حس جدید و ناشناخته کی ،کشیدچیزی شعله می شقلب در اعماقهم، انگار  های روحیبدترین لحظه در

 خشم و انتقام... حس نفرت،

عصومه عالم کرد. شواهد واضح بود! ضربه چاقو به سینه، اثر انگشت مخودکشی ا اپزشکی قانونی، نتیجه  قطعی ر

آورده بود، همه و همه دقیقا با این موضوع مطابقت وارد حتی زاویه برخورد و فشاری که  روی چاقو، و خانم

های برآن نهاده و در میان انبوه پروندهاداره پلیس هم از خدا خواسته، این پرونده را مهر خودکشی داشت. 

 فراموش شده در انبار، دفن کرد...

های اطرافیان سوال یک طرف و ادرشمرگ مشد. اما برای مائده، این زخم نه التیام یافتنی بود و نه فراموش می

 ...همه آزاردهنده بود دادند، همه وهایی که به هم مین بدتر جوابآ، و از رطرف دیگ

 اششانه دوست دیرینهروی  شروی مبل نشسته بود، سر زهره، در آغوش آقای مرادی و حامدمنتظر  مائده،

دنیا چه  ردیگ درش،، بعد از مادبسته بود تا چیزی نبین یش راها، چشمدست گرفته بوددر  ار شدست بود و

 !چه چیزی ارزش نگاه کردن داشت؟ داشت؟ ایقشنگی

کسی  .نداشت ات رامایلی به پاسخ دادن به این تعارف، اما تشنیدمی اها رگفتنسالم و علیک و تسلیت  صدای

آهی کشید و با بغض جواب  زهره« !آخه چی شد؟ چرا خودکشی؟»:مقدمه پرسیدنشست و بی زهرهکنار 

 «...دونیمچی بگم واال؟ خودمون هم نمی»:داد

صبوری ایشون رو مثال  کرد؟ ما همیشه تویمونه، کی فکرش رو مها میخدا بیامرزدشون، آدم تو زندگی -

 ، آخه مشکل مالی هم نداشتن که دست به اینکار بزنه....زدیممی

در ی خبر ندار از چیزی که»وید:نش و بگاده در د، دوست داشت بکوبهدبد اخواست جوابش رمی شدلمائده 

ن داد و با اتک ار مائده نهاش زهرهانداخت و  به تکاپو اها رخانم ،اما صداییاالل گفتن مردی «!موردش حرف نزن

 .از خودش فاصله داد ار مائده «...جنازه مامانت رو آوردن»:گفت

 ،نه خودامیت از خ نه آورده شد تا به قول معروفاوی دوش مردهای خانواده به داخل خر عصومه خانم،جنازه م

کنار جنازه نشست و خواست زیپ کاور مائده  گذاشتند وزمین  ا،جسد ر آقای مرادی، با اشاره. دخداحافظی کن

ه! بذار آخرین تصویری که از مامانت تو ذهنت داری، همون ائدنه م»:د مانع شدحامکه  دکن باز اسیاه رنگ ر



از صحنه »:گفت ،بود شبا فریادی که ناشی از گریه کردن و پس زد اد رحامدست مائده با ناراحتی، « ...باشه

 «!هست؟ ،ش که بدتر نیستخونغرق به 

درست حامد »:نشست مائده کنارآقای مرادی، « ...آره هست، بازش نکن»:پیش آورد ابا سماجت دستش رحامد 

 «...میگه، باز نکنی بهتره

 ...ای که دیدم بدتر نیستکنید چی میشه؟ از اون صحنهفکر می -

مائده نشست،  شدست زمان رویهم حامدو  آقای مرادیکه دست  دبه قصد باز کردن کشیده بو اکمی از زیپ ر

تا بفهمه اش کرده، شرحهتیکه شده، پزشکی قانونی شرحهبدنش تیکه»:ضجه زد آقای مرادین کرد، انگاهش

صدای گریه سایرین در صدای گریه مائده گم شد. از « ائده...بازش نکن مروان گردان مصرف کرده بوده یا نه، 

خالص کند و به سمت جنازه مادرش  فاطمه خانمآن طرف، این بهنود بود که سعی داشت خود را از دستان 

 گذشت...ها نمیبرود. شرایط بسیار بدی شده بود، گویی ثانیه

مائده بلند کنن که  اجنازه ر ، کمکش کرده وخواستاز دو مرد  با اشاره آقای مرادی که شرایط بهنود را دید،

 انه مائدهروی ش یک پیرزن،دست « ...نه، نبرید»:دورش حلقه کردا ر یشهاو دست انداخت درشروی ما ار خود

روی کاور  ار شن داد و صورتابه شدت تک ار شسرمائده « ...آمبوالنس بهشت زهرا دم در منتظره»:نشست

 «اس، من هنوز از مامانم دل نکندم، آخه چجوری باور کنم؟زندهمامانم نمرده، »:کشیدمی

شد و تر قراربی« !برای همیشه رفت عصومه، ممتردخ دل بکن»:قرار گرفت دست آقای مرادی روی سر مائده

، دجدا کنن جسداز  ار ائدهسعی داشتند م دیگر هم چند نفر« ....تونمواااای، واااای خدا، سخته، نمی»:جیغ کشید

بذار »:نجوا کرد شه بود که زیر گوشزهرند، در آخر اچسبمی درشبیشتر به ما ار شخود زد وفریاد می اما او

 «!مامانت عذاب بکشه؟ یخواابدیش قرار نگیره روحش در عذابه، تو که نمی ، تا تو خونهائدهببرن م

 شد، و جدا شد...می ؟ باالخره که باید جداهنبود! ولی آخرش چ ائدهبریدن هم کار مخواست، اما دلنه نمی

ال اله اال  گفتند، و در آخر یا زهرا ره روی زمین گذاشتند وکه بعد از سه بار باال بردند و دوبا درشبه جنازه ما

شکسته درهممغموم و ، زدحرف می درشانگار با خود ما .کرد کردند، نگاهگویان روی دست از خانه خارج می اهلل

 «!واقعا رفتی؟ ،مامان»زمزمه کرد:

مخاطب  ار ائده و بهنودکنان مگریهطاقت نیاورد و با صدای بلند  ،فاطمه خانمهای بهنود بلندتر شد، صدای ناله

اکبر مرده ، کاش با علیدیدمرو اینجوری نمی و شماها رفتمبرم، کاش من می ونالهی قربون دلت»:قرار داد

 روی زمین نشست و به تلخی گریست... ،بهنودکشید و برد.  بهنودز کنار ا را ، مادرشدحام« ...بودم

کاش واقعا . دمبتال کرده بود، داشته باش ار ائدهبه دروغ م دحامای که ن بیماریآخواست حاال می دلمائده در 

سی وکاب هر چند این خواب همها خواب بود، این دید، کاش همهدر عالم توهم می را پارانویا داشت و همه اینها

 ...رفت. اما افسوسهولناک به شمار می



 راهی بهشت زهرا گیهم انجام داد و بعد از تشییع جنازه، ازده، تمام کارهای تدفین رگیج و غم آقای مرادی،

چه چیزی باید به ن شاخود ندنستادن، نمیآبدتر از  ؟ وندیوبگ هچ یانباید به فامیل و آشنا ندنستاد. نمیندشد

 ؟!ندباور داشته باش

ساخته  شدست کرد و کاری ازبه دست خاک سپردن، فقط نگاه می ی مائدههامقابل چشم ار معصومه خانم

 ندشدریخته می شهایی بود که روی قبر مادربه خاک شنگاه خشک شده بود. ش همنبود، حتی چشمه اشک

 تا علت دکردنبررسی می ار آنهاشنید که ریز و درشت زندگی می اها رزنکهای خالهپچپچ هایش،و گوش

 .دفهمنب ار عصومه خانمخودکشی نکرده م

دار مردم»:گفتهمیشه می ش، اما مادرگم بشن از اینجا برن ویدو بگ دن فریاد بزناخواست سرشمی شدلمائده 

 .گذاشتجگر مین روی ادند ش،کرد، باید به خاطر مادرداری میباید مردم «دخترم ،باش

آقای ، ندداشت ،کردنشماآر و چند نفری سعی درزد داشت ضجه می بهنودند، ابین جمعیت چرخ ارش نگاه

مائده  .ریختمی اشک مردانه و آرام رفت و گاهیبهت می درشد و می ائدهاهی شبیه مکه گ دیدمی ارمرادی 

 ار اوهمه کمر  این داغ بیشتر از که نستادمی ین آن دو وجود داشت، به خوبی آگاه بود،عمیقی که ب عشقاز 

 است... کردهخم 

د، حاج سلمان با پیراهنی مشکی و کتی طوسی، در بودن نفر کنارش دوکه  د کشیده شدحامسمت  ش بهنگاه

مائده  تفاوت، در سمت چپ حامد ایستاده بود.سمت راست حامد ایستاده و ابوالفضل با همان چهره خونسرد بی

 ...، با نگاهش پاسخ دادکاویدمیا ر شکه داشت عمق وجود حاج سلمان رادو چشم 

 ،نشست یشوی بازودستی ر های سرد داد،به خاک ار شو نگاه ها برداشتدست از نگاه کردن به آن چشم

 «...کنی؟ نریز تو خودتچرا گریه نمی»:رو شدروبهزهره های پر از اشک با چشمش را برگرداند و نگاه

 م!ذاره نفس بکشسنگ راه گلوم رو بسته، نمی، یه چیزی مثل قلوهزهرهتونم نمی -

 ...شیآروم می ،گریه کن، گریه خوبه -

حاج سلمان  گرفت و به اکرد، رد نگاهش رنگاه می ای ررسمت دیگ ی زهره،هاو چشم د،نگاهش کرمائده 

. ش دادهمراهاند و حامبه  ار شقورت داد، نگاه ار شناآب دهمائده « د ایستادن؟حاماینا کین کنار »:رسید

 ائده و زهرهش روی میهاکه مردمک چشم ببیند توانستیبه راحتی م ارحاج سلمان  نگاه نافذم ه هنوز

 چرخید.می

نام حاج سلمان را  خواستو می داد زهرهبه  ار شکشید، نگاه شترهای خشکروی لب ار شخشک نازب مائده

برخورد کرد،  شانگار نیرویی مثل یک اشعه به بدن، اما به زبان بیاورد و بگوید از دوستان قدیمی پدرش است

. ویدچیزی نگ حاج سلمان،رفت و ندا داد که از هویت شکل گر درونش، ن نامحسوسی خورد و حسی داتک که

 «ه ما زل زده؟پیرمرده کیه؟ چرا اینجوری ب اون»زهره دوباره پرسید:



زهره سری تکان داد و بیشتر سوال نکرد، « از سهامدارای کارخونه است...»مائده شانه باال انداخت و گفت:

بار پیرمرد با رضایت لبخندی  هرچند انگار قانع هم نشده بود. مائده دوباره نگاهی به حاج سلمان انداخت، این

 چنان آرام و سریع که حتی حامد هم متوجه رفتنشان نشد... زد و به آرامی، همراه ابوالفضل از آنجا دور شد.

بار میام قبرستون، حس بدی  هر»گذشت، خطاب به حاج سلمان گفت:ابوالفضل در حالیکه از میان قبرها می

استاد، ما »ابوالفضل پرسید:« کیه که خوشش بیاد؟!»حاج سلمان پوزخندی زد و گفت:« کنم...پیدا می

کنم فرصت کافی برای اقدامی فکر نمی»ای باال انداخت و گفت:حاج سلمان شانه« کنیم؟تونستیم مداخله نمی

استاد، من نسبت »ابوالفضل چند قدم دیگر برداشت و بعد از کمی سکوت گفت:« داشتیم و استفاده نکردیم...

 «به چی؟!»چندان مشتاق، پرسید:حاج سلمان با لحنی نه« به این ماجرا مشکوکم...

قادر نیستن مستقیما، چاقو بدست  اجنهدونید که خودتونم می»نگاهش را به حاج سلمان داد و گفت:ابوالفضل 

کنید ممکنه فکر نمی»حاج سلمان همچنان سکوت کرده بود، ابوالفضل ادامه داد:« بگیرن و کسی رو بکشن...

خوای نتیجه بگیری از این حرف می»حاج سلمان سری تکان داد و گفت:« پای یه عامل انسانی وسط باشه؟

ابوالفضل با لحنی عصبی « کنم؟!تباه میشنکشته و من این همه سال دارم ا جنکه مادر تو رو هم، اون 

حاج « تونم بپذیرم که اون آشغال، تسخیر شد و مادرم رو کشت...درباره مادر خودم حرف نزدم، می»گفت:

پس چرا شک داری؟ ممکنه بازم بحث تسخیر »بود گفت:رویش خیره سلمان با رضایت، در حالیکه هنوز به روبه

 «بوده باشه...

 ـ تسخیر کی؟ یعنی مائده تسخیر شده و مادرش رو کشته، بعدم چاقو رو توی دستش گذاشته؟

 ـ نه، مائده تسخیر نشده، ولی شاید خود اون خدابیامرز، قبل از مرگ شده باشه.

 رفتم، شاید چیزی پیدا...خونه اونا میشد یه بار به ـ این هم احتمالیه، ولی کاش می

ه، نه یه انسان که اثری از خودش به جا جنشه، چون چیزی وجود نداره، طرف مقابل ما یه ـ چیزی پیدا نمی

 بذاره...

رو قبرستان شده بودند، او ابوالفضل، سری به تاسف تکان داد، از قطعه خارج شده و وارد مسیر ماشین

حس  ؛بشم ونتونم مانعشدونم و اینکه نمینمی جنههمه مدت، بازم چیزی درباره ااینکه بعد از این »گفت:

پس یعنی من عمرت رو »رنگ خشم داشت، گفت:حاج سلمان با لحنی که ته« کنم عمرم رو تلف کردم...می

ون خونه بمونی و وقتی هجده سالت شد، بندازنت بیرون و توی خیابذاشتم توی اون یتیمتلف کردم؟ باید می

من همیشه قدردان شما بودم و هستم، »ابوالفضل با لحنی که سعی داشت مودبانه باشد، گفت:« گدایی کنی؟

 «ولی...

 ـ اگه قدردان بودی، دیگه ولی، معنی نداشت...



رو بگیرم و نابودش کنم، قبلش ازش بپرسم  جنخوام اون ام، میـ معنی داره، این تنها دلیلیه که هنوز زنده

 و مادرم اونکار رو کرد و حاال چرا با مائده و مادرش...چرا با من 

 کنه، چی داری که بگی؟ـ اگه بهت بگم، نابودی اون موجود، دردی رو از تو و مائده دوا نمی

 شه...کنه؟! حداقل اینکه دیگه شرش کنده میـ چطور دوا نمی

دوباره لحنش « که بیفته، افتاده... شه، دیگه برگیولی هیچ چیز عوض نمی»حاج سلمان با لحنی دردمند گفت:

ها پیش افتاد و برگ زندگی خانم مرادی، امروز افتاد. شاید برگ زندگی مادر تو، سال»را مقتدر کرد و گفت:

حاج سلمان « شاید اون موجود یه بالیی سر مائده بیاره؟!»ابوالفضل جمله حاج سلمان را ادامه داد:« فردا...

چرا مدام این »ای درنگ کرد و با سردترین لحن ممکن گفت:ابوالفضل، لحظه «نگران شدی؟»ایستاد و گفت:

 «سوال رو با سوال جواب نده!»حاج سلمان پوزخندی زد:« کشید؟بحث رو پیش می

گم، من هیچ حسی ندارم، چون در طول زندگی یاد گرفتم به هیچ چیز دلبسته ـ یکبار و برای همیشه می

 شم!نشم، و نمی

زهرا خارج شدند، بعد از چند قدم که از بهشت« !باشه، حق با توست، من تسلیمم»دید و گفت:حاج سلمان خن

اره، این وظیفه توست که ذاون موجود تمام تمرکزش رو از این به بعد روی ذهن مائده می»حاج سلمان گفت:

بگیر تا بهت  دستم رو»حاج سلمان دستش را جلو آورد و گفت:« چطوری؟»ابوالفضل پرسید:« کمکش کنی...

 «بگم.

و حاج سلمان، دست دیگرش را در جیب کتش ابوالفضل دست دراز کرد و محکم دست حاج سلمان را گرفت، 

 ..فرو کرد.

 ای بعد، آن دو نفر هم، غیب شده بودند...هیچکس آن اطراف نبود، لحظه

 

 

 

 

 

 

 



 امفصل سی

 یذموجود مو

 سالن...یم ها رو ببرمهمونید ه بیا بریم، باائدم -

نود، پشت ماشین نشست و در صندلی فرو . بهندو به طرف ماشین رفت گفت خطاب به آقای مرادی اىباشه

ولی در . که کنار بهنود بنشیندرفت عقب  بطرف در به. مائده دلش برای تنها نشستن بهنود سوخت، رفت

کرد. مائده ه دستانش نگاه میهدف داشت بنگاهی به بهنود انداخت که بی ؛کمال تعجب دید که در قفل شده

بدون حرکت  نشست. آقای مرادی، و در سمت شاگرد را باز کرد« ...خواد تنها باشهالبد می»با خود فکر کرد:

 منتظر بود، اما منتظر چه چیزی؟

 عموجان،»:گذاشت اشنهاروی ش دستمائده زل زده بود.  به جلوو با نگاه خشکی  قفل شده ناش روی فرمنادست

سکوت  درماشین سرانجام شروع به حرکت کردند. « ...آره دخترم، خوبم»:ای گفتبا صدای گرفته« خوبین؟

 ،نداشتا های فامیل ر، با اینکه اصال حوصله نگاهندزودتر برس که کردفقط دعا می مائده بدی فرو رفته بود،

 .سکوت آزاردهنده ماشین بود ولی بهتر از

، حاال فقط یک فکر کردفکر می درشکرد و به مامی نقطه نگاه کفقط به ی د،نست بخورانتوموقع ناهار هیچی 

کرد، ی که مادرش را کشته بود. باید احضار و نابودش میجنن آشد، انتقام، انتقام از در ذهنش مدام اکو می

 توانست نابودش کند...اگر می

می ولی مدام ابه آر ددار ب تاالردر باال آورد که دید ار شن خورد، سرادر همین حین احساس کرد چیزی تک

. با عصبانیت کردمیباید زودتر فکری مائده  ه بود،در آورد اشورش ر ! اینجا بود؟! این لعنتیودشباز و بسته می

 ....دن در نگاه نکنآبه  ردیگ ،فشرد و تصمیم گرفت محکم روی هما ر یشهاو کمی ترس چشم

 معصومه خانم را تنهاهیچوقت  که ه بودندقول داد گی. انگار همندرفتبه بهشت زهرا می ، هر صبح،روز پانزده

دست بهنود به طرف قبر بروند، ولی بهنود دستش را کشید و جلوتر رفت  در خواست دستمائده می !ندذارگن

در آن لحظه به دانست چرا بهنود اینقدر سرسنگین شده، اما و پشت سر آقای مرادی روان شد. مائده نمی

توانست کرد. اینقدر به این قطعه آمده و رفته بودند که حاال تمام جزئیاتش را از بر بود و میچیزی هم فکر نمی

 با چشمان بسته، بر سر مزار مادرش برود.

آقای مرادی  . بعد، هر یک در دل مشغول درد و دل کردن شدندندن فاتحها، بعد از خوندهمگی دور قبر نشست

. مائده ماند و خاک مادرش، در وان شدف خرما رفت تا خیرات کند، بهنود هم همراهش بدون حرف، ربا ظر

ودکشی ننگ خ ی آخرش همهمه سال با شرافت زندگی کرد جونم، بمیرم برای غریبیت، این مامان»دل گفت:

. ین من خودکشی نکردهامان نازنکنم که مثابت می گیرم و به همهبهت زدن. قربونت برم، خودم انتقامت رو می



وقتی  کنم، االن بیشتر از هررو به خاطر اینکارش، مجازات می جناگه الزم باشه، حاضرم بمیرم ولی اون 

تر از اونیم که بتونم اینکار تونم بکشمش یا اینکه ضعیفدونم که میخوام بیاد سراغم، تا بکشمش. ولی نمیمی

 «و بگیرم...ر ترو بکنم، برام دعا کن تا بتونم انتقام

آقای  کردگرفت، فکر می قرار شانهاش یکه دستی رو زدحرف می درشدل با ما درریخت و م اشک میاآر

بدتر از همه  ،کردحس می اهنوز سنگینی دستی ر .نجا ندیدآ اهیچکس ر، ولی ، برگشتدباشن مرادی یا بهنود

 گفت، د! زیر لب بسم اهلل رحمان رحیمکرسرکوب می ار کشید و ترسفریاد میش ن خشمی بود که درونآ

و  اهنوز حضورش ر ،ودتر ایستاده ببرداشته شد ولی انگار کمی عقب شانهاسنگینی دست از روی شبالفاصله 

 کرد...حس می سنگینی نگاهش را

ن ؟ اما ممکبوده حقش کرد نست چه بدی درادخواست؟ نمیمی هچ ردیگ ،که گرفته بود ار شمادرآن موجود، 

بیشتر از این  ردیگ، بود. خدایاشده ن اشکسته و داغ . به معنای واقعی کلمهدروبیا شسر تواندنبود از این بدتر ب

 ؟ودقرار بود بش هچ

وی صندلی عقب کز کرده ربار مائده  این .ندبرگرد ند کهز یک ساعتی که گذشت، تصمیم گرفتباالخره بعد ا

 آقای مرادیزده ای غمهآینه به چشم از شکرد. نگاهدرد می د و افکار گوناگون،شدی گریه به خاطر شبود و سر

 ؟ امیدی نبود!ددوباره اوضاع به حالت عادی برگرد شدافتاد، کی می بهنودو در کنارش، به سر افتاده 

 دوست داری برگرده؟ -

ن جمله درست آنبود؛ اما ش کنارند. هیچکس ابه سمت راست برگردا ر شن صدای زیر، فوری سرآبا شنیدن 

، توجه آقای مرادی را جلب کرد، از داخل آینه بود خیلی ناگهانی چرخیده چونگفته شده بود.  شزیر گوش

به  ییکه دوباره صداد سردرگم نگاهش کرد و خواست تایید کنمائده، « خوبی؟ دخترم مائده،»کرد:نگاهش می

الزم  یگهتازه د !گذرهبهش خوش می محسن کامرانی،و  پدرتاالن جاش خیلی خوبه. پیش »:رسید شگوش

 کرد...ریشخند می داشت مائده را« مادر مهربون! ،نگران تو باشه و برات دلسوزی کنه نیست مدام

، آقای کرد شه عقب چرخید و با چشمای گرد نگاهب بهنود« !شوخفه»:ناخودآگاه غریدمائده عصبی شد و 

، دکنباز  ار یشها، اخمبهنود نست موقع نگاه کردن بهانتومائده « !؟ چی گفتی؟مائده»پرسید:مرادی با تعجب 

اد یه چیزی افتادم. ببخشید یاد... ی»ورد:بیا شتوجیهی برای حرف تا به خود فشار آورد. مائده جا خوردبهنود 

 «...یداداش»نگاه کرد: اوبهنود رو برگرداند، مائده دزدکی به « ...عموجان

 ت رو هم دوست داری، نه؟برادر -

شو! شو عوضی! گمگم»:حمله کرد، نیده بودش اد شد. این دفعه به جهتی که صدا رمنجم یشهارگ در خون

درگیر  با فضای خالی آنها، توجه بهشنید؛ اما بیمی ار آقای مرادیهای و التماس بهنودصدای فریاد « ...ولم کن

 ...زد.چنگ می اشده بود و هوا ر



پسر مامان جونت دلش برای تازه اولشه. تازه شروع ماجراست. هرچی باشه، »:ی ادامه دادذن صدای موآ

خودشو گن االن همه میونی چرا؟ چون همیشه عذابش دادی. دشه... ولی برای تو نه، میمی تنگ کوچولوش

 «!از دست تو راحت بشه کشت که

نست تحمل انتو ردیگ« ...دخترک بیچاره وحشی»:هوا پرتاب شد، ریز خندید درهدف بی ائدهم وقتی مشت

کشمت... لعنتی!... باید می»:هیستریک داد زد و با حالتی بود. جلو پرید از دست داده ار شکنترل رفتارد، کن

 باز ار ، دردهای جلو نشسته بودنکه روی صندلی بهنود و اقای مرادی،و بدون توجه به فریادهای « ...بمیری

 ...دنشنوا منفورش ر تا صدای دندازیاز ماشین پایین ب ان موجود نادیدنی رآور شد تا کرد و حمله

تر شد و آخرین چیزی بلند ،جن شد و صدای ریشخند به بیرون پرت شخود ،انگیزن موجود نفرتآما به جای ا

 دیگر هیچ...و  ،دمدنآمی شن به طرفاهراسبود که هنود و ب آقای مرادیزده های وحشتچشم ،دیدمائده که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سی و یکم

 باالتر از سیاهی

از  او،دید که پشت به  را، زنی نگاه به اطراف کرد کی .از خواب بیدار شد کمرش، دربا احساس درد مائده 

 کمرش،ولی درد بیش از حد  .هد، او کیستتشخیص بد نستاتونمی مائده کرد،تماشا می اپنجره بیرون ر

گشت؟ چرا برنمی« ...خ... خانم»د:نیاز به مسکن دار د،اطالع بده تا به پرستار دش کنیکرد صدا شمجبور

خانم »:با صدای بلندتری تکرار کرد بند آورده بود، با این حال ار شنفس کمرش،شنید؟ درد نمی ار ی مائدهصدا

 «شه...می

از یاد هم  را شخود ، حتی اسمفراموش کرد ار کمرید و شوکه شد، درد ماس ائده،م ناده دربرگشت، حرف 

از  اای دیدنش رزد تا لحظهکرد و پلک نمیمی ن زن نگاهآرفت! فقط به  شهم یاد اهای این اواخر راتفاق برد،

 «...مانما»هد:دست ند

 او مبهوت بهمائده « !تو ،کشتیتو منو »:فریاد زد خشمگینی، با صدای ویدکامل بگ ار شحرفمائده ذاشت گن

من... من چطور  ،ولی... ولی مامان»:زد کرد؟ مثل ماهی بیرون از آب افتاده لب، واقعا اینطور فکر میزل زد

 «تونم تو رو بکشم؟می

 شسرمائده « !کشتی هر دوی ما روتو »در این لحظه محسن هم در آن سمت معصومه خانم ظاهر شد و گفت:

محسن با لحنی حق « ...کار من نبود ،باور کن من نکشتمت ،من نکشتمت مامان»:ن داداکبه چپ و راست تا ر

 دانست باید چه بگوید...مائده نمی« کنی که من رو کشتی؟!ولی انکار نمی»به جانب گفت:

رو هم  حمیدرضا و بهنودر تو بود، تو منو کشتی... تو کا»:کرد و خونسرد گفت شبا نفرت نگاهمعصومه خانم، 

من قاتل »:جیغ زدمائده کرد؟ نمی ش؟ چرا باوردخواست قبول کنچرا نمی« کشی... تو یه قاتلی... قاتل!می

و « !تو یه قاتلی... قاتل»ند:با سماجت تکرار کردمحسن و مادرش هر دو « ...نیستم... من کسی رو نکشتم

 «!من قاتل نیستم»:اما جیغ کشید ائده، مندشددور و دورتر می ند،کردتکرار می اکلمه ر طور که اینهمین

ی چیز»:گفتمیش گوشر ددید که  آقای مرادیآغوش  در ااز خواب پرید و خود ر شبا صدای جیغ خود

بود! همین  اتاقولی انگار واقعیت داشت! همین « ...س بود، من کنارتمه، خواب دیدی، فقط یه کابوائدنیست م

 ...پنجره و همین فضا

 آقای مرادیبا کمک . شدخیره  ند،ایستاده بود درش و محسنلرزید به جایی که مامی طور کهناهممائده 

میرم اطالع بدم به هوش اومدی »:فترفت گکه میبه سمت در رفت و در حالیآقای مرادی ، کشید دوباره دراز

، داد انتک ار یشمده بود؟ پاهاآ ش، چه بالیی سرکشدکرد کمرش تیر میمائده حس « ...ات کننبیان معاینه

 «چه اتفاقی افتاد؟!»قای مرادی برود، پرسید:آقبل از اینکه مائده، ند. شکر سالم بود اخدا ر



س دیدی، چون منتظر وشانس آوردی کاب»:وار گفتو توبیخ، برگشت داخل داد ناسف سر تکابا ت آقای مرادی

 تو عقلت کمه؟ شانس آوردی ،هائدگوشت! م یکی بزنم زیر بار توی زندگیم،، برای اولینباز کنیبودم چشم 

 گرنهو پیچیدم،رو کم کرد و به الین راست  ماشین سرعت ، مندادی وقتی تو اون حرکات رو از خودت نشون

 «!تو بود که مراسم عزاداریت برگزار بشه؛ چرا خودت رو بیرون پرت کردی؟ االن نوبت

آقای مرادی دستی به ریش انبوه سفیدش کشید و ، نگاه کردبه آقای مرادی سکوت  درگفت؟ می هچمائده 

که تو دخترش  شم، درستهرو دوست داشتم، من هم از نبودنش اذیت می عصومهمن هم مثل تو م»ادامه داد:

و ذهنمون نگه داریم، قلب  رو تو تونیم یادش، فقط میرفته عصومهم ،هائداما م بودی، ولی منم شوهرش بودم،

من و تو رو داره، با  عصومه،بعد از مرگ م .داشته باشیم هست! ما باید از این به بعد بیشتر هوای اونو هنوداما ب

دونم کنار بیا، می درتم، با مرگ مادختره ذره خودت رو جمع و جور کن ی کنی،کارها حالش رو بدتر میاین

 «کار رو بکن، باشه؟هم که شده این هنودبه خاطر ب سخته ولی

یکبار به  ! اما نه،ودشکه اینجوری می ستچی شدرد ویدبگ آقای مرادینست به اتوکاش می ،نستاتوکاش می

 رد...کاشتباه نمی رن اتفاق افتاد، دیگآگفت و  درشما

آقای مرادی  از ار یشرومائده « ...جوابم رو ندادی»:کشید مائده وار روی سرنوازش ادستش ر آقای مرادی

 «...باشه»:گرفت

زنم، شایدم شاهلل چیزی نشده، االن دکترت رو صدا میکمرت هم انخوبم،  دخترآفرین »:شنید اش ریفقط صدا

 ن داد.اسر تک ی آقای مرادی،هابه تایید حرف دکن یاینکه نگاهبدون مائده « همین االن مرخصت کنه...

شده، تسخیر  احضار جنکرد، تا ا حاج سلمان صحبت میین فرصت باول دربود،  گرفته اراش قطعی تصمیم

 مائده نگذاشت...و  شودانجام ب انهخ در شب قبل از مرگ مادرش درکه قرار بود  کاری بشه،

 !؟هست، یسترگ! از سیاهی که باالتر رنگی ن! حتی مچیز ترسید، از هیچنمی ردیگ

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سی و دوم

 حقیقت تلخ

ها، در رفت و کرد، چند نفر از مشتریهدف به بیرون داروخانه نگاه میپیشخوان نشسته بود و بیحامد، پشت 

دید. در این لحظه، وار، چیز دیگری نمیآمد بودند و او چنان در افکارش غرق بود که از آنها جز گذری شبح

ت پیشخوان بیرون ابوالفضل رضویان از درب داروخانه، وارد شد. حامد به خود آمد و سریع از پش

ها و داروسازهایی چنان با صدای بلند و با اضطراب این سوال را پرسید که سر همه مشتری« شده؟!چی»پرید:

 ها بودند، به طرف حامد و ابوالفضل، برگشت.که مشغول رسیدگی به مشتری

رج شد. حامد هم به و خودش جلوتر، خا« بیا بریم بیرون، حرف بزنیم...»ابوالفضل با نگاهی خونسرد، گفت:

ابوالفضل بدون « چیزی شده؟»کرد، حامد پرسید:ها نگاه میدنبال او روان شد. ابوالفضل به رفت و آمد ماشین

داغون شده، دیگه چیزی نیست »حامد سری تکان داد:« ات، خبر داری؟از دخترعمه»نگاه کردن به حامد، گفت:

 «ات چه خبر؟از قضیه عمه»ن خونسرد گفت:ابوالفضل با همان لح« که بتونه خوشحالش کنه...

 ای نداره...اون رو کشته، گفتنش هم فایده جنکنن که یه گن خودکشی بوده، درک نمیـ هیچی، همه می

کنی االن یه انسان تونه کسی رو شخصا بکشه، اگه این توانایی رو داشت، فکر مینمی جنـ عاقل باش حامد، 

 موند؟!هم زنده باقی می

 و شیطان و... جنکنی کار چی بوده؟ غیر از و فکر میـ پس ت

 ها باید جوابت رو بدن...ـ پلیس

گذره و ه از قتل پدرم میشش ماتونن گیج بشن! بیشتر از پلیس؟! اونا فقط می»حامد زهرخندی زد و گفت:

حامد سری « کشتن؟!پدرت رو هم »گرفته باشدش، پرسید:ابوالفضل، همچون کسی که برق« اونا هنوز هیچ...

گشت خونه، بهش پیش، یه نفر توی کوچه، بالفاصله وقتی پدرم داشت، شب برمی تابستون»تکان داد و گفت:

گفت، پدرم دشمنی گفت یه دیوونه حتما به پدرتون شلیک کرده! تقریبا هم راست میشلیک کرد. پلیس می

شنید، در یک لحظه مله اول، چیز دیگری را نمیولی ظاهرا ابوالفضل غیر از ج« نداشت، همه دوستش داشتن...

 و با عجله و شتاب، حامد را تنها گذاشت و رفت...« بینمت!بعدا می»رو به حامد گفت:

شب، فقط چهار ساعت خوابیده بود و آن ساعتی  پانزدهخوابی شده بود، در طی این مائده دچار بیآن شب، 

اب از او فراری شده بود. چشمانش سرخ شده و پایشان، گود هوش بود، غیر از آن، خوکه در بیمارستان بی

کشید، ولی بدتر از همه تصویر مادرش و محسن در سوخت و کمرش همچنان تیر میافتاده بود. در تب می

 رفت...ای از جلوی چشمانش کنار نمیکنار هم بود که لحظه



ها پایین رفت، نوری در هال دید، جلوتر از پلهبرخاست، از اتاق بیرون رفت، ساعت تقریبا سه نیمه شب بود، 

خوابی گویی او هم دچار بی. کردصدا، بازی میرفت و بهنود را دید که تبلت بدست، در تاریکی نشسته بود و بی

زدن با بهنود، دانست که بهترین زمان برای حرفشده و در طلب آرامش، مشغول بازی شده بود. مائده، می

خندی زورکی به لب آورد و چراغ را روشن کرد، بهنود سر باال آورد و مائده را دید، بعد همین لحظه است. لب

 بالفاصله، دوباره مشغول شد.

بهنود بدون هیچ حرفی، همچنان مشغول بود. مائده درست کنارش « چرا توی تاریکی نشستی؟»مائده پرسید:

یز گذاشت. بهنود حاال به دستان خالیش زل نشست، به آرامی تبلت را از بهنود گرفت، خاموشش کرد و روی م

خیلی کوچیک بودم که پدرم رفت، راستش خیلی چیزی ازش یادم »زده بود. مائده نفس عمیقی کشید و گفت:

بهنود « نمیاد، جز یه چندتا تصویر مبهم، ولی یه چیزی رو کامال واضح یادمه و اونم، مراسم خاکسپاریش بود...

 دهد.کرد، ولی معلوم بود که گوش مینگاه می تفاوت به دستانشهمچنان بی

خوایم که همیشه حفظشون دونم چرا خاطرات تلخ، هیچوقت از یادمون نمیرن، شاید چون خودمون میـ نمی

تونیم، دورش کنیم. به هر حال، من پنج سالم بود و هیچ درکی از کنیم، شایدم بخشی از وجودمونه و نمی

کرد، ها... هیچکدومشون مرگ رو بهم تعریف نمیها، خاکهای سیاه، گریهلباس های سیاه،هچمرگ نداشتم. پار

 روی فکرم که دیگه پدری ندارم... نزدفقط مهر تایید می

کنم. دونستم کجام و چیکار میگنگ شده بودم، اصال نمی»نگاهی زیرچشمی به بهنود انداخت، دوباره ادامه داد:

تونستن گریه نکنن. توی همین گیر و دار بودم که یکی لی خودشونم نمیچند نفر من رو از قبر دور کردن، و

 «های پدرم بود، صدام زد، اوهوی بچه، اون دیس حلوا رو بیار اینجا!بازاریا که از مشتریاز حاجی

دونستم چجوری گفت که میبچه بودم، وگرنه اگه االن کسی بهم اینو می»لبخند تلخی روی لبش نشست:

نفر دیس رو سریع برداشت و  به هر حال، مظلوم و مطیع رفتم سمت دیس، که یه دفعه یک !جوابش رو بدم

رفت طرف اون مرد، قبال دیده بودمش، چندباری با بابا اومده بود خونه ما، وقتی دیس حلوا رو گرفت جلوی 

خم و راست جاویده که وقتی زنده بود جلوش مجید  اون مرد، گفت، اون دختر اوهوی نیست، یادگاری حاج

 «شدین!می

اون موقع بود که از گنگی در اومدم، حس کردم گرمای وجود بابا رو توی »ای مکث کرد و گفت:مائده لحظه

حتی بعد از اون  بینم. اون مرد، عموحمید بود که انصافا این همه سال، پای همه چیز من وایساد.اون مرد می

تونم جای مامان رو پر کنم، چون در من نمی»گذاشت: دستش را روی دست بهنود« فاجعه پنج سال پیش...

 «دم هیچوقت تنهات نذارم!حد اون نیستم؛ ولی قول می

من »به مائده انداخت، دستش را از زیر دست مائده بیرون کشید و به تندی گفت: سراسر نفرت بهنود نگاهی

مان و ما راحت بودیم، االن که گشتی، اون موقع که نبودی، ماخوام! کاش هیچوقت برنمیاز تو هیچی نمی

ها رفت، و مائده با حیرت و تعجب و بالفاصله و با سرعت به سمت پله« م ریختی...ه برگشتی، همه چی رو به



دانست در واقع اصال نمی« بود؟ نه بهنود بود، مطمئنم، ولی... جناین »کرد، با خود فکر کرد:رفتن او را نگاه می

دانست و فکر . و بعد با حقیقتی تلخ کنار آمد، برادرش او را مقصر حوادث اخیر میها را زدچرا بهنود آن حرف

 کرد به خاطر کارها و رفتارهای عجیب او بوده که مادرشان خودکشی کرده...می

 «!از دست تو راحت بشه خودشو کشت کهگن االن همه می»به یاد صدای آن جانور موذی افتاد:

 ...گشتافق پدیدار می درای خیره شد و وقتی به خود آمد که خورشید داشت حال، به نقطهگنگ و بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سی و سوم

 سرقت بت چوبی

 انگیزرعبزهرا، فضای خالی و حالت متروک بهشت، رفت ادرشنه جدید مابه سمت خ صبح اول وقت، مائده

، اما مائده در چند نفر دیگر هم بودند که صبح زود بر سر مزار عزیزانشان نشسته بودندبا وجود اینکه بود، 

 درشخبرى از بوى ما رکرد، دیگ یشهان چشمامهم را و باز اشک روى قبر خوابید. نظرش، تنهای تنها بود

 !وجود نداشت دریما رد، گفتنش سخت بود ولی دیگگرمش نبو خبرى از آغوش رنبود، دیگ

حاج سلمان بود که ایستاد،  و با شتاب به طرفش برگشتبلند شد و  احساس اینکه کسی پشت سر اوست،با 

م، این یه دخترینقدر گریه نکن ا»کرد:در پالتویی بلند و مشکی، ایستاده بود و با چشمانی مهربان، نگاهش می

! جیگرم آتش دیدونکه نمى شماآخه »:کرد او م با بغض بهنگاهى توامائده، « ...واقعیته که باید باهاش کنار بیاى

 «ه...شد وجودم کندهکنم نیمه گرفته، احساس مى

زندگی باید قوی باشی، باید دیدت نسبت به »حاج سلمان با لحنی مقتدر که کمی هم تم دلگرمی داشت، گفت:

شی. یک لحظه، فقط یک افسرده می ه امیدت رو از دست بدیچون اگ تر و بازتر بشه، نباید ناامید باشی،قوی

رو از دست  کنن یا وقتی بچه بودن مادر و پدرشونفکر کن که توی بهزیستی زندگی می کسایی لحظه به

آنکه خونه زندگی کردم، بیمن از وقتی یادم میاد، توی یتیم .اینا جز خدا و خودشون کسی رو ندارن ،دادن

آنکه کسی دوستم داشته باشه یا من کسی رو دوست داشته باشم. ولی ذهنم رو روی هویتی داشته باشم، بی

کن  داری. سعی ت رویپدرنااما تو االن برادر و  اهدافم متمرکز کردم و با دستای خودم، خودم رو باال کشیدم.

 «...هات فکر کنی تا بهشون برسییشه قوی باشی و به هدفمثل هم

دانست که شاید ناپدریش هم مائده لبخند تلخی زد، برادرش که از او دلگیر بود و مائده در اعماق قلبش، می

مگر جز این بود که از بدو بازگشت مائده،  ؛دادهمین حس را داشته باشد. و تا حدودی هم به آنها حق می

دانست وجودش کرد، اگر مییب و غریب در آن خانه و خانواده، افتاده بود؟ مائده با خود فکر میاتفاقاتی عج

شد تا آنها در امان باشند. اما از برای خانواده، تا این حد خطرناک است، شاید با سرعت نور، از خانه دور می

 یک شیطان... خواست بماند و مقابله کند. حاضر به تسلیم نبود، نه در برابرطرفی، می

 «دیگه هدفی جز انتقام ندارم. باید انتقام مادرم و تهمتی که بهش زده شده رو بگیرم...»مائده به تلخی گفت:

 حاج سلمان، عصایش را بلند کرد و یک قدم، به جلو برداشت.

 ...کشییزیاد به این چیزا فکر نکن. خب؟ بیشتر عذاب م ،مـ دختر

 م کمکم کنید...خواتونم فراموش کنم، میـ نمی

 تونم برات بکنم.ـ من برای همین اینجام، که هرکاری می



حاج سلمان « رو تسخیر کنید... جنتونید اون یادمه گفتید می»هایش را پاک کرد و گفت:مائده با دست اشک

خیرش تونم تسمیشه، البته که میشه، اگر شرایطش فراهم باشه، اگه قدرت چندانی نداشته باشه، می»پاسخ داد:

کشتش، نه، نمی»حاج سلمان سری تکان داد و گفت:« کشتش؟این می»مائده با لحنی پر از خشم گفت:« کنم...

« ها فانی هستن، ولی عمر درازی دارن، شاید میلیاردها سال...هم مثل انسان اجنه البته کنه،فقط ضعیفش می

حاج سلمان بلند « بالیی سرتون نمیاد؟کنید؟ اونوقت شما اون رو توی خودتون تسخیر می»مائده پرسید:

های تخیلی دیدی! نه دخترم، بذار برات مثل اینکه زیادی فیلم»اش قبرستان به لرزه درآمد:خندید، از خنده

 «توضیح بدم...

به این معنیه که ازش سلب اختیار کنی، محدودش کنی به  جنتسخیر »روی سنگ قبری کنار مائده نشست:

یک بعد خاص. مثال مثل یه بت یا چیزی شبیه این، چیزی که قبال هم اتفاق افتاده، و من سخت دنبال پیدا 

حاج سلمان « زنین؟از چی حرف می»مائده پرسید:« کردنش بودم ولی ظاهرا یکی قبل از من پیداش کرده...

 «اش برمیایم.الزم نیست ذهن تو رو درگیرش کنم، خودم و ابوالفضل از عهده»ت:سری تکان داد و گف

 کنم بهم دربارش بگید...ـ ولی ذهنم درگیرش شده، خواهش می

دونم چرا، ولی در نهایت تصمیم رو احضار کنن. نمی جنموفق شدن یه ها پیش، چند نفر یهودی، ـ مدت

توی یه  جن ؛آمیز بودموفقیت ،ونشون رو از دست دادن. ولی کارگرفتن اون رو تسخیرش کنن و سر اینکار، ج

ها دونستم اون بت کجاست. ردش رو سالبت چوبی گیر افتاد. دیگه قادر به جابجایی نبود. اما من دقیقا نمی

پیش در قزوین زدم، ولی وقتی به اونجا رسیدم، متوجه شدم که به یه موزه توی تهران منتقل شده. یه کم 

 تحقیق کردم، دیدم ورود به موزه غیرممکنه، برای همینم، فراموشش کردم تا اینکه... دربارش

 ـ تا چی؟

ـ توی روزنامه خبر سرقت از موزه رو خوندم، اینکه یه نفر وارد شده و نگهبان رو هم کشته و فقط یه بت چوبی 

 کردن...ارزشه چون سطحی نگاهش میها بیارزش رو دزدیده، از نظر رسانهبی

 ـ کی ممکنه دنبال این بت بوده باشه؟!

، چیزی بدونه، دنبالش میره. وسوسه شیاطین جنالبته اگه درباره قضیه  ؛ها، هرکس بنا به یه دلیلیـ خیلی

 که براش مهمه، فریب میده... یخیلی ریزه، هرکسی رو با چیز

سلمان لبخندی زد و در تایید حرف حاج « کنه...دونم که چطوری اینکار رو میآره، می»مائده به آرامی گفت:

های گوناگونی هست. یکی رو با قدرت، یکی رو با ثروت، یکی رو با گرسنگی و فقر، یکی بله، روش»مائده، گفت:

درست « عدالت؟!»مائده با چشمانی گرد شده پرسید:« وجدان، یکی رو با عشق و یکی رو با عدالت...رو با عذاب

ن باز کرد تا پاسخ دهد که در یک لحظه، سکوت کرده و از کنار مائده بلند حاج سلمان دها .شدمتوجه نمی



هایشان را کرد چیزی از حرفشد. مائده سری برگرداند، ابوالفضل در بیست قدمیشان بود و ظاهرا وانمود می

 نشنیده...

حاج سلمان سری خم کرد و پاسخ « استاد. ،سالم»ابوالفضل، بدون توجه به مائده، خطاب به حاج سلمان گفت

نکه وارد مکالمه آن ایداد. مائده با خشم نگاهی به ابوالفضل انداخت، از اینکه سالم نکرده بود ناراحت نبود، از 

از »حاج سلمان لبخندی زد و گفت:« فرمایشتون رو انجام دادم.»دو شده بود، عصبانی شد. ابوالفضل ادامه داد:

د سریع مکالمه را تمام کند، هابوالفضل مثل کسی که بخوا« ...خوندیمادرت فاتحه میطرف من هم برای 

 دور شد. ،و از آن دو« متشکرم، بیرون قبرستون منتظرتونم...»گفت:

مائده دوباره « نمرده، به قتل رسیده.»حاج سلمان لبخندی زد و گفت:« مادرش مرده؟»مائده پرسید:

مائده « اگه خودش بخواد، بهت میگه...»به عقب برداشت و گفت:حاج سلمان قدمی « چطوری؟»پرسید:

حاج سلمان لبخندی « بکنه... به من فکر نکنم حتی دلش بخواد یه سالم خشک و خالی»پوزخندی زد و گفت:

که کسی خونه  وقت هی»:بحث قبلی را رها کرد و گفت کرد،تر میزد و در حالیکه شال دور گردنش را محکم

 «بده که بیام...نبود، بهم خبر 

 ـ نباید توی خونه شما انجام بشه؟!

تقریبا مائده امیدوار بود که اینکار زودتر انجام شود و اگر الزم بود در خانه خودش، احضار انجام شود، به این 

کردند. حاج سلمان، در حالیکه در معنا بود که باید تا روزی که آقای مرادی و بهنود، از خانه بروند، صبر می

سپس لبخند « بهتره همون جایی انجام بشه، که دیده شده.»رفت، گفت:ار مائده، به آرامی راه میکن

نگران نباش، مطمئنم که ناپدریت، خیلی زود به زندگی عادیش ناچار »بخشی به مائده زد و گفت:اطمینان

 «کنم.میشه برگرده، تا اون روز، برات دعا می

ای حاج سلمان، شانه« خواید برسونمتون؟ ماشین دارید؟می»داد و گفت:شناسی تکان مائده سری به نشانه حق

لنگان، سپس جلوتر از مائده، راه افتاد و عصازنان و لنگ« ندارم، چون نیازی بهش ندارم...»باال انداخت و گفت:

توبان تهران خواست تا اواسط ااگر ماشین نداشت، چطور می .گر بودپیش رفت. مائده با تعجب رفتن او را نظاره

 گرفت.نه حتما تاکسی می به کرج، برود؟ با پای پیاده؟!

 تصمیم گرفت، زودتر به خانه برگردد...بیش از این فکر نکرد و 

 

 

 

 



 فصل سی و چهارم

 احضار

 از دستا ر آنها رتا دیگ دباش آقای مرادی و بهنودبه  شنده و خسته فقط سعی داشت همه حواسادرم ،مائده

آقای مرادی آن روز به کارخانه برگشت سرانجام، وقتی  .نداشتحاج سلمان خبری از  روزی بود کهچند . هدند

تماس  حاج سلمانبا شان بیاید. به خانه حاج سلمانکه  به وجود آمداین امکان  و بهنود هم مدرسه رفت،

که راس ساعت کرد و گفت اعالم موافقت حاج سلمان مده گفت، خیلی زود آگرفت و از موقعیت به دست 

 آید.یازده همراه ابوالفضل می

ش همراهی ها هم طبق معمول، صداها و سایهحاج سلمان بودنشسته بود و منتظر  تاب داخل حیاطروی مائده 

 ..بود و بس. نفرت و انتقام ی که داشت،تنها حس ،ترسیدنمی رعادی شده بود، دیگیش برا د، اماکردنمی

 جن حضور از جا بلند شد، برای باز کردن در ؛چه کسانی پشت در هستندنست ادصدای زنگ در بلند شد. می

ی انشست و لحظه یشروی مچ پا دستی، رفت که حس کرد. به سمت در ورودی میکردحس می شاطراف ا درر

 و حاال سراسیمه وارد شده معلوم نبود چطور کهحاج سلمان از درد افتادن بود و چهره نگران  ائدهبعد فریاد م

 کرد...اما سرد و خشک فقط نگاه می ، ابوالفضلمدآمی ائدهم به طرف

ش نا. زبودش نست از جا بلنداتوانداخته بود که نمی ائدهروی م خود را جنآن سنگین شده بود، انگار  ائدهم بدن

پیچونده  مائده آتشی بود که دور مچ حلقه جن سوخت، انگار جای دستمی یشو دور مچ پاها قفل شده بود

کرد، شبیه چیزهایی که ابوالفضل در اولین مالقات، حاج سلمان، اصواتی نامفهوم را از گلویش خارج میبود؛ 

 هااین همه و سبک شد. ن خوردابه شدت تکد مثل کسی که از بند رها شده باشزمزمه کرده بود، ناگهان مائده 

 ...کسری از ثانیه اتفاق افتاد در

کشید، اعالم کرد مائده در حالیکه به سختی نفس می« حالت خوبه؟»زانو زد و پرسید: حاج سلمان کنار مائده

که خوب است. در این لحظه، از گوشه چشم دید که ابوالفضل بسیار آرام و بدون هیچ جلب توجهی، داشت 

 شد.گذراند، در صورتش حالتی از رضایت دیده میاطراف باغ را از نظر می

گاه بدنش مائده، دستش را تکیه« کنی بتونی بلند شی؟فکر می»طاب به مائده پرسید:حاج سلمان بلند شد و خ

حاج « ...برای چی اومدیم اینجا؟ خب شروع کنیم دیگه»کرد و نشست. ابوالفضل، با صدایی نسبتا بلند گفت:

این حالش همیشه »گفت:آمیز مضحکهابوالفضل با لحنی  «...بعد ،بذار حالش جا بیاد»:اشاره کرد به مائده نسلما

مائده از اینکه جلوی آنها خود را ضعیف نشان بدهد، بیزار بود، « !، حال این با منیدهمینجوره، نگرانش نباش

ش نگران نگاه حاج سلمان،« ...اممن آماده»ابوالفضل، با قدرت ایستاد و گفت: حرف از به خصوص بعد

 «...ای؟ رنگت مثل گچ شدهمطمئنی آماده»:کرد



من »بگوید:آرامی  نست با صدایافقط تو ،های خشک شدهحالی قورت داد و با لببا بی ار شناآب دهه، مائد

 چطوری به من میگی حالت ،تونی حرف بزنیتو حتی نمی»:کمی باال برد اش ریصداحاج سلمان « ...خوبم

ع خوبه دیگه! ما هم کار رو شرومیگه حالم خوبه، حتما »:ریشش کشیدتفاوت دستی به تهبی ،بوالفضلا« !خوبه؟

 «کنیم...

و با گفتن این « باید در جایی اینکار رو بکنیم که هیچ نوری نباشه، زیرزمین مناسبه...»حاج سلمان گفت:

اما باز هم دید که  کرد، حرکت او های آهسته پشت سرهم با قدم ائدهو م حرف، به طرف زیرزمین خانه رفت

 کرد....های باغچه را جستجو میابوافضل با نگاهش، میان خاک

اش کرده بود. مائده خواست برود و کلید انباری زدهزنگها، رنگ بود که گذر سالآهنی قرمز درب انباری، دری 

هر  ورا پیدا کند، که در کمال تعجب، درب باز شده بود. حاج سلمان نگاهی به مائده انداخت و لبخندی زد. 

چند وقته که کسی »ا کشت:ر سوسکش چند یبا پا حاج سلمان؛ ندخاک شدرد زیرزمین پر از گرد و وا سه

بدون  مائده خواست بگوید که آنها هیچوقت در انباری کاری نداشته بودند ولی ابوالفضل« اینجا پا نذاشته؟

« م!امن کامال آماده ،شروع کنیم، استاد خب باید»:گفت اینکه مائده دهان باز کرده بود تا پاسخ دهد،توجه به 

 ..زد.مائده با تعجب به ابوالفضل نگاه کرد، به نظرش او چنان مشتاق بود که چشمانش برق می

کنم، ابوالفضل. ولی لطفا آروم باش تا بتونیم درست کارمون رو من عطش تو رو درک می»حاج سلمان گفت:

حاج . هندبد ن هیچ توضیحیقصد نداشت انها هم ظاهرآآورد و ن سر در نمیاشیاهاصال از حرفمائده « بکنیم..

مائده « شاید بهتر باشه شروع کنیم.»گرفته نشست و خطاب به مائده گفت:سلمان روی یک کارتن خاک

اش را خورد و سر به زیر جمله« بله، دیگه حاضر نیستم عقبش بندازم، یکبار این اشتباه رو کردم...»گفت:

اگر آن شب مانع حاج سلمان نشده بود، االن مادرش زنده دانست، شاید انداخت، هنوز هم خود را مقصر می

 بود، آقای مرادی خوشحال بود و بهنود هم از مائده متنفر نبود...

است چه پیش بیاید، اما بیشتر از اینکه ترس داشته باشد، خشمگین بود. داشت  نست قرارادمیاصال نبا اینکه 

 ..حساب با آن موجود بود.شد و حاال زمان تسویهبه پایان ماجرا نزدیک می

که الزم  اباز کرد. انگار تمام وسایلی ر ابا خودش آورده بود ر که اای رگوشه زیرزمین زانو زد و کوله ابوالفضل

 د. درست مثل یک تعمیرکار کارکشته که همواره مجهز است.آورده بودن نا، با خودشدداشتن

چنان قدیمی که  یکتابآورد و روی زمین گذاشت، بیرون  اهایی که کاهی بود رکتابی بزرگ با ورقابوالفضل، 

 سمتش برداشت به کتاب بود و قدمی به ائدهم . نگاهشود دروپا تماس دست، ش بیهاهآن ممکن بود ورق هر

مائده هم بیرون کشید که  ار هاجعبه شمعابوالفضل  حاج سلمان با دست به او اشاره کرد که جلو نرود.که 

 «!؟اومدین زادهاماممگه »بار بعد از مرگ مادرش، و گفت:اش گرفت، برای اولینخنده



حاج سلمان « ، دلیلی وجود نداره که ادامه بدیم!کنی خنده دارهاگه فکر می»:ریز شد بوالفضلهای اچشم

کیش و مات  مائده حس کرد که ابوالفضل« شه؟پس تکلیف انتقام خودت چی می»خطاب به ابوالفضل گفت:

. با کشیدن بیرورا ای زدهقدیمی فلزی زنگ خنجریاش از کولهبار  . سکوت کرد و مشغول کارش شد. اینهشد

 «دونه که چقدر منتظر این لحظه بودم...خدا می»لحنی پر از خشم و نفرت گفت:

ن ا؟ یک آن پشیمردنداچرا حس خوبی دانست بود، ولی نمیمیجن مائده هم طبیعتا باید منتظر نابودی آن 

ا ر هاشمع بست و اهای زیرزمین ردر و پنجره همه بوالفضل، احاج سلماناشاره  با ؛دیر شده بود رشد ولی دیگ

 بعدروشن کرد، وار دور کتاب قدیمی چیده شده بودند را که بیش از بیست عدد بودند و همگی به شکلی دایره

روی حاج سلمان روی زمین مین نشست. مائده هم روبهسمت چپ حاج سلمان، روی ز خاموش و اچراغ ر

های رقصان و کتابی قدیمی های بلند با شعلهای از شمعای نشسته بودند، سفرهنشست. گویی گرداگرد سفره

طور که درونش با خط میخی چیزهایی نوشته شده بود که مائده ابدا قادر نبود آنها را بخواند. حاج سلمان، همان

 یر نور شمع از داخل کتاب چیزهاییز زد،ن قدیمی نشسته بود، با چشمانش که در تاریکی برق میکه روی کارت

 ...شدخیره می هاثابت شمع هایسکوت به شعله درشد و ند و ساکت میاخوند؛ میاخورا 

مائده فکر کرد، حاج کرد، می از روی کتاب تکرار ان ورد راهر بار هم هم درتکرار کرد و ا چند بار اینکار ر

بست و تند  ا ناگهانیکتاب ردر یک لحظه، خواند.می ،از رویش سلمان این ورد را از بر بلد است که بدون نگاه

 .نداخوورد می ،خیره بود هاهم در حالی که همچنان به نور شمع تند و پشت سر

ای که کمین همچون شکارچی د،برداشت و کمی عقب ایستا ار خنجرم و با احتیاط خم شد و اآرابوالفضل، 

 فشرد.خشم، دسته قدیمی خنجر را می شدتکشد. دستانش از کند و انتظار ورود شکارش را میمی

به خود  دل دررفت و داشت سر می مائده حوصلهحدود یک ساعت یا کمی بیشتر، گذشت و هیچ نشد. 

بسه! :» ویدو بگد ن باز کناده خواستی؛ مو باز کرد بستفه کال ار یشهاچشم «خودی!چه کار بی»گفت:می

باز از حرکت  و ندن خفیفی خورداتک ها همگیساکت شد، شعله شمعحاج سلمان که  «...جمعش کنید

بیشتر شد، انگار باد از هر  هاعشم ن شعلهاند که تکاخو اشمرده ورد رشمردهحاج سلمان بار  ، اینندایستاد

 ...ندرفتهربار به سویی می هاوزید که شعلهمی طرف

، و خطاب به تاریکی خیره بود قرارهای بیشعلهبه  دی بدون اینکه پلک بزنامندانهزبا لبخند پیرو حاج سلمان

هات حرف بزنم. باید توضیح بدی که چرا وارد جهان ما شدی؟ چرا خوام با، میهستی دونم که اینجامی»گفت:

 «این دختر رو آزار میدی؟

مائده با وحشت به اطراف نگاه کرد، منتظر بود تا اتفاقی بیفتد، یعنی واقعا آن موجود اینجا بود؟ ابوالفضل، با 

 چیز را زیر نظر داشت....خنجر در گوشه انبار ایستاده بود و او نیز با دقت همه



گرفت و بعد فروکش صدایی در کل انبار پیچید، درست مثل صدای زوزه حیوانی درنده بود که با باد اوج می

لرزید، جوری که قادر نبود لرزشش را کنترل کند. انگیز داشت. دستان مائده میای سوزناک و وهمکرد، نالهمی

دوباره خطاب به تاریکی  «خواد ترس ایجاد کنه تا قوی بشه، آروم باش!می»به آرامی گفت: حاج سلمان

 «دونم که اینجایی...حرف بزن، می»گفت:

 آمیزیجنون خندهدای ص« تونین من رو بگیرین؟!کنید میواقعا فکر می»بار صدا، کامال واضح شنیده شد: این

مائده زمین ظاهر شد؛ فضای زیر دربیشتر،  ای به عرض سه متر، شاید همعادی به گوش رسید و سایهغیر

شد و هر لحظه پررنگ و نزدیک کرد، سایه به مه تبدیل ائده م به اخودش ر ابوالفضلشد و لرزید،  شسرد

 تراکم، منسجم و به موجودیشد، انگار حجم عظیمی از دود معرض، کمتر و کمتر می طور ازناتر و همپررنگ

 شد...تبدیل  پوشسیاه

 «اینکار رو نکن ابوالفضل!»ناگهان حاج سلمان فریاد زد:

ا از کنار صورت مائده رد کرد ر خنجرحرکت ناگهانی  کی در ابوالفضلن موجود شکل گرفت، آبه محض اینکه 

 فرو کرد...که درست کنار گوش مائده ایستاده بود، ن توده متراکم آو در 

از هر طرف زیرزمین  خندهدای صدرخشش سریع برق خنجر را از جلوی چشمانش دید و بعد رد شدن مائده 

حاج سلمان افتاد که با حالتی ش به کرد، نگاهای سیخ میشنونده تن هر ررسید، صداهایی که مو ب شگوش به

به  زده بود،ش خشکشیسر جاکه انگار  مائده اما «دونم چی پیش میاد!فورا برو، مائده! نمی»پر از نگرانی گفت:

کرد، خنجر روی زمین افتاد و به هزار تکه که درست کنارش بود خیره شد و لب از لب باز نمی ایحرکت سایه

 کرد...گاه میتقسیم شد. ابوالفضل با حیرت ن

رسید و باعث یش هاتک سلولبه سرعت کشید، درد به تک ار یشی از موهاارفت و دسته مائده شال دستی زیر

اما  .دخارج کن جنآن  از دست یش راو موها دباال ببر ار یشها. سعی کرد دستدشد با تمام توان فریاد بزن

 شد...، هرلحظه کاملتر میجنآن  دید که سایهخود به خود قدمی به عقب برداشت، می بیشتر بود، جنقدرت 

مثل چوب خشک  یشهابل ؛شدتر سخت ی مائدهبرا نمتعاقبش نفس کشیددستی دور گلویش چنگ انداخت، 

حتی حاال دیگر  اما راه نجاتی پیدا نشد.بود. « حاج سلمان...»:د، اولین اسمی که به زحمت صدا زدشده بو

پر  ار مائده شد، سیاهی تمام اطرافتر میهمچنان تنگ و تنگ، جنچنگ  حلقه ن هم نداشت،صدا زد توانایی

 !مردمی کرده بود، واقعا داشت

ه، به دئابه قلبت رجوع کن م»صدایی کامال رسا، از پس ذهنش گفت:ناگهان روی هم افتاد،  یشهاچشم

 «...قلبت

 «خدا...»:در دل فریاد زد فقط یک اسم رااز ته قلب، با صدایی درونی 



 یش. زانوهافرو ریختها خفیف شنید و بعد همه تاریکی یصدای جیغ نصدای خنده قطع شد و به جای آ

تفاوت بود، قدمی جلو آمد و خنجر هزار تکه شده را بوالفضل که همچنان بیزمین افتاد. ا سست شد و روی

فوت ا رها زود شمع حاج سلمان،« ، با تعجب به خنجر خیره شد...نگاهی به مائدهبرداشت و بدون حتی نیم

 ...رفته بود چرخید، انگار که نیروی او هم تحلیل ائدهم به طرف سپس. کنار گذاشت اکرد و کتاب ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سی و پنجم

 ردپا

 بدون هیچ مقاومتییز نمائده ، شودمد و کمک کرد تا بلند آ ائدهم های آهسته به سمتبا گامحاج سلمان، 

 د،که از آب بیرون افتاده باش ایماهی مثلند، قبول کرد و پشت سرش راه افتاد، وارد حیاط که شد اکمکش ر

 شها به تنو کف حیاط نشست، سردی موزاییک ایستادن نداشت کشید. توان یشهابه ریه ابا تمام توان هوا ر

، نداشت ئدهدست کمی از ما هم از زیرزمین خارج شد، حال او هم ابوالفضلکرد. بهتر می ش راحالنشست و می

 آشکارا از اینکه خنجر نتوانسته بود به آن موجود آسیب بزند، در خشم و حیرت بود...

باال  ،بله نهابه نش ار شتوان پاسخگویی نداشت و سر« ه؟ائدحالت خوبه م»حاج سلمان با لحنی پدرانه پرسید:

ابوالفضل « چرا اینطوری شد؟»با لحنی خشن پرسید:این بار حاج سلمان به سمت ابوالفضل رفت و و پایین کرد. 

پرسیدم »همچون شیر غرید: ،های حاج سلمان خیره بود. حاج سلمانجوابی نداد و در سکوت به زمین و کفش

 «گفتم نکن، گوش نکردی؟!چرا اینطوری شد؟ چرا به موقع خنجر رو نزدی؟ چرا وقتی بهت 

هم  درش یهاخما حرفاین با شنیدن  حاج سلمان« حاال که طوری نشده...»ابوالفضل با خونسردی پاسخ داد:

ها قبل بهت هشدار داده بودم که من از مدت، هستی که بودیدنده و لجبازی هنوز همون پسر یک»:گره خورد

و وادارمون کنه زودتر از اینکه تشکیل بشه، با خنجر زیرکی طرف هستیم که ممکنه فریبمون بده،  جنبا 

 ابوالفضل سکوت کرده بود.« کنی؟!بزنیمش. چرا به حرفای من گوش نمی

؟ حس بوالفضل، می خوای چی رو ثابت کنی اکنیکار خودت رو میشق کله تو»حاج سلمان با خشم ادامه داد:

دونستم نمی»ابوالفضل با همان لحن سرد گفت:« !نیستیو بگیره دیگه خدا رو بنده جلوی دیدت ر انتقام که

خواد تسخیرش کنه، برای همینم شه، هول شدم که نکنه میاون موجود درست کنار دختره تشکیل می

کنم، دنبال گیری نمیجنچند اگه بخوام صادق باشم، من مثل شما از روی اعتقاد  حرفاتون فراموشم شد، هر

 «انتقامم...

 مثل اونمخوای ه بنداز، میائدیه نگاه به مگیری که پس نیفتی؟! دست پیش رو می»خشم گفت:حاج سلمان با 

و گذاشت،  هم قدمی به جلواو ورد، هم گره خ در بوالفضلهای ازد، اخم اتا این حرف ر« ؟بشهقربانی  مادرت

توصیه کردم اطراف خط  نوخط قرمزه منه، قبال بهت د که مادرم،دونیمی»:اش غریدهای قفل شدهنادند از بین

از دهان و بینی  خونحاج سلمان با مشت زیر چانه ابوالفضل کوبید و او را روی زمین انداخت. « ید!قرمزم نباش

 اش ریخت.ابوالفضل روان شد و روی پیراهن مشکی

بتواند از خود بود که پیرمرد ن مکنخواست با حاج سلمان درگیر شود، ممائده مطمئن بود که اگر ابوالفضل می

حرف برد، چرا که مثل یک شاگرد خاطی، بیدفاع کند، ولی مشخص بود که ابوالفضل از حاج سلمان حساب می

 برخاست.



ها مثل یه زندونی توی سالها رو کردی که ین توصیهآره، هم»حاج سلمان با لحنی پر از نیش و کنایه گفت:

کمی مساعد شده  شآورد، حالزدن سر در نمیتهی که میروسهای بیاز حرفمائده « ...انفرادی نگهت داشتن

 «چه اتفاقی افتاد؟ یکی به من بگه اینجا چه خبره؟»:باال برد ار یشکه صدا بود

رو احضار کردم، باید وقتی که تجسم کامل پیدا کرده بود و کامال  جن»حاج سلمان برگشت و با خشم گفت:

یمش تا موجودیتش رو محدود به اون خنجر کنیم، ولی این زدتشکیل شده بود، با خنجر قوم آستک، می

مائده نگاهی به ابوالفضل انداخت که داشت با « خرابکاری کرد!»اشاره به ابوالفضل کرد: ،با انگشت« احمق...

جا هم سر حاال یعنی چی؟ یعنی اون احضار شده و همین»پرسید: .کرداش را پاک میبینی خونپشت دست 

نه، اون قبال احضار شده بود، وضعیت فعلی ما نسبت »حاج سلمان سری تکان داد و گفت:« و مور و گنده مونده!

کنه، این راه ارتباطیش با من رو مسدود می جنبه شرایط گذشته هیچ تغییری نکرده جز اینکه دیگه اون 

 «تونم به تله بندازمش.دیگه نمییعنی من 

 ـ پس حاال تکلیف من چیه؟

ذهنی برگزار کنیم. شنبه بیا دامداری، تا اون موقع دیگه کاری نیست که بتونیم ـ باید برای تو جلسات دفاع

 انجام بدیم...

داشت،  ائدهم کردن مابا لحنی که سعی در آرحاج سلمان « حاال چی میشه؟»مائده با لحنی ملتمسانه پرسید:

قرار بگیره، نجات  ،اومد پیش تیه راهی پیدا میشه، راستی یه سوال! هر کسی توی این وضعیتی که برا»:گفت

آن صدای مقتدر و  از یادآوریمائده « !پیدا کنی؟ تو چطور تونستی راه نجات ؛پیدا کردن ازش خیلی دشواره

یه صدایی رو دادم، اما لحظه آخر میداشتم جون »:حلقه زد یشهاچشم در، اشک بخشمهربان و اطمینان

 «...کن، با تمام توانم خدا رو صدا زدم که بهم گفت به قلبت رجوع شنیدم

خوبه پس یه ناجی هم تو این راه داریم که توی تنگناها »نبود: اخمشباهت به ی زد که بیلبخند حاج سلمان

پاشو ما »:ادامه داد بوالفضل با لحنی خشک و خشنو رو به ا« ...شجاعی هستی بهت کمک برسونه، تو دختر

 و بعد بدون هیچ حرف دیگری به طرف درب رفت.« .هرسش مییپدرناهم بریم که االن 

ای نگاهشان در هم گره خورد، ابوالفضل با سردی و حتی انزجار به مائده ابوالفضل و مائده تنها مانده و لحظه

ابوالفضل با خشم به سمت « اوهوی، کیفت جا نمونه، یارو!»ادبانه گفت:بینگاه کرد و رفت. مائده با لحنی بسیار 

. مائده هم به ، بدون اینکه حتی نگاهی به مائده کندای بعد، کیف بدست بیرون آمد و رفتانباری رفت، لحظه

ری م بکوبد که در کمال تعجب دید، هیچ اثه تالفی، به سمت درب رفت تا آن را پشت سر ابوالفضل محکم به

 از آن دو نیست...

 ترسید، اما به طرف انباری رفت و درش را بست.به هر حال درب را محکم کوبید. با اینکه می



بود، ابوالفضل  رو وجود داشته که باعث شدهبعد با خود فکر کرد، برود و ببیند چه چیزی در حاشیه راه ماشین

دید، حداقل در نگاه ی کناری، هیچ چیز خاصی نمیهابار به آن قسمت با کنجکاوی نگاه کند. در میان گل دو

 ...اول، ولی بعد

رد آشکار و واضح کفشی را دید، به نظرش رسید که این رد تازه است، چون کسی از آنجا رد نشده بود و این 

 چند شب هم که باران نباریده بود.

، اما چرا باید توجه ابوالفضل جنه یک خم شد و بهتر ردپا را دید، این ردپا بدون شک متعلق به یک انسان بود، ن

 کرد؟را به خود جلب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سی و ششم

 نوبت

قضایای احضار در انباری و نیز دیدن آن ردپای آشکار، مائده نیاز به فکر کردن داشت. برای همین سوار بعد از 

شیشه ماشین را پایین کشیده بود تا گردش هوا و پیچش دو تاخت. هر ی، با سرعت در خیابان میالمبورگینبر 

ت، بدون اینکه تغییری در حالش آمیز را از ذهنش بزداید. بعد از دو ساعصدای باد، صدای آن خنده جنون

 .نه حرکت کردا، به سمت خپدید آید

گفت حیاط بود و این می آقای مرادی درنود ال، به داخل برد را و ماشین با ریموت باز کرد اپارکینگ ر بدر

 ،نه راه افتاداسمت خ و به پیاده شد و پارک کردآقای مرادی،  پشت ماشین ار . المبورگینیتاس نهاخاو که 

ولی اینطور نبود و ردپا آشکارا . پیش از اینکه وارد شود، دوباره به جای ردپا نگاه کرد، شاید این هم توهم بوده

 ...شددیده می

مائده مماس ردپا، پایش را گذاشت، بدون اینکه تغییری در آن اثر ایجاد کند، از نقطه کسی که آنجا ایستاده 

شد، بدون شک پله خانه بود، دیده میای که در راهپنجره اتاق مائده و نیز پنجرهبود، نگاه کرد. از آن زاویه، 

 این شخص، سخت مشغول دید زدن این دو پنجره بوده...

قبل از اینکه به سمت درب برود، با دوربین موبایلش، چند عکس از آن ردپا گرفت.  بیشتر در اینباره فکر نکرد،

ای آرام و لرزان محیط خانه را پر کرده بود. مائده به آرامی به سمت هگریصدای  کلید انداخت و داخل شد.

صدا بیرا به آرامی و بدون هیچ صدایی باز کرد و  دراتاقی رفت که زمانی متعلق به آقای مرادی و مادرش بود. 

رزید، لآقای مرادی، گوشه اتاق، پشت به مائده، در خود مچاله شده و کمرش به شدت می، سر کشیدبه داخل 

 کردند.ای سیصد ریشتری را تحمل میهایش گویی زلزلهشانه

ش بلند شد و یجا که ناگهان از دادگوش می صدای گریه ناپدریش،با تمام حواس به دل مائده بدرد آمد، 

ی سفیدش که در این چند هفته اخیر، سفیدتر هم موها در اش رانبود، دست ائدهشتش به مپطور که همان

! خدایا وقتی خانواده من؟خدایا چرا؟! چرا »:به سمت سقف برد و بلند فریاد زد اکرد و سرش ر روف شده بودند،

آدم نیست؟  ،ماعت، چرا مگه مرد جمو نشون ند مصاف بایست م، بایدمردشکستم و داغون شدم اما  شنیدم،

نهایت  شم،من داغون میتی؟! تو نباشی که ، همدمم، کجا رفخانومم ،خواست بگمدلم می خدایا تو قبرستون

 بگیرمگفتن خودکشی کرده، میتوی قبرستون  که ییتک آدماخواست یقه تکمی دلم شه،ام دیدن دوبارآرزوه

 «دونم چی شده؟!زن من خودکشی نکرده! ولی آخه خودمم نمی ،و بگم

. نشچشما درد که برگشت و زل زد شنی ار یشصدای پا آقای مرادیم به سمتش قدم برداشت، اآرمائده، 

، بگردم برات، عموجان»:کرد دورش حلقه ار یشهاو دست آغوشش انداخت در ار خود مکثی،بدون هیچ مائده، 

 رفت، ولی به قول خودتون، بعد رفتن مامان ون،زندگیم تمام ،ها که نکشیدی، الهی فدات بشمبعد مامان چه



آقای مرادی که لرزش دست « کنم تا آروم بشین؟!کار ی، باید با هم باشیم، بگید چفقط هم رو داریمحاال ما 

با تعجب از آغوش آقای « !یاچاق شد ائده،م»مائده را حس کرد، سریع بر خود مسلط شد و با لحنی شوخ گفت:

مرادی بیرون آمد و با چشمانی گرد شده نگاهش کرد، آقای مرادی لبخندی نمایشی بر لب آورد ولی اینقدر 

 «سوزونم؟!من مثال دارم برای کی دل می»مائده، واقعا خندید: خوب کارش را انجام داد که

پای چشمات گود افتاده، بهتره دست از لجاجت برداری و یکی دو تا قرص »بار جدی گفت: آقای مرادی این

خودش هم به این موضوع فکر کرده « خورم...خوابی، ببشتر از این قرصاست. منم میآور بخوری، ضرر بیخواب

 ای بخوابد.یژه بعد از اتفاقات آن روز صبح، ممکن نبود بدون خوردن قرص، بتواند ثانیهبود، به و

بد »آقای مرادی روی تخت نشست و گفت:« کارهای کارخونه پیش میره؟»مائده سری تکان داد و پرسید:

و کارها  کنه، ولی خیریه، هیچکس مسئولش نیستنیست، شکر خدا حاج آقا سماواتی، داره کارها رو اداره می

اش چه خواهد بود، تصمیم گرفت، خودش این مائده از لحن آقای مرادی فهمید که باقی جمله« بهم ریخته...

خواین از فردا می»جمله را کامل کند تا به این وسیله هم او را خوشحال کند و هم باری از روی دوشش بردارد:

 «خودم برم خیریه؟

 همش گوشه خونه نیستی و سرت گرم میشه...ـ اینکه عالی میشه! اینجوری تو هم 

بعد از اتاق بیرون رفت، « کنم.آره، خودمم همین فکر رو می»مائده لبخند تلخی زد و با لحنی نمایشی گفت:

با تاسف سری برای خود تکان داد، حوادث و مشکالت اخیر کم بود، کارهای خیریه هم اضافه شد، با خود فکر 

طوالنی داشت،  رفت. نیاز به خوابی شبه سمت طبقه باال و اتاق «موقع باز شود!لعنت بر دهانی که بی»کرد:

 ...خوابید. وگذاشت به چشم  ار شبند کنار تختو چشمآوری خورد ، قرص خوابعوض کرد ار هایشلباس

برداشت، به جلو نگاه کرد ا بند رو چشم کش و قوسی داد شاز خواب بیدار شد، به بدن زنگ آیفون،با صدای 

 رو شد.روبه ،ای صورتش را پنهان کرده بودزباشلقی بر سر کشیده واج که پوشموجود کامال سیاهیک با که 

 ..ای بعد، با دستان متعفنش، باشلق را کنار زد.لحظه

 دانداخت. آن موجوترس در دل مائده مینی بدون پوستش او صورت استخو و بدون مردمک سرخ ایهچشم

محکم و  شاترس قفسه سینه نشست، از مائده سرد روی بدن ی، عرقنشانداش پارههای پارهلب یرو یلبخند

 «خدایا! هنوز خوابم؟»:شدپایین می سریع باال و

 در هنوز یشپاها .محکم با کمر به زمین خورد ،ائدهبرد و کشید و م ی مائدهبه سمت پا ار انشدستموجود، 

 ...ز درد و هم از ترسهم ا حبس شده بود، اشسینه درکشید، نفس روی زمین می ار ائدهبود و م جن دست

سعی ند، مائده رفتاز در بیرون می ندبرد، وقتی داشتند و به طرف در میاکشروی زمین می ار آن موجود، او

دردش مجبور و با  دبشکنن هم یشهابیشتر بود و باعث شد ناخن نجو نیروی  توانولی  دبگیر اکرد درگاه ر

 ...شد به رها کردن درگاه



 در ار ی مائدهخم شد و موها جنکه  ندها رسیدپله آورده بود. به بند ار ائدهم نفسی شیطانی، هاصدای خنده

 «!نوبتت شده»ش گفت:و زیر گوش و از روی زمین با خشونت، بلندش کرد ش گرفتالچنگ

 ..ها هل داد.به سمت پایین پله ائده راو بعد محکم م

به آخرین پله رسید و با صورت نقش زمین شد، تنها چیزی که شنید  ها شد،با پله شدفقط متوجه برخور

 ....آیفون بود زنگدوباره  صدای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سی و هفتم

 کنندهمالقات

 بیمارستان!فضای تکراری باز هم باز کرد،  ار یشهاچشممائده 

 ه؟ائدم ،بیدار شدی -

 ...ششدن مد و در آخر پخش زمینآ شها یادهمه صحنه. بود زهره ،برگشت صدابه سمت 

 ؟!تو چطوری من رو آوردی بیمارستان زهره، -

باز شد من هم فکر کردم در  ی شد ولی جواب ندادی! بعد یهو دراپنج دقیقه ،زنگ زدم بهت سر بزنم،اومدم  -

هوش رو زمین افتاده بودی. منم سریع زنگ زدم بی، د اما دیدمکردی اومدم داخل در واحد هم باز بورو باز 

 ...اورژانس

 «!عزیزم ،به هر حال ممنون»:که اینطوری گفت و ادامه داد رفت،فرو به فکر مائده 

 ، وظیفه بود. برم کارهای ترخیصت رو انجام بدم...کنمخواهش می -

 ن خونه نبود؟ـ عموحمید کجاست؟ او

ـ آقای مرادی رفته بود با بهنود توی شهر یه دوری بزنن، خودشون بهم پیامک زدن که بیام پیشت که وقتی 

 ...ناراحت نشنتا بیشتر از این  وننگفتم بهش ی،بیمارستان ندوننمیاز خواب پامیشی تنها نباشی. 

خوب »:دمتنفر شده بو از بوی بیمارستان رسوخت، دیگ شکمی بلند شد و به تخت تکیه داد که جای سرممائده 

؟! چرا نخدایا چرا م»:کردفکر می شبه حال و روزمائده بدون هیچ حرفی بیرون رفت. زهره « ...کاری کردی

 شذهن هایهیچ جوابی برای سوال «؟!هبهم آسیب برسون هتا جایی برسه که بتون های اون موجود،آزار باید

 .وارد شد دو حام که در باز زدخیال خود پرسه  دردر چق ستناد، نمینداشت

 بوالفضلا حامد، که پشت سرهد و به تخت تکیه بد شودجابجا  یشجا درو خواست کمی  زد او ی بهلبخند مائده

 مائده انتظار این را نداشت که ابوالفضل به مالقاتش بیاید.های محکم و نگاه مغرور وارد شد، دید، با قدما ر

. دیگه نگران نباش ،خوبم»:لبخندی به نگرانیش زدمائده « ؟خوبی»:مد و با حالت نگرانی پرسیدآد جلو حام

نه، حاج سلمان به آقای رضویان گفت و ایشون »حامد پاسخ داد:« عادت کردم! تو از کجا فهمیدی؟ زهره گفت؟

د، ولی بعد یادش آمد که درباره مائده خواست با تعجب بپرسد که حاج سلمان از کجا فهمی« هم به من گفتن...

 ...است هر چیزی ممکن ، دانستنحاج سلمان



د و از کردگرگون میا ر شکرد، حالمی اذیتمائده را اش ایستاد، نگاه خیره نزدیک شد و کنار تخت ابوالفضل

 .گرفتابوالفضل  این وضعیت اصال راضی نبود، اخمی کرد و نگاه از

 خانم... هائدم -

 ،صدای بم آن با تفاوت، تعجب کرد. به نظرش رسید که اوبوالفضل همیشه سرد و بین اااز زب نامشبا شنیدن 

برگرداند، انتظار داشت با چهره  ای لرزاند. سربرای لحظه هم ار ائدهنجوا کرد که دل م یجور خاص کی ار نامش

با این حال، کامال جدی و  .داشتتفاوت را رو شود، ولی او همچنان همان حالت بیدیگری از ابوالفضل روبه

 «چرا به این وضع افتادی؟»:سوالی نگاهش کرد

تواند به ابوالفضل اعتماد کند؟ با خود فکر کرد که می ؟!وردبیا در یشخواست سر از کارهابود یا می ائدهنگران م

جوابی برای مسئله بیشده بود؟ البته گفت اشتباها بوده، ولی آن ردپا، هنوز  جنمگر او نبود که مانع تسخیر 

 دانست...بود، اگر از قبل می ممکن مائده بود. مگر ممکن بود کسی آن را بیابد؟ بله

ای در کار نبود. ظاهرا اینکه آن موجود باشلقش سرانجام تصمیم گرفت همه چیز را تعریف کند، موضوع محرمانه

م شدن ابعد از تمه چگونه چشمانش برق زد. ، چون مائده دید کشد را کنار زده بود، باعث جلب توجه ابوالفضل

در افکار خود غرق  بوالفضل،ولی ا. کرد نگاه اناراحت گوشه اتاق رفت و از پنجره بیرون ر ،دحام یش،اهحرف

 «!ورد؟آکی تورو اینجا »:کردهالجی می ار ائدهای مهحرف ذهنش در، انگار متوجه چیزی شده بود و بود

 ـ من!

هر سه آنها را غافلگیر کرد. در درگاه اتاق ایستاده بود و با نگاه، مشغول براندازی ابوالفضل صدای زهره بود که 

زهره « من دوست برادرتون هستم، خانم نظری...»ابوالفضل با لبخند گفت:« و شما کی هستید؟»پرسید: ،بود

ممنون که ». حامد گفت:کردبه حامد انداخت، انگار داشت با اشعه ایکس او را بررسی می انهنگاهی پرسشگر

آقا حامد، ممکنه بیای »زهره بالفاصله با لحنی تند گفت:« رسیدی...دونه اگه دیر میمائده رو رسوندی، خدا می

مائده حس تلخی و گزندگی « ای نداری...و داروهای مائده رو از داروخانه پایین بگیری؟ البته اگه کار دیگه

 نکرد. درکعلتش را لحن زهره را فهمید، اما 

ای دارن! همه فکرش از ها چه تفکرات احمقانهاین خانم»الفضل پوزخندی زد:وزهره و حامد، خارج شدند. اب

ابوالفضل پاسخ « دونم که فکرش رو خوندی...کرد؟ میبه چی فکر می»مائده پرسید:« سر تا ته، اشتباهه!

یستاده بود و بعد از پنج دقیقه، خود در باز قدری که نیاز داشتم، دیدم که اونجا و جلوی در افقط همون»داد:

 «شد. این خیلی جالبه...

 ـ چیش جالبه؟!

مائده از « باید همین االن با استاد، تماس بگیرم...»، موبایلش را از جیب درآورد و گفت:سکوت کردابوالفضل 

، استاد. باید از فردا شروع شهاالن که نمی»شنید:کرد و فقط بخشی از جمالت او را میدور به ابوالفضل نگاه می



خداحافظی « بسیار خب، همین امشب میارمش...»بعد از مدتی به شکل تسلیم سری تکان داد و گفت:« کنیم...

« ؟چی شده»:صل نگاهش کردامستمائده،  .چشم دوخت ائدهند و متفکر به مابه لبش چسب اکرد و گوشی ر

 «همین امشب شروع کنیم...از من بیای، باید ای جور کنی، همراه باید یه بهانه»بالفاصله گفت:

 ـ چی رو؟

 ذهنی یاد بدم...ذهنی، باید بهت دفاعـ دفاع

تا قبل از ساعت یازده خونه »ابوالفضل گفت:« ای همراهت بیام؟!آخه با چه بهونه»مائده با چشمانی گرد گفت:

لحنش باز هم « کنم، مشکلی باشه اگه یه دختر سی ساله، تا ساعت یازده بیرون باشه!خواهی بود، فکر نمی

، ابوالفضل اتاق را ترک کرد تا مائده بتواند آمیز بود. مائده به ناچار پذیرفت و از تخت پایین آمدکنایهسرد و 

 لباس عوض کند.

نه از اخ درسفیدى که  ش هم باز بود و شلواریهاد که دکمهبو شانداخت، مانتوى مشکی تن شنگاهى به لباس

 حتی کفش درستی هم پایش نبود، معلوم بود که با پای خودش نیامده... ،قبل پوشیده بود

در ایستاد،  تیر کشید و شکه سر دکمى آب بخور ود و قبل از رفتن،چال بربلند شد و خواست به سمت یخ

روى تخت  سختیو به  ن داداسرى تکمائده « شد؟ خوبی؟چی »یک لحظه در باز شد و ابوالفضل داخل پرید:

ببخشید »:با حرص گفتمائده « شدى؟هنوز آماده نچرا »:کرد او به نگاهى توام با اخم بوالفضلنشست، ا

 «!خوردن هم باید از شما اجازه بگیرمدونستم براى آبنمى

در این لحظه و در طبقه همکف بیمارستان، زهره و حامد در صف داروخانه ایستاده بودند. زهره با اخم 

با رفیقم اومده بودیم عیادت یه رفیق دیگم که »حامد بالفاصله پاسخ داد:« کنی؟تو اینجا چیکار می»پرسید:

رو دیدم، که از اون اتاق بیرون اومدی، وقتی رفتم ببینم کی توی اتاقه، مائده رو دیدم، گرم  مریضه، یکدفعه تو

چی »حامد با تعجب به زهره نگاه کرد:« که من اومدم و مچتون رو گرفتم!»زهره گفت:« حرف شدیم که...

 «گی؟ منظورت چیه؟می

شناسم، مائده رو هم خوب وب میببین حامد، من تو رو خ»زهره نفسش را به بیرون فوت کرد و گفت:

یا خدا! توی ذهنت »حامد با ناباوری پوزخندی زد و گفت:« م ندارین....ه شناسم، شما دوتا هیچ شباهتی بهمی

دونستم که مائده، شخصیتش جوریه نه عقدت نکردم، چون می»زهره پاسخ داد:« ما رو عقد مائده کردی رفت؟!

حامد با اخم « تی...یسچون تو توی معیارهای مائده ن ؛نگاهت بکنه که تو هرکاریم بکنی، ممکن نیست حتی

ائده جز به دید دختر عمه خدابیامرزم، نگاه نکردم، مخوره! اوال که من هیچوقت به دیگه داره بهم برمی»گفت:

زهره جان، ممنون، خیلی »زهره خواست دهان باز کند که صدای مائده شنیده شد:« مگه من چمه؟! ،دوما

زهره با  ؛زهره و حامد برگشتند، ابوالفضل در کنار مائده ایستاده بود« ریم...کشیدی، ما دیگه میزحمت 

 ..گر شد.چشمانی گرد به مائده و ابوالفضل نگاه کرد و بعد از تعارفات معمول، رفتنشان را نظاره



من مطمئنم »:زهره هم برگشت و خطاب به حامد پرسید« خب، خب، جالب شد!»حامد پوزخندی زد و گفت:

اون دوست منه، دیگه هم نشنوم بگی »حامد هم خندید و گفت:« این پسره رو یه جا دیدم، یاال بگو اون کیه؟!

زهره با اخم به حامد نگاه کرد و به دربی خیره « کنم!دوستای منو جایی دیدی، وگرنه به مهرداد گزارش می

 ند...شد که مائده و ابوالفضل در کنار هم از آن رد شده بود

و رفت. مائده « یه دقیقه صبر کن!»مائده سوار تاکسی شد، اما در این لحظه، ابوالفضل خطاب به راننده گفت:

دانست قرار است چه چیزهایی پیش در افکار خودش بود، نمی .دادندانست او به کجا رفت، اهمیتی هم نمی

، جمعیت جلوی ه به بیرون نگاه کردپنجرذهنی، ذهنش را مغشوش کرده بود، از بیاید، فکر جلسه دفاع

 شدند و او در افکار خودش بود...چشمانش جابجا می

 بوالفضلکشید، اصورتش را عقب و  رفت، یک لحظه ترسیدقرار گ شجلوى صورتمعدنی، ای آببطری ناگهان

یهو  رفتی و ربعهچون یه »:باال انداخت ار یشتاى ابرو کیمائده « !آروم باش، چرا ترسیدى؟»سوار ماشین شد:

کرج برود. سپس خطاب به ـابوالفضل، کامال جدی به راننده گفت که به جاده تهران« !آب ظاهر شدى بطریبا 

 «...بیا بخور، تشنه بودى»مائده با لحنی دستوری گفت:

ابوالفضل، درب « !ممنون، تشنگى رفع شد»و با لحنی سرد، شبیه لحن ابوالفضل گفت: سرى باال انداختمائده 

ان ی، ابوالفضل از مانداخت او با تعجب نگاهى بهمائده  .دانچسب ائدهم به لببطری را باز کرد و بطری را 

! و االن دت باشهگم بخور ناز نکن، وگرنه به اجبار رو میارم، اینو همیشه یاوقتى بهت می»هایش غرید:دندان

مائده اصال حوصله بحث نداشت، جدیدا حوصله هیچ چیزی را نداشت، « کنم!من در مقام استادت، بهت امر می

 .بود عجیب ابوالفضل شوک رفتار درقورت داد ولى هنوز  ابه زور آب ر

مائده به سمت  حدودا یک ساعت بعد، به دامداری رسیدند. ابوالفضل، کرایه تاکسی را حساب کرد و جلوتر از

« خود برات باز بشه!خودبه ،انتظار داشتم، در»دامداری رفت. کلید بیرون کشید تا درب را باز کند، مائده گفت:

 «هام استفاده کنم، مگه اینکه الزم باشه...تونم، ولی الزم نیست مدام از تواناییمی»ابوالفضل مختصر پاسخ داد:

خودش جلوتر از مائده، داخل شد. مائده هم با حرص، پشت سر او روان  بعد با یک فشار کم، درب را باز کرد و

 شد.

 

 

 

 

 



 فصل سی و هشتم

 ذهنیدفاع

آنها، آزارش داد. خطاب به ابوالفضل  بد وقتی مائده وارد دامداری شد، باری دیگر، صدای گاوها و نیز بوی

اوال، تو نه؛ استاد! دوما، »ابوالفضل با اخم برگشت و گفت:« شه؟!تو از این صداها و بوها، حالت بد نمی»پرسید:

هایش را روی هم سایید. از تکبر بیزار بود، به مائده با حرص دندان« کنم.هاست اینجا زندگی مینه، چون سال

 ورزید...ر از خودش، تکبر میویژه وقتی کسی غی

ظاهرا استاد رفتن. بسیار خب، بهتره بریم توی »ابوالفضل، داخل خانه شد و نگاهی به اطراف انداخت، گفت:

مائده به آرامی، قدم پیش به دنبال این حرف، وارد اتاقی شد که در انتهای خانه قرار داشت. « اتاق مخصوص...

، اینجا و بدون حضور حاج سلمان بماند. از طرفی، به ابوالفضل هم گذاشت. اصال دوست نداشت تا دیروقت

اعتماد نداشت. برای همین، خیلی سریع و آرام، پیامکی به حامد زد و از او خواست که یک ساعت دیگر، جلوی 

 دامداری بیاید دنبالش.

ای. تنها دو هلهرگونه وسی اتاقی که ابوالفضل، از آن به نام مخصوص یاد کرده بود، اتاقی بود مربع شکل، فاقد

ترین نقطه اتاق نیز، ای بسیار کم، قرار گرفته بودند. در گوشهروی هم در فاصلهصندلی چوبی قدیمی، روبه

اینجا چرا »، چیده شده بودند. مائده وارد اتاق شد و پرسید:نظمهایی محدود صد شمع، کنار هم و در صف

ور های خاموش شده را با فندک، شعلهابوالفضل در حالیکه شمع شد.صدایش در محیط خالی، اکو می« خالیه؟

مائده با « ترین ارتباطی نداره!این به تو و موضوعی که باعث شده االن اینجا باشیم، کوچک»کرد، گفت:می

بنشین و هیچی نگو، »ای به صندلی کرد و گفت:ابوالفضل اشاره« خب، االن باید چیکار کنیم؟»خشم پرسید:

 نشست. مائده، به ناچار، به طرف صندلی رفت و« توضیح بدم... تا برات

در »ابوالفضل، در حالیکه همانند یک استاد، ایستاده بود، انگشتانش را در هم گره کرد و با لحنی سرد، نطق کرد:

گیری، دریافتند که موجودات ماورایی، فقط از طریق ذهن، قادر هستند شخصی جنها، متخصصین طی قرن

د تهاجم قرار دهند. چون ذهن اونا، فراتر از ذهن ماست. اونا قادر هستند، به ذهن انسان، کامال مسلط را مور

دن که یا دیوانه بشه، و یا از ترس بشن، و وقتی تسلط پیدا کنن، اونقدر تصاویر و اصوات وحشتناک نشانش می

« افتادن؟! این غیرممکنه...ن من اتفاق مییعنی همه این اتفاقات، فقط توی ذه»مائده با تعجب پرسید:« بمیره...

های من نفهمیدی، حرف منو قطع نکن! اگه سوالی بود که پاسخش رو در حرف»ابوالفضل به تندی پاسخ داد:

 «در آخر، بپرس!

چند ثانیه، در سکوت به یکدیگر با خشم، نگاه کردند. سرانجام ابوالفضل، در حالیکه روی صندلی، مقابل مائده 

خوره موجود شیطانی، چنان در ذهن شخص، تصاویری دقیق نشان میده که ذهن، فریب می»گفت: نشست،می

ده. همین امروز، اون موجود در ذهن تو این تصور رو ایجاد کرد که یو بر مبنای اون به بدن دستور فعالیت م



به خود، به بدنت دستور ولی در واقع، ذهنت خود ؛ کنه پایینکشه و بعد پرتت میها میاو تو رو به طرف پله

کشی کنه، تا بتونه، نقاط باید حسجن اما قبل از اون، ها بری و خودت رو پرت کنی پایین. داده به طرف پله

کشه ای میکم ذهن رو به نقطه، کمکنهریزی دقیق و ظریف، آغاز ضعف رو پیدا کنه. وقتی حمالتش رو با برنامه

کشی کنه که ه، شکنجه کنه، به تسخیر بکشه، یا حتی بدتر، اونقدر حستونه اون رو از درون نابود کنکه می

 «شخص از درون خالی و پوچ بشه...

ابوالفضل از سر ناشکیبایی، دستی در « کشی همون ذهن خونیه؟حس»بار با لحنی جدی پرسید: مائده این

مگه ذهن یه کتابه که شخص، کنی، نکته سنج نیستی؛ ظرافت نداری، دقت نمی»موهای چربش کشید و گفت:

کم های مختلفی تشکیل شده، دستوقت دلش خواست، لنگش رو روی هم بندازه و بخونش؟! ذهن، از الیه هر

 و پوزخندی به مائده زد.« ها...ذهن بعضی از انسان

باید »ابوالفضل پاسخ داد:« م؟!تونم بکنکشی، چکاری میخب، حاال من جلوی این به قول تو، حس»مائده پرسید:

سدی در مقابل ذهن اون موجود، بسازی. باید مانعش بشی، هروقت ذهنش با ذهن تو یکی بشه، اون قادره 

ضعفت رو بفهمه، بفهمه که مادرت برات مهمه، و طرح بریزه و اون ناپذیر بهت بزنه. مثال نقطهضرباتی جبران

بالفاصله سکوت کرد، گویی « به تنهایی مادرت رو کشته باشه... چند من شک دارم، اون موجود رو بکشه، هر

 ناخواسته این جمله را گفته بود...

تو از کجا درباره اون ردپا »کند، پس گفت:دانست که ابوالفضل دارد به آن ردپا فکر میخیز شد، میمائده نیم

پرید و بالفاصله دوباره بر خود مسلط ای، رنگ از رخش ای و فقط لحظهابوالفضل، برای لحظه« دونستی؟می

خیلی »مائده پوزخندی زد، حاال او بود که ابوالفضل را غافلگیر کرده بود، پس گفت:« تو از کجا دیدیش؟!»شد:

 «کردی...ساده است، تو همش به اونجا نگاه می

مائده « ر باشه...طوهمینهای تیزی داری، خدا کنه ذهنت هم چشم»ابوالفضل هم با لحنی پر از کنایه گفت:

ابوالفضل بسیار سریع پاسخ « دونستی باید توی خاک باغچه دنبال ردپا بگردی؟تو از کجا می»دوباره پرسید:

 شم و تو باید، اتصال ذهن من و خودتاز بحث اصلی دور شدیم؛ در این جلسات، من به ذهن تو وارد می»داد:

آخه »تری داشت:کنار گذاشته بشود، ولی سوال مهم خواست بحث ردپا،مائده، گرچه نمی« رو قطع کنی...

 «چطوری؟!

سپس مستقیم « با تنظیم افکارت، با کنترل احساساتت...»ابوالفضل، روی صندلی، کمی به جلو خم شد و گفت:

کنیم، دفاع در خواب، بسیار ذهنی در هنگام بیداری شروع میفعال، با دفاع»به چشمان مائده خیره شد و گفت:

« قریبا غیرممکنه، ولی اگه نتونی از عهده دفاع در بیداری بر بیای، عمال اینکارها بیهوده خواهد بود!سخت و ت

 .قش بستو به پشتوانه این حرف، پوزخندی پر از سخره بر روی صورتش ن

االن، من »ابوالفضل گفت:« فهمم که تو کی وارد ذهنم شدی؟ولی من از کجا می»مائده راست نشست و گفت:

بینیش. از زمان میهم ،کنم، هرچه من بتونم از ذهنت، استخراج کنم، تو همیه سطحی ذهنت شروع میاز ال



شه، بسیار زیاده، ممکنه تا چند روز، گم، سرعت تصاویری که از جلوی چشم ذهنت، رد میاالن بهت می

لحنی بسیار خشن سپس دست راستش را باال آورد و با « سرگیجه و سردرد داشته باشی، اینا طبیعیه...

 «مستقیم به چشمام نگاه کن!»گفت:

مائده تمرکز کرد و مستقیما به چشمان سبز ابوالفضل، خیره شد. چند لحظه بعد، به نظرش رسید که آن 

 شوند...تر میها، هرلحظه درشتچشم

... مانده بودنده دید، چشمان سبزی بودند که بدون پلک زدن، به او خیرای بعد، تنها تصویری که مائده میلحظه

و  ای بعد، حس کرد، از روی صندلی جداشود. لحظهای، به طرفشان کشیده میاحساس کرد با نیروی جاذبه

 وارد حفره مردمک چشمان ابوالفضل شد...

هایی محو دید، بالفاصله شکل گرفتند؛ دو سالش بود، با پدرش مشغول دویدن در ای بعد، تصاویر و رنگثانیه

 ...شاد و سرحال، پر از لذت ند،باغی بود

ی ایستاده بود که رویش با خطی زیبا قبرصحنه عوض شد، حاال پنج سالش بود، در کنار مادرش، کنار سنگ

برگرداند و مادرش را باری دیگر ببیند، اما تصویر بالفاصله  مائده خواست سر ،نام مجید جاوید، نقش بسته بود

 عوض شد...

 زدنش...ی به سرش ریخته و با لگد میآخرهای سال هفت سالش بود، بچه

ای پایش لغزید و داخل گیری بود، لحظهصحنه تغییر کرد، ده سالش بود و در کنار آقای مرادی، مشغول ماهی

دید هایش نفوذ کرد، احساس خفگی داشت و از دور، آقای مرادی را میآب در ریه ،رودخانه تند و ناآرام افتاد

 آمد...که فریادزنان به سمتش می

ش شعر ایصحنه عوض شد، هفده سالش بود، پسربچه کوچک تازه متولد شده را در آغوش گرفته بود و بر

 خواند...می

 «انگیزه!رقت»صدای ابوالفضل را در پس ذهنش شنید:

تاریکی غرق ر شده، و د ای بعد، احساس کرد بدون هیچگونه تصویر و صدایی، در فضایی خالی سرگردانثانیه

کند و بعد خودش را روی صندلی چوبی و در همان اتاق خالی، مقابل شود، حس کرد دارد سقوط میمی

 ...، یافتابوالفضل

کرد، حالت تهوع داشت، خیلی سریع همه این تصاویر را دیده بود، در کسری از ثانیه، مغزش به شدت درد می

 یا شاید حتی کمتر...

« زدنت؟ا میترهچقدر بال سرت اومده، چرا اون دخ»دردی، گفت:لحنی عاری از هرگونه حس هم ابوالفضل، با

اش چون به یکیشون گفته بودم بشکه احمق، اونم با دار و دسته»آمد گفت:مائده که به سختی صدایش درمی



خودش « ...بودته هام شکستا از دنده ریخت سرم. مامان، فرداش اومد و مدرسه رو گذاشت روی سرش، آخه دو

تر از آنچه تر و کاملچیز، حتی سریعیات ماجرا را به یاد آورد، شاید چون همهئکرد که چطور جزهم تعجب می

 دید، از اعماق ذهنش بیرون کشیده شده بود.

تونستم تمام شب خواستم، میکنی؟! اگه میچرا تمرکز نمی»از جایش بلند شد، گفت: ابوالفضل، در حالیکه

ببخشید، ولی ظاهرا جنابعالی، »مائده هم با همان لحن عصبانی معمولش، از خود دفاع کرد:« ر رو انجام بدم!اینکا

ای به دور مائده ابوالفضل، یک دور کامل، در مسیری دایره« یادتون رفته که در واقع هیچی بهم یاد ندادی...

 «فرمول و این مزخرفات رو داره؟ کنی اینکار، جزوه داره؟ کتاب وتو هنوزم فکر می»چرخید و گفت:

مگه قرار نیست، بهم آموزش »کشید تا حالت تهوع خود را رفع کند، گفت:های عمیق میمائده در حالیکه، نفس

ابوالفضل، متوقف شد، دستش را دو طرف پشتی صندلی مائده گذاشت، باالی سرش ایستاده بود، با « بدی؟!

مائده  «اده تو رو وادار کنم، تمرکز کنه و ذهن من رو پس بزنه...نه، من فقط باید ار»لحنی خشمگین غرید:

بار مائده اصال  خواست چیزی بگوید، که ابوالفضل، در یک لحظه، دوباره چشم در چشم مائده دوخت، این

 آمادگی نداشت...

 همه چیز دوباره بدون شکل، رنگ، صدا و تصویر شد...

روی کم تصویری هم شکل گرفت، روبهدوباره حس کرد در فضایی خالی، معلق شده. بعد صدایی را شنید، و کم

هیچ چیزی برای ترسیدن »گفت: پیرزنتاریک با هوای خفه، نشسته بود، مینو، گرد میز احضار، در آن اتاق نیمه

 «...ازش میترسی؟خوای احضارش کنیم، اگه بیاد وجود نداره، جز روح همون آدمی که می

دانست منبعش از با نفرت و خشمی که خودش هم نمیکرد و ای بعد، چشم در چشم مادرش نگاه میلحظه

 دست مادرش باال رفت...« اون کارخونه مال منه، شوهرت هم کارمند منه!»:کجاست، غرید

حساب »پرسید:مائده  .شاپ نشسته بودروی فرهاد حیدری، در کافیتصویر به سرعت عوض شد، روبه

هاشم من حتی حساب ثانیه»فرهاد با لحنی صمیمی و بدون هیچگونه اغراقی، پاسخ داد:« هاشم دارین؟دقیقه

 «...گذره، مثل برق و باد...هایی که با شما هستم، خیلی سریع مینیهادارم؛ ث

 «تهوع دارم! احساس»:که با لحنی پر از کنایه گفت دوباره صدای ابوالفضل را از اعماق ذهنش شنید

بار، با شدت بیشتری سقوط کرد و وقتی به خودش آمد، دوباره در  دوباره مائده در تاریکی سقوط کرد، این

فایده نداره، من حتی سرعت تغییر رو کم کردم که »همان شرایط اول بود. ابوالفضل با لحنی پر از خشم گفت:

تو اصال فرصت »رفت، گفت:یبا هنوز هم، سرش گیج میمائده که تقر« انگار که...فرصت دفاع بهت بدم، ولی تو 

کنی اون موجود، قبل از اینکه وارد ذهنت بشه، اعالم فکر می»ابوالفضل هم پاسخ داد:« تمرکز بهم رو نمیدی...

 «کنه که من نیم ساعت دیگه میام؟! یه کم سعی کن، درک کنی! شرایط بحرانیه...می



« تونم... نمیشه...کنم، ولی نمیدرک می»فشرد، با لحنی دردمند گفت:مائده در حالیکه با دست، سرش را می

پس بهتره »ای به بیرون کرد و گفت:ابوالفضل، با خشم به طرف درب اتاق رفت، آن را باز کرد و با دست اشاره

که هرچه مائده از خداش بود « بری، برای امشب کافیه. برو که احتماال، االن پسرداییت هم با آژانس رسیده...

کرد هر لحظه ممکن است، رفتند و حس میحس بودند، سرش گیج میزودتر از آنجا برود، اما پاهایش بی

 استفراغ کند...

احساس ابوالفضل را روی خود حس کرد، از جا به سختی بلند شد و های سرد و بینگاهوقتی در نهایت، 

 فت و افتاد....شد که چشمانش سیاهی رلنگان، داشت از درب خارج میلنگ

در محیطی ناآشنا و تاریک، ایستاده بود. هوا سرد بود و او هم، سردش بود. دستانش را بلند کرد تا جلوی 

صورتش گرفته و در آنها ها کند. انگشتانش بلند بودند و دستکشی سیاه بر آنها کشیده شده بود. صدایی را 

مائده در « تونه بیشتر از این منتظر بمونه...اد، نمیخوارباب یه نتیجه قطعی می»شنید که از پشت سرش بود:

کرد، بدون اینکه پاسخی بدهد، حتی بدون اینکه برگردد، قدمی به جلو برداشت. وجود خود، احساس خشم می

بهتره کارت رو درست انجام »هنوز کامال دور نشده بود، که دوباره آن صدا، بلندتر از قبل به گوشش رسید:

دانست که ارباب سختگیرتر بار خشم جای خود را به دلهره داد، می این« پذیره!نمیاشتباه رو  دونی کهبدی؛ می

 از این حرفاست و مجازاتش، غیرقابل تصور است....

باز کرد، اول  هایش را. با کمی تالش، پلکشده میصورتش، قطرات سرد آب را حس کرد که رویش پاچید

خدا رو »چهره نگران حامد، در نظرش شکل گرفت. حامد با صدایی لرزان گفت:ای بعد، دیدش تار بود و لحظه

مائده سری برگرداند، در آن سمت، ابوالفضل هم ایستاده بود. بعد بدون هیچ « هوش اومد!شکر، باالخره به

« ش...برفردا، ساعت چهار، بیارش، خودتم ب»حرفی، به طرف درب رفت، آن را باز کرد و خطاب به حامد گفت:

 سپس از مقابل در کنار رفت و وارد همان اتاق خالی شد و درب را بست.

مائده سری به نشانه منفی تکان داد، از جایش بلند « خوای بریم درمانگاه؟می»حامد، خطاب به مائده پرسید:

، به اتوبان قرار بود. در طول راه، وقتی از پنجره آژانسکرد و بیسرش درد می «...بهتره زودتر بریم»شد و گفت:

رد، هیچ چیز کهوشی، چه دیده است، اما هرچه فکر خیره شده بود، سعی کرد به یاد بیاورد که در لحظه بی

 به یاد نیاورد...

در این لحظه صدای موبایلش بلند شد، پیامی در واتساپ آمده بود. وقتی پیام را باز کرد، با تعجب دید که از 

ای بعد، پیام دیگری از لحظه« پرسی؟آره، چرا واتساپی می»تایپ کرد:مائده « االن خوبی؟»طرف حامد است:

و مسائل ماورایی حرف بزنیم، این یارو رانندهه، جلوی یه تیمارستان اجنه  چون اگه بلند درباره»حامد رسید:

شایدم جام »زن فرستاد. مائده تایپ کرد:و به دنبال این پیام، چند ایموجی چشمک« !روی ترمزمیزنه 

 «جاست...ونهم

 ـ نه، اینطوری نیست، خودت که دیگه نباید شک داشته باشی.



 ـ با حرفای امروز ابوالفضل، به صحت عقلم شک کردم.

 ـ چی مگه گفت؟

دم، کنه، بالهایی که سر من میاد، خودم انجامش میسازی می، فقط داره برای من توهمجنگفت اون ـ می

 کوبم به لب باغچه...ندازم، خودم سرم رو میخودمو زمین می کنم، خودمخودم خودمو از پله پرت می

 ـ بعید هم نیست، به هر حال اونا جسم که ندارن.

 ـ االن بدتره، چون ذهن من قادر نیست حتی ذهن ابوالفضل رو عقب برونه، چه برسه به ذهن یه ماورای انسان!

 کنه؟ابوالفضل خوب باهات کار میـ کار به کجا کشید؟ 

 گیره!ابوالفضل مثل سگ هار همش پاچه میـ نه، 

 ـ اینطوری نگو، وقتی اومدم تو، اون خیلی نگرانت بود...

 ـ نگران؟! اونم ابوالفضل؟

 ـ آره، اومدم تو، دیدم سرت رو روی پاش گذاشته و داره یه وردی رو میگه.

 ـ ورد؟ چه وردی؟

 ـ نفهمیدم.

 ـ این نشونه دلسوزیشه؟

 افتادی. جنکرده، گیر ـ شاید فکر می

 ـ شایدم...

کرد که شاید، ابوالفضل آن تصاویر محو را به او نشان مائده، آنچه در ذهنش بود را تایپ نکرد، داشت فکر می

اش نست، هدف ابوالفضل و انگیزهاداین همه مدت، هنوز درست نمی ازبعد  .فهمیدداده، ولی دلیلش را نمی

 چیست....

از آینه ماشین، مائده را که عقب نشسته بود، نگاه کرد. مائده تایپ که دید سکوت مائده طوالنی شد، حامد 

با این جمله خواست بحث را تمام کند. به پشتی صندلی تکیه « زنی نکنیم. مرسی که اومدی.بهتره گمانه»کرد:

 داد و چشمانش را بست، احتیاج به خواب داشت...

 

 



 فصل سی و نهم

 حتما چیزی هست

لیسانس خارج التحصیل بهترین دانشگاه مهندسی تهران بود، اما وقتی از دانشگاه با مدرک فوقمهرداد، فارغ

کوشی و تالش کرد. سرانجام با سختمقابل خود دید که چندان از او و دانشش استقبال نمی در شد، دنیایی را

 مشغول ساختتهران، دست و پا کند و با چند جوان دیگر، بسیار، موفق شده بود، کارگاه کوچکی در حومه 

رجمه ها نیز تا ساعت یک نیمه شب، مشغول رسیدگی به تشب .شدآالت کشاورزی قطعات کوچک ماشین

آورد و امورات نوشت و با این راه، پولی نه چندان زیاد بدست میمقاالتی بود که برای دانشجویان دانشگاه می

 گرداند.خانواده سه نفریش را می

ب، ذهنش به شدت درگیر بود. سرانجام، دو استکان چای ریخت و به اتاق مهرداد رفت. مهرداد، شزهره، آن 

چای مقابلش  فنجان وقتی برگشت و دید دو« دستت درد نکنه...»پ بود که گفت:تاهمچنان خیره به صفحه لب

خواهد حرفی بزند. سرانجام دست از کار کشید، به طرف همسرش برگشت و هست، دانست که زهره می

خوام حرف از کجا فهمیدی می»زهره که روی صندلی کناری نشسته بود، با تعجب پرسید:« در خدمتم!»گفت:

وقت دیدمت،  موندی، امروزم هرچون هیچوقت تا این موقع شب بیدار نمی»رداد لبخندی زد و گفت:مه« بزنم؟!

 «فکرت مشغول بود. حاال بگو چی شده؟

مونه، گذشته هم ینگران حامدم، اون هنوز مثل یه بچه م»اندکی سکوت کرد و بعد بدون مقدمه گفت:زهره، 

آدما رو به خاطر اشتباهات گذشته »مهرداد بالفاصله پاسخ داد:« .خوره..که ثابت کرده آدم سادیه و زود گول می

زهره « نه سرزنش کن نه قضاوت. چون ممکنه سرش به سنگ خورده باشه و بیشتر حواسش رو جمع کنه.

 «نگران این نیستم که دوباره سرش کاله مالی بزارن، کاش همه ضررها مالی باشه...»پاسخ داد:

 پس نگران چی هستی؟ ،ـ خب

 بینمش...اخیرا خیلی دور و بر مائده می ـ

 تونه!ـ طبیعیه، دخترعمه

 کرد...داد و وقت صرف نمیـ خدا رحمت کنه عمه رو، ولی حامد هیچوقت اینقدر به کسی توجه نشون نمی

تون بره روی ـ مگه خودت نگفتی که چند سال پیش این مائده خانم بود که نذاشت حامد بیفته زندان و خونه

 تون...دونه که یه کم جبران کنه، اونم بعد از قضیه عمهخب، حاال حامد وظیفه خودش می هوا؟!

با تعجب،  مهرداد« یادم اومد کجا دیدمش!»در این لحظه، زهره کمی در فکر فرو رفت و بعد ناگهان فریاد زد:

اون مرده، »ند، گفت:زهره که سعی داشت هیجانش را مهار ک« آروم، بچه خوابه!»دستش را باال آورد و گفت:

توی قبرستون کنار حامد و یه پیرمرده وایساده بود. مائده گفت پیرمرده از سهامداراست، ولی پسره که کنارش 



« قضیه چیه؟»مهرداد پرسید:« وایساده بود، انگار با هم بودن... حامد توی بیمارستان گفت که اون دوستشه...

ای مهرداد شانه« کنی چه رازی درباره اون مرده هست؟فکر می»ت:بیمارستان را تعریف کرد و گف اجرایم زهره

 «خوای بگی؟خوامم بدونم! آخه اینا چه ربطی دارن؟ چی میدونم، نمینمی»باال انداخت و گفت:

خوام درباره مائده فکر بد بکنم، ولی چرا توی بیمارستان، با اینکه نمی»زهره دوباره سکوت کرد و بعد گفت:

چند روز قبل از »همچنان مهرداد سکوت کرده بود. زهره ادامه داد:« یهویی با اون مرده رفت؟ حالش بد بود،

فوت عمه، وقتی به مائده زنگ زدم، یه جوری بود. یه چیزایی از حامد گفت، بعد یهو حرف رو عوض کرد و 

 «سریع قطع کرد...

اصال من دارم با کی حرف »زهره با اخم گفت:« خب، خانم مارپل، نتیجه چیه؟!»گفت: گونهطنزمهرداد با لحنی 

من مائده خانم رو درست »رفت که مهرداد صدایش زد و گفت:از جایش برخاست و داشت می« زنم؟!می

 «شناسم؛ فکرت اشتباهه...شناسم. ولی حامد رو میشناسم، حداقل به اندازه تو نمینمی

کنی مائده خانم داره تو فکر می»مهرداد پاسخ داد:« دونی فکر من چیه؟مگه تو می»رسید:زهره برگشت و پ

من این »خواست پشت سر مائده حرفی بزند، پس گفت:زهره که هنوز تقریبا مطمئن نبود، نمی« برای حامد...

تاپ کرد و بمهرداد، دوباره روبه ل« دونیم...هست، چیزی که ما نمیی گم! میگم حتما یه چیزرو نمی

 «دونه!فقط خدا می»گفت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل چهلم

 ذهنیادامه دفاع

کرد، باد سرد پاییزی وزیدن گرفت. مائده از ماشین پیاده شد، خورشید داشت در آسمان ابرگرفته غروب می

مائده سری تکان داد. به جلوی درب رسید، « موفق باشی!»حامد شیشه را پایین کشید و با صدای بلند گفت:

ری شیک، خارج شد. مائده قدمی نفسی گرفت و خواست زنگ بزند که ناگهان در باز و مرد مسنی با کت و شلوا

رفت که آن طرف  بلندیشاسیکرد، به طرف ماشین عقب رفت، مرد در حالی که با خودش زیر لب زمزمه می

کنندگان حاج سلمان بوده. لبخندی روی لبش نشست و با پارک بود. مائده فهمید که او نیز حتما از مراجعه

 وارد دامداری شد.« شم!جوری میه منم همینظاهرا حالش خوش نبود؛ چند وقت دیگ»خود گفت:

کل محوطه را صدای گفتگوی بلند حاج سلمان و شاگردش وقتی به در اصلی رسید، پیش از آنکه درب بزند، 

، گوش وایساد. حاج سلمان با الباب کندقآنکه د. وقتی اسم خودش را شنید، کنجکاو شد؛ بیفرا گرفته بود

ابوالفضل با لحنی نه چندان دوستانه « فات رو به خود مائده هم گفتی؟!این مزخر»گفت:صدایی بلند می

 «خودش هم متوجه شده؛ اونم ردپا رو دیده...»گفت:

ها اون روزها خیلی»شد:بار صدای حاج سلمان به وضوح شنیده می مائده بیشتر گوشش را نزدیک کرد، این

ه بود! از کجا مطمئنی که این ردپا مال یکی از توی اون خونه رفت و آمد کردن. اونجا مثل لونه خرگوش شد

مطمئن نیستم ولی شما از کجا مطمئنید که »ابوالفضل کمی مکث کرد و گفت:« اون مهمونا نبوده؟!

 «اهمیته؟!بی

 برای کشتن شخصی، نیاز ندارن از یه انسان کمک بگیرن... اجنهدونم که ـ چون می

 تونن جنایت وحشتناکی رو انجام بدن. خودم با چشم خودم دیدم!انسان، میدونم که با تسخیر یه منم میـ 

مسخ  جنـ بله، درباره مادر تو، این قضیه درست بود. ولی درباره خانم مرادی، فرضیه محتمل اینکه توسط 

 شده و خودش رو کشته...

 ـ ولی اون ردپا، خبر از یه عامل انسانی میده!

 سر و تهت داری؟!ای برای فرضیه بییگهـ غیر از این ردپا، چه دلیل د

از حامد شنیدم »گرفت، حرف بزند یا نه. سرانجام گفت:ابوالفضل کمی سکوت کرد، گویی داشت تصمیم می

دونم چرا ولی احتمال میدم ربطی بین این دو که توی تابستان همین امسال، پدرش رو یه نفر کشته. نمی

گیری رو کنار بزار و برو کارآگاه شو! آخه چرا جنخوبه، »از کنایه گفت: حاج سلمان با لحنی پر« حادثه باشه...

بهتره دیگه بحثش رو نکنیم، االن ساعت »گفت:ابوالفضل « ه!جنگوش نمیدی؟ طرف ما یه قاتل نیست، یه 

 «ممکنه پیداش بشه....؛ اومدن دختره است



وانمود کند، تازه رسیده است که ناگهان مائده خواست به طرف درب دامداری رفته و زنگ آیفون را بزند تا 

خوش اومدی دخترم، در باز »ای قدیمی، ظاهر شد و با لبخندی مهربان گفت:درب باز و حاج سلمان با جلیقه

حاج سلمان از « بله، باز بود، دیگه زنگ نزدم، ببخشید...»مائده، آب دهانش را قورت داد و گفت:« بود، نه؟

 «اینجا متعلق به توئه، بیا داخل...»میمانه گفت:درگاه کنار رفت و با لحنی ص

دانست که او حتما از طریق وقتی مائده داخل شد، اولین چیزی که دید، نگاه خیره ابوالفضل بود. مائده می

 شود که مائده گوش ایستاده بوده...کشی، متوجه میحس

لبخندی « ه من بود، خبرم کن...من میرم توی اتاقم. اگه نیازی ب»حاج سلمان، خطاب به ابوالفضل گفت:

دلنشین به مائده زد و وارد اتاق کوچک خودش شد. ابوالفضل، درب همان اتاق خالی را باز کرد و با لحنی سرد 

برق از سر مائده پرید؛ « م داشت...یامیدوارم امروز سرحال باشی، چون تقریبا چهار ساعتی، کار خواه»گفت:

 ای آن تجربیات سهمگین...چهار ساعت، خیلی بود، به ویژه بر

، نگاهی به اطراف انداخت، همه چیز مثل قبل بود و صد شمع در حال سوختن و آن دو وارد اتاق شدوقتی 

 صندلی، تنها وسایل آن اتاق بودند...

ابوالفضل « ای برای من داری؟!امروز چه برنامه»ابوالفضل، اشاره کرد که مائده بنشیند. بالفاصله نشست و پرسید:

بار  کشی، مقاوم کنیم. اینکم بخشی از ذهنت رو در برابر حسهدف از جلسه امروز، اینکه دست»اسخ داد:پ

مائده « ...دور کردن ذهن من داری ایقصد دارم به قسمت غم و اندوه ذهنت نفوذ کنم و تو تنها یک سالح بر

 «خدا خیرت بده که یه راه برای من گذاشتی!»پوزخندی زد و گفت:

این سالح، در واقع یه جور سپر دفاعی برای حریم ذهنت »ادامه داد:ابوالفضل، این کنایه را نشنیده گرفت و 

شه که پر از درد و هایی از ذهن داخل میکشیه، به الیهیا شخصی که مشغول حس جنکنه. وقتی ایجاد می

ی، با فکر کردن به یه خاطره شاد، شه جلوش رو گرفت اینکه فضای ذهن رو دگرگون کنغمه، تنها راهی که می

 «چیزی که واقعا خوشحالت کنه...

آید. تمام خاطراتی که زمانی برایش حظه به نظرش خوش میلای در آن مائده با خود فکر کرد، که چه خاطره

ا مادرش یاش را با بهترین احساسات دنیا را رقم زده بودند، اکنون تاریک و سرد بودند. بهترین لحظات زندگی

 کرد.محسن یا حتی با فرهاد گذرانده بود. ولی حاال فکر کردن به هر کدام، حالش را بد میبهنود یا 

عجله نکن، خیلی وقت برای تلف کردن »روی او نشست، انگشتانش را در هم قفل کرد و گفت:ابوالفضل، روبه

یاد »ابوالفضل پوزخندی زد و گفت:« کنم یه چیز خوب یادم بیاد...دارم سعی می»مائده با خشم غرید:« داریم!

چرا »مائده از جایش برخاست و گفت:« های فراوان!های کلونی بیفت که خرجشون کردی! بریز و بپاشپول

 ؛ چونجوابت کامال روشنه»ابوالفضل تکیه داد و گفت:« کنی کسی که پولداره باید حالش خوب باشه؟!فکر می

 «..کنه.پول هر چیزی رو برای شخص فراهم می



برای مثال، عشق با پول قابل خریدن نبود. و مائده این را با تمام وجود درک  «اما نه همه چیز رو...»مائده نالید:

توانست پای مائده را از روی پدال گاز در جاده حفظ کند، نمیبرای مائده توانست محسن را کرده بود. پول نمی

 ...توانست خیانت فرهاد را تغییر دهد، نمیباال بیاورد توانست ماشین محسن را از درهشمال، بردارد. نمی

ی که سبه عنوان ک»سرانجام ابوالفضل که گویی همه این احساسات منفی را در چهره مائده دیده بود، گفت:

روی صندلی نشست و به آرامی  برای اینکه بحث را عوض کند، مائده« همه چیز داره، زیادی دلت پره...

« پس به چشمای من نگاه کن...»به جلو خم شد و گفت: ابوالفضل رو« اومد توی ذهنم.یه خاطره خوب »گفت:

تر شد. کم بزرگ و بزرگ، نگاه به ابوالفضل دوخت. دوباره چشمان سبز او درخشیدن گرفت و کمدیدمائده با تر

 رفت....های او فرو میدوباره در مردمک چشم

شنید. بعد همه چیز شکل مشخصی گرفت، صدای موتور ماشین و میدید و ها و اصواتی نامفهوم را میرنگ

فشرد. یک چشمش به آینه پیچید، تمام توانش را به پاهایش داده بود و پدال گاز را میزوزه باد در گوشش می

دید که وحشیانه سعی داشت سبقت گرفته و از جلویش در آید، اما او با خشم، ماشین بود، پراید سفید را می

 را عوض کرد و سرعت را باالتر برد... دنده

رفت، اش حبس شد، سرش گیج میصحنه عوض شد، جمعیتی کنار دره جمع شده بودند، نفس در سینه

شنید، جلوتر رفت و کشید. در حالیکه صدای ضربان نامنظم قلبش را میپاهایش سست و ناتوان، بدنش را می

خورد و پیش چاله شده بود و زهره، از سراشیبی به پایین سر می، پراید سفید کامال منگاهی به ته دره انداخت

 ...رفتمی

ها رساند، مادرش در حالیکه به سرعت خود را به پلهدوباره صحنه تغییر کرد، این دفعه در محیط خانه بود. 

وحش رای از ترس و هراس در چشمان بیها افتاده بود. سایه، روی پلهخونچاقویی در دست داشت، غرق در 

 زد...موج می

 «فایده نداره!»ابوالفضل غرید:

مائده حس کرد در فضای خالی غرق شد و پس از مدتی، به درازای ابدیت، در تاریکی محو گشت. وقتی چشم 

مائده « خوای برات آب بیارم؟می»باز کرد، روی زمین افتاده بود. ابوالفضل بدون اینکه از جایش برخیزد، گفت:

ع تاریک زندگیم رو بهم نشون خیلی موذیانه، وقای»در حالیکه سعی داشت مانع لرزش صدایش شود، گفت:

من دارم وظیفه خودم »ابوالفضل، لبخند کجی روی صورتش نشاند و گفت:« کنی؟!میدی و بعدم مسخره می

کنه و کنه. اونقدر اون لحظات تاریک رو برات تکرار می، خیلی بدتر به ذهنت تجاوز میجنرو انجام میدم. یه 

مونه. ولی تو هم اصال سعی نکردی، سرانجام چیزی بجز اونا برات نمی کنه تااینقدر دفعات و دقایقش رو زیاد می

 «ذهنت رو متوجه خاطره شادت کنی...



مائده برخاست و به سختی، روی صندلی نشست. عرق پیشانیش را با گوشه آستین مانتو پاک کرد. ابوالفضل 

« کردی؟دونم به چی فکر میدوست دارم ب»:پرسیدبرای اینکه کمی بیشتر به ذهن مائده استراحت بدهد، 

لبخند تلخی به لبش آمد، چقدر « ...اونجا ازمیه بار با اون، رفته بودم پارک... محس... اون، »مائده زیر لب گفت:

 توانست نام او را به زبان بیاورد...از آن لحظات، دور شده بود. حاال دیگر حتی نمی

بخش متمرکز کنی، نه رو روی یه خاطره شادی درست متوجه نشدی، بهت گفتم که ذهنت»ابوالفضل گفت:

مائده کمی با خود فکر کرد. هر چه خاطره خوب داشت، با کسانی بود که « چیزی که بیشتر غمگینت کنه...

 اکنون یا مرده بودند یا...

، تا آن لحظه برایش محو و گنگ بود، ناگهان چیزی به ذهنش رسید، شادترین لحظه زندگیش را به یاد آورد

ای که با کرد، لحظهای که همراه پدرش، در باغ ویالی شمال، بازی میی حاال برایش آشکار شده بود. لحظهول

 های خود و پدرش را به یاد داشت...آب شیلنگ، پدرش را حسابی خیس کرده بود، هنوز هم صدای خنده

تقیم به چشمان مائده خیره شد. ابوالفضل موهای چربش را کنار زد و مس« ام!االن آماده»سر بلند کرد و گفت:

 ...تصویری مقابلش شکل گرفترها شد.  ،برای بار چهارم در زندگیش، مائده در فضای خالی سیاه، سرگردان

و در سمت دیگرش، ، نگریستخیره می ی شومرویش، مینو همچون جغدگرد میز احضار نشسته بود، روبه

خوای دیگه بیای نکنه، نمی»موجودی در هیبت محسن، نشسته بود. در حالیکه لبخند بر لب داشت، گفت:

نکه ایاما قبل از « من که از خدامه بیام!»مائده صدای خود را شنید که همراه با گریه پاسخ داد:« دیدن من؟

، کرد. سعی کرد خواست به یاد آوردکه خودش میای کرد پاسخ آن موجود را بشنود، ذهنش را معطوف خاطره

 ...روی آن لحظه و شادی آن خاطره تمرکز کند و حس آن لحظه را در وجودش جاری سازد

 ، تصویر محسن، محو و تار شد، حسی توام از آرامش و راحتی خیال، وجود مائده را در بر گرفت...هنگام در این

همه چیز محو و  از آن فضای خالی و سرگردانی نبود، خیلی سریع بار خبری ناگهان همه چیز فرو ریخت، این

روی صندلی نشسته بود. ابوالفضل، برخاست و به طرف درب رفت. مائده با تعجب، نگاهی به او کرد، ابوالفضل  او

 زد.داشت با حاج سلمان، حرف می

ه به این آسونی! هنوز خیلی ن»ابوالفضل پوزخندی زد و گفت:« چی شد؟ موفق شدم؟»مائده برخاست و پرسید:

ودم ارتباط ذهنی رو قطع خ»ابوالفضل پاسخ داد:« پس چرا یهو همه چیز عوض شد؟!»مائده پرسید:« مونده...

 و به دنبال این حرف، از اتاق خارج شد و در را بست. «..کردم. باید با استاد حرف بزنم.

کرد، شاید موفق شده ای فکر میرای لحظهمائده هم متعجب بود و هم خشمگین، تقریبا خوشحال بود و ب

آن فهمید که چسباند، باید می آنباشد. درب که بسته شد، مائده خود را به پشت آن رساند و گوشش را به 

 ذهنی را به خاطرش قطع کرده بودند...دو چه برای گفتن داشتند که دفاع



ابوالفضل زمزمه کرد، به « ائده دیدی؟درباره ردپا، چیزی در ذهن م»صدای حاج سلمان را شنید که گفت:

کرد، وارد ذهنش شدم. بله، وقتی داشت به یه خاطره مثبت فکر می»نحوی که مائده به سختی آن را شنید:

ناگهان سکوت شد. « دونه، ولی پشت در گوش وایساده بود، شاید همین االنم...خودشم گیجه و چیزی نمی

آن نشست. درب باز شد و حاج سلمان به داخل نگاهی انداخت.  مائده به سرعت به طرف صندلی رفت و روی

ببخشید که مزاحم شدم، به کارتون برسید، خواستم به ابوالفضل سفارشات الزم رو »سپس با لبخند گفت:

 «بکنم...

گفت؟ بعد کند، پس چرا داشت دروغ میداند او این دروغ را قبول نمیسلمان میحاج مائده مطمئن بود که 

 ساعت، ابوالفضل و مائده درگیر بودند... سهرفت، حدود  پیرمردکه از این

رفت و تا هشت شب، درگیر بود. و بعد از آن، هر روز، راس ساعت چهار، بعد از کارهای خیریه، به دامداری می

گشت و تا خود صبح، از سرگیجه و حالت تهوع، یک لحظه شکسته، به خانه باز میبعد از آن خسته و درهم

ب و خوراک و آرام و قرار نداشت. از سوی دیگر، حسی مبهم، توام با شک و تردید، نسبت به حاج سلمان خوا

 کرد.تر میو شاگردش و به ویژه ابوالفضل، ذهن گیجش را گیج

گیرند. هر کرد به خاطر پول، دارن ذهنش را به بازی میگرفتند، فکر میشاید اگر از او بابت هر جلسه پول می

 توانست انگیزه یا دلیلی برای اعمال آن دو بیابد...نمی ،کردمی قدر فکر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل چهل و یکم

 ترس

ذهنی او به جای اینکه دفاع کردنداشت، احساس می بوالفضلبه انسبت چرا احساس خوبی  ستنادنمیمائده 

های شدیدی را در طی آن هفته تجربه مائده سرگیجه .کندیاد بدهد، بدتر دارد ذهنش را دچار اختالل می

، نفس عمیقی بود آشکارش یبرا ئدهو همه چیز مابود  یک دانای کلکرده بود. از طرف دیگر، ابوالفضل، عمال 

حوصله جواب « !خوریها نیا؛ به جای هوا دود میاز این تریپ»:ای کردد خندهحامکه به سرفه افتاد،  گرفت

د قبل از حام»کرد، گفت:که مائده کمربند را باز می حالناو در هم خانه رسیدند،به  .نداشت اد رحامدادن به 

 و ن داداهوا تک دردستی مائده « !مادمازل؟ ،امر دیگه»د:د کمی خم شحام« ...رفتنت ماشین رو بیار داخل

 پیاده شد.

کی دوباره »:نداچرخ نهانه خروی بد ار ششد؛ چشم و داخل نداقفل چرخدر  اایستاد، کلید ر بجلوی در

راه  داد.ن میاپس زد، نباید ضعف نش شنابا قورت دادن آب ده ار یشبغض گلو« !شی مامن آرامشم؟می

 بود.می ریتر از هر وقت دیگبود و باید قوی یشدشواری پیش رو

جلسات دشوار و سخت  .روی کاناپه رها کرد ار شاخت و تن خستهسمتی اندا ا بهر کیفششد و  هالداخل 

وده کرده بود. سذهنی و نیز کارهای خیریه و رسیدگی به اعداد و امور، همه و همه، ذهن و جسمش را فردفاع

به دور  یپرید، ترسیده نگاه شنیدن صدای بلند برخورد در از جابرای چند ثانیه روی هم افتاد؛ با  یشهاچشم

 دده، به خیال اینکه متوهم شده باشانگار از اول صدایی نبو ، اماتیز کرد ار یشهاگوشو  چرخاندنه اتا دور خ

 ...مدآصدای در بیشتر بود، صدا از طبقه باال میبار شدت برخورد  که این بل تکیه داددوباره به م

از این ضعف ، دخواستن بلند کن برای کمک ار یشنست صدااتوترسید حتی نمیبلند شد، می یشاز جا مائده

آروم باش،  ،هائدم»:دلداری دادا ر شگذاشت و خود برای چند ثانیه روی هم ار یشاهچشم .، نفرت داشتخود

باشی، به کمک کسی احتیاج نداری؛ قوی  هاش رو هم دیدی؛ مرگ مادرت یادت نره باید قویتو بدتر از این

 «!رو شوباش و خودت با ترست روبه

تر از هر زمان بیشتر و تاریک ، خیلیها ایستادجلوی پله برداشت. ار شناهای لرزمباز کرد و قد ار یشهاچشم

ن اها هموگرنه پله شهم به خاطر ترس آن، است تصور این تنها یک نستاد، میدرسیدنبه نظر می ریدیگ

شنید، جیغ بلندی ا ه دوباره صدای برخورد بلند در رک گذاشت اول روی پلها ر یشبا این امید پا. دها هستنپله

 ...دکردنمی شهدایت و به جلو دکرده بودن شاقوی احاطه یهایولی انگار دست ودو خواست به عقب بر کشید

کرد، اما حس می یشروی پهلو اناخن بلند ر محسوس شده بود، تیزی یک چیزی مثل یک یشهالرزش دست

کشیده  شسمت اتاق ،باال رفت و خود به خودا بعدی رهای ناچار پله ،ودیا به عقب بر دبکنکاری  نستاتونمی

شنید و عالوه بر می موجودی را درست کنار گوشش بلند هایجلو برد، صدای نفس ار شنالرز هایدست. شد



یش ض به گلوزده بود و بغحلقهیش هاشنید؛ اشک داخل چشممی اری های بلندغرشن صداهای نافهوم و آ

اما  دندار ارو شدن با چیزی رو توانایی روبه دلرزمی از ترس که مائده دارد تنسادمی جنانداخت، چنگ می

 ...دن بدهاقوی نش ائده راکرد مانگار نیرویی سعی می

روی میز کار ثابت  شند و چشماچرخ ار یشها، مردمکرو شدم ریخته روبهه باز کرد و با اتاق به ادر اتاق ر

های پانصد ، کتاب، در عرض چند ثانیهندخوردورق می دید که به سرعت ار گرافیکشهای طراحی کتابد و نام

 اب از ورق خوردن ایستاد و در صدمکه کت ردای کخفه ناله؛ ندرسیدانتها می و به ندخوردمی ورق ایصفحه

 ...پرت شد ائدهم ای به طرفثانیه

از دست داد  ار شانگار خالی شده بود، تعادل شپشت خم کرد، ار ائدهنشست و م شانهاقوی روی ش یهایدست

ترسیده  .پیچیدمی شگوش، در دادآزار می اای ربلندی که گوش هر شنونده و زمین خورد، صداهای نامفهوم

 ...ندی بودریوار برخورد کرد؛ این صداها بلندتر از هر وقت دیگبه د بدنشرفت و  به عقب

گذاشت، باقی می و ردهایی ندخوردچنگ می ند که انگار خود به خوداار چرخروی دیورا  انشهای ترسچشم

ن اهایی که درشت بودنش؛ سایهدشدنتر میپررنگ کمها کمایههمه چیز درست مثل یک میدان نبرد شده بود؛ س

نی یا ابارتاریک  یک شب درشنید، مثل شیون یک زن می اممکن بود، صدای جیغ مانندی ر بیش از حد

شب سیاه جنگل،  درروباه  ا شاید هم مثل صدای جیغ مانند یک، یتاریکی گورخلوت  درهای یک بچه جیغ

داد، ینشست و فشارش م یشبزرگی که روی گلو هایکرد و دستمیاحساس  ار حضور یک حجم بزرگ

 ..شنید.می ار جن خرناس مانند به شماره افتاد؛ صدای ائدهمی هانفس

ن انست چیزی به زباتوصدا زد اما نمی شدلا در دوخت؛ خدا ربود، سمت در اتاق که بسته شده  ار شنگاه

در رسید، صدای  که به کناره ش، دستدباز کن ااز در رای سعی کرد گوشه و سمت در برد ا بهر ش؛ دستوردبیا

 یشا از دور گلوهدست پاره شد، شپرده گوش ،شنید و احساس کرد امانندی مثل یک صدای صاعقه ر غرش

 ...بود سیاه دور شدن سایه ،کنار رفت و آخرین چیزی که دید

باال آورده  اش ریهاکه دستشد روروبهد با حام و روی کاناپه دید، از جا پرید اچشم باز کرد و خود ر ،مائده

 شسر .دمدنآپایین  ائدهمی هااشک ،با یادآوری تمام اتفاقات« !جان چیزی نیست، خواب دیدی ائدهآروم م»:بود

ولی تو مثل »:کرد ینش نگاهاهای مهربمد و با چشمآد جلو حام« !خیلی وحشتناک بود»:ن دادابه طرفین تک ار

 «!همیشه از پسش بر اومدی

بود، انگار هر بار بدتر تر داره، این بار خیلی وحشتناکتونم، حتی تو خواب هم دست از سرم برنمیدیگه نمی -

 !قبله از دفعه



نگران  ،دحام« !این چی بود؟»د:از هم باز شدن یشهاو لب دپایین چکیدن یشهااز چشم اشک مزاحم اتطرق

نده ادرممائده، « !زنم تا زودتر همه چیز تموم بشهزنگ می بوالفضلن به ااال»:از جیب بیرون کشید اش رموبایل

 «!سابقه نداشته حالبه ای، چیزی که تا تر از هر وقت دیگه، خیلی پررنگمدیدی رو میاسایه»:نالید

ه هر مائد»:مقدمه گفتبعد از چند لحظه بی .ضربه زدبوالفضل، و روی شماره ا ه بودد اخم کرده ایستادحام

گشتم، معلوم نبود چه بالیی بودم و برنمی صدای جیغ کشیدنش رو نشنیده ه. اگلحظه عذابش داره بیشتر مشه

دیدم  و سوییچش رو بدم، اومدم ازش خداحافظی کنم»:ش کشیدیدستی داخل موهاکالفه « !اومدسرش می

 ؛هاش رو شنیدمدر بود که صدای جیغ دستم رو دستگیره، کرد؛ خواستم برم خونهخوابش برده، ناله می

 «...بکن زودتر یه فکری بوالفضل،ا

قطع  اتماس ر ت؟ بعد از چند دقیقهفگ باشهچندین بار،  د فقطحامگفت که می هچ بوالفضلا ستنادنمیمائده 

فردا صبح »:گفت دل کرد وای دللحظه« ...ره حل میشه، من برم دیرم شدهباالخ»:کرد شکرد و دلسوزانه نگاه

، به شوک کابوسی که دیده بود درهنوز که  ائدهم و« دامداری باید باشیم. فعال خداحافظ!راس ساعت نه در 

 بیاورد. لببه  ار "خداحافظ"صدابی نستا، توبردسر می

اما  ویدخواست چیزی بگمی گشت، حالتش مثل کسی بود که انگارد تا وسط راه رفت که دوباره برحام

رو به تغییر کرده! اصال اخالقش از این خیلی بوالفضلبه نظرم رفتار ا»:ش کشیدیموها درنست، دستی اتونمی

ولی من که تغییری »:نه باال انداختاش برای گفتن داشت؟ی این موقعیت چه چیزمائده در« !رو شدهاون

 «، هنوزم مثل یه سگ دیوونه خونسرد و در عین حال، هاره!بینمنمی

، بعد از کمی ندابرگرد ار یشچیزی نگفت و رومائده « شناسیش؟کال چند وقته می»:ای رفتد چشم غرهحام

خبری نبود،  شم شده بود و از وحشت چند دقیقه قبلاآر ردیگمائده « ...زنمیه حدسایی می»:گفت ، حامدمکث

 «!جناب کارآگاه؟ ،زنیهایی میمثال چه حدس»:آورددر اد رحامادای 

لبش « !شناسم و مطمئنم تغییر کردهرو می بوالفضلهرهر... با نمک! من ا»:کرد نگاهمائده را چپ چپحامد، 

 ااتاق ر عرض« ...دیگه به شدت قبل سرد و خشک نیست»:شده ادامه دادریز هایتر کرد و با چشم ،نابا زب ار

گرفتم؛ اصال د؟ آروم بگیر... سرگیجه حامچیه »:کرد که کالفه شدبا چشم دنبالش می مائده بار طی کرد، دو

من عجب! مگه زدنت که »:کش داد اش ریهاگرد کرد و لب اش رنچشماحامد « ...دیگه مگه کار نداشتی؟ برو

 «!کنماالن هم رفع زحمت می»:کج کرد و ادامه داد اسرش ر« !رو نگاه کنی سرت گیج بره؟

 ...ن داد وبرو باباای نثارش کرداش تکیهوا برا در ارش دستمائده 

 

 

 



 فصل چهل و دوم

 ضعیف

 .کامرانیکرد، منتظر بود، منتظر رد شدن محسن مقابل پنجره ایستاده بود، به حیاط دانشکده نگاه می

ای رد شود و او خواست از پشت شیشه، ببیندش، اینکار همیشگی مائده شده بود. انتظار برای اینکه لحظهمی

را حتی از پشت، و حتی از دور، ببیند. قادر نبود پا روی غرورش بگذارد، اما قادر هم نبود، عشق خود را انکار 

 خواست این را باور کند.شده است، اما نمیدانست، که محسن برای او تمام کند. از طرفی می

شد. هدف از ساختمان دانشکده هنر، بیرون رفت. از آن سمت، کامرانی نزدیک میسرانجام دل به دریا زد و بی

پاهایش بدون اراده او، به اما شود.  دورمائده نفس خود را حبس کرد، سعی کرد بدون اینکه به او نگاه کند، 

 کشید...که محسن بود، گویی نیرویی مغناطیسی، او را میشدند سمتی کشیده می

وقتی به خود آمد، دید که بیش از سه قدم با کامرانی فاصله ندارد. خواست حرفی بزند که نگاهش در نگاه 

او  نگاه محسن با چشمانی خشمگین به او خیره شده بود، مائده نیز، به همین شکل به. کامرانی گره خورد

 «خوای دست از سر من برداری...انگار نمی»پوزخندی زد و گفت:. محسن پاسخ داد

تواند دوری محسن خواست پا روی غرورش بگذارد و خواهش دلش را مطرح نماید، اینکه نمیمائده دلش می

حاضر است به خاطر محسن، و ادبانه و مغرورانه است، داند برخی از رفتارهایش، بیرا تحمل کند، اینکه می

مگه حیاط دانشگاه رو »ها، خشمگین، این جمله را بیان کرد:ح کند. اما به جای همه این حرفخود را اصال

البته، با پول یکی مثل تو، فضله موش توی انباری »بعد زهرخندی زد و گفت:« خریدی که نباید توش قدم زد؟

 «فروشن!دانشگاه رو هم نمی

صعف او را شد و مائده این نقطهکند، خشمگین میاش اشاره محسن از اینکه کسی به وضعیت نامساعد مالی

خوش به حال تو »هایش جمع شده بود، گفت:در چشمخون  شناخت. محسن در حالیکهبهتر از هر کسی می

مائده دوست نداشت بماند، دوست نداشت با محسن « تونی به جای فضله موش، پشگل اسب بخری!که می

بود که بتواند با مردی که هنوز عشقش بود، با خشم سخن بگوید. اما  تر از آنتوانست، ضعیفدرگیر شود، نمی

 ..تر از آن هم بود که بتواند راه کج کند و برود.ضعیف

درد که »محسن پوزخندی زد و گفت:« درد تو دقیقا چیه؟!»مستقیما در چشم محسن خیره شد و پرسید:

های زندگیم رو توی رابطه با تو هترین سالخورم که چهار سال از بنیست، افسوسه. برای خودم افسوس می

مائده از خشم، « کنه آسمون دهن باز کرده و اونو انداخته روی زمین!تلف کردم. یه موجود مغرور که فکر می

پولیه! تو یه علت افسوست یه چیز دیگه است، افسوس شبانه روز تو، بی»دندان روی هم سایید و پاسخ داد:

چی شد، بچه گدا؟! حرفی برای »کرد که برود، مائده با صدایی نسبتا بلند گفت: محسن، راه کج« بدبختی...

 «گفتن نداشتی؟



زنن، من آدم جلوی حرف رو با آدم می»ای محسن درنگ کرد، بعد برگشت و با خشم و عصبانیت گفت:لحظه

با ابوالفضل اش نشست. برگشت و مائده خواست حرفی بزند که ناگهان دستی روی شانه« بینم!خودم نمی

 «انگیزی!رقت»رو شد. ابوالفضل با خشم به او خیره شده بود، سرانجام گفت:روبه

کرد. سرش زمین، درد می اش از شدت برخورد باای بعد، مائده روی زمین سرد اتاق خالی افتاد. بینیلحظه

خیز شد. زمین نیمآمد. به سختی آن را قورت داد و روی رفت و مایعی غلیظ در حلقش باال میگیج می

« کنیم...که امتحان می سی و هشتمههیچ پیشرفتی نداری، این بار »دردی گفت:ابوالفضل، بدون هیچ حس هم

 «موضوع خصوصیه...»لرزید، گفت:مائده حاال روی زمین نشسته بود، در حالیکه صدایش می

دست پیش برد، گوشه مانتوی مائده « .نه برای من، و نه برای اون..»پاسخ داد:آهسته ابوالفضل پوزخندی زد و 

خودش را از دست ابوالفضل رها کرد و از مائده « دیم...بلند شو، دوباره انجامش می»:را گرفت و کشید و گفت

دیم، بذار یه االن پنج ساعته که داریم انجامش می»روی زمین بلند شد، به طرف درب رفت و با خشم گفت:

ابوالفضل به سمت در پرید و قبل از اینکه مائده به آن برسد، جلویش را گرفت، از میان « کم استراحت کنم!

 «کنه!، استراحت نمیجناون »اش گفت:های در هم قفل شدهدندان

ه شدت ابوالفضل سرش را ب« خوام استراحت کنم...چرا اینقدر داری آزارم میدی؟ عوضی، می»مائده پرسید:

مائده « ...داشته باشیکنه، به جای خشم، سعی کن تمرکز فحش دادن چیزی رو حل نمی»تکان داد و گفت:

 «من که از فوالد ساخته نشدم، حالم بده، به هوای آزاد نیاز دارم...»بالفاصله پاسخ داد:

« ضعیف و بیچاره! مونی،مثل یه کرم بدبخت می»کردن کج کرد و گفت:به حالت مسخره ابوالفضل صورتش را

ابوالفضل « حق نداری با من اینطوری حرف بزنی!»روی کرده بود، او گفت:مائده راست ایستاد، ابوالفضل زیاده

ابوالفضل به طرف صندلی چوبی « من ضعیف نیستم!»مائده بلندتر از او فریاد کشید:« ضعیفی!»بلند داد زد:

 «پس ثابت کن؛ با کنترل افکارت با تنظیم احساساتت...»:رفت، آن را روی زمین تا مقابل مائده کشید و گفت

 خود مائده به ناچار روی صندلی نشست. سرش سنگین بود، به اندازه یک گلوله توپ جنگی. ابوالفضل صندلی

علت این جلسات و مهم بودن اینکار، اینکه، اگه اون موجود بتونه »گفت: آنکه رویش بنشیند،بی را جلو کشید و

تونه وادارت تونه بهت دیکته کنه. میکامل انجام بده، اگه ذهنت رو تهی از هرگونه فکری کنه، میکشی رو حس

جلوش  شهترین کسانت رو هم آزار بدی. تنها راهی که میترین اعمال رو انجام بدی. حتی نزدیککنه وحشتناک

« ، به تهاجم ذهنی او، پاسخ بدی...تونی اون موجود رو ناکام کنی، اینکه با ارادهرو بگیری، تنها راهی که می

 «خوام، ولی نمیشه...تونم، مینمی»ای کرد:مائده ناله

اونقدر بهت  جنتو چه دلت بخواد چه نخواد، یک »ابوالفضل روی صندلی صاف نشست و خیلی جدی گفت:

باهاش مقابله نزدیک شده که دنیاش با دنیای تو یکی شده. حاال تو دو راه داری، یا تسلیمش بشی یا اینکه 

کردم، ولی اینکارا اگه راهی بود که اون رو بکشم، حتما با جدیت براش تالش می»مائده پاسخ داد:« کنی...



لبخند مهربانی بر روی لبش برای یک ثانیه، ابوالفضل با شنیدن این جمله، « ...زنهنمی هم آسیبحتی بهش 

 نشست، یا شاید هم مائده اشتباه دید....

ه ارفهمم چه حسی دکنم که ازش نفرت داشته باشی، میدرکت می»:لحنی پر از غم و درد، گفتبا ابوالفضل 

بینی، دونم که خودت رو ناتوان در مقابل دشمنت میوقتی از چیزی هم متنفر باشی و هم ازش بترسی. می

کنی. سش میکنی، حکنی، وقتی به چیزی که ازت گرفته فکر میدونم که چقدر سخته وقتی بهش فکر میمی

کنی کاش هرگز نه ببینیش آرزو می ناخودآگاه بینیش و بعدجا، درست بغل گوشت. و تو نمیانگار کنارته، همین

ای حس انتقام دوباره و شدیدتر به سراغت میاد، یاد چیزی که ازت گرفته شده، لحظه یه دفعهو نه حسش کنی. 

« ..تونی انتقام بگیری.نمیپس ن دیدنش رو هم نداری، کنی حتی تواکنه. و بعد از اینکه درک میرهات نمی

وستش دکنی کسی که و روزی میرسه که آرزو می»ای سکوت کرد و بعد با صدایی لرزان ادامه داد:لحظه

 «داشتی، کاش هرگز وجود نداشت...

ش، فرهاد، جمله آخری، در قلب و روح مائده نشست. او نیز بارها آرزو کرده بود، کاش محسن کامرانی، پدر

اش، مادرش، بهنود، آقای مرادی و حتی زهره، هرگز وجود نداشتند تا او مجبور نباشد یا در غم فراغشان دایی

 بسوزد یا همواره وحشت از دست دادنشان را داشته باشد....

کرد تا ای دهان باز ابوالفضل نفس عمیقی کشید، برای لحظه« کسی رو ازت گرفتن؟»:پرسیدمائده به آرامی 

ای بعد، بست تا اشک از آنها خارج نشود، ثانیه چشمانش را هم .درد و دل کند، اما بالفاصله دهانش را بست

امتحان  بازم»تفاوت، از جایش برخاست و خطاب به مائده پرخاش کرد:دوباره و با همان حالت سرد و بی

 «شناسم!خودت، تو رو میز اکم بیشتر کنیم، به نفعته که مانع من بشی، چون من دارم کممی

کشان از آنجا ببرد. این در حالی بود که در پایان آن جلسه، حامد ناچار شد به داخل بیاید و مائده را کشان

حاج سلمان، با دیدند وضعیت مائده، متاثر و وقتی داخل رفت، با دیدن خونسردی ابوالفضل که مشغول خاموش 

با ابوالفضل برخاست و « کنی؟!روی میچرا اینقدر زیاده»و گفت: ها بود، خشمگین شد. جلو رفتکردن شمع

 «دونم....چون خودم رو مسئول می»گفت:لحنی قاطعانه 

 

 

 

 

 

 



 فصل چهل و سوم

 مسئولیت

فهمم. درسته که ما باید اون رو نجاتش منظورت رو نمی»حاج سلمان، با شنیدن این حرف تعجب کرد و گفت:

که ناگهان احساسات درونیش  مثل کسی ابوالفضل روی از پیرمرد گرداند و« نمیشه که...بدیم، ولی این دلیل 

کننده معمولی تونم با اون مثل یه مراجعهنه استاد، من نمی»گفت:ریزد، را در قالب کلمات، سریع بیرون می

 این حرف و این لحن، حاج سلمان را متعجب کرد.« رفتار کنم...

اما ابوالفضل سکوت را نشکست. گویی داشت خود به عصایش تکیه داد و سکوت کرد تا ابوالفضل، ادامه بدهد. 

را زده. حاج سلمان لبخندی زد و دست بر روی شانه او گذاشت و  هاکرد که چرا آن حرفرا سرزنش می

نظر تو، بیشتر از یه عنصر  پس سرانجام، چشمی بود که توجه تو رو جلب کنه. باالخره کسی بود که در»گفت:

شخصیتش خیلی به من نزدیکه. »ابوالفضل برگشت، موهای چربش را از روی پیشانی کنار زد و گفت:« باشه!

دردی درد، پشت این هیبت پولدرای و بیکنه، پشت اون نقاب خونسرد و بیاین همه درد و رنج رو پنهان می

ن شده. عاجزانه سعی داره، توجه دیگران رو به ظواهر جلب و حتی پشت اون غرور و خشم، یه روح زخمی پنها

 «کنه تا بتونه خود واقیش رو پنهان کنه....

ابوالفضل « شقین!بله، از این نظر شبیه هستید و البته هر دوی شما هم کله»حاج سلمان لبخندی زد و گفت:

تحمل این وضعیت را نداشت، لبخندی ناخودآگاه بر لب خود احساس کرد. قلبش به شکل عجیبی تپش داشت. 

مراقب باش ابوالفضل، »به سمت درب رفت و خواست خارج شود که ناگهان، حاج سلمان با صدایی رسا گفت:

ای بگیری. دل و عقل دو روی یک سکه هستن، مبادا عشق باعث ضعفت بشه و نتونی تصمیم درست و منطقی

 «هم مکمل هستن و هم بر ضد هم...

حاج سلمان نفس عمیقی کشید و « شم...منظورتون رو متوجه نمی»گشت و پرسید:ابوالفضل با تعجب بر

ابوالفضل با لحنی دفاعی « فروشه...حتما فهمیدی که مائده، آدم مغروریه و به خاطر ثروت زیاد، فخر می»گفت:

« ...کنههای روحش، اینطور وانمود میگفتم که استاد، اون فقط به خاطر سرپوش گذاشتن روی زخم»گفت:

بله گفتی، و این رو هم گفتی که خودت هم مثل اون، برای پنهان کردن »حاج سلمان پوزخندی زد و گفت:

 «زنی. ولی آیا این نقاب، تبدیل به چهره واقعی تو نشده؟تفاوتی میآنچه واقعا هستی، نقاب بی

چیزی به نام قلب در  رسید که شاید دیگر هیچسوال سختی بود، گاهی ابوالفضل واقعا به این نتیجه می

ها، به ما انسان»اش وجود ندارد. سر به زیر انداخت و ساکت ماند. حاج سلمان به طرف او رفت و گفت:سینه

شیم. خود من همین طور شدم، هرگز نفهمیدم کی ، ناخودآگاه بهش تبدیل میهر چیزی که وانمود کنیم

ولی شما شخص بزرگی هستید. هرکسی »حکم گفت:ابوالفضل با لحنی م« شدم؟! چه که هستم، تبدیل به این

 «های شما رو نداره...لیاقت توانایی



من کامال »گفت: مند از زمانه،با لحنی گله زد وحاج سلمان، عصایش را روی زمین فشار داد و به آن تکیه

ر حالیکه من هم توی زندگیم دستاوردی نداشتم، من خانواده ندارم، دزنم، بدون تعارف؛ صادقانه حرف می

وقتی  کنم!گیری میجنهاش رو اطراف خودش جمع کنه، ولی من دارم پیرمردی به سن من باید االن نوه

بینیم چهره زیر نقاب، وجود نداره و تنها چهره کنیم و میوانمود کردن عادتمون بشه، یک روز چشم باز می

دونم، ظاهر و باطن شما، یک یی که من میاما تا جا»ابوالفضل گفت:« همونیه که از روی صورتت برداشتی....

کنید. تا جایی که من به یاد دارم، پناه استفاده میهاتون در جهت کمک به مردم بیفرد برتره. شما از توانایی

 «دیدم! و ذلیل همیشه نفس اماره رو در چشم شما، شکست خورده

همه ما ! شه درست نگاه نکردیپس معلوم می»سلمان دست چپش را روی شانه ابوالفضل گذاشت و گفت:

دیم، چه خوب و چه بد، خود واقعیت انسانه و واقعیت انسان، مغلوب نفس درونیمون هستیم. آنچه نشون می

سلمان لبخندی « پس اگه این دیدگاه باشه، همه ما مغلوب شیطانیم...»ابوالفضل پاسخ داد:« نفس اماره است.

کنیم، کردیم، هر بار که حس عشق، نفرت، شادی یا غم میساس نمیاگه غیر از این بود، هرگز اح»زد و گفت:

 «جاست...هامون نزدیکیم، و وقتی به این دو نزدیک باشیم، شیطان همونبه رویاها یا کابوس

، ابوالفضل پیشتر هرگز استادش را به این وضعیت شدرمز و راز  ازلحن حاج سلمان به طرز خاصی عجیب و پر 

حاج سلمان، زیر لب، بدون « زنید یا به کابوس؟کجایید استاد؟! به واقع حرف می»تردید پرسید:ندیده بود، با 

ماورا نزدیک باشه، فاصله بین واقعیت و کابوسش، کمتر  جهان به که کسی»اینکه به ابوالفضل نگاه کند، گفت:

حاال »گفت: همیشگی، با لبخندناگهان پلکی زد و نگاهش را مستقیم به ابوالفضل دوخت و « از یه تار موست....

تونه روی تو ر مائده احساس مسئولیت کنی، اجازه بده، اونم بفهمه. بفهمه که میابکه تصمیم گرفتی در بر

 «حساب کنه...

های قبلی حاج سلمان در افکار خود غرق بود. وقتی پیرمرد داشت به سمت درب ابوالفضل همچنان از حرف

حرفش را خورد و هیچ « استاد، جسارتا...»ها در ذهنش بود را به زبان آورد:لرفت، ابوالفضل سوالی که سامی

خواستم بدونم، هرگز توی می»نگفت. حاج سلمان برگشت و پرسشگرانه نگاهش کرد. سرانجام ابوالفضل گفت:

ل را به امید داشت استاد بتواند ذهنش را ببیند و نیازی نباشد سوا ،کردمدام حرفش را قطع می« زندگیتون...

 زبان بیاورد.

ابوالفضل سری به « خوای بدونی که آیا من تا حاال عاشق کسی شدم؟می»حاج سلمان لبخندی زد و گفت:

البته، »دانست چرا آن روز اینقدر خجالتی شده. حاج سلمان قدمی پیش گذاشت و گفت:آرامی تکان داد، نمی

الفضل خواست بپرسد که چه سرانجامی داشت که حاج ابو« ها پیش، تجربه کردم...آدمم. یه بار، سالهم من 

دانست  وو ا« جا هم بمونه!مال گذشته است، بهتره که همون»اشت دهان باز کند و به آرامی گفت:ذسلمان نگ

 ...حرفی نزد. هیچ رهم فشرده شد و دیگ هب بوالفضل،های الب که نباید بیشتر حرف بزند.

 



 فصل چهل و چهارم

 دورهمی

د تو هم برو، حام»:د گفتحامحوصله به بیمائده و حامد به جلوی درب خیریه رسیدند، مائده،  وقتی

ن اسر تکمائده « ات رو دیدی؟با این حال و روز؟ قیافه»حامد با دست اشاره به صورت مائده کرد:« ...خداحافظ

خوردن یه فنجون چایی هم شده، به اندازه ه، ائدمطمئن نیستم م»:مخالفت کردحامد « ...االن حالم بهتره»:داد

پنجره به  شناخودآگاه نگاه .شدندوارد حامد باز کرد و با ا ردفترش  بدر مقاومت نکرد ومائده « مونم...می

دنبال  ار شد متوجه شد و رد نگاهحامای گفت که اهلل بسم ن داد. زیر لباتک اافتاد، حس کرد کسی پرده ر

و  ستب ادر رحامد « یه لحظه به نظرم اومد اون اینجاست!»:کردریز  چشممائده « چیزی شده؟»:کرد

 «، حالت خوب میشه...نترس، من کنارتم»:گفت

 ...خوبممن  -

ه، ائدخوب نیستی م»:ش کرد و با صدای بلندی گفتیموها در اش ریهابار دست کالفه ایستاد و چندحامد، 

باش شد... اما نگران نجای تو بود حالش بد می کی ، البته حق هم داری بد باشی هرفهمممن این رو خوب می

خود به خود با شنیدن « !کنیل راحت زندگیت رو میهست، دوباره با خیا پشت این سختی حتما یه آرامشی

 «!همین کاش حرفات درست از آب در بیاد.»:گرفترا  ائدهم بغض راه نفسها حرفاین 

 ...بیا استراحت کن... من همین جا هستمـ 

، مشکل منه و خودم هم ولم کن، تا ابد که تو نیستی، بهتره تنهام بذاری»:صدای بلندی پرخاش کردمائده با 

ها از دهانش خارج مائده ندانست کی و چگونه این حرفکرد، ش د رنجیده نگاهحام« !کنار بیام باید باهاش

برداشت و از منشی خواست برایشان  بعد تلفنش را «متاسفم...»شد، گویی کنترلی برخود نداشت. زیر لب گفت:

آن را وسط میز گذاشت و  .، منشی همراه سینی چای و کیک، وارد شدد از چند لحظهبع چای و کیک بیاورد.

 بیرون رفت.با ادب خاصی، 

 ، حامد؟خوای بشینینمی -

و  قالب کردهم هایش را در م روی صندلی چرمی نشست. مائده دستاحامد که ظاهرا هنوز هم دلگیر بود، آر

یا  داز کجا شروع کن نستادنمی مائده کرد. شسوالی نگاهحامد، « ؟داییمیگم... چیزه... پسر»مقدمه گفت:بی

 شطرفی، حاال واقعا این موضوع ذهن ؛ اما ازدنکن و احمقانه فکرهای ناجور با خودشحامد که  دچه طوری بپرس

صدای « خواستم بپرسم... اون... پسره... ام...»:می گفتا. با صدای آردنادوست داشت بد درگیر کرده بود و ار

 .شودقطع  ائدهم باعث شد حرف موبایل حامد،زنگ 



مکث کوتاهی کرد و « بله مادرجان؟»:جواب داد اش، فوریکشید و با دیدن اسم رو از جیبش بیرون اگوشی ر

م اتم حامد تماس تا کت، منتظر شدخورد و سر به زیر و سا ار شحرفمائده « ...دونمبله... بله خودم می»:گفت

 .شود

 نم آخه؟ شاید...دونم... خب مادر من، من از کجا بدوآره تنهاست... نمی -

آقای مرادی خونه ما. به  بیاینه؟ مامان میگه برای شام ائدم»د:خطاب قرار دا ار ائدهبعد لحنش عوض شد و م

بینی که ن، بگو انشااهلل یه وقت دیگه، میتشکر ک ونازش»:م گفتاپلک زد و آرمائده « ...بیان زنههم زنگ می

فهمید  ، مائدهشیبرای مادرش تکرار کرد؛ اما از حرکات چشم و ابرو ار ائدهم هایحرفحامد « ...چه حالی دارم

، چند ائدهبه م ؛ اما بدون توجهداشاره کرد که قبول نکن حامد . بهدروی دعوتش اصرار دار داییزنظاهرا  که

پایین  اداد، موافقت کرد و گوشی رمی نانش ام با لحنی مالیم که تسلیم شدنش رزد و آخر ه ای حرفکلمه

 آورد.

، ودهمراهش بر و شودمقاومت، حاضر . تصمیم گرفت بیدبحث کن حامد نداشت که با ان رحوصله ایمائده، 

 ..افکار مزاحم را عقب براند. ستتوانمیشد، برای مدتی، هر قدر هم کم، حاضر می دورهمیر در شاید هم اگ

 شخود انستشد، ددر همان زمان که آماده می طول کشید، ساعت کی شآماده شدنبالفاصله به خانه برگشت، 

های م آدما، و تمشمشکالت ،یشهاس، تراجنه از ار شبرای مدت کوتاهی هم که شده، فکر که ردهم دوست دا

، مثل دو شاد باش دفراموش کن اهمه چیز ر ستخوافقط همین امشب، می .ددور کن این اواخر را مربوط به

 معمولی... هایآدم

منطقه خوبی  در انهخ خود با سرعت به طرف منزل دایی مرحومش تاخت. د نشست وحامکنار  المبورگینی، در

که تمام ساز قدیمیطبقه و  آپارتمان سهک ی تر بود.ن، اما از خانه مائده، بسیار دور و نسبتا پاییقرار داشت

 خانه بودند.سکنه، صاحب

خیلی وقت بود های شلوغ و دودگرفته تهران، سرانجام رسیدند. مائده بعد از یک ساعت، رانندگی در خیابان

 جرای معصومه خانم،بود. با یادآوری ما درشما مرگقبل از  ه بود،مدآ مده بود. آخرین باری کهاکه به اینجا نی

 نشست. یشگلو درگرفت و بغضی  ائدهم دل

به به... دختر گلم »:بیرون کشید شاز حال و هوای خود ار ائدهکه جلوی در ایستاده بود، م فاطمه خانمصدای 

 «!خوش اومدی. چه عجب از این طرفا

 ..ام.جان، هر چی بگی حق داری، من شرمندهداییزنسالم  -

این  از ار یشهاریهپس مائده، داد، میا ر درشبوی ما فاطمه خانمفرو رفت.  اوبه دنبال این حرف در آغوش 

حامد با لحنی شوخ  جدا شد. دایی،زن از آغوش بهره شده بود.ها بود، از آن بی، عطری که ماهعطر پر کرد

 «من یا زهره رو اینجوری بغل کرده باشه! بابا، من هم آدمم به خدا! ،اصال یادم نمیاد مامان»گفت:



زهره و . ندپذیرایی رفت هر سه به سمتلبخندی زد و دستی هم به محبت بر سر حامد کشید،  فاطمه خانم

امیرعلی هم در آنجا نشسته بودند که به احترام مائده بلند شدند. مائده و زهره سالم و  ،مهرداد و پسرشان

رسید. اما شوهرش و پسرش چنان با شور و میل به نظر میکی کردند، مائده بسیار گرم و زهره کمی بیعلی

 پرسی کردند که سردی زهره به چشم هیچکس جز حامد نیامد.هیجان احوال

 بازیاسبابو امیرعلی هم روی زانوی مائده نشست و با شور و شوق، تقنگ  مبل نشست روی زهرهکنار مائده 

چه خبر »را نشانش داد. زهره اما ظاهرا سخت مشغول موبایلش بود، مائده سر حرف را با او باز کرد:جدیدش 

سالمتی عزیزم، تو چه خبر؟ »:از گوشی بیرون آورد و با لبخند دلنشینی جواب داد اسرش رزهره « جون؟زهره 

 «؟کنیچه میخیریه با 

« نیست... مانمبد نیست، حداقل بدتر از مرگ ما»:کشیدی مائده آه ،پایان آنبیخیریه و نیز امور با یادآوری 

 به بحث خاتمه داد.«.میشه عزیزم، انشااهلل زودتر درست»:و با گفتنزهره چندان پیگیری نکرد 

نگاه کردن امیرعلی حال  حوصله دربی ائدههر کس مشغول کاری بود و م؛ خیلی کسل کننده شده بود ،نیامهم

حامد و مهرداد کرد. مثل قبل پر حرفی نمی ،هم که انگار قرص سکوت خورده بودزهره . هایش بودبازیاسبابو 

 .نهاخ گرددو بر ددوست داشت زودتر شام بخورهم سخت مشغول بحث سیاسی بودند. مائده 

عی کرد به و س داد قورتا ر شدهان رد شد. آب یشای به طور محسوس از جلوکه سایه همین افکار بود در

« ، اونا فقط توی ذهن من هستن، باید تمرکز کنم...مشکلی نیست، حتما خیاالتی شدم»هد:دلداری بد شخود

 ...اما تمرکز، ممکن نبود، باز هم به نظرش رسید که ابوالفضل چندان دفاعی به او یاد نداده

خواست با خوردن ار میمشغول پوست کندن خیار شد، انگشو، آخه چجوری؟! به حواست حاکم ،تمرکز کن

 ...هدهم قورت بدا میوه این ترس لعنتی ر

 شهمین نگران د هم به خاطرحامحسابی پریده و  شرنگکه نست ادمی مائده نشست. شمد و کنارآد حام

لب  مائده زیر« چی شده؟ چرا رنگت پریده؟»پرسید:دیگران نشنوند، طوری که  ائدهم زیر گوش ،ماشده، آر

لبخندی  حامد نیابه مهربمائده « مطمئن باشم؟»از قبل پرسید: ترحامد با لحنی نگران، آرام« ...هیچی»گفت:

 «!ت برسدامادآره مطمئن باش، برو به »، و ادامه داد:ندادور نم زهرهکه از چشم  زد

نست ادی نمیول ویدچیزی بگ خواستتر کرد، انگار می ،نابا زب ابا حالت دو دلی لبش رزهره  ،دحامبعد از رفتن 

 ،بگو»:برگشت زهره طاقت نیاورد و به طرف کار سختی نبود. آخربرای مائده، البته حدس زدنش  .ویدچجوری بگ

از نگاه منتظر آغاز این گفتگو از جانب او نبود،  یزهره نگاهی پر از تعجب به مائده انداخت، گوی« ...راحت باش

 «ه... تو... یعنی...ائدم»:کردمی شنگاه انهناباورزهره . گرفت شاخنده زهره، مائده متعجب

، خواست دهان باز کند که زنگ آیفون زده شد و ، انگار موفق شده بوددچند لحظه ساکت شد که تمرکز بگیر

 زهره نتوانست حرفی بزند و و پشت سرش، حامد درب را باز کرد و آقای مرادی به همراه بهنود وارد شدند.



در  ، میز شام چیده شد.از او و پذیرایی آقای مرادیمدن آاز  م شد. بعداتم لحظه، ناهم مطرح نشده، بحث

دید، اما علتش بار مائده اینها را می کرد. و اینحین چیدن میز، زهره حدالمقدور حتی به مائده نگاه هم نمی

 ..فهمید.را نمی

دادند و بحث سیاسی خود را ادامه می زمان، مهرداد و حامد،بودند و هم نی بسیار لذیذافسنج در حال خوردن

القیر شده بود. مائده تا آن لحظه، آقای مرادی را آقای مرادی هم داخل بحث شده و عمال متکلم وحده و مع

 اسنگینی نگاهی رریخت که خوشحال از این موضوع، داشت برای خود ساالد می .اینقدر سرحال ندیده بود

 ولی چیزی ندید. دوباره مشغول غذا خوردن شد که این ،نگاه کردا ر باال آورد و همه جا ار شسر ،حس کرد

 یرو شچشم نگاه کرد که ار جاهمه د،مشخص نباش شاچهره درکرد با عصبانیتی که سعی میشد،  کالفه ،بار

 ند.اثابت م طرف راهروآنباز اتاق نیمه بدر

 ار ائدهم ،شدبدون اینکه بقیه ببینن شتدید که سعی داا د رامحتعجب  با دقت بیشتری نگاه کرد، در کمال

ه خواست ب او ن دادن سر و دست ازابا تکحامد هم ن داد، اتک «؟چیه:». سری به عالمت دکن متوجه خودش

 داخل اتاق بیاید...

. بسته دید، آن را اتاق رسیدب رفت. وقتی به در ه سمت اتاقاز جا بلند شد و ب ،بدون توجه به اطرافیان مائده،

 اباز کرد و داخل رفت، اتاق تاریک بود، چراغ ر ادر ر« د هم شوخیش گرفته انگار!حاماین »با خود فکر کرد:

بود که  شخص چه کسید سر میز شام نبود؟ پس این حام رخبری نبود! اصال... مگ دحامروشن کرد ولی از 

 دیدش؟!مائده 

به  انده بود راپوشا ر شعرق سردی که تمام بدن ،ترسی نشست. شروع به لرزیدن کرد ائدهم دل در ناگهان

هم ه از ترس ب ائدهمی هانامد، واقعی بود یا توهم؟ دندآانگار چیزی از زیر تخت بیرون ، کردخوبی حس می

 شد...نزدیک می ای سیاهسایه ،ندخوردمی

های گشاد شده از ترس نگاه با چشم .لمس شده بود ،ندقدرت نداشت یشاما پاها د،خواست برگردمیمائده 

صدای « نوبت توئه!»با لحنی سرد و تیز گفت: که شنیدمی اش رینداشت! اما صدا اصال شکل، سایه سیاه کردمی

گریه را  صدای طوری کهناتبدیل به جیغ شده بود. هم تا جایی کهای را شنید، صدای گریه بلندتر شد گریه

 ...کشیدخط می ائده،م اعصاب رویشنید که آمیزی را هم میجنونشنید، صدای خندهمی

با  ار شصورت فریاد زد.ممکن بود، با بلندترین صدایی که  مائده هجوم آورد و ائدهم به سمتدر یک لحظه 

 ستنادنمی خشم، از غم، کرد، از ترس، ازمی زد و گریهو جیغ بلندی کشید، پشت سر هم جیغ می ندادست پوش

 د...بیرون بریز اخواست با جیغ همه ربه خاطر همه اینها بود که می م یکی از اینها؟ شایداچرا و به خاطر کد

 شنید، فقطنمی افهمید، اما هیچ صدایی ر اهجوم افراد به داخل رمائده باز شد و  بدر در همین لحظه

 ...سنگین نبود ردیگ ،اتاقاز چند ثانیه،  دید و بعدمیا ن راشهایزدنلب



 هائدم»:خیره شد یشهاروی زمین زانو زد و با حالتی غمگین به چشم ائدهم با نگرانی مقابلآقای مرادی 

و چیزی ش را بچرخاند، نانست زباتونمی ،ره، قدرت تکلم نداشتآپلک روی هم گذاشت به نشانه اینکه « خوبی؟

مده اصال راضی نبود، از ترحم متنفر بود. آ از این شرایط به وجوداو و  دکردنمی شنگاه. همه با ترحم ویدبگ

داد، بعد نگاهش روی نگاهش به بهنود افتادکه به نشانه تاسف، سر تکان میکه  شودبلند  یشخواست از جا

اهد مانع امیرعلی افتاد که پدرش سعی داشت، جلوی چشمانش را با دست بپوشاند، درست مثل اینکه بخو

 شود تا چیزی ناخوشایند را ببیند...

گشت که با نگرانی نگاه  آقای مرادیپایین سر خورد، با چشم دنبال  به ائدهمی هااز چشم ،چند قطره اشک

 . انگار خودداز این جهنم ببر او راریخت تا  یشهابه چشم اداشت ر شخود درکه  تمام التماسیمائده کرد. می

ه زیاد حالش خوب ائدم ؛ما بریم دیگه»:برگشت و گفت حامد و زهرهه شد که به طرف متوج هم آقای مرادی

زهره زیرچشمی « منم فردا ماشینش رو میارم، بهتره رانندگی نکنه...»حامد سری تکان داد و گفت:« ...نیست

 به حامد نگاهی انداخت...

 بهنود با لحنی خشک« عزیزم، بخور خوب بشی...بخور »:گرفت ائدهم لیوانی آب آورد و مقابل ،فاطمه خانم

به این معنی که  اشاره کرد، شنوشید و به لباس اکمی از آب رمائده « توی این اتاق؟!واسه چی اومدی »:پرسید

نفس عمیقی کشید که رسید. قصد مرتب کردنشان را داشته، در آن لحظه دروغی بهتر از این به ذهنش نمی

زهره با حرص به « !نطقش باز شد ،خدا رو شکر»حامد با شوقی کودکانه داد زد: مد وش آناوای به زب کلمه

 کرد.حامد نگاه می

چهارچوب ایستاده در طور که ناو هم زهره از جایش تکان نخورد،مد ولی مائده آ با نگرانی به طرف فاطمه خانم

پوزخندی زد و  ناخودآگاه «؟!چیهدلیل این رفتارش »مائده با خود فکر کرد:کرد، نگاه می مائده رابار  این، بود

 «...نگران نباشین ،من خوبم»زد: ند و لبخند دلنشینیابرگرد داییزنبه طرف  ار یشرو

امشب اینجا بمون،  جان، هائدم»کرد: نوازشا بیرون زده بود ر ائدهم موهایی که از شال ،با دست فاطمه خانم

بود، فرقی  یه که قبالآسمونم همون رنگ برم،جا  انگار هر»مائده با خود فکر کرد:« ...دلم راضی نیست بری

 «.بریم»:که گفت آقای مرادیبا صدای « ...مواظبم هستن عموحمید ،نگران من نباشین»:لبخندی زد «!کنهینم

 فظی کرد و به طرف در رفت.از همه خداحابا عجله  مائده و ندنگاه کرد او به

خدایا! آخه چرا من؟ »با خود برای بار هزارم فکر کرد:، داشتیک امشب، آن موجود دست از سرش برمیکاش 

 «!سراغش؟ه بر مخلوق سیاهت تر نبود که ایناز من بیچاره

رفت که چادرش زهره « بهتره ما هم دیگه زحمت رو کم کنیم...»وقتی آنها رفتند، مهرداد خطاب به زهره گفت:

مادرش هم در تایید « ام، نباید تنهاش بزاریم...خیلی نگران مائده»را سر کند، که حامد با لحنی نگران گفت:

حامد « صومه، تاثیر بدی روشون گذاشته، به ویژه روی مائده...عآره، کامال معلومه که مرگ م»حرف او ادامه داد:



در این لحظه، دست زهره جلویش دراز « پیدا کنیم... باید یه راهی»با تاسف، سری تکان داد و گفت:

 «سوییچ!»شد:

سوییچ ماشین مائده، خودم براش »زهره هم با لحنی سرد گفت:« کدوم سوییچ؟!»حامد با تعجب پرسید:

اشکالی داره که من برش »کردند، حامد پرسید:مهرداد و مادرشان، هردو با تعجب نگاه می« گردونم...برمی

ای حامد که چاره« اشکالی داره که من برش گردونم؟»ه هم دقیقا همان پرسش را تکرار کرد:زهر« گردونم؟

خواست سریع به را در دست زهره گذاشت. مهرداد که می المبورگینیای باال انداخت و سوییچ نداشت، شانه

 آن جو پایان دهد، به سرعت کافشن امیرعلی را تنش کرد و از خانه خارج شد. زهره هم به دنبالش رفت.

تر از کوه زاگرسه! االن مسئولیت این ماشین، سنگین»جلوی درب، مهرداد رو به زهره، کامال جدی گفت:

خودم »زهره که اصال برایش این چیزها مهم نبود، بالفاصله گفت:« بیاریش؟خوای تا خونه چجوری می

گردونم. من خودم بیشتر از تو نگران امانت ذاریمش و فردا برش میرونمش، امشب توی پارکینگ تو میمی

پس سر جدت مراقب باش! قیمت یه »مهرداد، امیرعلی را سوار ماشین قدیمی خودش کرد و گفت:« مردمم...

 «این ماشین، صد برابر من و خاندان منه! چراغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل چهل و پنجم

 شعله کبریت

خواست مائده را به درمانگاه ببرد تا سرم بزند، اما مائده اصرار داشت که با استراحت، حالش آقای مرادی اول می

بار از این مسیر، چندینخوب خواهد شد. بنابراین، آقای مرادی در سکوت، به طرف خانه راند. بهنود در طی 

دانست که در این نگاه، اثری از دلسوزی نیست، بهنود ظاهرا آینه بغل به مائده چشم دوخت، مائده هم می

 ؛دانستدانست و مائده هم به او حق میداد، چون خود را مقصر میهمچنان مائده را مقصر اتفاقات اخیر می

 اش...ردن آرامش خانوادهم خوه برگشتنش از انگلستان، همراه بود با به

از کشیده شد،  به طرف زیرزمین ائدهم داخل حیاط برد، چشم اماشین ر آقای مرادیو  درب ریموتی باز شد

شد شد، نگاهش به آن سمت کشیده میرفت یا داخل میبار از خانه بیرون می بعد از آن احضار در زیرزمین، هر

 افتاد.فقراتش میو لرزشی خفیف در ستون

و هیچ  کرد شچپ نگاهچپ بهنود،« امشب میای کنارم بخوابی؟»:گفت بهنود گرفت و به زیرزمین اه ازنگ

 ستنادنمی ؛وحشت کرد د،گرفت، اما از فکر اینکه امشب تنها بخواب شاخندهمائده از حرف خودش  .نگفت

چشم درشت کرد و  بهنود« ...اتاقتتو نیا، من میام »:نه باال انداختا؟ شدامشب تنها باش، دوست نداشت چرا

با یک بست و  اماشین ر بدرآقای مرادی  «!حالش خوبه؟ این»:ن دادابا انگشت نش ار ائدهم آقای مرادی،رو به 

 ند،رفتنه میاخ در حالیکه هر سه به داخل دست دیگرش را دور شانه بهنود، انداخت و ائدهم نهادست دور ش

 «!ا کنار خودم بخواببله که حالش خوبه، اصال بی»:گفت

، از صدای صبح .دخواب راحتی داشته باش ،نستاها توند، بعد از مدتاگذر آقای مرادیکنار  اشب خوبی رمائده، 

و حساب و کتاب  های اداری را مرور کردپروندهنخوابید و  ردیگ اذان موبایل آقای مرادی بیدار شد، و بعد از آن

 خیریه را بررسی نمود.

 .نگاه کرد ،گوله شده بود ،که با پتو یشپدرناند و به اچرخ ار شسر .دادن میانشا کم خودش رنور خورشید کم

نه اعنوان دخترخ هم به ائدهم. کرداحساس میا رآقای مرادی  تنهایی ند،از دست داده بود را مادرش وقتی که از

در این مدت آقای مرادی ؛ دن حاضر کناشیبرا نست صبحانهاتوفی کرده بود، حتی نمیلطن کماخیلی در حقش

خرید و حاال بعد از این مدت، اینقدر غذای رستورانی خورده بودند که دیگر هر سه وعده را از رستوران می

 تحمل یک دانه برنج بیرونی را هم نداشتند.

 شانو شامش به موقع بود و مادر حساب کرد، همیشه صبحانه و ناهار عصومه خانمم ، دردانهشدمی ار بهنود

آقای مرادی تنهایی و تلخی حال و  خاطرات شیرین گذشته با یادآوری. داشت ار ی او و آقای مرادیهمیشه هوا

اینقدر ر دیگ د،نوتر بشقول داد، اتفاقات هر چقدر که سخت شبه خود .نشست ائدهمی بغض به گلوو بهنود، 

 .دهم باش برادر و ناپدریشو به فکر زندگی  دخیال نباشبی



 حوادث .نداترسمی ار اونه و تاریک بودنش عجیب ااتاق بیرون رفت، سکوت خ با این فکر از جا بلند شد و از

به خود افتاد،  شپیش یاد قول چند لحظه .دگذشت و باعث شد یخ ببند شبرای چند ثانیه از ذهن شب قبل،

شد فضای روشن باعث می ؛روشن کرد ابرق ر ،کرد نه رفت و اولین کاری کهاصلواتی فرستاد و سمت آشپزخ

 .دبیشتری داشته باش و اعتماد به نفس دکمتر بترس

کشید که حتی جرقه هم نزد، و هر بار چوب  پر از آب کرد و روی گاز گذاشت، چند باری کبریت اکتری ر

نه اکشیده بود و این هفتمین و آخرین د اکبریت ربود. تقریبا شش چوب گرفته ششکست، حرصها میکبریت

به  اکشید و کبریت ر ایخفه جیغ .با حرص کشید که نور و گرمای زیادی تولید کرد ابود، کبریت ر کبریت

 ...نست این اتفاق عادی نیستادمی به شدت باال رفته بود و شزمین پرت کرد، ضربان قلب

خیال دم م شد، بیاکه آر شقلب ضربانصلوات فرستاد،  چند ،آرامشکسب گذاشت و برای  شدستی روی قلب

 حواس ،کردسعی می .بیرون آورد اباز کرد و وسایل صبحانه به اضافه شیر را ر کردن چای شد و در یخچال

چید و با  اباالخره میز ر .دندید بگیر اکرد رحس می خود که اطراف نو حضور نگاهی سنگی دپرت کنخود را 

مائده « !منم ،آروم باش بابا»به کنایه گفت:باال برد و ا ش ریهادستبهنود از جا پرید،  بهنود خمیازهصدای 

 «...رو صدا کنعموحمید مونی، برو می جنترسونیدم، مثل »گذاشت: شدست روی قلب

رفت تا آب پرتقال  دوباره سمت یخچال مائده .نه بیرون رفتاش برد و از آشپزخیهاسمت چشم ادستش ربهنود 

با  ار ائدهپشت میز نشسته بود و داشت مبهنود که بست،  ادر یخچال ر .وردهم بیاا بود ر بهنودکه سلیقه 

حرفی نزد بهنود « !رو صدا کنی؟ عموحمیدنرفتی »:پرسیدانه طلبکار مائده کرد،جدی نگاه میبسیار ای قیافه

 آقای مرادیصدای خنده  کرد کهنگاهش میمائده زد،  سرخ ش برقییهاکرد و چشمکمی کج ا و تنها سرش ر

درگاه آشپزخانه از  آقای مرادی و بهنودند، اچرخ دیوسمت ور ا بهر شنه شنید، نگاهابیرون از آشپزخ ار بهنودو 

 !بود، اما پشت میز خالی سپردبه میز ا ر شقورت داد و نگاه ار شناده آبمائده ، شدندرد می

یا »، ناخودآگاه زیر لب گفت:به دیوار گرفت ار شدست خالی شد، یشاحساس کرد برای یک لحظه زیر پا

 «ابوالفضل!

چی »:کردمی شنگران نگاه آقای مرادی،. دبیشتر کردنا ن راشیهاقدم سرعت ائدهم با دیدن آقای مرادی و بهنود

 نه درستاصبح ا، یک امروز رداز دیوار بگیر ار اشلبخندی زد و سعی کرد تکیهمائده « خوبی؟ ، دخترمشده

 دیشبم شام درست ،خوبم، صبح زود بیدار شدم عموجان،ممنونم »د:ن کناخواست زهرشکرده بود و نمی

شکری  البخندی زد و خدا ر آقای مرادی،« ...حسابی نخوردم، ضعف رفتم، بشینیم دور هم صبحونه بخوریم

 ...زمزمه کرد

 

 



 فصل چهل و ششم

 شکاف میان دو دوست

رفت، مائده تازه یادش افتاد که ماشینش درب بعد از رفتن آقای مرادی و بهنود که همراه پدرش به مدرسه می

دایی، مانده است. خواست با موبایل به حامد زنگ بزند که صدای آیفون بلند شد. به طرفش رفت و منزل زن

آمد گفت، درب را زد و به طرف در ورودی رفت تا آن را هم زهره را در قاب تصویری دید، با لبخند به او خوش

زهره « سالم، خوش اومدی، بیا تو...»باز کند. بعد از چند لحظه، زهره به پشت در رسید. مائده با لبخند گفت:

خواستم می»مائده با تعجب سری به نشانه مثبت تکان داد. زهره داخل شد و گفت:« تنهایی؟»با عجله پرسید:

 «اهات صحبت کنم.تنها ب

خوام باهات نیازی نیست، می»مائده او را به نشستن تعارف کرد و رفت که میوه بیاورد، زهره با اصرار گفت:

گفتم »زهره بسیار جدی پاسخ داد:« ...متونیم بخورییه میوه که می»مائده لبخندی زد و گفت:« حرف بزنم...

روی او نشست و منتظر شد تا او شروع کند. زهره سوییچ وبهمائده با تعجب، ر« خوام باهات حرف بزنم!فقط می

زهره « مگه قرار نبود، حامد بیارش؟»روی میز گذاشت. مائده با تعجب پرسید:بدون هیچ حرفی، ماشین را 

 «چرا حتما باید حامد بیاره؟!»پوزخندی زد:

د اومدی؟ این حامبا دیشب چرا »زهره به پشتی صندلی تکیه داد و گفت:« چی شده؟»مائده با تعجب پرسید:

حق »مائده با خود فکر کرد:« ...کنمبینیش که باور نمیمی روزها این دیدارها زیاد شده! نگو که به چشم برادرت

جا هم اما اجازه قضاوت بی «، با بهنود نبودم!امساله سید بودم، تو عمر حام، تو این مدت اینقدر که با رهدا

مزه کن بعد بریز اول حرفت رو مزه»:گرفت زهره به طرف ار شاانگشت اشاره ریز کرد و ار یشهاداد؛ چشمنمی

 «گی؟بیرون، معلومه چی داری می

توجه بیمائده « د چیزی هست؟حامبین تو و »:هم شد بیشتر در ائدهمی هادورباره پوزخندی زد که اخمزهره 

تواند حقیقت را بگوید یا نه، کرد که آیا میفکر می داشت. ای چرخاندزهره، سوییچ را روی میز شیشه به سوال

به هر حال آنها با هم با آن موجود که خود را روح محسن معرفی کرده بود، مالقات  ؛شدشاید زهره باورش می

چی بینتون  !از جواب دادن طفره نرو، با توام»م زد روی میز:محک زهره که در همین افکار بود کرده بودند.

 «!گذره؟می

معلوم بود که  بعید بود،زهره ها از این حرکت تر شد،اعصاب آشفته ماده، آشفتهتمام  ،کردزهره با حرکتی که 

زهره دوباره « چرا هار شدی؟!چته تو؟ »:تاثیر گذاشتمائده هم  روی سخت عصبانی است و این عصبانیت

زهره « پرسی؟ برو از خودش بپرس...چرا از من می»مائده پاسخ داد:« گذره؟بین تو و حامد چی می»پرسید:

تجربه و ساده است، پرسم که در کمال وقاحت برای یه پسری که کوچکتر از خودته و بیاز تو می»پاسخ داد:

 «کنی!توجه میجلب



های مائده خیره زهره مستقیما به چشم« توجه؟!کدوم جلب»:ای از خشم پرسیدمائده با تعجب و آمیزه

د هم بعد از رفتن تو به حامزنی، معلومه که ری تو اتاق بعدش هم جیغ میافتی و میمیوقتی الکی راه »شد:

 ه باشه! نباید تنهاش بذاریم! و از همه جالبتر خودش زودتر از همه پیشقدمائدبه م گه باید حواسمونهمه می

 «!شهمی

 گی، تو از هیچی باخبر نیستی...ـ داری مزخرف می

های پیاپیت از محسن و فرهاد، دنبال یه نفر باشی که یه کنم که بعد از شکستمی ـ اتفاقا باخبرم، من درک

زنی، ولی ای رو بهم میکم سرگرمت کنه و بعدم ولش کنی تا یه بارم شده خودت کسی باشی که رابطه

 دم!من بازی کنی، چون من اجازه نمی برادرتونی با احساسات نمی

جا، قضیه حامد را برای مائده ین حرف حقیقت ندارد، ولی مایل بود، همیندانست که االبته زهره به خوبی می

 شد.تمام شده، تلقی کند. هر چه که بود، باید تمام می

 ـ به خدا اگه یه کلمه دیگه حرف بزنی...

 شه؟ـ چی می

 دونی که اگه عصبی بشم...ـ من رو عصبی نکن، می

کنی؛ مثل کاری که توی جاده چالوس کردی و ای میهرکار احمقانهشی و دونم، مثل یه دیوونه میـ آره می

 کامرانی خدابیامرز رو به کشتن دادی!

اگه قراره خاطرات رو مرور کنیم و مقصر رو پیدا »مائده هم دیگر صبر نکرد، بهترین دفاع را در حمله دید:

قاطعانه جواب داده بودی، اون تا شمال اگه ؛ کنیم، مقصر تو بودی که قاطعانه به کامرانی جواب منفی ندادی

کافر همه را به کیش خود بیند! فکر کردی همه مثل خودتن »زهره هم با لحنی پر از کنایه گفت:« اومد!نمی

 «خوابونی؟! اون از حامد، اونم از رفیقش...نمک میزمان توی آبکه چند نفر رو هم

شعور نبودی زهره، ازدواجت تو اینقدر بی»مین افتاد:مائده چنان سریع از پشت میز برخاست که صندلی به ز

زهره هم برخاست و با همان لحن « انس، اینقدر روت تاثیرگذاشته یا مرگ دایی خدابیامرز؟!ژبا بچه یه راننده آ

قدر خودخواه و مغرور! به خاطر همین طرز دیدت نسبت به مردم ولی ظاهرا تو مثل سابقی، همون»گزنده گفت:

 «رانی رو از دست دادی و هنوز که هنوزه نتونستی از فکرش بیرون بیای!بود که کام

، حرف زهره نفس افتاده بوداز خشم به نفس .دادمی شعذاب و این بیشتر بگوید، نستانتو حرفیهیچ مائده 

جمع شد و پایین ن مائده چشما دراشک  زهره، حرفبا  کامال درست بود، بازم مائده کیش و مات شده بود.

 زهره چادرش را مرتب کرد و با خشم به سمت در رفت.« برو بیرون!»ب کرد:درای به اشاره .دچکی



با صدایی بلند، در حالیکه سعی داشت مانع لرزشش شود، کرد و  نگاه ، رفتن زهره راقبل از بستن درمائده 

« !ندارم زهره اسم هب ایداییهام دور شو، با این کارت دیگه برای من مردی، من دختر از جلوی چشم»گفت:

 .تکیه داد آنم کوبید و به ه به ار بدر شم شدن حرفابا تم

ش شد و نابوداکو می شسر در زهرههای . حرفافتاد ای پر از دردگریهکم به ریخت و کممی ارادهبی یشهااشک

 ...گریه کرد اش،االنش و نیز تجربیات گذشته در سر خورد و روی زمین نشست و به حال و روز کنار از .کردمی

که  زهره، وقتی دشببین خواستنمی ر، دیگهدد کمک نخواحامتحت هیچ شرایطی از  ،با خود تصمیم گرفت

 ند،گفتمی دیگرمه به ان ریشاهمه رازهاو  تر بودند،م نزدیکه بود و از خواهر به مائده دوست همه سال با این

هم از رفت و  او؟ اگر دداشته باش نستاتوچه توقعی میاش داییزناز  رکرد، دیگفکر می مائده اینطور در مورد

 ...د گرفتوشکه نمی اشد؟ جلوی افکار دیگران رمی هچ، شدمی د دچار این سوتفاهمحامو  ائدهآمد م

داد. کم و نمیا هم د رحامهای این مدت حتی جواب تماس درگذشت و می دعوای زهره و مائدهدو روز از 

انبوهی زیر  ار شو خود بستمحکم می ار یشهاچشم کرد اما هر بارحس می اماورایی ر دن موجوآبیش حضور 

 ..کرد.از کارهای مختلف از کارخانه گرفته تا خیریه در رفته، دفن می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل چهل و هفتم

 سپر بالها

شیر کتری گرفت،  تا نیمه از چای پر کرد و زیر ااستکان ر .دچای بریز ،نه رفت تا برای خودابه آشپزخمائده 

خاموش  ابست و اجاق ر اشیر کتری ر .ندید ند چیزیاولی وقتی سر برگرد ،حس کرد خود کنار اباد سردی ر

از  ار یشاما همین که پا .ودبر شبرداشت که به اتاق رشبا دست دیگ را نادست و قند کبا ی اکرد، استکان ر

 بود. نشسته ائدهدید که روی مبل، پشت به م ار پوشیسیاهگذاشت، موجود  نه بیروناآشپزخ

 «بینم!ای، و من تو رو میتنهایی، تنهاتر از هروقت دیگه»زنده گفت:گبا لحنی سرد و 

که  اچیزی ر ؛مده بودآبند ش ناهزار تکه شد، زب رها و روی زمین افتاد و ائده،م ن و استکان از دستاقند

 نست چشم ازاتوکرد نمیهر کاری می. هم سیخ شده بود شموهای سر کرد، از ترس حتیباور نمی ،دیدمی

رسید می بلند شد و عجیب اینکه قدش تا سقف یشموجود از جا .قفل شده بود شانگار بدند، بردار آن موجود

 ...هم به دنبالش ائدهو نگاه م

چای روی  ؛شدیش ندیدش. تازه متوجه سوزش پا ر مائدهباال کشید و از سقف رد شد و دیگ اخودش ر ناگهان

از ثانیه  کسریدر  .ندابه اتاق رس ادوید و خود ر ،زمین بود های تیزی که رویتوجه به تکهبی. ریخته بود یشپا

 .رفت دامداری حاج سلمان حاضر شد و به

سوالی در با صدای تیک باز شد. به سرعت هیچ بدون  .شودباز  بمنتظر بود تا درامداری ساعتی بعد، جلوی د

از نگاهش معلوم ابوالفضل، مشغول غذا دادن به گاوها بود.  .از درگاه رد شد، صدای گاوها محیط را پر کرده بود

به داخل مائده را ولی به روی خودش نیاورد و  هتعجب کرد ،دحام به تنهایی و بدونائده دن مبود که با دی

ی یچا ونتا برات یدبشینخانم جاوید، »:بست ادر ر بوالفضل،ا .نه شدای وارد خردیگ هیچ حرفدعوت کرد و بی

ممنون. اومدم  ،خورمچیزی نمیخورم! نمی»:متوقف شد ائدهرفت که با حرف منه میابه سمت آشپزخ« ...بیارم

 «..کنم. صحبت حاج سلمان تا راجع به یه موضوع مهم با

استاد، االن اینجا نیستن، رفتن برای یه شخص دیگه، »:نشست مائده ن اخم همیشگی مقابلابا همابوالفضل، 

 مائده فهمید که او منتظر است تا موضوع، مطرح شود. .چشم دوخت ائدهن ماو منتظر به ده «گیری کنن.جن

دیگه  ؛خالص کنموجود،  چه زودتر من رو از دست این کنم هرخواهش می»:کرد و ادامه داد ایسرفهمائده 

 «!طاقت ندارم

 «ذهنیه؟!مگه نگفتم تنها راهش، دفاع»:کج کرد ادست به سینه شد و سرش رابوالفضل 

تونم ذهنم رو ببندم، ذهن من محدوده و اون موجود نامحدودتر از اونیه که  نمیتونم، اصالـ راستش من نمی

 من بتونم...



رفت و بیرون نمی شثانیه هم از ذهن ک، یصدان ، آندابا دست پوش ار شو صورت هدنست ادامه بدانتو ردیگ

 ن موقع وحشت کرده بود...آچقدر  دنست بفهماتوهیچکس نمی

 ...ائدهم -

بود و حس  خیلی شکننده شده گریه سر داد،زد، ناخودآگاه  یشصدا هن لحن دلسوزانل با آوقتی ابوالفض

لحظه، یاد  کموفق شده بود. ی ، کامالدآسیب بزن ائدهم خواست بهمی جنر اگ د.پاشاز هم می ددار د،کرمی

 شکرد؛ این که حقمی شتسلیم نشدن در برابر مشکالت تشویق افتاد و اینکه همیشه، به محکم بودن و شمادر

 ...دناظلم بود، ساکت نم مورد رو اگ دبگیر ار

عقب  احس کرد و سریع خود ر شروی دستا تماس مالیمی ر. پایین افتاد ششدت گرفت و سر شاگریه

صورت  دید، ؛ اما تنها چیزی کهدببین ار دموجو آنپر از ترس شده بود. منتظر بود باز ش تمام وجود ،کشید

 نده بود...ام ،قرار داشت ائدهدست م بود. دستش روی هوا، درست جایی که قبال بوالفضلزده ابهت

کالفه دستی به صورتش « لعنتی! فکر کردی...»:دید، زیر لبی گفت ار ی مائدههاوقتی لرزش چشمابوالفضل، 

خواستم نمی»:فتای گگرفت. با لحن عذرخواهانهائده م ش بود، به سمتردست دیگ درکه  اکشید و لیوان آبی ر

 «بترسونمت، فقط خواستم...

 نی، خجالت، بیزاری و کشش...ابین احساسات متضاد گیر کرده بود. ترس، پریشمائده 

چرا اینقدر « ...ائدهبگیر م»:تر کردنزدیک او به الیوان رابوالفضل، ، که ویدبگ هیا چد نست باید چکار کنادنمی

ن انش ی ابوالفضلقدر که تن صدا پیدا کرده بود. واقعا همین شحس بدی به اسم مائده زد؟صدا می ار شاسم

فقط ترحم برانگیز بود... مائده شاید هم در نظرش،  با جذبه و همیشه جدی؟! بوالفضلبود؟! ا شداد، نگرانمی

را  د، درست مثل وقتی که افکار و خاطراتشخندمی یشهاگریه و به مائده دلش، به ضعف درحتم داشت 

 ...کردریشخند می

خوبی؟ چی »:ابرو باال انداخت و پرسیدابوالفضل، « !خوامنمی»:پس زد اهم رفت و لیوان ر در ائدهمی هااخم

ابوالفضل پاسخ « ...خوبم. چیزیم نیست»:و به مبل کناری خیره شد مائده به سختی نگاه از او گرفت« شد؟

تونم از ذهنت ، یا اصال میتر بشیکنیم آرومخب صبر می ،کنهمطمئنی؟ ببین، اگه گفتنش اذیتت می»داد:

 «باید بدونم که... ؛ منمبینب

 تونی کاری برام بکنی؟ یا نه! من رو عالف خودت کردی و فقط الکی واسهاصال می»:با لحن خشنی گفتمائده 

های درشت داد و با چشمبیرون  انفسش رابوالفضل، « خودنمایی یه چیزی گفتی که بگی من هم شاخم و اینا...

ش های احمقانه خودداشت حرف ،تند رفته بودائده م« !این مزخرفات چیه؟ چت شد یهو؟»:شده از تعجب گفت

 چند لحظه پیش خود،و بدون مالیمت  صورت ابوالفضل، باز به سردی قبل شد کرد کهذهن حالجی میا در ر

 «طی کردی؟!گی؟ چه بالیی سرت اومده؟ قااصال معلومه چی می»:گفت



انگار نیرویی ورای ذهن خودش، این  ؛دمده باشآ دراو ن اها از دهن حرفآشد که نمی شباورمائده خودش هم 

، دتوجیه کن ار حرفش، به نحویداد و خواست  روی هم فشار ار یشهانا. دندها را به او دیکته کرده بودحرف

قاطی کردم. تو هم توی شرایط من بودی، قاطی آره؛ »:اختیار پوزخند زدبی .دیدی که پشت سرش چیز

 «کردی!می

و پشت سرش، به سمت  گرفت را بود ابوالفضل دست درکه  ان لیوان آبی رانگاهی به اطراف انداخت و بعد، هم

این چند  ، درنبود شدست خود شزد. حرکاتنفس میاز خشم نفس. پرت کرد ،موجود منفوری که دیده بود

 ..های دنیا شاکی بود.از همه آدم ،بود نه شدهاماه دیو

 ائدهم گوش درآورش پنجره رفت و ایستاد، صدای خنده چندش تند به طرف ،مثل سایه پوش،موجود سیاه

باید کمکم کنی... من... من دیگه تحملش رو »روی هم فشار داد و ایستاد: ار یشهاچشم، بلند شد. از ترس

آروم باش، وقتی پیش منی از چیزی نترس، پیش »باال برد: ائدهم مقابلا ش ریهاکف دستابوالفضل « ....ندارم

 «...هبزن بهت آسیب هتونمن نمی

هم دارم  حاج سلمان پس چرا حتی تو خونه»:بردا باال ر یشپاک کرد و صدا ار اشاشک روی گونهمائده 

گریه اجازه « !خنده داره؟ من ؟! ترسهخندچرا بهم میاومد!وقتی حاج سلمان اطرافم بود، اون نمیبینمش؟! می

بریده بریده .دیدتار می ار بوالفضلکرده بود و ا تار ار ش. اشک جلوی دیددواضح به گوش برس یشداد صدانمی

نوبت »:اکو شد شسر در آن موجود صدای وحشتناک« !راحتم کن... از شرش راحتم کن»:کشیدنفس می

 ..بلند شد.شیطانی آن موجود،  و پشت بندش صدای خنده« توئه...

برداشت و به طرف پنجره پرت ا ن روی میز راو گلد طرف میز رفت اختیار بهبی این خنده،شنیدن از بعد  مائده

گذاشت یش هاروی گوش ار نششد. دستارفته بلندتر میرفته شیطانی،صدای خنده  ،رسیده بود کرد. به جنون

 «!بسه»:زدبا صدای بلند فریاد می ،و فشار داد

قرار گرفت و  نشروی دستابوالفضل ا نحرکت ناگهانی دستا کی درچرخید که می شدور خود اینهامثل دیو

به طرف ائده را طاقت نیاورد و م ،کرد نگاهمائده  مشکیی هاپایین آورد. ملتمس به چشم ار نشکم دستاکم

 ...گرفتش اندست حصار او را درکسری از ثانیه  درخودش کشید و 

در فضا پخش  آسمانی،دو بود که مثل آهنگی  آن هایای دنیا ایستاد، صداها قطع شد و نفسانگار برای لحظه

م ه آرامشاین م شد. ااما ناخودآگاه آر ،چراست نادنمیمائده « مگه نگفتم پیش من از چیزی نترس؟»:شدمی

وقتی با منی دنیا هم باهات تو »:قرار داد ائدهم طرف بدن دو ادستش ر ابوالفضل، .حاصل شد شبا اشک ریختن

بعد کمی فاصله گرفت و « ه؟ائدآسیب ببینی، فهمیدی م ذارمشم. نمیمن سپر تمام بالهات می ،جنگ باشه

 «ه؟ائدفهمیدی م»:زل زد و تکرار کرد مائده تر از مشکیمشکین به چشما



راحت شد  ابوالفضل وقتی خیال تزریق شد. ائدهه مم باآرماآرابوالفضل،  سبز یهاتمام اطمینان و آرامش چشم

م به اش فرو کرد و آریموها در اش ریهادست .فاصله گرفت و عقب رفت او از بین رفته، از ائدهم که ترس

 تشکر کرد و الجرعه سر کشید. او ازبار مائده  این .ریخت و آورد خنکآشپزخانه رفت و یک لیوان آب

 ؟خوبی االن -

 اوهوم. -

 د رو خبر کنم؟حامتونی منتظر باشی تا شکر، می رو خب، خدا -

 ی دردوباره نشست و دستمائده « !چرا؟»:کرد شنگاهابوالفضل با تعجب، « !د نهحام»:مثل فنر از جا پریدمائده 

و  به چپ ار شسرمائده « چیزی شده؟»نشست: ائدهم کنارابوالفضل، « ...خوام اون بیادنمی»:ن داداهوا تک

سکوت مائده « ...اگه مهم نیست که پس بگم بیاد»:کرد شبا شک نگاهابوالفضل « !مهم نیست»:ن داداراست تک

بگم »:تکرار کرد ،شد ناامید شند، وقتی از جواب دادنام ائدهالعمل مچند دقیقه منتظر عکسابوالفضل کرد، 

 «بیاد؟

خواست نمی شن داد، قطعا دلابه طرفین تک ارش سرظاهر شد؛  ائدهمچشم  مقابل زهره،ای چهره برای لحظه

نم حالت ابه گم»ابوالفضل به آرامی گفت:« ...د رو ببینمحامخوام نه، نمی»د:تحمل کن ان تحقیرها رآدوباره 

 «نه نیست، شما هم لطفا سر به سرم نذار!»:و با پرخاش گفت تند نگاهش کردمائده، « خوش نیست؟!

مائده « ...ذارمها نمیمعموال سر به سر بچه»:ای باال انداخت و بلند شد و چند قدم عقب رفتنهاشابوالفضل، 

به من »کرد:به خود اشاره رش باریک کرد و دستی به کمر گذاشت و با انگشت اشاره دست دیگا ریش هاچشم

ریز ا و سرش را از جلو در هم قفل کرد ش ریبه دیوار پشت سرش تکیه داد و دست هاابوالفضل « گی بچه؟می

 «...دقیقا به تو گفتم»:باال و پایین کرد

لجبازی نیست، حتما دالیل  د رو ببینم مطمئن باش از سرحامخوام نمی همن بچه نیستم حضرت آقا! اگ -

 خاص خودم رو دارم...

کشی یا به قول خودش حس واند،خداشت ذهنش را میمتمرکز بود و انگار  ائدهم صورت در بوالفضلنگاه خیره ا

 کند.توانست بفهمد او چه چیزهایی را از ذهنش استخراج میذهنی، مائده نمیاما نه مانند جلسات دفاع کرد.می

 د....غالف کنا ر این دوئل تفنگش درکسی نبود که  ائدهاش در حال ذوب شدن بود، اما منگاه خیره از

رسید که نمی شبا این اوضاع به نظر ،برداشت ار شبل رفت و کیفکالفه شد، سمت مبه هر حال، سرانجام 

نگاهی به سر ابوالفضل  .تحویلش داد ایو خداحافظ زیر لبی ایستاد ابوالفضل کنار .شودحل  اوامروز مشکلی از 

باید از چی »:نگاهش کرد انهطلبکار« کنی؟داری فرار می»:از دیوار گرفت ااش رانداخت و تکیهائده می تا پا

 «اون رو تو باید بگی!»:ای تخس جواب دادمثل پسر بچه ابوالفضل« فرار کنم؟



 «چیزی برای فرار کردن وجود نداره...»ابوالفضل خیره شود: صورت دربود که  ائدهحاال نوبت م

ی از بشه، برای همین دار د با خبرحامد با خبر بشم، یعنی حامات به از عالقه نترسی که مچرا داره، تو می -

 درسته؟ ،کنیاحساست فرار می

 خونی داشتی، چی شد پس؟!ـ تو که قابلیت ذهن

که گوشه قلبت، جایی براش داری، نه به عنوان یه برادر، نه یه دوست، نه یه فامیل،  دیدمـ دقیقا از ذهنت 

 گاه...بلکه یه تکیه

چنین فکری در ذهنش  شد کهنمی شباوررفت، شوک می در بیشتر ، مائدهگفتمی ابوالفضل ای کهبا هر کلمه

 ..خواست که از آن مطلع شود.باشد و از خودش پنهان بماند، شاید هم واقعا بود و خودش نمی

نخیر »، جواب داد:، با صدایی که کمی باال رفته بودویدبگ هچ نستادکشید و از خشم نمی هم در ار یشهااخم

 دامداریبه سرعت از  «!جناب ،خوش قضاوت نکنید، روزتون درست نیست، سرکار هم لطف کنید راجع به کسی

از درگاه دامداری رد شد، تازه فهمید که سوییچ ماشینش را جا  وقتی .متشنج شده بود شخارج شد، اعصاب

 گذاشته، باز هم...

با  .های نابجا هم اضافه شده بودها و قضاوتکم بود حاال نگاه شمسائل و مشکالت خودافکارش متشنج بود، 

ابوالفضل  دوبارهاما  ه خود برگرداند،ب اآرامش ر که مده بودآ .فشار داد ار یشهاشقیقه ،انگشت اشاره و شست

 ، اما آیا واقعا اینطور بود؟شد شم خوردن آرامشه علت به

تا من هستم نترس »د:ش ش تداعیذهن در ی ابوالفضلبرای چند ثانیه بست، صدای گرم و گیرا ار یشهاچشم

ن آ درگرفتن  م کرد. با یادآوری قراراآر ام راناآر ائده، که چطور مآورد یاد را به شیهاحس لمس دست« ائدهم

، و دم کرده باشاآر ار ائدهطور مآن ابوالفضل، شد کهنمی شباور .رنگ گرفت شناخودآگاه صورت ،نهاحصار مرد

ن گرفت و از اشد که لب به دندبه خندیدن باز می شلب ،لحظهن آاز یادآوری د. هم مخالفتی نکرده باش او

 ...است همیشه مخل آرامش نیست، گاهی خودش معنی آرامش بوالفضلگذشت که اش ذهن

 ،ودمنحرف نش شکه ذهن زد ، به خود تشرشودن داد که از شر این افکار خالص ابه چپ و راست تک ار شسر

در حالیکه  بوالفضلای تصویر صورت الحظه برای ا دوباره. امداشت ا کماین اوضاع فقط وجود این افکار ر در

ش برو بابایی نثار ن داد واهوا تک در دید، اخمی کرد و دستیا کرده بود ر لبش جا خوش لبخند محوی کنج

 ...کرد

سوییچ که  بوالفضلن اابا چهره خند عقب برگرداند وسمت ش را به از جا پرید، نگاه ابوالفضل،با شنیدن صدای 

ای کرد و خندهنگاه کرد و تکه مائده کردبه صورت رنگ پریده و اخم .مواجه شدبدست، ایستاده بود، 

ببخشید، هر چی صدا زدم جواب ندادی، به گمونم اینجام دست از »:نه تسلیم باال بردابه نش اش ریهادست

 «درگیری هم داری؟خودکال  اینکه یا هدست از سرت بر نداشت اون موجود حاال !هسرت بر نداشت



 نهابه نشا رش ا، قدمی سمتش برداشت، انگشت اشارهدندازامی شدست ددار که ابوالفضل مطمئن بودمائده 

 هات رو باز کن، به نفعته امروز حوالی من نگردی وگرنه! خوب گوشمثال محترمآقای »:داد ناتهدید سمتش تک

 «شه!بینی، حواست باشه چوب خطتت داره پر میبد می

باور کن توی ذهنت دیدم که به حامد به چشم یه  ؛خوام بابت هر دو اشتباهمخب حاال عصبی نشو، عذر می -

که ظاهرا آدمی که شوخ نیست، نباید شوخی  !کنی نه یه معشوق، فقط خواستم شوخی کنمنگاه می همراه

 ...تخوام برای جبران یه جای خوب ببرمحاال می ماشینت بشیم، بیا سوار کنه؛

 !تون کم نشهاز شما زیاد به ما رسیده، سایه -

خواستم باشه، حیف شد می»:ای باال انداختنهاش ابوالفضل که دبردار اقدم اول ر پوزخندی زد و خواستمائده 

 گرفت، با سرعت راه افتاد و دوباره ائدهم لج ،زدحرف می ائدهم ها بااز اینکه مثل بچه« !ببرمت یه جای خوب

ابوالفضل « !شما ما رو جهنم نفرست، بهشت پیشکش»، گفت:ش بوددرهای خشم ای بلندی که رگهو با صد

 «خوای بری؟حداقل سوییچت رو بگیر، پیاده می»گفت:

ساعت شلوغیه اتوبانه، تو هم »مائده به ناچار، راه آمده را برگشت، خواست سوییچ را بگیرد که ابوالفضل گفت:

بار  ابوالفضل این« خواد، بده من سوییچ رو...نمی»مائده پاسخ داد:« خودم برسونمت...که عصبی هستی، بهتره 

شو، بدم نمیاد یه دوری با  بیا سوار»شخصا سوار شد، و در سمت شاگرد را برای مائده باز کرد و گفت:

 «ت بزنم!المبورگینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل چهل و هشتم

 دوباره عشق

 المبورگینیها از ترس، راه را برای ، چنان که همه ماشینکردمیابوالفضل، حتی از مائده هم تندتر رانندگی 

کردند. مائده هم با تعجب و البته کمی استرس، دستش را به سمت کمربند برد که نگاه ابوالفضل مشکی باز می

که دستش را هم به بله تنها کمربند نبست را روی خود حس کرد و برای اینکه کم نیاورد، تا پایان مسیر، ن

 دستگیره نگرفت...

روند، برای مائده دانست که به سمت خانه نمیسی دقیقه پر هیجان و لذت بخشی بود که در سکوت گذشت. 

ریم یه چیزی ضعف کردم، می»ابوالفضل با همان لحن همیشگی پاسخ داد:« ریم؟!کجا داریم می»همین پرسید:

با لحنی شوخ که از او  ابوالفضل« خب تو ضعف کردی، من دیگه چرا بیام؟»ده به اعتراض گفت:مائ« بخوریم...

مائده دیگر چیزی « خوای به من مزد این همه وقت جلسه گذاشتن رو بدی یا نه؟باالخره می»بعید بود، گفت:

 نگفت و در کمال سکوت به خیابان چشم دوخت.

های تهران، زد روی ترمز و شاپترین کافیترین و بزرگکی از شیکحدود بیست دقیقه بعد، ابوالفضل مقابل ی

تو »دید. رو به ابوالفضل پرسید:آن مکان را با جزئیات می وکتتوقف کرد. مائده با چشم، داشت شکوه و ش

خیر، توان مالی من اینقدر نیست. »ابوالفضل لبخندی زد و گفت:« خوری؟عصرونه رو تو یه همچین جایی می

 «رث حاج جاوید، باید توی یه همچین جایی، حضور پیدا کنه!ولی وا

« خوای بهمون یه کیک و نوشابه بدی یا نه؟!باالخره می»سپس از ماشین پیاده شد و خطاب به مائده گفت:

کیک و نوشابه، آن هم در این کافه مجلل؟! بالفاصله خنده خود را جمع  ؛ای بر لب آوردمائده ناخودآگاه خنده

رو، یک در جایی که آنها پارک کرده بودند، هیچ پلی نبود و بین خیابان و پیادهماشین پیاده شد.  کرد و از

آن سو رسید. ولی مائده با رو پیادهجستی زد و به  آنبزرگ قرار داشت. ابوالفضل به مانند گربه، از روی  یجو

 بلند، تعلل کرد.کفش پاشنه

 بذار کمکت کنم...ـ 

د، مائده به دست دراز شده با تردید نگاه کرد؛ ابوالفضل انتظار داشت شبه سمت مائده دراز  ابوالفضل دست

مائده دستش را بگیرد؟ سرفه مصلحتی کرد و نگاهش را به دست ابوالفضل دوخت. خود ابوالفضل متوجه شد، 

« جلوتر یه پل هست...»:دستپاچه، نگاهی به دست خود انداخت و خیلی سریع آن را پایین انداخت و گفت

 پرید. یمائده قدمی عقب رفت و بعد خیلی سریع از روی جو

« از چیزهایی که تجربه کردم که بدتر نیست، هست؟!»زده ابوالفضل پوزخندی زد و گفت:به چشمان حیرت

جان شاپ رفت. در آن مکان مجلل، قیمت هر فنای باال انداخت و بدون حرف به طرف کافیابوالفضل هم شانه



ساده قهوه، مافوق تصور بود. اما ابوالفضل ظاهرا اصال برایش قیمت مهم نبود، چند نوع کیک و آبمیوه و بستنی 

ای و مائده که چاره« کنن!ایشون حساب می»سفارش داد و بعد با اشاره به مائده، خطاب به گارسون گفت:

آن لحظه از حساب بانکی نامحدود مائده،  بهتر است بگذریم از اینکه چقدرنداشت، به سمت حسابداری رفت. 

 کم شد!

بعد از حدود نیم ساعت، در سکوت و بدون هیچ حرفی، پشت میزی دونفری نشسته بودند و ابوالفضل با اشتها 

 کرد.انگار که دو معده زاپاس داشت که در مواقع الزم، استفاده می نگریست.خورد و مائده با تعجب به او میمی

به سمت درب خروجی رفت. « خب، حاال درست شد!»از جا بلند شد و گفت:ابوالفضل سیر شد، وقتی سرانجام 

بود، قید ابوالفضل عصبانی میمائده هم، عصبی نفسش را به بیرون فوت کرد و برخاست. طبیعتا باید از رفتار بی

 اش هم گرفته بود...کرد، بلکه خندهولی عجیب این بود که نه تنها حس خشم نمی

 افتاد؟اتفاقی داشت می چه

، بدون اینکه از ابوالفضل تشکر کرند، ندسرانجام جلوی در منزل، مائده با ریموت درب را باز کرد و داخل شد

پیاده شد. ابوالفضل، ماشین را پارک کرد و به سمت درب رفت، اما قبل از خارج شدن، مائده فکری به نظرش 

اون ردپایی که پیداش کردی، نظر حاجی دربارش چی »:پرسیدرسید و سوالی که از قبل در ذهنش بود را 

گوید، ولی به هر مائده مطمئن بود که ابوالفضل دروغ می« نظر خاصی نداد...»ابوالفضل برگشت و گفت:« بود؟!

 حال سکوت کرد.

 ـ از اون ردپا عکس گرفتم، گفتم شاید بخوای...

 خوام، برام بفرست...ـ معلومه که می

 و ندارم...ـ شماره تو ر

مائده با تعجب « دم، برام بفرست...من شماره تو رو دارم، بعدا بهت پیامک می»ابوالفضل پاسخ داد:

ای به گیجگاهش کرد و پوزخندی زد. مائده هم در دل ابوالفضل اشاره« چجوری شماره منو داری؟!»پرسید:

اگه... »رسیده بود که برگشت و گفت: ابوالفضل به سمت در رفت و تقریبا به آن« لعنت به دانای کل!»گفت:

کنم، هر وقت خواستی زنگ ش یه کاری دارم که باید حل ؛بهم زنگ بزن، من تا صبح بیدارم ،اگه اذیتت کرد

 «باشه؟ ،بزن

به طرف  ای گفت وباشه و لبخندی زد «؟کنمیعنی نگرانمه؟! یا من اینطور احساس می»مائده با خود فکر کرد:

، ه بودندمدانیآقای مرادی و بهنود انس بود که هنوز بدشچه . شد دبعد از باز کردن در، وار .نه حرکت کرداخ

با این  .بودمیحاال باید به فکر شام افتاد. از فضای خالی و بزرگ و پر از سکوت خانه، ترسی در وجودش می

بلند ش افتاد و آه از نهاد ن و استکاناهای قندبه تکه شچشم هال،با ورود به فکر، حواس خود را پرت کرد. 



ش یرو جنآن  به مبلی که شو ناخودآگاه نگاه «بینم...من تو رو می»صدا را در ذهنش شنید:ن آدوباره  شد،

 ...کشیده شد، نشسته بود

به  ادوشاخه ر. برگشت هال اول به اتاق رفت و لباس عوض کرد و بعد با جاروبرقی بهخدا را در دل یاد کرد و 

با  موبایلش را شنید.رفت که صدای زنگ نه میاطرف آشپزخ با دست برداشت، به اهای بزرگ رپریز زد و تکه

روی صفحه  انگشت .، شماره ناشناس بودسطل زباله ریخت و به صفحه گوشی نگاه کرد در ا راهسرعت تکه

 «سالم...»صدای ابوالفضل را شنید:« بله؟»:کشید

 جناب؟ ،رفتهچیزی یادتون  -

 زل...امادم ،بله -

 کنی؟زل خطاب میاسیو که شما بنده رو مادمومگه من گفتم م -

یادم افتاد که تو شمارمو نداری که اگه مشکلی داشتی بتونی بهم زنگ بزنی، گفتم بهت زنگ بزنم که بتونی  -

 سیوش کنی...

 ـ چرا باید اینکار رو بکنم؟

خوای تا اومدن خواستم بگم، میمیدر ضمن، » :گوشی فوت کرد در افسش رن ائدهم توجه به سوالبیابوالفضل، 

بود؟  بوالفضلاین ا ند؛باال پرید ائدهمی ابروها« ...تنهایی اذیت نشی با هم صحبت کنیم تا اینجوری از یتپدرنا

 ائدهسکوت مه بود؟ چه اتفاقی افتاد که متحول شد؟ مکث و نکرد ی که دفعه اول حتی سالم همبوالفضلن ااهم

 «کردی؟چیکار می»:گذاشت و پرسید شموافقت به حساب ار

 ...خواستم شاهکارم رو جمع کنممی -

 شاهکار؟ -

 ...کوندمیآره دیگه، استکانی که ش -

 ـ چه جالب، پس غیر از لیوان و گلدون مورد عالقه حاج سلمان، یه استکان رو هم شکوندی!

تفاوت این جمله را ادا کرد، چرا که حتی اگر عتیقه هم بود، برای او )با لحنی کامال بیـ گلدونه گرون بود؟

 قیمتی نداشت!(

 شکستی...شانس آوردم مجسمه درخت نیدراسیل، دم دستت نبود، اگه اونو می .خورده بودـ نه، یه گلدون خاک

 چی دراسیل؟ـ چی



« ...به کارت برس، من گوشی دستمه خب»ابوالفضل، متوجه شد که اختیار خود را از دست داده، بالفاصله گفت:

اگه الزم »ابوالفضل به اختصار گفت:« چرا براتون مهمه؟! ،دراسیلچیبگو دیگه، این چی»مائده با اصرار پرسید:

« تونم بگم...دونم هیچ نیازی به دونستنش نداری، نمیمنم چون می .گفتباشه بدونی، حاج سلمان بهت می

خوای گوشی جوری میهمین دیر اومد چی؟ عموحمیداگه »:به اوپن تکیه دادمائده این بحث را فراموش کرد، 

 «رو نگه داری؟

 ...من پشت خطم ،و برادرت بیان یپدرناتا ؛ اوهوم، گفتم که -

 ...شیاینجوری اذیت می -

 ...م اینه که تو اذیت نشیمه -

صاف  ییگلو .قلقلک دادا رش داغ شد و چیزی درونش هری ریخت، صورت شپاره شد، دل ائدهم بند دل

حاال »:نفس عمیقی کشیدابوالفضل به زور شنید،  ی خود راصدا ش همم گفت که خودااینقدر آر« ...ممنون»:کرد

 «...مراقب باش دستت رو نبری

 ببرم؟دستم رو؟ برای چی  -

 دستشون؟ ها رو بردارن عهد میره توخوان خورده شیشهها دیگه! ندیدی؟ میمثل این فیلم -

 ...فقط مونده جاروبرقی بکشم ،آهان! آره، ولی من قبل از تماس تو جمع کردم -

 ...زنی کارت رو هم انجام بدهخب بکش، با من حرف می -

 رو...آخه صدای جا -

 !مهم نیست -

گفتند یا در  خاطرات بچگی از ند.زدکرد و حرف میروشن کرد. کار می ای گفت و جاروبرقی رببخشیده، مائد

کرد. مائده درباره بهنود گفت و اینکه وقتی او به دنیا آمد، اسمش را گفت و ابوالفضل گوش میواقع، مائده می

سم من رو مادرم به سختی ا»اش گفت:بار از گذشته مائده انتخاب کرد و جالب این بود که ابوالفضل هم این

گم، به هیچ چیزی اعتقاد نداشت. ولی مادرم کامال برعکس تونست ابوالفضل بذاره، اون آشغال، پدرم رو می

 «کنم این دو نفر اصال چجوری با هم ازدواج کرده بودن؟دونی گاهی فکر میاون بود. می

 !؟کنی؟ اینقدر دلخوریپدرت رو آشغال خطاب می ـ چرا

 کن، بهتره درباره یه چیز دیگه حرف بزنیم...ـ ولش 

 مونه؟!ـ مجسمه که نه، گذشته هم که نه، پس دیگه چی می



 دونم...گم که خودمم میقدری بهت میـ خیلی خب، باشه درباره مجسمه همون

این مجسمه، از وقتی که من یادم میاد، همیشه »ابوالفضل گفت: .دادو خرسندی گوش می یمائده با خوشحال

برد. آخه رفت، این مجسمه رو هم با خودش میها، استاد وقتی بیرون میتوی این خونه بوده. بیشتر وقت

شه. خالصه بگم که باالخره استاد دربارش برام گفت که این مجسمه کوچیکیه و راحت توی یه دست جا می

من »مائده با پوزخند گفت:« که در درونش هست... یجنکننده است، البته نه خودش، بلکه مجسمه یه منتقل

 «کنی؟!رو چقدر احمق فرض می

 قل شدیم...بارها من و استاد با همین روش، از جایی به جای دیگه منت !گمـ به خدا قسم که راست می

 ـ و اونوقت حاجی این مجسمه رو از کجا آورده؟

 بارم ازش پرسیدم، جوابم رو نداد... دونم، هرـ نمی

 خوندی...ـ خب از ذهنش می

ذهن حاجی؟! مگه ممکنه؟ اون به من این فن رو یاد داده، به نظرت کشی! بعد اوال ذهن خونی نه، حسـ 

 !ممکنه اجازه بده من به ذهنش نفوذ کنم؟

 کنم حتی ممکن نیست درباره مجسمه حقیقت رو بگی...ـ من فکر می

 ـ ببینم، اون شب که حاج سلمان اومده بود خونتون، فکر نکردی که با چی برگشت؟

اصرار عموحمید برای گرفتن آژانس، انکار حاج  ؛آورد، همه چیز از مقابل چشمش گذشت ناگهان مائده به یاد

 از جلوی درب خانه، به یکباره ناپدید شد... پیرمردشت پنجره دیده بود که سلمان و بعد هم، مائده از پ

کردم، دیدم حق نه، خوبم. داشتم فکر می»مائده به سرعت پاسخ داد:« خوبی؟ چیزی شده؟»ابوالفضل پرسید:

قط و ف ندآورده بود حرف کم ردیگ .بعد از این جمله، حدود یک ساعت دیگر هم با هم حرف زدند« با توئه...

 «!؟دامداریهنوز نرسیدی »:سوخت و پرسید ائدهم دل ن برقرار شده بود،شاای بینسکوت بود که چند ثانیه

 ...نه -

 «...حاال»:کوتاه جواب دادابوالفضل « !دیگه االن باید رسیده بودی، کجایی؟»:به ساعت نگاه کردمائده 

زنیم، ترافیک هم بود باید می االن یک ساعت بیشتره داریم حرف .من شامم رو هم گذاشتم، بخار هم افتاد -

 ...رسیدیمیتا االن 

 نگرانم شدی؟ -

 آره که نگرانت شدم، آخه کجایی که هنوز نرسیدی خونه؟ -



ی هاچشم« ماشین رو میاره تو...اومدن، داره  ی و برادرترناپد»ت:سکوت کرد و بعد گف ، ابوالفضلچند لحظه

آره، رفتم »:باز هم مکث کرد و بعد جواب داد« !؟ایدم در خونه ابوالفضل،»:ناخودآگاه گفت گرد شد و ائدهم

برگشتم؛ یه چیزی ازت بخوام انجام برای همینم  ولی بعد احساس کردم نزدیکت باشم خیالم راحت تره،

 «دی؟می

 چی؟ -

، شب خوبی ر حیاط هم بسته شدد صدا کن... خب دیگه من برم، بوالفضلا ،از این به بعد من رو مثل االن -

 ار آقای مرادیصدای مائده « زنگ بزن، حتی اگه نصف شب بود، باشه؟ داشته باشی، بازم اگه اتفاقی افتاد بهم

 ...کرد خداحافظی ،ابوالفضلای گفت و از باشه زد،حرف می بهنودشنید که با 

کرد و مدام با خود تکرار می ااسمش ر دید.تر میبه خود نزدیک ریاز هروقت دیگ ار بوالفضلعجیب بود که ا

 قرار بود؟!شد، چرا اینقدر بیمی بیشتر شضربان قلب ،گفتباری که می با هر

 افتاد؟چه اتفاقی داشت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل چهل و نهم

 کابوس حقیقت

های بلند یافتن چیزی هست. قدم، در خواب دید که سخت در پی اشتهمان شب، مائده خوابی آشفته د

شمارد. سرانجام بعد از یازده قدم، ایستاد. به اطراف، نظری افکند، داشت و در ذهن، تعدادشان را میبرمی

 هیچکس نبود...

کردند. بیل کوچکی را قرارش، خودنمایی میهایی سیاه بر انگشتان بلند و بیدستانش را بلند کرد، دستکش

در زمین فرو کرد و خاک را جابجا کرد. کار سختی نبود، بعد از چند بار بیل زدن، خم  در دست گرفت و آن را

 ...وقتش استشد و دستش را در اعماق تاریک فرو کرد، مطمئن بود که سرانجام 

چوبی را از زیر خاک بیرون کشید و با  دستانش، حتی از پشت دستکش، سرمای چوب را احساس کرد. بت

 بود... وقتش شدها از روی او زدود. پوزخندی بر روی لب آورد، باالخره ها ردست دیگرش، خاک

در این لحظه، چیز عجیبی به نظرش رسید، بت چوبی که صورتی شبیه به صورت فراعونه مصر داشت، با 

 تراوید...کرد؛ نگاهی سرد و تیز با اخگرهای سرخ که از آن بیرون میچشمانش داشت نگاه می

کوبید. سرانجام چند نفس کرد، قلبش وحشیانه خود را به قفسه سینه می، سرش درد میمائده از خواب پرید

دست  .عمیق کشید، و در این لحظه، حس کرد محیط اتاق سرد و سنگین است، جریان هوا وجود نداشت

وی میز عسلی راز  ار برد و چراغ را روشن کرد. با اینکه اتاق غرق در نور شد، اما مائده آرام نگرفت. موبایلپیش

 داد بان میانش ااش که دو و سی و پنج دقیقه رصفحه و با دیدن ساعت کامپیوتری کنار تختش برداشت،

 «جان؟»:پیچید ائدهم گوش درودش آلاز چند بوق صدای خواب تماس گرفت، بعد ابوالفضل

 «خواب بیدارت کردم؟از »:پرسید ،زدنفس میهمچنان که نفسدر یک لحظه، تپش قلب مائده آرام شد، 

اشکال نداره، خودم بهت کشه، اگه هم خواب باشم، نه گفتم که درگیر یه کاری هستم که تا صبح طول می -

 سراغت؟! هگفتم! چیزی شده؟! اومد

 شه...، یا اینکه داره نزدیک میکنم اینجا هستنه! ولی حس می -

 ی...المتای، عکنی؟ یعنی منظورم اینکه... نشونهچجوری حسش می -

 ...کنم هستخواب بد دیدم، حاال که از خواب پریدم فکر می -

 تونی برام تعریف کنی؟چه خوابی دیدی؟ می -

داد. مائده نفس عمیقی کشید و خوابش را با تمام جزئیات، برای ابوالفضل تعریف کرد و او در سکوت، گوش می

به دیوار د. مائده اشکت بود، انگار در فکر فرو رفته بهای مائده تمام شد، ابوالفضل همچنان ساسرانجام که حرف



پر کشید! تا  ششوکه شد، ترس از وجودمائده « جان دلم؟»سکوت را شکست:« ؟ابوالفضل»گفت:تکیه داد و 

 ش را از یاد برد...اصال بقیه حرفمائده ن داد و اعکس العمل نش، ن آوردابه زب ار ابوالفضل اسم

 ه؟ائدم -

 ـ هوم...

 خواستی بگی؟میچی  -

کردم، ولی من نبودم، های دیگه من فرق داشت، انگار که خودم داشتم اینکار رو میاین خواب، با همه خواب -

 دونی... توضیحش خیلی سخته...یعنی می

 ...ه! خوابت از آشفتگی ذهنت بودهائدنترس م -

خود فکر کرد که شاید واقعا حق با مائده هم با ؟! دمنحرف کن ار ائدهم خواست ذهنگفت؟ یا میراست می

ابوالفضل باشد، چون با توجه به وقایع اخیر، ذهنش آشفته شده بود. در این لحظه یاد حرف حاج سلمان درباره 

هایی ، در قبرستان افتاد، همان روز که مائده بر سر مزار مادرش بود و با حاج سلمان حرفمسروقه چوبی بت

 د ابوالفضل، از سوی حاج سلمان، قطع شده بود...شان با وروزده بودند، مکالمه

 ای بوده؟!گفت که خواب آشفتهحذاقل این بت واقعا وجود داشت، پس چرا ابوالفضل می

 خواب از سرت پرید؟ -

 ...برههام رو ببندم خوابم مینه اگه چشم -

 ...کنیممیخوبه، تا وقتی خوابت ببره با هم صحبت  -

 ...شیاینجوری تو بد خواب می -

 !فدای سرت -

 

 

 

 

 

 



 فصل پنجاهم

 طوفان

دردی داخل  .نشستیش داد و سرجا دنشکشید، کش و قوسی به بای زد و خمیازه یشجا درغلتی مائده 

 «لعنتی چه وقت درد گرفتنه؟!»:پیچید، دستی کشید شگوش

دست  ایاد دیشب افتاد، گوشی ر آن افتاد، با نگاه کردن به موبایلبه  شو چشم نداروی بالشت چرخ ار شنگاه

 شدست. ش نشستای روی لبنگاه کرد و لبخند ناخواسته بوالفضلاسم ا روشن کرد و به ااش رگرفت و صفحه

سالم، صبح بخیر. ممنون بابت دیشب، ببخشید »:نشست و تایپ کردی حروف لمسی موبایل هاروی دکمه

 «.ممنون از مهربونیت. بردنفهمیدم کی خوابم 

به  انوشت، در آخر دل ر بار پاک کرد و دوباره ینچندا ند و خط آخرش رابار خو چند انچه که نوشته بود رآ

مرتب کرد، خواست  ابه بیرون فوت کرد و تخت ر ار شنفس جمع بست و فرستاد. ادریا زد و کلمه مهربونیت ر

ابوالفضل  رفت و پیامکی که از طرف موبایلسمت  .شی بلند شدصدای زنگ پیامک گو که وداز اتاق بیرون بر

 «!، صبحت به شادی. خوبه که خوبی... خوب بمونیبانوسالم »:باز کرد امده بود رآ

اینقدر ادبی حرف  ابوالفضل شد کهنمی شباز و بسته کرد، باور ار یشهاند و چند بار چشماباز م ائدهم ناده

از شادی و پیام  ند،داشتبیرون رفت. هر قدمی که برمی ای باال انداخت و از اتاقنهاگرفته بود. ش شا، خندهدبزن

 .گرفتنشات می بوالفضلا

چقدر خوشش  درشماش آمد که رفت و یادلی راه میلی هد،ن بدانش ار شوقتی بچه بود و برای اینکه شاد بودن

 های دوراننترفت. هیچوقت شیطلی راه میلیمادرش،  ایبرند، مائده رفتبیرون می هم مد و هر وقت باآمی

نترس بود، اما هیچوقت فکر  ن، شجاع وطون موقع شیا. از همردکفراموش نمی ار بچگیشدبستان و در کل 

که فکر  است ها اینانسان . مشکل همه مادتجربه کنا د و به شدت ترس ریبیا شهمچین بالیی سر ،کردنمی

 ست.ا های بد بیخ ریش همسایهو اتفاق ستما خوب برای تاتفاقاکنیم همه می

که  دادبه خود نوید می کرد، بدون هیچ گونه آزاری، گاهیتجربه می ازندگی عادی ر بعد، چند روزمائده در 

 ...است گفت که این آرامش قبل از طوفانشاید تمام مشکالت پایان گرفته، اما حس نجوا مانندی می

 در چون وجود این روزهای امن د،قبل از طوفان باش همیتی نداشت حتی اگر این آرامش، آرامشا ائدهمی برا

کرد. تنها دو مسئله غیرعادی وجود داشت، گم می امعنی آرامش ر کمو کم ندرنگ شده بودکم شزندگی

 ...بوالفضلد و سکوت احام برای ندیدنائده مقاومت م

وجود و  .خبری نداشتر دیگمکالمه طوالنی،  نآهم بعد از  بوالفضلاز ا ،کردد فرار میحامهمچنان از مائده 

ترسید از نست، میادبه صالح می اکمی دوری ر ،حس تغییر اوضاع دوست داشت اما با ار بوالفضلآرامش ا



دار صدای خش نآبه  یشهاترسید گوش، میدشکل بگیر بوالفضلبه ا او نسبتاحساس خاصی در  اینکه مبادا

های دنیا ه شنیدنائدم ماتم تر ازخاص ی مائده،برا بوالفضل،ه گفتن عادی از طرف اائدو یک م ندکنعادت 

 ...شود

 عشقو از اونی بپرس که حرفش سکوته

 روتهفاصلش با تو یه دنیاس، اما روبه

این تیرگی اما هنوز مشکالتی هم با بهنود داشت، متوجه بود که مدتیست روابطشان تیره شده است. و آن شب، 

 به اوج خود رسید...

مائده در مقابل آقای مرادی نشسته بود و با هم به حساب و کتاب کارخانه و خیریه مشغول بودند. بهنود هم 

کرد. مائده سخت درگیر کار بود که در آن سمت، مشغول حل تکالیفش بود و زیرچشمی به آن دو نگاه می

مائده « ا رو شکر، رنگ و رخت بهتر شده، دخترم! شاداب شدی...خد»آقای مرادی با لحنی شاد و مهربان گفت:

آره، خدا »دانست که این شادابی نسبی را از کجا بدست آورده، لبخند مختصری به لب آورد و گفت:تقریبا می

 «آره، خدا رو شکر مامان رو فراموش کرده!»اش را کامل نگفته بود که بهنود گفت:هنوز جمله« رو شکر...

دو از این حرف و از این لحن سرد، تعجب کردند. آقای مرادی با لحنی معترض خطاب  آقای مرادی، هر مائده و

نه عموجان، اجازه بدید ببینم، چی »مائده با لبخندی ساختگی گفت:« این چه حرفیه؟!»به پسرش گفت:

هنود زهرخندی زد و ب« اشکال چیه؟»پرونده خیریه را بست، رو به بهنود چرخید و پرسید:« خواد بگه...می

 «اشکالی وجود نداره، حداقل از نظر تو وجود نداره...»سرش را داخل دفتر فرو برد:

بهنود هم دفترش را بست و « خوای بگی، خجالت نکش، بریزش بیرون!تو یه چیزی می»مائده با اصرار گفت:

اش که رفتارات رو فراموش کنم ریزمش بیرون! ولی انتظار نداشته بباشه، می»بلند شد، و با لحنی خشن گفت:

بهنود با بغض و صدایی « مگه مامان چیکار کرد؟»مائده با تعجب پرسید:« و علت کاری که مامان کرد رو...

آقای مرادی خواست چیزی بگوید و بحث را « خودکشی کرد، خودکشیش فقط یه علت داشت...»لرزان گفت:

کنی خب، اگه فکر می»بلند به سمت بهنود رفت و پرسید: هایتمام کند که مائده از جایش بلند شد، با قدم

 «مامان خودکشی کرده، علتش چی بوده؟!

هات! تو و اون رفتارای عجیبت، بازیتو بودی، تو و دیوونه»بهنود مستقیم در چشمان مائده نگاه کرد و گفت:

ی که فکر کنی به خاطر این دونواقعا مامان رو اینقدر ضعیف می»مائده پاسخ داد:« تو و اون اخالق گندت!

خوند که شاید موند و برات دعا میشبا تا دیروقت بیدار می»بهنود پاسخ داد:« کرد؟!ها خودکشی میحرف

کافیه دیگه، تمومش »آقای مرادی هم بلند شد و گفت:« سرعقل بیای و دست از رفتارات برداری، ولی تو...

کنم که یه وقت بابام رو از دست االنم من دعا می»لرزید گفت:یبار صدایش از درد م اما بهنود که این« کنید!

 «ندم...



« دونم تو چه احساسی داری؟کنی من نمیکنم؟ فکر میکنی من نمیفکر می»مائده با لحنی معترض پرسید:

 «دونی چه احساسی دارم! پدر و مادر تو مردن؛ تو دیگه خانواده ندرای!نه نمی»بهنود فریادی کشید و گفت:

بهنود، تمومش کن و »زدن نبود. آقای مرادی گفت:ویران کرد، دیگر قادر به حرف روناین حرف، مائده را از د

روی »رفت، روی اولین پله ایستاد و خطاب به مائده گفت:ها میبهنود داشت به سمت پله« برو توی اتاقت!

م رو هم ازم بگیری، اگه با کارات، بابخورم، اها، قسم میها، مادرم خودکشی کرد، روی همین پلههمین پله

 «برو توی اتاقت، االن!»آقای مرادی نگذاشت او حرفش را کامل کند و داد زد:« خودم...

هم زدن درب اتاق، شنیده شد. آقای مرادی با چند ه ای بعد صدای بها را دوتایکی باال رفت و لحظهبهنود پله

بود، سعی داشت، بغضش را عقب براند. آقای مرادی با صدایی ویران شده  قدم به سمت مائده آمد. مائده که

« ذاره، منظوری نداشت...رایط بدی رو هم پشت سر میشبهنود توی سن حساسیه، »آهسته و لحنی آرام گفت:

اش خواست آقای مرادی، گریهو به سمت دستشویی قدم برداشت، می« مشکلی نیست...»مائده به اختصار گفت:

 عت وارد دستشویی شد و شیر آب را باز کرد...را نبیند. به سر

ای بعد حس کرد پاهایش دارد شنید، لحظهمانند میدر این لحظه، سرش گیج رفت، در گوشش صدایی سوت

 دانست چه پیش آمده، تاکنون این حس را تجربه نکرده بود...رود... نمیمی لرزد و او در زمین فرومی

 و چشمانش، در کاسه چشم شروع به چرخیدن کرد...جهان اطرافش به سیاهی تبدیل شد 

خورد، نمود. با اینکه مائده از جایش تکان نمیای که در مقابل مائده بود، همچون غاری تاریک میورودی خانه

دهد، و بدون هیچ زحمتی خود را به پلکان رساند. به آرامی از پلکان اما حس کرد نیرویی او را به جلو هل می

 کرد.ها نشسته بود و همین صدای پای او را کامال خفه میها روی پلهرد سالباال رفت، گ

ها رسید، به سمت راست نگاه کرد و بالفاصله فهمید، مقابلش سالنی قرار دارد. در انتهای وقتی به باالی پله

بخشی باریک و  تابید،های آتش که بر روی سنگ کف راهرو میباز بود و از الی در نور شعلهراهرو، دری نیمه

تر شد. وقتی طویلی از زمین تیره را به رنگ طالیی و سرخ درآورده بود. مائده، آهسته به در نزدیک و نزدیک

هنوز چند قدم با در ورودی اتاق فاصله داشت، توانست بخش باریکی از اتاق را که از الی در نمایان بود، ببیند. 

کشید. از دیدن آن صحنه متحیر شد. مردی ه دیواری زبانه میدید که در شومینهای آتش را میاکنون شعله

حرکت ایستاد و سراپا گوش شد. مرد با صدایی که هول و هراسی در در اتاق شروع به صحبت کرد و مائده بی

صدایی تیز و سرد « شه، خادمتون هم...سرورم ضعیف شده، مقاومتش داره کمتر می»آن نهفته بود، گفت:

 «ناامید کننده است، باید فورا اقدامی کنید... شرایط»شنیده شد:

برد مائده در وجود خود، حس کرد که ارباب خشمگین است، باید سعی کند او را آرام و قانع کند. دست پیش

 مائده متوجه شد که این دست، دست خودش نیست... ،تا درب را بگشاید، در یک لحظه



اه پوشیده شده بود. در این لحظه، ذهن مائده قفل یدستکشی سقرار که با دستی بود با انگشتانی بلند و بی

 ای بعد، گویی از دل تاریکی به بیرون پرتاب شد...شد، و حس کرد با سدی مواجه شده و لحظه

کف دستشویی افتاد، صدای افتادنش را شنید، درد در ناحیه کمر و پشتش پیچید، اما بدتر از آن، درد مغزش 

شده  یکرد، انگار ذهنش با ذهن شخص دیگری یکل توجیه را در خود احساس میبود، هنوز خشمی غیرقاب

 بود...

مائده به سختی بلند شد و با صدایی لرزان « خوبی؟ ،مائده؟ دخترم»صدای در زدن آقای مرادی را شنید:

بیرون نرود. بعد از داد با این وضعیت، مطمئن بود که هنوز آقای مرادی نرفته. ترجیح می« حالم خوبه...»گفت:

 یک ربع، آرام دستگیره را فشرد و از دستشویی بیرون رفت. آقای مرادی در آنجا نبود.

ها باال رفت و به اتاقش خزید. درد کمرش، امانش را بریده بود. با دستانی لرزان، موبایلش را برداشت فورا از پله

مائده که سعی داشت مانع « رم؟ ممکنه بیام تو؟دخت»الباب بلند شد:دای دقصتا به ابوالفضل زنگ بزند که 

فاصله چراغ را الو بعد ب« بخیر!خوام بخوابم، شبعموجان، من خوبم، می»لرزش صدایش از درد شود، گفت:

 ..هم خاموش کرد. و از روشنایی مختصر زیر در، سایه آقای مرادی را دید که دور شد.

، به چیزی که دیده و حس کرده بود، فکر کرد و با خود دتا شاید درد پشتش آرام شو روی تخت دراز کشید

با . مدآ از فکر بیرون، با شنیدن صدای زنگ موبایل وقایع را مرور کرد تا ببیند باید به ابوالفضل چه بگوید که

د ارتباطی حامخواست با نمی شدل نقدر که تماس قطع شد.آند، اخیره م صفحه موبایلد به حامدیدن اسم 

 ....دگیرنتا دوباره مورد قضاوت قرار  دداشته باش

شماره ابوالفضل را که با همین نام، سیو کرده بود را لمس کرد و بعد از شنیدن چند بوق، صدایش را 

سالم، من... من مزاحم »صدایش بسیار ضعیف بود، در حد زمزمه، و این باعث تعجب مائده شد:« بله؟»شنید:

فکر »مائده هم با لحنی سرد ادامه داد:« کم نه... ادامه بده!»شد:لحن سردش، باعث حیرت مائده « نیستم؟

« فردا بیا دامداری...»در این لحظه ابوالفضل به سرعت گفت:« کردم، خودت گفتی که هر وقت مشکلی بود...

بعد هم گوشی را قطع کرد. مائده متعجب بود که ابوالفضل چرا اینقدر نوسانات داشت؟ نه به زمانی که مهربان 

 شد و نه به حاال...یم

و تا خود صبح، خاموش کرد  ار در همین افکار بود که دوباره موبایلش زنگ خورد، با دیدن اسم حامد، موبایلش

 .کرد..د و نیز با دردهایی روحی و جسمی، دست و پنجه نرم میش در افکاری دور و دراز درگیر

 

 

 



 فصل پنجاه و یکم

 وحشت ذهن

خواست با اتاقش خارج نشد، صبر کرد تا آقای مرادی و بهنود از خانه خارج شوند. نمیصبح، مائده عمدا از 

کدام به دیگری  رو شود، اما از پنجره، رفتن پدر و پسر را نظاره کرد. به نظر ناراحت بودند، چون هیچبهنود روبه

بله، « تو خانواده نداری!»د افتاد:صدا سوار ماشین شده و رفتند. مائده باز به یاد حرف بهنوکردند و بینگاه نمی

ی نداشت، ولی بهنود و آقای مرادی، خانواده او بودند. خوناین تا حدی درست بود، حاال دیگر مائده هیچ هم

یقین داشت حاال ای که این وظیفه مائده بود که از آنان دفاع کند، در برابر موجود ماورایی، و البته عامل انسانی

 وجود دارد...

دانست لی بر عکس همیشه، شال سیاه سر نکرد، به جای آن، شال آبی تیره برداشت. نمیپوشید و ار یاهس مانتوى

رفت، به ابوالفضل و فکر عجیب بود که از هر سو می. این تغییر به خاطر چیست، شاید به خاطر ابوالفضل بود

 کرد.برابری می رسید. حسش نسبت به او به شدت زمان محسن نبود، اما با فرهادبه او می

پرسید چرا کرد، از خود میفکر می قبل در راه، مدام به اتفاقات شب به سمت دامداری حاج سلمان رفت.

وانست تابوالفضل با آن لحن جواب داده بود؟ یعنی خشمگین بود؟ شاید در موقعیت بدی قرار داشت و نمی

 ....بود، کاری که از حساسیت زیادی برخوردار بود حرف بزند، اما چه موقعیتی؟ شاید مشغول کاری

هنوز افکارش را مرتب نکرده بود که به دامداری رسید. ترمز کرد و بعد از پیاده شدن، به طرف دامداری رفت 

نگاهی به او بکند، داشت. بدون اینکه نیمکه در همین لحظه، ابوالفضل هم سر رسید. جلوتر از مائده قدم برمی

ب را باز گذاشت. دردستانی لرزان، کلید را به سختی داخل قفل فرو کرد و بدون حرف داخل شد، اما سریع و با 

مائده از این رفتار تعجب کرد. وقتی وارد شد، و خواست در را ببندد، متوجه شد که ابوالفضل کلید را در قفل 

. مشخص بود که ابوالفضل سرد بود و این به تعجبش افزود. کلید را بیرون کشید، فلزش کامال ،جا گذاشته است

 ...شب قبل، بیرون از دامداری و در محیطی سر باز بوده

به دنبال ابوالفضل از مقابل طویله گاوها گذشت. ابوالفضل وقتی داخل شد، بالفصله به سمت بخاری قدیمی 

بال آرامش رفت و دستش را روی آن گرفت. شاید سعی داشت لرزش دستش را آرام کند یا شاید هم به دن

الفضل بدون واب« این رو توی قفل جا گذاشتی...»گرما بود. مائده کلید را روی میز وسط هال گذاشت و گفت:

غرق است. مائده قدمی پیش گذاشت،  خود اینکه نگاهی کند، سری تکان داد. کامال مشخص بود که در افکار

 نیست. بتنها یک نگاه به ابوالفضل کافی بود تا بفهمد اصال حالش خو

نمود. اما بدتر از آن، حالت گیج و خوابی متورم میهای چشمش از بیزیر چشمانش گود رفته بود و رگ

انگار  ای از وهم و حتی ترس نشانده بود.تفاوت یا گاهی خندانش، سایهای بود که بر صورت همواره بیمنگی

 تب داشت، تبی سخت...



چرا باید بهت »ابوالفضل اخمی کرد و گفت:« ن رسیدی دامداری؟دیشب کجا بودی؟ چرا تازه اال»مائده پرسید:

مائده از این پاسخ نه تعجب کرد و نه ناراحت شد، اینقدر ذهنش درگیر بود که به گفتن یک « جواب بدم؟

مطمئن باش »ابوالفضل با لحنی سرد گفت:« تونستی حرف بزنی...آخه دیشب انگار که نمی»جمله بسنده کرد:

 «شتم...دلیل موجهی دا

ابوالفضل با حرکتی ناگهانی برگشت و « من به توجیه تو نیاز ندارم!»مائده به آرامی، و با لحنی گزنده گفت:

اش چون دیشب حالی بهم دست داد که تا حاال تجربه»:سریع پاسخ داد مائده« پس چرا اومدی اینجا؟»گفت:

قراری به ساعت دیواری نگاه ابوالفضل با بی« ..خوام وارد ذهنم بشی و ببینی منبعش چی بوده.نکرده بودم. می

 «شه، برو. به خاطر خدا برو!االن نمی»کرد و بعد به مائده چشم دوخت و گفت:

واضح بود که جمله آخر را با حالی زار ادا کرد. و بعد چنگ به میان موهای چربش انداخت. مائده با لحنی 

اهرا مائده قصد رفتن ندارد، دانست که اصرار زیاد، شک ظ ابوالفضل هم که دید« حالت خوبه؟»کنجکاو پرسید:

برانگیز خواهد بود. پس به طرف درب اتاق رفت و آن را گشود و داخل شد. از داخل اتاق خالی صدایش اکو 

مائده تا آن لحظه، مشتاق بود که در آن اتاق بنشیند، ابوالفضل تجربه « بیا تو، ببینم چی دیدی...»شد که گفت:

دید، ای به نظرش آمد، بگوید. اما حاال که این رفتار آشفته را میگیز شب قبل را ببیند و اگر نکتهانهراس

 ...، طرحی از شک یا حتی ترسبستطرحی مبهم در ذهنش نقش می

مائده به « خوای تا شب اونجا وایسی؟میای یا می»بار ابوالفضل در چارچوب در نمایان شد و با خشم گفت: این

د شد و به سمت ابوالفضل رفت. برعکس همیشه، ابوالفضل هیچ شمعی را روشن نکرده بود، واضح بود ناچار بلن

مائده روی انگیزی غرق شد. وقتی در بسته شد، اتاق در خاموشی حزنخواهد زودتر کار را تمام کند. که می

نشسته خود، مستقیم به  خونروی او قرار گرفت و با چشمان به صندلی همیشگی نشست و ابوالفضل هم روبه

ای بعد، حس عجیب و چشمان مائده نگاه کرد. مائده نیز با تمرکز، در چشمان ابوالفضل خیره شد. لحظه

 ای به او دست داد...بیگانه

نشد، بلکه ابوالفضل تقریبا از نظر مائده محو شد و او  ترو بزرگ برعکس دفعات قبل، چشم ابوالفضل بزرگ

ها بار حس متفاوتی بود، دیگر رنگ ولی اینکران غرق شده بود. کرد، در میان تاریکی بیوقتی به اطراف نگاه 

 و اصوات نامفهوم نبودند، بلکه همان ثانیه اول، همه چیز طرح کاملی یافت...

 توانست بوی بد و نامطبوعدر اتاقی تاریک و روشن ایستاده بود، اتاقی قدیمی که دیوارهایش پر از ترک بود. می

را حس کند. در آن اتاق جز چند تکه اسباب قدیمی و خراب، چیز دیگری نبود. در گوشه اتاق،  و کپک نم

هایی کثیف و پاره، در گوشه کنج دیوار ایستاده ای الغر و استخوانی با موهای مشکی چرب، با لباسپسربچه

 نگریست...بود و با وحشت چیزی را می

هیکل را دید که باز را دید که به حیاط راه داشت. مردی قویاو دربی نیمه مائده رد نگاه پسربچه را دنبال کرد،

زده پسرک های وحشتهای زن و نیز صدای نفسزد. مائده صدای التماسزن جوان الغری را به شدت کتک می



ائده مرد پشت به م زشنید. سرانجام مرد، دست زن را گرفت و او را روی زمین کشید. هنورا با تمام وجود می

ایستاده بود، چاقویی را در دست داشت. با یک دست، چنگ در میان موهای زن انداخت و دست دیگرش که 

 زد را به گلوی زن نزدیک کرد...چاقو در آن برق می

چه پسرک دیده بود، مائده هم محکوم بود که ببیند.  مائده خواست چشمانش را ببندد ولی قادر نبود، گویی هر

کردند، جدال او با مرگ، جدال اکی حیاط جاری شده بود، پاهای زن وحشیانه تقال میبر روی کف خ خون

 ...دیسختی بود و مرد همچنان به زبردستی یک قصاب که سر گوسفندی را ببرد، سر آن زن را بر

زد، مرد چنگ از میان موهایش رها کرد و سر جدا شده او، روی زمین افتاد. وقتی دیگر زن دست و پا نمی

هیکل به سمت زده پسرک، تمام فضا را پر کرده بود. مائده قدمی عقب رفت، مرد قویهای وحشتای نفسصد

شده  محواو برگشت. صورتش از خشم برافروخته شده بود، چشمانش سراسر سیاه بود، گویی در ظلمت شب 

شد، به او یا به به او نزدیک می خونینمائده با ترس، چند قدم دیگر عقب رفت، مرد داشت با چاقوی بود. 

 پسرک...

لبخندی شوم « کنی؟!بابا، تو رو خدا آروم باش! چرا اینکار رو می»کرد:صدای پسربچه بلند شد که التماس می

مائده رد شد، مائده با وحشت ناظر بود که پسرک در  کنار روی لب مرد بود، چاقو را در دست چرخاند، حاال از

 ده و سایه آن مرد رویش افتاده...کنج دیوار گرفتار ش

 «کافیه!»را شنید: ابوالفضل در این لحظه صدای فریاد

حس کرد با سدی فوالدین برخورد کرده، صحنه محو شد و مائده پیش از آنکه بتواند دم یا بازدمی کند، روی 

ابوالفضل به گوشه  شد، اندکی سرش را بلند کرد. غالب سرگیجه خود برزمین سرد افتاده بود. وقتی سرانجام 

 زده...کنج اتاق چسبیده بود، درست مثل همان پسربچه وحشت

ابوالفضل بوده است. ابوالفضل که عرقی  ذهن مائده در کمال حیرت دریافت که آنچه دیده، خاطره وحشتناک

ن... من تو... تو چطوری.... چطور تونستی.... چطور وارد ذه»سرد روی صورتش نشسته بود، با لکنت زبان گفت:

 ترین حرف را شنید، آیا وارد ذهن ابوالفضل شده بود؟ ولی چطور؟!در این لحظه مائده عجیب« شدی؟!

رسید، با حرکتی سریع، از کنج دیوار جدا شد و با از هر وقت دیگری به نظر می رتابوالفضل حاال خشمگین

او را از روی زمین کند، صورتش فقط چند  هایی بلند خود را به مائده رساند. با خشونت بازویش را گرفت وقدم

های در آزرد. از میان دندانسانت با صورت مائده فاصله داشت به نحوی که نفس داغ او، پوست مائده را می

 و او را به سمت درب هل داد.« از جلوی چشمم دور شو!»هم قفل شده خود، غرید:

ای فریاد ابوالفضل منتظر نماند، همچون دیوانه« ارد...خواستم و، من نمینباور ک»مائده با صدایی لرزان گفت:

« گمشو برو بیرون!»کشید و صندلی چوبی را برداشته به دیوار کوبید و آن را هزار تکه کرد. رو به مائده داد زد:

زمان، به او قدرت داد از آن حالت خارج شود. به طرف درب رفت پای مائده سست بود ولی خشم و ناراحتی هم



والفضل شنیده بکرد، سرش از آنچه دیده و آنچه از ارا باز کرد و با شتاب از آنجا دور شد. قلبش درد میو آن 

هایش، سرعت به سرعت قدم« گمشو برو بیرون!»شد:صدای ابوالفضل در سرش اکو میبود، به دوران افتاد. 

 ..بیشتری داد.

رسید اما نه به رو شد. او نیز خسته به نظر میبهوقتی به جلوی در رسید و آن را باز کرد، با حاج سلمان رو

مائده هیچ نگفت، توان حرف « چی شده؟!»اندازه ابوالفضل. با تعجب به صورت مغموم مائده نگاه کرد و پرسید:

زدن نداشت. بالفاصله حاج سلمان را کنار زد و به طرف ماشین خود رفت. پیرمرد نیز با تعجب، دور شدن 

 گر شد.هرا نظار المبورگینی

شنود. ای را میلنگان و عصازنان خود را به خانه رساند و وقتی خواست وارد شود، احساس کرد صدای گریهلنگ

 تعجب کرد، آن صدا کامال واضح بود، واضح و شکننده...

کرد. وقتی جلوتر رفت، با تعجب دید که ابوالفضل در میان ای را محزون مینوای سوزناکی داشت و هر شنونده

های شکسته صندلی چوبی، نشسته، صورتش را در دو دست مخفی های پخش روی زمین شده و تکهشمع

 کند.کرده و به تلخی گریه می

زمان گریه فرزندخوانده و شاگرد خود را ندیده بود. چرا که ابوالفضل از  اینبود که تا آن تعجب حاج سلمان از 

سه سال بود که یک قطره اشک هم نریخته بود و قلبش بعد از قتل ماردش به دست پدرش، حدود بیست و 

 تر شده بود. اما حاال چه شده بود که به این حال افتاد؟از سنگ هم سخت

 ...دانستدانست، شاید حتی خودش هم نمیحاج سلمان نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پنجاه و دوم

 خشم و شک

ترین جایگاه به خود دورترین جایگاه نسبت به مردم و نزدیکبه سرعت خود را به بام تهران رساند. مکانی که 

شدند. این جایگاه اسرارآمیز، عظمت ای دیده میهای آن، بر فراز بام تهران، مثل مورچهانسان بود. شهر و ابربرج

شده از آنجا به خوبی مشهود بود. شهر غرقداد. تصویر واقعی یک کالنرا حقیر و بزرگ را کوچک جلوه می

ها بود. تر از این حرفکرد. هر چند ذهنش آشفتهائده در اینجا مدتی توقف کرد، باید افکارش را مرتب میم

انگیز، پس تصمیم گرفت خود را خالی کند، فریاد کشید، بلندترین فریادها، در مقابل این فریاد دردآلود حزن

انکه مقصدی داشته باشد. هدف، بیخید، بیهیچ بودند. سرانجام سوار بر المبورگینی، تمام روز را در شهر چر

 و باز به سوی مبدا، حرکت کرد تا به خانه برسد.

گفت؟ باید چه دروغی میحاال  .استرس گرفت ،حیاط در آقای مرادی نودال، با دیدن با ماشین وارد حیاط شد

تماشا ی مرادی، اخبار آقا. نفس عمیقى کشید و داخل رفت کجا ممکن بود، رفته باشد؟ بعد از ظهر چهارشنبه

 سر« ، عموجان.سالم»:پنهان کردا رش ن راه زد و استرسآبه ا خود رمائده  .و از بهنود هم اثری نبود کردمی

، بدون اینکه پاسخ سالمش را بدهد، با لحنی سرد و انداخت او چرخید و نگاهى به ائدهم به طرف آقای مرادی

 «؟!کجا بودى»:زده پرسیدخزان

خندی زد و در این لحظه، آقای مرادی کج« بودم... سر خاک مامان»قبل جواب را آماده کرده بود:مائده از 

نگاهش  یناراحتمائده با « بهتر از این دروغ بلد نبودی؟ من همین یک ساعت پیش، بهشت زهرا بودم...»گفت:

اش . مائده در مقابل نگاه خیرهروی مائده ایستاد. آقای مرادی بلند شد و آمد روبهپایین انداخت ار شکرد و سر

 آوردنمی مائده رویکرد آقای مرادی هم مثل بهنود، از دست او ناراحت است، ولی به طاقت نیاورد، احساس می

 د...بیشتر از این ناراحت نباش اوتا 

تا به خودسر نباش، تو  بگم ولی تونم بهتمیچیزی ن بهنودخوبه... پیش  ،رو بکنی دخترم یه کم مالحظه ما -

 جایی به تنهایی نرفتی االن دم به کارخونه و خیریه و خرید رفتن با زهره خانم،جز  توی این مملکت، حال

های بیهوده، یه کار مفید توی زندگیت زنیکاش به جای گشتزنه، نمیگم بیرون نرو ولی دقیقه غیبت می

 ...بکنی و به خیریه برسی

شما هم من رو »گفت: اش، حس کرد. به آرامیا تمام وجود خستهلحن سرد و گزنده آقای مرادی را بمائده 

راستش رو این موضوع ربطی به حرف االنم نداره. ولی »آقای مرادی لبخندی زد و گفت:« دونین؟مقصر می

افته که معصومه این اواخر چقدر نگران تو بود، وقتی یادم می ؛کنمبگم، گاهی منم حس بهنود رو پیدا می

افتم، این فکر به سراغم میاد. ولی توی قلبم، یقین دارم که معصومه خودکشی وقتی به یاد کارهای عجیبت می

 «نکرده، ولی هیچ مدرک و دلیلی برای اثبات این فرضیه ندارم...



مائده هم پاسخ « کنه!ن داره داغونم میهمیو »ید و گفت:از مائده رو برگرداند و چنگی در ریش خود کش

آقای مرادی با تعجب نگاهش کرد. مائده عکس ردپایی را که « گید؟بدم، چی می وناگه مدرکی رو نشونت»داد:

این رو دو هفته بعد از مرگ مامان پیدا »در خاک باغچه دیده شده بود را به آقای مرادی نشان داد و گفت:

این ردپا نشون میده »مائده ادامه داد:« خب؟»نگاهی کرد و پرسید:موبایل مائده  هصفحمرادی به آقای « کردم.

 «تونست...ایستاد، راحت میکسی می که یکنفر، وارد حیاط شده بوده، و اونجا که این رد رو پیدا کردم، هر

ها زیاد رفت روز، اقوام و همسایهتونه برای هرکسی باشه. توی اون چند این ردپا می !ها رو تموم کنـ این حرف

 و آمد کردن، ممکنه...

 ـ آره، اینم ممکنه! ولی اگه یه درصد هم احتمال بدیم که...

مائده دیگر چیزی نگفت. « نه، حتی یه درصد هم امکان نداره!»صبرانه حرف مائده را قطع کرد:آقای مرادی بی

ای قبول این فرضیه نیست. مائده خواست برود که لحظه داد که او حاضر بهلحن قاطعانه آقای مرادی، نشان می

دونید که یه اتفاق دونید که مامان، اهل خودکشی نبود. میعموجان، شما خودتونم می»درنگ کرد و گفت:

خواید فراموش خوام ثابت کنم و شما میدونم، ولی فرق بین ما اینکه، من میغیرعادی براش افتاده. منم می

 فتن این حرف، منتظر پاسخ آقای مرادی نماند و به اتاقش پناه برد.گبعد از « کنید!

فهمید که ابوالفضل چه حاال می .کردآنچه در ذهن ابوالفضل دیده بود، حالش را بد میبود،  هم در شافکار

از خود پرسید او چگونه از چنگال  اش پنهان کرده بود.تفاوتی چهرهای را در پشت نقاب بیروح رنج کشیده

و بعد به یاد رفتار پرخاشگرانه ابوالفضل افتاد، مائده از رفتار ابوالفضل، اول  پدر قاتلش جان سالم به در برده؟

خواسته مائده این خاطره تلخ شخصی را دلخور شد، ولی بعد با خودش فکر کرد که ابوالفضل اصال دلش نمی

 ببیند.

کرد که سرش داد کشیده ی ابوالفضلی دلسوزی میشت برادا اودر برگرفت، چرا ا ر ائدهم عجیبی وجود حس

خواست می را در نظر خودش تبرئه کند؟ وبود؟ چرا برای پرخاشی که کرده بود، سعی داشت دلیلی بیابد که ا

تا ا روی تخت انداخت و پتو ر اخود ر ؟دمهم باش ائدهچرا باید برای م اصال ؟دکن چه چیزی را به خودش ثابت

مد آمی شنظر به ابوالفضلچهره  موارهاما ه دبخواب ،و سعی کرد بست ار یشهاکشید، چشم بدنشنیمه روی 

 ...شدنه میادیو و داشت

توانست فقط از طریق ذهن مائده می جنهمه چیز را از اول در ذهنش مرور کرد. طبق گفته حاج سلمان، آن 

توانست آن وضعیت وحشتناک را نابود کند. و ابوالفضل ی میهنذاو را تحت فشار بگذارد، پس یعنی با دفاع

داد؟ یا اینکه فقط داشت اطالعات مغز مائده را قرار بود مسئول اینکار باشد، اما آیا واقعا او داشت آموزش می

ذهنش شدیدتر از  از آن شد، بعدآیا جز این بود که مائده هر بار که در آن جلسات حاضر می کشید؟بیرون می

به یاد مالقات اولش با ابوالفضل افتاد، او بسیار سرد و سنگین رفتار کرده بود،  گرفت؟بل مورد هجوم قرار میق

 بعد ذهن مائده را به چالش کشیده بود و بعد از آن هم، ورود حاج سلمان و فردای آن روز، مرگ مادرش...



ها، در کناره باغچه الی گلرنه ممکن نبود از البهبه یاد آن ردپا افتاد، ابوالفضل حتما از وجود آن آگاه بود، وگ

در انباری افتاد، آیا واقعا ابوالفضل اشتباها کار را خراب کرده بود؟ یا  جناین ردپا دیده شود. بعد به یاد احضار 

زد، اینقدر اصرار داشت که حاج سلمان حرف می اینکه عمدی در کار بود؟ چرا وقتی درباره ردپا با حاج سلمان

بول کند پای یک عامل انسانی در میان است، همان چیزی که سعی داشت به مائده هم بقبوالند ولی حاج ق

دادند؟ آیا چیزی بود که ه بود. چرا؟ چرا آنها همه چیز را برای مائده توضیح نمیدمخالفت کرقویا سلمان 

 ؟ابوالفضل هم از سلمان و هم از مائده مخفی کند

ابوالفضل ناگهان رفتارش با او عوض شده بود، سعی داشت خود را یک همراه و یک محافظ کمی دیگر فکر کرد، 

آن برخورد تندی که داشت، برای چه بود؟ مائده به یاد دیدار صبح افتاد، زیر چشمان و ولی دیشب،  .نشان بدهد

وضعیتش  ود.، مشخص بود که دست کم یک شب را اصال نخوابیده بخوابی گود رفته بودابوالفضل از بی

لباس گرم به تن نداشت، در حالیکه هوا بسیار سرد بود، این یعنی که ناچار شده بود، فورا خارج نامتناسب بود، 

کلیدی که در جیب داشت کامال سرد شده بود، این یعنی که شب را در محیطی شود. چرا؟ به کجا رفته بود؟ 

 ای رسید که مائده رسیده بود.درست همان لحظهباز بوده، در هوای آزاد. خارج از دامداری، چون صبح 

سپس به یاد اتفاق دیشب دردستشویی افتاد، این حال را پیشتر هم تجربه کرده بود، در همان شبی که تا صبح 

 شب بیدار بوده. چون خیلی سریع جواب داد... با ابوالفضل حرف زده بود، به نظرش رسید که ابوالفضل آن

هایی مردانه که بر روی فضای باز تاریک، سرد و پر از سوز، دستکشدید، هایی افتاد که میصحنهو بعد به یاد 

ای در ذهن کم فرضیهتوانست با بیل زمین را بکند. کمانگشتانی بلند کشیده شده بود و بازویی مردانه که می

 مائده شکل گرفت...

ساخت، قطع به یقین، ابوالفضل چیزی شفاف می نشست و طرحی نسبتاشده پازل، در کنار هم میقطعات گم

 داد، بود....بیشتر از آنچه که نشان می

گذاشت، شاید او بود که در آن روز که معصومه خانم کشته شد، شاید او بود که ذهن مائده را تحت فشار می

داد. ف آن نشان میوارد خانه شده و ردپایش باقی مانده بود و حاال برای اینکه کسی شک نکند، خودش را کاش

کم حسی از تنفر نسبت به ابوالفضل در مائده شکل گرفت، با آن موهای چرب پریشان و آن چشمان سبز کم

 نگریست...خیره که موذیانه می

ذهنی، یک ارتباط عجیب بین ذهن او و ذهن مائده با خود فکر کرد که شاید به واسطه این جلسات دفاع

اما این  !دیددید، آن چیزی بود که ابوالفضل در همان لحظه میائده گاهی میابوالفضل شکل گرفته، آنچه م

 کرد...ترین چیزها را تجربه کرده بود، اما باز هم تعجب میچطور ممکن بود؟ هر چند در این مدت، ناممکن



کرد؟ صرفا ن میاش چه بود؟ چرا با مائده چنیاگر چنین بود، اگر واقعا ابوالفضل پشت این اتفاقات بود، انگیزه

توانست با حامد درباره این موضوع حرف یوانه کند؟ چرا، مگر مائده چه کرده بود؟ کاش میدخواست او را می

 بزند، ولی ارتباط گرفتن با حامد، یعنی تکرار همان وضعیت قبل...

اره به طرف دامداری ذهنش دوب .توانست بخوابدشد میاش باال کشید، شاید اگر گرم میپتو را تا روی نوک بینی

تمام چوبی، هنوز مشکوک بود. سلمان وقتی ابوالفضل نزدیک شده بود، بحث را نیمهبت کشیده شد، قضیه آن 

گذاشت. درباره آن بت چه گفته بود؟ اینکه به سرقت رفته بود، اینکه پیش از آنکه به سرقت برود در موزه بوده 

 ا گرفته باشد، شاید ابوالفضل هم از آن آگاه شده....و سلمان ردش را گرفته بود، اگر سلمان ردش ر

در مجسمه  جنکسی به دنبالش باشد؟ آیا واقعا قضیه تسخیر  ،زشی داشت؟ چرا باید این همهاراین بت چه 

 ممکن بود؟ هر ناممکنی ممکن شده بود، این چرا نشود؟!

ها، ذهن مائده بازیچه ابوالفضل بود؟ این سوالآیا سلمان هم نقشی در این تراژدی داشت یا اینکه خودش هم 

خواب شد و بدون اینکه از اتاقش خارج شود، به این را چنان درگیر کرد که کل بعد از ظهر و کل شب را بی

 کرد.موضوعات فکر می

باز هم با چشم بسته عاشق مردی شده بود که احتمال داشت در مرگ مادرش دست داشته باشد. باز هم 

حیدری تکرار شده بود، باز هم سادگی، فرهاد گمراهش کرده بود، باز هم قضیه  ،هم قلبز ده بود، باسادگی کر

 باز هم اشتباه، باز هم عشق توخالی، باز هم وانمود کردن، باز هم دو رویی...

ای خشم و نفرتی عجیب در وجودش جوشید، اگر این موضوعات واقعی بود، اگر واقعا ابوالفضل مشغول خدعه

ترین دانست که بتواند او را با بزرگبود، حاال ابوالفضل آنقدری درباره مائده میود، مائده باید خیلی مراقب میب

کرد شاید سلمان چیزی درباره ابوالفضل نداند، پس باید به او هشدار فکر های زندگیش مواجه کند. چالش

سلمان هم با ابوالفضل در یک مسیر قدم گفت، ولی اگر داد، باید چیزهایی که کشف کرده بود را میمی

 .کردند مائده چیزی نفهمیده، بهتر بودکرد. اگر آنها فکر میاین اقدام مائده، وضعیت را بدتر میداشت، برمی

 توانست، بازی را بدست بگیرد...چون حاال که چیزهایی دستگیرش شده بود، شاید می

. کامال استتر شده کرد نزدیکت که خطر از آنچه فکر میدانسکرد، اما نمیخطر را نزدیک خود احساس می

تر از پنج سال پیش که در اتاق احضار درست پشت سرش تر و خبیثتر و قویو بسیار هشیار ستدر کمین او

پایان، تر از گذشته و خشم و قدرتی بینگریست، حاال بازگشته بود، با نفرتی عمیقایستاده و با نفرت به او می

 ...کشتن مائده فقط برای

 داد...یک خطر جدی، یک پایان برای تمام این اتفاقات، که با سرعتی بسیار به سوی فاجعه، مائده را هل می

 

 



 فصل پنجاه و سوم

 حس مبهم

قدر به مائده  حامد در اتاق خود، موبایل بدست نشسته و سخت با خود درگیر بود. در طی دو هفته پیش، هر

کند، مدام با خود فکر دانست چه شده که مائده دوری میکرد. حامد نمیاو رد تماس میزنگ زده بود، هر بار 

کند. اما از طرفی هم دلخور شده بود، چرا که او در کرد که شاید اتفاقی برای او افتاده که اینگونه رفتار میمی

ذهنی جلسات سخت دفاع گذراند تا مائده ازهدف وقت میمدت گذشته، چندین ساعت جلوی درب دامداری، بی

 حاال انتظار نداشت که مدام رد تماس شود.، برگردد و او به خانه برساندش

آورد، این رفتار عجیب ممکن بود ربطی به ابوالفضل رضویان داشته اما از طرف دیگر، فکری به او هجوم می

مائده هم به او عالقه داشت؟ ناگهان  باشد؟ تغییر رفتار و لحن او آیا نشانه داشتن عالقه نسبت به مائده بود؟ آیا

به خود آمد و دید حسی شبیه به حسادت نسبت به ابوالفضل پیدا کرده. اما چرا؟ این حس از کجا آمده بود؟ 

ای نسبت به او در دل حامد ایجاد شده باشد؟ ممکن بود چون در این مدت زیاد با مائده وقت گذرانده، عالقه

ه به کمک حامد نیاز داشت، اگر حامد واقعا چنین احساسی داشت، شاید مائده شد، مائدنه نباید اینطور می

اش نکرده دانست که در او حسی ایجاد شده که پیشتر تجربهحامد فقط می حق داشت که از او دوری کند.

را در نهایت، قبل از اینکه به رختخواب برود، با خود عهد کرد که فردا حضو بود، حسی مبهم ولی وجود داشت.

 به خانه مائده برود و با او صحبت کند تا اگر سوتفاهمی پیش آمده باشد، رفع شود.

قراری عجیبی شده بود، خواب از او فراری شده و خستگی بر تن و روح او مسلط آقای مرادی، آن شب، دچار بی

ا در باغچه منزل، یک توانست بخوابد. افکارش به شدت درگیر بود، تصویر ردپآمد، اما نمیشده بود. خوابش می

 رفت...لحظه از مقابل چشمانش کنار نمی

حاصل شود، اما در زیر آن بالشت بالشت را برداشت و روی سرش گذاشت تا شاید مانع ادامه این افکار پوچ و بی

ین هم، مغز او به فعالیت خود ادامه داد، بر فرض که آن ردپا برای یک غریبه بوده که به نحوی وارد باغ شده، ا

شود که آن شخص وارد خانه شده باشد، به سرعت خود را به پلکان برساند و با چاقو، معصومه خانم دلیل نمی

 را بکشد. چاقو؟ آیا این چاقو پیشتر در خانه آنها بود؟!

دانست، پلیس بررسی نکرده بود، خود آقای مرادی هم درباره این موضوع فکر نکرده بود، ولی تا جایی که می

د. با خود فکر نچاقوهای آشپزخانه، یک چاقو کم داشته باش پک از ن را با خود برده بود، پس االن بایدپلیس آ

 کرد که به طبقه پایین برود و ببیند چاقویی کم شده یا نه...

 اگر نشده باشد، یعنی که همسرش آن را برنداشته، یعنی که چاقویی بیگانه وارد خانه شده، یعنی شخصی...



کار بیهوده بود، فقط برای اینکه خود را گول بزند، دست به دامان این مزخرافات شده بود. بالشت را این اف !نه

از روی سر برداشت چون احساس خفگی به او دست داد. بلند شد و روی تخت نشست. خواست به طبقه پایین 

دت خود را روی تخت انداخت تا معناست. دوباره و با شبرود، اما بعد دوباره با خود فکر کرد که این افکار بی

دونید که مامان، اهل شما خودتونم می »شاید بخوابد، تا چشمش را بست، صدای مائده در گوشش اکو شد:

خوام دونم، ولی فرق بین ما اینکه، من میدونید که یه اتفاق غیرعادی براش افتاده. منم میخودکشی نبود. می

 «!خواید فراموش کنیدثابت کنم و شما می

از روی تخت بلند شد و به آرامی و بدون هیچ صدایی از پلکان تاریک خانه پایین به یکباره تصمیمش را گرفت، 

شپزخانه شد. چراغ را روشن کرد و یکراست به سراغ چاقوها رفت. در کمال حیرت هر هشت چاقو آرفت و وارد 

نخورده در جایگاه خود بودند. همچون کسی دستهای مختلف بزرگ و کوچک و متوسط بودند، که در اندازه

که آب سرد بر روی سرش ریخته باشند، حس کرد پایش سست شده، روی کف سرد آشپزخانه نشسته و به 

 ...کابینت تکیه داد.

ه ساده سطحی، به چیز دیگری نیاز داشت؟ در این مدت اچطور تا آن زمان متوجه نشده بود؟ آیا غیر از یک نگ

دانست. ولی حاال، های دیگر را تماما غیرممکن میی یافتن علت خودکشی همسرش بود که فرضیهاینقدر در پ

دانست که شخصی از خارج وارد خانه شده و با چاقوی خود، به همسرش حمله کرده. دزد نبوده، روز حاال می

بودند؟ یعنی چگونه از آنها ، ولی چرا دزدگیرهای داخل حیاط، به صدا در نیامده ودرروشن کسی دزدی نمی

 ای از خود باقی گذاشته باشد؟عبور کرده؟ چطور به سرعت از خانه خارج شده بدون اینکه هیچ رد و نشانه

از جای برخاست، تصمیم گرفت فردا صبح زود به اداره پلیس برود و درخواست تحقیق مجدد کند. با پایی 

لوت با خود و خدا داشت، تنها کاری که در آن لحظه از او ها باال رفت. نیاز به کمی خسست و لنگ از پله

ای وجود داشت که همسرش خودکشی نکرده است و درخواست آمد، همین بود، شکر برای اینکه نشانهبرمی

 ..کمک از خدا برای اینکه بتواند این ماجرا را دنبال کند.

خوانی و ذهن جناینترنت درباره احضار  در همان زمان، مائده هم کامال بیدار و هشیار، مشغول جستجو در

کشی و یا حس دربارههیچکس  .شد، سراسر مزخرف بود و خرافاتبود. تمام اطالعاتی که در اینترنت یافت می

داند و آنچه کرد همه چیز را میآن حالتی که به مائده دست داده بود، چیزی ننوشته بود. چرا انسان گمان می

تاپش را بست و از پشت میز برخاست و صبری و اوقاتی تلخ، لبآورد؟ با بیبدست میداند را در اینترنت نمی

 زدن در اتاق کرد.شروع به قدم

نار هم چید و باز هم سعی کرد تا جزئیات بیشتری از آنچه دیده بود، به یاد بیاورد. کی دیگر همه چیز را ارب

انست سرد بود و پر از درخت. در حال حاضر همه دممکن نبود بتواند حدس بزند آن محیط کجا بود، فقط می

شد، بعد به یاد آن اخگر سرخ و آتشین که از چشم بت چوبی خارج میجای ایران سرد بود و پر از درخت! 

ی را در بتی جنهای حاج سلمان در قبرستان را به یاد آورد، اینکه زمانی چند نفر سعی کردند افتاد. حرف



کرد که آنچه دیده از قاطعانه با خود فکر می دیگر، اختیار ابوالفضل بود. حاال حبس کنند و حاال آن بت در

چشم ابوالفضل بوده. هر چند هنوز شک داشت، باز هم فکری دیگر به سراغش آمد، مگر سلمان بارها اشاره 

ا تسخیر دانست که پدر ابوالفضل ردر مرگ مادر ابوالفضل نقش داشتند؟ حاال مائده میاجنه نکرده بود که 

 کرده بودند، پس چرا باید ابوالفض به دنبال آن بت باشد؟ که نابودش کند یا اینکه...

ترین چیزی که مشخص نبود، هدف و انگیزه بود، همان چیزی که درباره دانست، مهمهنوز هیچ چیز را نمی

مائده پیشتر او را در خواب اکبر هم وجود داشت. بعد به یاد همان قضیه افتاد، اینکه یک نفر که قتل دایی علی

 رفت....دیده بود، مظنون اول و آخر آن پرونده به شمار می

شنود، ای را میکرد. ناگهان احساس کرد که زمزمهای بود و این ذهن خسته مائده را گیج میقضیه پیچیده

 شنید، اما حاال....وحشت کرد. مدتی بود که دیگر صدایی نمی

بود.  ییصدای آرام خواندن دعا ،صدا .هایش سپردیستاد و تمام نیرویش را به گوشدر سکوت، در گوشه اتاق ا

باز کرد، سوز سرد  خواند. به سمت بالکن اتاقش رفت و آن راصدای آقای مرادی بود که داشت چیزی را می

مرادی در تر شنید، گویی آقای اواخر پاییزی، اتاق را تسخیر کرد. مائده قدم بیرون گذاشت و صدا را واضح

 کرد.طبقه زیرین اتاق مائده، روی بالکن نشسته بود و دعا را زمزمه می

ای آنکه گره »:خواندمینوازی را بود که جمالت روح آقای مرادی بخشمائده اندکی گوش کرد، صدای آرامش

گردد، و ای میها، با تو آسان ای آنکه سختی دشواری شود، وکارهای فروبسته به سر انگشت تو گشوده می

ها به قدرت تو به نرمی گرایند و به لطف آنکه راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست، سختی

وی تو به انجام رسد، و چیزها، به اراده تو موجود شوند. و رتو اسباب کارها فراهم آیند. فرمان الهی را به نی

بگردانند. تویی آنکه  آنکه بگویی، رواز آنچه خواست تو نیست، بی آنکه بگویی، فرمان برند، وخواست تو را بی

 «ها بدو پناه برند. هیچ بالیی از ما برنگردد مگر تو آن را از دل برانی.در کارهای مهم بخوانندش، و در ناگواری

ر من، اینک ای پروردگا»آقای مرادی تغییر کرد، با صدایی لرزان که از گریه آکنده بود، ادامه داد: تن صدای

ام که با آن مدارا نتوانم دهماش مرا به زانو درآورده است، و به دردی گرفتار آبالیی بر سرم فرو آمده که سنگینی

آورد، در می اش انسان را به زانوای که سنگینیای مائده احساس کرد که دلش لرزید، گرفتاریلحظه« کرد.

 گرفتاری شیاطین...همان چیزی که اکنون او بدان دچار شده بود. 

حاال مائده هم منقلب شده بود، به درب بالکن تکیه داد و به آرامی، همراه با صدای آقای مرادی تکرار 

ای. آنچه تو بر من وارد ای و به سوی من روان کردهاین همه را تو به نیروی خویش بر من وارد آورده»کرد:می

من روان کردی، هیچکس برنگرداند. دری را که تو گشوده ای، هیچکس باز نبرد، و آنچه تو به سوی آورده

کار را که تو دشوار کنی، هیچکس آسان نکند، و آن کس را که تو خوار گردانی،  باشی، کس نتواند بست. آن

به کسی مدد نرساند. پس بر محمد و خاندانش درود فرست. ای پروردگار من، به احسان خویش در آسایش 

ام، به نیکی وی خود، سختی اندوهم را درهم شکن، و در آنچه زبان شکایت بدان گشودهروی من بگشا، و به نیر



ام، شیرینی استجابت بچشان، و از پیش خود، رحمت و گشایشی دلخواه به چه از تو خواستهنبنگر، و مرا در آ

ام دادن واجبات و من ده، و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه؛ و مرا به سبب گرفتاری، از انج

 «پیروی آیین خود باز مدار.

آقای مرادی دست به سوی آسمان ابری و در عین حال ستاره باران، دراز کرد و دعایش را ادامه داد، در حالیکه 

ای پروردگار من، من از »کرد:اش آرامشی عجیب دریافت میلحظهکرد و از لحظهمائده هم آن را زمزمه می

طاقتم، و جانم از اندوه که نصیب من گردیده، آکنده است؛ و این در حالی است لتنگ و بیآنچه بر سرم آمده د

ام دور کنی. پس با من چنین کن، اگر بدان گرفتار آمده توانی اندوه را از میان برداری و آنچه راکه تنها تو می

 «چه شایسته آن نباشم، ای صاحب عرش بزرگ!

ذیرفت و باد سرد پاییزی، نوای دردمندشان را حمل کرد و به سوی صدای آن دو را پشب در سکوت خود، 

 همان عرش بزرگ برد. عرشی که جز مهربانی و رحمت، چیز دیگری در آن نبود...

انگیز، هر دوی آنها از فکر و خیال رها شدند و آن شب به خوابی آسوده فرو رفتند. بعد از این نیایش آرام و دل

 رو شود...کرد تا با حوادث وحشتناک روز بعد، روبهئده را آماده میخوابی شیرین و آرام که ما

 حوادثی چنان وحشتناک که هیچکس تا پیش از آن، مانندش را تجربه نکرده است...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پنجاه و چهارم

 طغیان

های کثیف و چرب پهن ای لرزان داشت و رویش مالفهزده که پایهبر روی تخت فلزی زنگ یازده ساله ابوالفضل

انگیز آغاز شده بود، اولین شده بود، نشسته و مشغول نگاه کردن به پنجره بود. آن بیرون، به نظر روزی دل

را هم به بازی و شادی ترینشان حوصلهآورد و حتی بیخانه را به وجد میهای یتیمروزهای بهار که بقیه بچه

دید که چاقو گذاشت، سایه تاریک پدرش را میکرد. اما نه پسری را که هر بار چشم بر هم میترغیب می

 آمد....بود، پیش میخونین بدست در حالیکه پیراهش 

اقی که رفتارهای پرخاشگرانه او، باعث شده بود که او را در اتاقی کوچک و یکنفره، به تنهایی محبوس کنند. ات

درست مثل قبر بود. شکایتی نداشت، چون برای او فرقی نداشت، او کسی بود که روحش در گور فرو رفته بود، 

 چه باک که جسمش هم دفن شود؟!

کردند و از نظر ابوالفضل، ی صدا میمحتشمها او را خانم ناگهان درب باز شد و پیرزن مسئول آنجا که همه بچه

احساس، مثل یک مترسک به نظر های گشاد و بدن الغر و نگاهی خشک و بیسمترسک بود، چون با آن لبا

رسید. ابوالفضل منتظر بود که مثل همیشه، او را با صدایی بلند و لحنی پر از نفرت صدا بزند، اما در کمال می

و رو با خوان تپسرم، این آقای محترم تشریف آوردن و می»تعجب شنید که او با لحنی به ظاهر مهربان گفت:

نکرد. چشم به  ،ابوالفضل هیچ نگاهی به شخصی که پشت سر آن پیرزن وارد اتاق شده بود« خودشون ببرن...

 ...قاب پنجره دوخت.

« اشکالی داره اگه من و این پسر رو تنها بذارید؟»ای را شنید که گفت:سن گذاشتهصدای مرد مسن و پابه

 ،اتاق بیرون رفت. ابوالفضل از زیر چشم به مرد ناشناس خیره شد. مرد، از انتعارف کنپیرزن با چند جمله 

شد و تقریبا تا اواسط گردنش ادامه اش آغاز میقدی بلند داشت و ریشی بسیار بلندتر و انبوه که از زیرگونه

 حالت چطوره ابوالفضل؟ چه اسم»یافت. مرد گویی متوجه نگاه ابوالفضل شد و با لحنی مهربان پرسید:می

برو گمشو! تو حتما یه روانشناسی، اومدی »آنکه برگردد گفت:، بیدابوالفضل با لحنی سر« قشنگی هم داری!

 «خوام تنها باشم...منو ببری دیوونه خونه، اون مترسک آشغال خبرت کرده! ولی من دیوونه نیستم، فقط می

ستم. دیوانه خانه هم ندارم، یک من دکتر نی»های پسرک، گفت:مرد روی تخت نشست و بدون توجه به توهین

خوام این کنم. من هم درست مثل تو در پی تنهایی هستم، ولی میدامداری دارم که داخلش زندگی هم می

، در ضمن شرایطت رو درک تونن مفید باشنرو با تو شریک بشم. چون به هر حال، دو نفر بهتر از یک نفر می

ترین ها و خشنهای کثیف کنار پلیدترین بچها و همین اتاقهکنم، چون خودمم زمانی روی همین تختمی

 «کنم!ولی اگه نخوای همراهم بیای، مجبورت نمی پرستارا، دفن شدم.



شنیدم که وضعیت »مرد مسن، دستی به ریشش کشید و گفت:« خواهیم دید!»ابوالفضل پوزخندی زد و گفت:

ولی تو، کامال محکم  .شدندیدن، دیوانه میتو هم می تر ازانگیزی داشتی و چیزهایی دیدی که اگه بزرگتاسف

کنی، ولی بذار بهت بگم که پدرت به خاطر اینکه تو و و قوی، اینجا نشستی و داری خودت رو سرزنش می

ابوالفضل با حیرت برگشت، اما بعد نقاب « رو نکشت! ها رو به پلیس تحویل دادین، مادرتمادرت، کوکائین

ها به خاطرش جلوی آینه تمرین کرده بود و حاال به راحتی، ، چیزی که سالنشاند تفاوتی روی صورتشبی

کار من دونستن »مرد ادامه داد:« دونی؟!این چیزها رو از کجا می»گفت: توانست نقابی نامرئی بر چهره بزند.می

 «همه چیزه...

البته دامدار هم »له پاسخ داد:مرد مسن بالفاص« مگه نگفتی دامداری؟!»ابوالفضل پوزخند دیگری زد و گفت:

پسرک « شه...ایه، چیزی که به پدرت و علت جنون ناگهانیش، مربوط میهستم، ولی کار اصلیم چیز دیگه

اما وقتی مرد حرفش را ادامه تفاوت جلوه بدهد. سعی داشت خود را بیباز هم اش جلب شده بود، گویی توجه

 جنپرستی بود، و اون شب، توسط یه عضو یه فرقه شیطانپدرت »داد، دیگر نتوانست مانع حیرتش شود:

 «تسخیر شده بود. و کار من اینکه اون موجودات رو دور کنم...

سر های ترسناک و بیداستان اجنهرسید. پیشتر درباره تابوالفضل اول از شنیدن این حرف تعجب کرد، و حتی 

ای مرد برایش سخت و غیرقابل باور بود. با لحنی و تهی شنیده بود و چه کسی است که نشنیده باشد؟ اما ادع

 «های عجیب داری...ثابت کن که توانایی»پر از حیرت گفت:

کند، مستقیم به چشمان ابوالفضل خیره شد و بعد به آرامی  یآنکه حرکت دیگرمرد ناگهان برخاست و بی

و و زیاد ابوالفضل در آن بود، شروع های نه چندان نای بعد، کمد فلزی گوشه اتاق که لباسلبخندی زد. ثانیه

 کرد.خورد و وحشیانه نوسان میبه تکان خوردن کرد. در سر جایش، از سویی به سوی دیگر تاب می

کرد. مرد مسن با نگاهی که به کمد انداخت، ناگهان کمد ابوالفضل با وحشت و حیرت به این صحنه نگاه می

چیزی که برای تو نیست، ؛ یزی اونجاست که نباید باشهچ»متوقف شد. مرد به طرف پسرک برگشت و گفت:

ها، قوطی حلبی کوچکی الی لباسآنکه حرف بزند به سمت کمد رفت. از البهبی ،پسرک با پایی سست« درسته؟

کن، تراش بیرون کشید و به نزد مرد آورد. دربش را باز کرد و چند تکه کوچک اسباب بازی همانند یویو، پاک

 ریز و آشغال دیگر از آن بیرون آورد.ند خردهکوچک دستی و چ

برای اینکه کسانی که بهت زخم زدن یا بهت ظلم کردن رو آزار بدی، وسایلشون رو »مرد لبخندی زد و گفت:

مرد « باید آزار ببینن، هرچند این خیلی کمه...»اش، غرید:های به هم فشردهپسرک از میان دندان« دزدیدی؟!

تونیم با هم کنار بیایم، به شرط اینکه دو چیز رو مطمئنم که می»پسرک کشید و گفت:دستی به سر و گوش 

کنم، و دوست ندارم فردا روزی تسبیح یا جورابم رو از بین رعایت کنی. اول اینکه من دزدی رو تحمل نمی

خوام اما ازت می تر اینکه، اسم من حاج سلمانه؛و مهم»چشمکی به پسرک زد و ادامه داد:« وسایل تو پیدا کنم!

 «من رو استاد یا قربان خطاب کنی...



گویی « ...بله، استاد»ج سلمان خیره شد و با لحنی نه چندان مودبانه گفت:احابوالفضل گستاخانه به چشمان 

« وسایلت رو جمع کن، که بریم.»گفتن کلمه قربان، برایش سخت و ناممکن بود. سلمان برخاست و گفت:

سلمان برگشت و لبخندی « تونم بکنم؟!دی؟ از اینکارها میبه منم یاد می»ناگهانی پرسید: ابوالفضل مشتاقانه و

 «سازم...گیر خوب میجنتنها هدفم اینکه تو جانشینم باشی! پس شک نکن ازت یه »به چهره نشاند و پاسخ داد:

مواجه شد. پیرمرد دهد، وقتی چشم باز کرد، با چهره حاج سلمان احساس کرد که کسی دستش را تکان می

ابوالفضل از روی زمین بلند « دونم که باید گرسنه باشی...بلند شو یه چیزی بخور، می»با صدایی آرام گفت:

دارش روی زمین سخت، بدون بالشت به خواب رفته بود و حاال، تمام اعضای شد و نشست، کف اتاق موکت

ینی نان را بین خود و ابوالفضل گذاشت و نیز بدنش یک صدا فریاد اعتراض سر داده بودند. حاج سلمان س

 نارش بود.کحلوا که در از بزرگی پر  ایکاسه

اینجا اینقدر شلوغ شده که خر با بارش گم تو که امروز اصال به فکر نیستی، »لبخند آرامی به لب آورد و گفت:

آنکه پاسخی بدهد، ، بیابوالفضل« گفتم یه شام ساده درست کنم...میشه! مثل مجسمه نیدراسیل، بگذریم؛ 

اینکه  ایجابجا کرد. حاج سلمان بربدون میل و رقبت، تکه نان کوچکی را برداشت و آن را میان انگشتانش 

شکر شده، البته برای یه پیرمرد حلوای خوبی شده، یه لقمه بخور. فکر کنم بی»اشتهای او را تحریک کند، گفت:

اگه تماما شکر هم باشه، باز هم کام من شیرین »لب آورد و گفت:ابوالفضل لبخند تلخی به « اینجوری بهتره!

البته کام تو از صبح تلخ شده، از همون موقع که خانم جاوید از »حاج سلمان چشمکی زد و گفت:« شه...نمی

 «دامداری اومد بیرون، اینو فهمیدم....

امروز که جلسه »رفت، پرسید:گحالیکه لقمه میابوالفضل نگاهی زیرچشمی به حاج سلمان انداخت. پیرمرد در 

حاج سلمان متوجه « دونین...کنم که شما نمیتعجب می»ابوالفضل با لحنی سرد گفت:« نبود، چرا اومده بود؟!

تر از قبل ادامه لحن او شد و در سکوت، منتظر ماند تا او بیشتر بگوید. ابوالفضل با همان لحن و تن صدایی آرام

 «ی هم هست که شما ندونین؟!مگه چیز»داد:

ابوالفضل « فقط خدا از سر درون آدما آگاهه...»حاج سلمان لبخندی به سرمای زمستان بر لب آورد و پاسخ داد:

خوای حاال نمی»کرد گفت:پیرمرد در حالیکه با چشمان ریز به ابوالفضل نگاه می« و نیز شیطان...»به آرامی گفت:

ل پاسخ نداد و در حالیکه در چشمان استاد پیر فضابوال« با دختره دعوات شد؟ بهم بگی صبح چه اتفاقی افتاد؟

 «چرا موافقت کردین که من مسئولیت مورد خانم جاوید رو به عهده بگیرم؟»کرد، پرسید:نگاه می

 ـ خودت خواستی، تا جایی که یادم میاد، خیلی هم ثابت قدم بودی...

 ـ هنوزم هستم...

 ...که تو رو به تردید انداخت، هر چند کوتاه تادی افقـ ولی امروز اتفا

 که چی شد... نیندوـ شما می



اده باشه. ولی تو تازه تـ ذهن اون و ذهن تو با هم یکی شد، این یه اتفاق عجیبه که البته ممکنه قبال هم اف

 فهمیدی. همین ناراحتت کرده؟

کنم بتونم ذهنم رو به روی همه ببندم، زو میگاهی آر»ابوالفضل مثل کسی که بخواهد از بحث فرار کند، گفت:

هرگز »حاج سلمان، لقمه را به دهانش نزدیک کرده بود که آن را پایین آورد و گفت:« مخصوصا شما...

 «هرگز وجود نداره؛ من همین االنشم ذهنم رو به روی شما بستم...»فت:گابوالفضل با لحنی موذیانه « تونی...نمی

هر دو مدتی رو در سکوت به  ؛او نگاه کرد و بعد سعی کرد وارد ذهن ابوالفضل شود حاج سلمان، با تعجب به

پیشرفت داری، خیلی »کاسه حلوا انداخت و با پوزخند گفت:یکدیگر خیره بودند، سرانجام، پیرمرد نگاهش را به 

االن »نشاند و گفت: ابوالفضل پوزخندی پر از نفرت بر روی صورتش« کنم یادت داده باشم...جالبه، ولی فکر نمی

خواستید بهم ، و خیلی چیزها یاد گرفتم که شما نمیخواستید بدونمدونم که شما نمیمن خیلی چیزها می

 «آموزش بدید...

ای، سایه هراس بر صورتش حاکم شد. ابوالفضل با حاال در چهره حاج سلمان اثری از تعجب نبود، بلکه لحظه

ای توی تو امشب یه قلمبه»د. حاج سلمان، گلویی صاف کرد و گفت:چشمان سبز، سخت به او خیره شده بو

کرد. سپس از ابوالفضل همچنان در سکوت به حاج سلمان نگاه می« گلوت گیر کرده، راحت حرفت رو بزن!

 جایش برخاست و بدون هیچ حرفی به طرف درب رفت.

خوشحالم که شاگردم اونقدر ماهر شده »گفت:اما پیش از آنکه دستش به دستگیره درب برسد، حاج سلمان 

که روی دست استادش بلند بشه، ولی امیدوارم هیچوقت فکر نکنم که چیزی در ذهنت مخفی کردی که برای 

اش از نتیجه»سرش را باال آورد و با لحنی تهدیدآمیز ادامه داد:« کننده است، چون اگه اینطور باشه...من تعیین

 «ها توی بال و پر خودم گرفتمت...هم من. پشیمونم نکن که سال شیم، هم تو وناراحت می

 آنکه برگردد، پوزخندی بر لب آورد...ابوالفضل بی

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پنجاه و پنجم

 تالش برای نجات

وقتی مائده چشم باز کرد، سوز سرد هوای زمستانی، باعث شد به سرعت بلند شود و درب باز بالکن را ببندد. 

سیار تعجب  ساعت خوابیده بوده. ب صر بود، این یعنی که او تقریبا دوازده  ساعت موبایلش نگاه کرد، پنج ع به 

باز کرد، همان لحظه، بهنود نی به طرف درب رفت، وقتی آن را  تاقش خارج کرد و  ـــز از ا گاه ش ئده ن ما د. 

 زیرچشمی بهنود را دید، اما هیچ نگفت. پسرک هم بدون هیچ حرف دیگری، دوباره به اتاق بازگشت.

ست مائده از پله ست. تعجب کرد که او کجا ممکن ا ست و آقای مرادی نی ها پایین رفت، به نظر آمد که تنها

آن را باز کرد و با دیدن نام حامد، برای موبایلش آمد،  رفت که پیامکیباشــد. به طرف آشــپزخانه داشــت می

پیامک را نخوانده، حذف کرد. از کتری برای خود چای ریخت، شـــاید کســـالت را از وجودش بزداید ولی آب 

 چنان سرد بود که امکان نداشت بتوان به محتویاط لیوان، چای گفت...

شد و چای دم کند که دوباره، همانند ق ست کبریت بک شید و خوا شعله کبریت به طرزی عجیب زبانه ک بل، 

ای، در آن آتش رقصان، طرح واضح و مشخص چشمی را دید که بدون پلک و با حالتی سرد مائده برای لحظه

کرد. اما فقط یک ثانیه بود و کبریت سوخت و تمام شد. دست روی قلبش گذاشت، ترس و خیره، نگاهش می

 وجودش را پر کرده بود.

ــته بود:در این لحظ بیا به »ه پیامک دیگری برای موبایلش آمد، آن را باز کرد و نام آقای مرادی را دید. او نوش

ـــوال باید جواب بدیم. درباره مادرته، هرچه زودتر بیای  ـــری س کالنتری خیابان )ت( عجله کن، چون یه س

ــادی وجود مائده را در بر گرفت، این یعنی« بهتره. ــی از ش که آقای مرادی به اداره  با دیدن این پیامک، حس

 پلیس مراجعه کرده و حاال، باور دارد که قضیه ورای خودکشی بوده.

او سوال کند. در این لحظه مائده به فکر فرو رفت،  ازخواهد درباره ردپا دانست که احتماال پلیس میخوب می

کرد او ون شک پلیس گمان میداد، بدگفت؟ چگونه باید آن حوادث را توضیح میدرباره ابوالفضل باید چه می

توانســت حقیقت امر را بازگو نماید، دیوانه شــده. حاال دوباره حســی از غم در وجودش ســایه انداخت، او نمی

 ..کرد.توانست مگر اینکه خودش درباره شکی که داشت، یقین حاصل میبرای هیچکس نمی

شید و کیفش را هم  شال پو ست از پلکان پایین برود که به هر حال، به اتاقش رفت و مانتو و  شت و خوا بردا

سید: شد و پر شده؟»بهنود از اتاق خارج  ستانه که از خودش ام« چیزی  شت و با لحنی نه چندان دو ئده برگ

بهنود پاسخی نداد و بدون حرف، درب را « نه، مگه باید طوری بشه؟»دانست، گفت:نسبت به بهنود، بعید می

 بست.



ریموتی، به آرامی راند و با زدن دکمه، درب را باز کرد. درست وقتی در باز شد، ر ماشین شد و تا پشت در اسو

شود که آنجا منتظر بوده است. مائده مطمئن رسید که مدتی میقامت حامد را در میان درگاه دید. به نظر می

شین شود. حامد چند قدم به طرف ما سردی ناگهانی را جویا  شت،  بود که او آمده تا علت این دوری و  بردا

 پیاده شد. تفاوت و خونسرد،با حالتی بیمائده 

صدایی آرام گفت: سید:« خوبی؟»حامد با  سرد و جدی پر سیار خون شم؟!»مائده ب صله « باید بد با حامد بالفا

ــانه« اگه تو خوبی، البد حال من بده!»پاســخ داد: حامد، « کاری داشــتی؟»ای باال انداخت و پرســید:مائده ش

صبی لب شدی؟»جوید و گفت: هایش راع سرد  شده؟ چرا این مدت اینقدر  هیچوقت فکر »مائده گفت:« چی 

شما اینطوری فکر مینمی شم. اگه  سرد با شما گرم بوده که حاال بخوام  حامد حرفش « کنی...کردم رفتارم با 

 «رفتارت گرم نبود، اما االن دیگه غیرقابل تحمل شده؛ از کی من، شما شدم؟!»را قطع کرد و گفت:

سخ داد: صله پا شه که من نمی»مائده بالفا شما ایجاد ب شده این طرز فکر در  دونم چه اتفاقی افتاده که باعث 

ها پیش بهم کردی خوام جبران کمکی رو که سالاینکه می»حامد تقریبا با صدایی بلند گفت:« شاید بین ما...

کردم یه هیچوقت فکر نمی»امه داد:عصــبی دســتش را در جیب شــلوارش فرو کرد و اد« رو بکنم، جرم منه؟!

ــتم...همچین فکر احمقانه ــی داش ــت « ای بکنی که من از کارهام، منظور خاص ــعی داش مائده با لحنی که س

 «پس کی یه همچین فکری کرده؟ زهره؟!»حامد پرسید:« من هیچ فکری نکردم.»تفاوت باشد، گفت:بی

شـــو، نگران منم نحق داره نگرانت باشـــه. ازش دلخور  حامد، زهره خواهر بزرگ توئه و»مائده به آرامی گفت:

امیدوارم حداقل این رفتار رو با »گفت: با صـــدایی آرام، مختصـــر حامد« تونم به مشـــکالتم...نباش، من می

کل عجیبی سرد شلحن حامد به « کنی اونم از کاراش، قصدی داره؟داشته باشی. یا نکنه خیال مینابوالفضل 

خواســت بیشــتر حرفی ش نمیلو گزنده بود، ســردتر از آن هوای زمســتانی. مائده ادامه بحث را جایز ندید، د

شم، حامد را دید که او هم راه کج کرده المبورگینیبزند، به طرف  شه چ شت و با گو سمت کوچه  برگ و به 

 رفت.می

و احساس کرد  گشتجان شد، نفسش سنگین ناگهان اتفاقی افتاد، سرش گیج رفت، زانوهایش سست و بی

شین تکیه داد. حامد با رود، ثانیهدر زمین فرو می سرد ما سطح  سرش را به  ست و  ش ای بعد، روی زمین ن

 ..سمت مائده دوید. نگرانی این صحنه را نگاه کرد و با شتابی غیرقابل وصف، به

 ...دید، در جای دیگری بوددید، اصال چشمانش آن فضا را نمیاما مائده او را نمی

هم ریخته بود، گویی در آنجا درگیری شده باشد،  در خانه حاج سلمان، به اطراف نگاه کرد، همه چیز کامال به

ه، پرت شــده بودند. چشــمش را به آن گوشــه و کنار خان ها هر کدام درمیزها بر روی زمین افتاده و صــندلی

ـــمت اتاق چرخاند، پیرمرد بر روی زمین افتاده بود، در مقابل دیواری که باالیش طاقچه خانه بود و روی  س

 شد.طاقچه، مجسمه درختی دیده می



ــت بودبا دیدن  ــمه کوچک که به اندازه یک کف دس ــوقی عجیب در دل مائده چنگ انداخت. رومجس به  ، ش

شد،  سرخ کرده بود. مائده با  خونپیرمرد خم  سفیدش را  سن  سلمان جاری بود و محا سر حاج  از بینی و 

ـــدایی بم و خش یاج دارم...»زد، گفت:دار، در حالیکه نفرتی عمیق از آن موج میص به اون احت حاج « من 

لرزید، با لحنی قاطعانه می درد سلمان، در حالیکه مستقیم در چشمان مائده خیره شده بود، با صدایی که از

با مائده، دسـت در جیب کرد و چاقوی بزرگی را بیرون کشـید، با دسـتی که « مجبوری منو بکشـی....»گفت:

سیاه پوشیده شده بود، چنگ در میان ریش پیرمرد انداخت و با خشونت صورتش را نزدیک صورت  یدستکش

 تصویر خودش را ببیند، تصویر خودش یا این...توانست در چشمان پیرمرد، انعکاس خود کرد، مائده می

 تفاوت....این تصویر دو چشم سبز بود، یک صورت موذی و خونسرد و بی

صدایی که حتی از قبل هم خشن البته، ولی قبلش تو اون مجسمه رو پایین میاری و به »نمود، گفت:تر میبا 

صورت پیپرا در  سپس نوک تیز چاقو« دی...من می شت  ست و گو شید. و رمرد فرو کرد و به آرامی پایین ک

روی صورتش را پوشاند و مائده، با شنیدن  خونصدای فریاد از شدت درد، از گلوی حاج سلمان خارج شد، 

 این فریاد، سرش به دوران افتاد...

 ـ مائده، مائده، یه چیزی بگو! تو رو خدا چشماتو باز کن....

ــختی پلک ــوروقتی به س ــهایش را بلند کرد، ص ی آنچه دیده بود، حالت ات حامد را مقابل خود دید، از تماش

ای را به زبانش جاری به سختی جمله ؛رفت، ذهنش به یکباره دوباره به کار افتادتهوع داشت، سرش گیج می

شه، داره میمی»کرد: سلمان رو بک شتش...خواد  کی؟ »حامد با نگرانی و بهت و حیرت به مائده نگاه کرد:« ک

 «منظورت چیه؟

شد« وقت کمه...»مائده فقط یک کلمه گفت: سوارش  شوده،  شین را گ شد و درب ما صله از جای بلند   .بالفا

حامد به « تو پیاده شــو، خودم...»ه به آرامی گفت:د. مائه بودد، حامد هم ســوار شــدپیش از آنکه اســتارت بزن

ــده....من تنهات نمی»تندی گفت: ــت که وقتی مائده خوب می« ذارم، نه تا وقتی بهم نگفتی که چی ش دانس

دست از  توانست به تنهایی حاج سلمان رای جر و بحث ندارد و در ضمن، وجود حامد الزم بود، او که نمیبرا

 ...ابوالفضل نجات بدهد.

شین صلی، از میان ما شت و در خیابان ا شک، از خانه خارج، از کوچه گذ سرعت مو شدها به تندی به  ، رد 

داد چندین بار نزدیک بود تصادف کند، ولی اصال مهم نبود، فقط با تمام توان پایش را روی پدال گاز فشار می

 ، کل خیابان را فرا گرفته بود...نیپر قدرت المبورگی و صدای زوزه موتور

«  چی شده آخه؟ بگو جریان چیه؟»حامد که سعی داشت کمربندش را محکم ببندد، با صدایی لرزان پرسید:

، ولی مدتیه چرا یا چطور دونمخودمم نمی»چرخاند گفت:ن را با ســرعت میامائده در حالیکه به ســختی فرم

ـــل به بینه. بینم که اون همون لحظه مییه وقتایی یه چیزایی رو میهم گره خورده،  که ذهن من و ابوالفض



شکنجه می سلمان رو تا حد مرگ  آخه این چطور ممکنه؟! »حامد با تعجب گفت:« کنه...االنم دیدم که داره 

ـــل چراواب ـــخ داد:« باید؟ الفض فهمیم، فعال فقط باید از این ترافیک وقتی گرفتیمش می»مائده به تندی پاس

 «پیدا کنیم! لعنتی نجات

 گی، از کجا مطمئنی که درسته؟ـ این چیزی که می

ـــ چون قبال دیدمش دونم که ابوالفضل به یه دلیلی پشت همه این االن وقت توضیح دادن نیست، ولی می ،ـ

 اتفاقاست...

 میاد؟! چطوری باید جلوش رو بگیریم؟ االن از ما چکاری بر ؛گیـ بر فرض همینی باشه که تو می

 تونمم دست روی دست بذارم تا اون روانی یه پیرمرد ضعیف رو بکشه...میی نونم، ولدـ نمی

 ـ بهتر نیست به پلیس خبر بدیم؟

 شه، همین االنم دیره!ـ دیر می

ـــلوغ ـــانس بد، ش ـــیرهای حاال در اتوبان بودند و از ش ـــاعت رفت و آمد بود. با این حال مائده از مس ترین س

، بعد از چهل دقیقه گاز دادن و رانندگی کردن، به دامداری رسیدند. مائده سنگالخی رفت و با سرعتی عجیب

 آمد، شاید دیر شده بود...ماشین را متقف کرد، هیچ صدایی از دامداری نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پنجاه و ششم

 درخت نیدراسیل

از دیوار به سختی باال رفت و به آن سمت پرید. درب را باز کرد و مائده، به سرعت داخل شد و به همراه  ،حامد

کردند، گذشتند و به پشت درب رسیدند. در قفل حامد، از مقابل صف گاوها که با دیدن آنها سر و صدا می

 انگیزی بود، حتما دیر شده...ت رعبکشیدند، سکویک فشار کوتاه، باز شد. مائده و حامد، نفس نمی نبود و با

تاریک بود. به سختی کلید برق را یافت و آن را روشن کرد. زیر نور مائده قدم به داخل خانه گذاشت، تاریک

 رو شدند...ترین صحنه ممکن روبهچراغ، با عجیب

متحیر مائده نگاه  هیچ چیز خاصی نبود، خانه کامال مرتب بود و هیچ اثری از درگیری نبود. حامد به چشمان

مائده به داخل قدم گذاشت. فورا تمام درها را یکی بعد از دیگری باز کرد و به داخل همه « خب؟»کرد و گفت:

 کرده...ن خانه زندگی نمییانگار که اصال هیچکس در ا ؛سر کشید. خالی بودند و مرتب

جا ت همونسهم ریخته بود، سلمان در جا بود، همه چی بههمین»لرزید گفت:مائده با صدایی که از حیرت می

ای قدیمی بود که روی آن مجسمه کوچکی قرار با دست اشاره به آن طرف خانه کرد. طاقچه« افتاده بود!

 ای پیچ خورده که به اندازه یک کف دست بود.داشت. یک درخت با شاخ و برگی انبوه و تنه

مائده قدمی به طرف طاقچه « کنیم، بریم...کار میکه بیان و بپرسن اینجا چاینبهتره قبل از »حامد گفت:

برداشت. این درخت را همین چهل دقیقه پیش، دیده بود. در آن حالت عجیب، حس کرده بود که این مجسمه 

 ش اهمیت دارد...ایبر

 برای مائده، یا برای ابوالفضل؟!

پیش برد تا مجسمه را بردارد، حامد به مائده دست « بیا بریم، ما نباید اینجا باشیم...»حامد دوباره صدایش زد:

اون چیزی »مائده به سرعت گفت:« کنی؟نه! چکار می»سرعت به سمتش دوید و دستش را روی هوا گرفت:

کنم باید برش داریم. ضرری نداره، دونم چرا، ولی حس میکه دیدم، ابوالفضل دنبال این مجسمه است، نمی

 «دیم...اگه واقعا مشکلی نبود، پسش می

مائده شانه باال « کننده است!نه، نباید بهش دست بزنیم، من شنیدم این یه منتقل»ان گفت:وحامد با اصرار فرا

حامد « این مزخرف رو، ابوالفضل به منم گفته، مطمئنم دروغ گفته، مشکلی پیش نمیاد...»انداخت و گفت:

 «...دو منو باهاش منتقل کر ولی خود حاجی این رو بهم گفت»بالفاصله گفت:

گشتم همون روز، که توی جاده گیر کرده بودم، باید زود برمی»مائده با تعجب به او نگاه کرد. حامد ادامه داد:

خونه، چون همون روز پای مامان شکست. حاجی من رو با این به خونه منتقل کرد. ازم آدرس خونه رو پرسید، 



دم من چشمم رو بستم، وقتی بازش کردم، دستم رو گرفت و با یه دست دیگش، این مجسمه رو گرفت، بع

 «دیدم که توی کوچه و مقابل خونه هستم!

کنه، خوام جایی برم، این هم اگه واقعا کار کنه، توی دست حاجی کار میببین، من که نمی»مائده پاسخ داد:

ه، واقعی چیزی که دیدی توهم بود»حامد داد کشید:« چون ابوالفضل بهش گفت که اون باید بیارش پایین...

کنی برای ابوالفضل سخته که اینجا فکر می»مائده همچنان روی آنچه دیده بود، پافشاری کرد و گفت:« نیست!

از »گفت: و عصبیحامد دستی در بین موهایش کشید « تب کنه و با اون پیرمرد بیچاره فرار کنه؟رم ریعرور س

 «من گفتن بود، و از تو طبق معمول نشنیدن!

ن اینبا  ،ردکو به طرف درب فرت. مائده نگران بود، اضطراب شدیدی در خود حس می ها کردر دست مائده را

گفت که باید مجسمه را از دسترس ابوالفضل دور کند. دست پیش برد که آن را حال، حسی درونی به او می

باید کنارت باشم  ولی منم ،بسیار خب، برش دار»:تساش نشبار دست حامد به آرامی روی شانه بردارد که این

 «فته...اکه مطمئن بشم، اتفاقی برات نمی

شناسی به حامد انداخت، ته دلش دوست داشت کسی در کنارش باشد. سعی کرد مائده نگاهی از سر حق

ای بعد، حس کرد مجسمه در دستش به شدت برداشت. لحظه تردید را کنار بزند و با دستی لرزان، مجسمه را

لرزید، خواست رهایش کند ولی دیر شده بود؛ انگشتانش به آن سطح کوچک چسبیده بود، د، میخورتکان می

 ...گویی قادر نبود رهایش کند

 الشعاع خود قرار داد.لرزش مجسمه به کل بدنش رسید و بدن حامد را هم تحت

ری تمرکز کند تا زده سعی کرد روی بیرون از دامدامائده وحشت« شیم!داریم منتقل می»حامد فریاد زد:

 ...جا سر در بیاورند.حداقل از همان

های عجیب ای بعد، گویی پایش از زمین کنده شد، صدای باد در گوشش پیچید، در هوا و در میان رنگلحظه

رفت، دست حامد را که دید، با سرعتی وصف ناپذیر پیش میو نورهایی گذرا، چشمش گذر سریع اشکال را می

و حس کرد مغزش قادر  آمدم ه کرد. از سرعت حرکت، دلش بهآورد، حس میفشار می اش بود وروی شانه

آنکه امیدی به توقف رفتند، بینیست این همه سرعت و رنگ و صدا را تبیین کند. به سرعت و شدت پیش می

 ...داشته باشند

 و همه اینها در کسری از ثانیه رخ داد...

 و بعد...

 

 



 فصل پنجاه و هفتم

 خونوشت و خاک و گ

صدای در رفتن استخوان، همراه با صدای مائده برخورد پاهایش را با زمین حس کرد. پای راستش خم شد و 

. سرانجام دستش از مجسمه درخت نیدراسیل، جدا شده بود. سرش را بلند کرد و فریاد مائده، شنیده شد

برخاست و مائده را از زمین بلند حامد با حرکت سرش جواب منفی داد. از جایش « اینجا کجاست؟»گفت:

 کرد، هر دو به اطرافشان نگاه کردند.

 اند...رسید از تهران دور شدهآنها از خانه حاج سلمان، خارج شده بودند، به نظر می

 شاید صدها کیلومتر...

اواسط خود،  با شدت، زمستان واخر پاییززیرا حتی از کوه دماوند هم اثری نبود. هوا بسیار سرد بود، گویی در ا

ای تاریک ایستاده بودند. در سمت راستشان درختی سر به فلک کشیده دیده بود. آنها در باالی تپه شده حاکم

 .قرار داشتای دیگر شان تپهچپشد، اما چنان هوا تاریک بود که به درستی قابل تشخیص نبود. در سمت می

معلوم نیست کجا »زد نگاه کرد و گفت:و برق میحامد به مجسمه درخت نیدراسیل که در کناری افتاده بود 

مائده به اطرافش نگاهی کرد، به نظرش این تپه آشنا بود. در حالیکه به آن سکوت عجیب و « !آوردمون؟

 «!یعنی واقعا ما منتقل شدیم؟»اسرارآمیز حاکم بر منطقه گوش سپرده بود، گفت:

دی جدی منتقل شدیم، ولی اینجا وایسادن کمکی ظاهرا که ج»حامد که مضطرب و عصبی شده بود پاسخ داد:

آره، »مائده خوشحال شد که حامد این پیشنهاد را داده است، نه خودش و گفت:« کنه، بهتره راه بیفتیم...نمی

هنوز قدمی به حامد تکیه داد، چون پای راستش در رفته بود و درد شدیدی داشت. « بهترین کار همینه...

 «یکی داره میاد!»کند، حامد هم ناگهان گفت:ه حس کرد کسی به آنها نگاه میبرنداشته بودند که مائد

های جنگل پایین تپه، الی شاخ و برگهایشان را تیز کردند و در تاریکی شخصی را دیدند که از البهچشم

حالت توانست صورتش را ببیند اما از نحوه راه رفتنش و آمد. مائده نمیگذشت و مستقیم به سمتشان میمی

قد کوتاهی داشت و موهایی بلند، زیاد و  ،کند. هر که بودهایش فهمید که چیزی را با خود حمل میدست

توانست آنچه در پوشاند. چند قدم که نزدیکتر شد، ایستاد. مائده میاش را میکثیف با ریشی انبوه که چهره

 ...ده شده بود.ای سیاه پیچیدستش بود را ببیند، یک بت چوبی که در میان پارچه

ای به یک دیگر انداختند. آن شخص درست در بیست مائده و حامد در کنار هم ایستادند و نگاه پرسشگرانه

کرد. ناگهان سر مائده به شدت تیر کشید. درد مغزش چنان شدید قدمی آنها ایستاده بود و به آن دو نگاه می

 ود.امان شد که پیش از آن هرگز آنقدر درد نگرفته بو بی



دید، سرش هایش جایی را نمیبا هر دو دست سرش را گرفت، زانوهایش خم شد و روی زمین افتاد. چشم

 کرد که گمان کرد هر لحظه ممکن است از وسط شکافته شود.چنان درد می

مائده سعی داشت به او بگوید از آنجا دور شود و « چی شدی، مائده؟!»حامد کنارش زانو زد و با نگرانی گفت:

تو کی هستی؟ چی »رود، اما زبانش قدرت تکلم نداشت. حامد برخاست و خطاب به مرد کوتاه قد فریاد زد:ب

 «خوای؟می

ای صدای گوشخراش شلیک گلوله« این یکی رو بکش!»صدایی به قدرت صاعقه و سردی سوز پاییزی گفت:

 شنیده شد...

چیزی سنگین در هوا به زمین خورد. درد مائده با چشمان بسته درخشش نور زردی را حس کرد، بالفاصله 

ای بعد فروکش کرد. او که از دیدن چیزی که پیش مائده چنان شدید شد که حالت تهوع پیدا کرد، و لحظه

 ترسید، چشمان دردمندش را گشود...رویش بود می

 های باز از پشت بر روی زمین افتاده بود، او مرده بود...حامد با دست

حال بود، ش مات و بیایهای باز و رنگبلندای ابدیت، مائده به چهره حامد خیره ماند، چشمای به در لحظه

کرد و بازش از حیرت و شگفتی حکایت میای متروک باز مانده بود، دهان نیمههای خانهدرست مانند پنجره

ور ی سستی و ناباوری غوطهآنکه مائده واقعیتی که در برابرش بود، بپذیرد، درست هنگامی که در ژرفاآنگاه بی

 برد.کشد و با خود میبود، احساس کرد شخصی او را می

د. به سوی انکشای میگربهمرد، بت چوبی را زمین گذاشت و دست در گردن مائده انداخته و او را مانند بچه

اطراف سر برآورده وار به هایش که دیوانهتر شده بود و بر روی شاخهدرختی که حاال با نور مهتاب کمی روشن

. مائده شد، دیده میهای مختلف، بر روی هر شاخه بسته شده بودندها و اندازهبودند، هزاران پارچه به رنگ

 ای فهمید که کجا آورده شده...لحظه

درد چشمانش را  شدتمرد، او را برگرداند و کمرش را به تنه درخت، محکم کوبید. پیش از آنکه مائده از 

 شد، جز شش ضربدر بزرگ...ت سنگ قبری را بر پای درخت ببیند که نام و نشانی بر آن دیده نمیببندد، توانس

های مرد، طنابی را از گردن تا قوزک پای مائده پیچید و او را به تنه درخت، ایستاده بست. مائده صدای نفس

اش، رد با قنداق تپانچه قدیمیشنید، سعی کرد مقاومت کند و دست و پایی بزند، اما مکوتاه و تند مرد را می

ش ای نفسای کهنه و کثیف را چنان در دهانش، فرو کرد که برای لحظهمحکم به صورت مائده کوبید و پارچه

 بند آمد.

توانست صدایی از دهانش بیرون ای حرف بزند، رویش را برگرداند و رفت. مائده نه میآنگاه بدون اینکه کلمه

توانست سرش را برگرداند و اطرافش را ببیند، او د آن مرد به کجا رفته است. نمیتوانست ببینبدهد و نه می

 ...دید که در مقابلش بود.تنها چیزی می



تر از حامد، مجسمه درخت کمی عقب .جسد حامد پنج شش کیلومتر جلوتر از او، روی زمین افتاده بود

کرد، داشت حرکت می یآن، بت چوبی بود که گویتر از درخشید. اما عجیبنیدراسیل در زیر نور ستارگان می

خورد. مائده به آن نگاه کرد و دوباره سرش تیر کشید، ناگهان دریافت قرار و ناآرام در سر جایش تکان میبی

 ببیند... ای آن راخواست حتی لحظهخواهد ببیند... دلش نمیکه چیزی که درون بت بود، را نمی

حاضر شد. آنها را در یازده قدمی مائده بر زمین انداخت. دست در جیب کرد، پودر با دو پشته هیزم سیاه،  ،مرد

. بعد با فندک، هیزم ها را آتش زد و عجیب این بود که آن پودر قرمز، توان پاشیدها قرمز رنگی را بر روی هیزم

انند روز، روشن کرد. جا را مکرد. نور سرخ آتش، آسمان شب را درنوردید و همهآتش را صدها برابر بیشتر می

 ...شدندکه وحشیانه به اطراف پرتاب می شدهای سرخی هم دیده میها، جرقهدر میان شعله

ای بعد، دودی سیاه آنچنان بلند شد که آن مرد را کامال در خود فرو برد. مرد با آشفتگی چندین سرفه لحظه

 «کن! عجله»روح را شنید که گفت:کرد. آنگاه مائده صدایی سرد و بی

 ـ آماده شده، سرور بزرگوار!

 ـ شروع کن...

توانست چهره بت را ببیند، شبیه به مجسمه فراعونه مصر باستان مرد خم شد و بت چوبی را برداشت. مائده می

ساخت اش را قانع میشد، قرمز آتشینی که ببینندههایش اخگر سرخ دیده میبود، با این تفاوت که در چشم

 کند...ه او نگاه میاین مجسمه دارد ب

های رقصان، روی ای صورت چوبی و شیطانی بت، در مجاور جرقهمرد، آن بت را به نزدیکی آتش برد، لحظه

آتش قرار گرفت. مائده به وضوح دید وقتی مرد آن را به درون آتش انداخت، چنان سریع سوخت که گویی 

 ...ردی گرایید.هرگز وجود نداشت. دود به شدت غلیظ شد و رنگ شعله، به ز

لرزد، چند ورد خواند و با بیلی بزرگ به جان سنگ قبر افتاد. وقتی آنگاه مرد، که معلوم بود از ترس به خود می

ای استخوان نخستین »آن را نبش کرد، مشتی خاک از داخلش بیرون کشید و دوباره به کنار آتش بازگشت:

به نرمی مشتش را باز کرد و « دهی...ای به اربابت میزهشوی، تو جان تااحضارکننده، که ناخواسته تقدیم می

 شماری به آسمان پرتاب شد، رنگ شعله به آبی گرایید...های بیخاک به داخل آتش ریخته شد. جرقه

ای »اش بیرون کشید و گریه کنان گفت:مرد شروع به آه و ناله کرد، آنگاه ساطور بزرگی را از زیر ژاکت کهنه

او دست « شوی، تو اربابت را از نو خواهی ساخت!ه میل خودت و رغبتی کامل تقدیم میگوشت خادم، که ب

 راستش را روی زمین گذاشت و با دست چپ، ساطور را باال برد...

هایش را بست ولی نتوانست از شنیدن صدای مائده که فهمیده بود، مرد قصد انجام چه کاری را دارد، چشم

شکست، خودداری های گوشخراش مرد که سکوت شب را میو صدای جیغ برخورد ساطور با استخوان دست

 ..کند.



کشید. لرزید و فریاد میخود، می خونمرد، در حالیکه از آرنج به پایین، دست راستش را قطع کرده بود، غرق در 

بار هم دست چنان سریع  اما با دست دیگرش، دست کنده شده خود را برداشت و داخل آتش انداخت. این

سوخت که گویی هرگز وجود نداشت. رنگ شعله به خاکستری گرایید، رنگی که هرگز انسانی از آتش، ندیده 

 است...

لنگان پیش رفت. مائده صدایش را به طرف مائده، لرزان و لنگ مرد، چاقویی از ژاکت خود بیرون کشید و

شد. هنگامی که نفس او را بر پوست صورتش حس کرد، دانست که او درست به شنید که نزدیک میمی

 «کنی!ات را احیا میخونیشوی، تو دشمن دشمن، که به اجبار تقدیم می خونای »مقابلش رسیده. مرد گفت:

بگیرد. چاقوی تیز را در دست مرد دید و  توانست جلوی او رارخت بسته شده بود، نمیمائده که محکم به د

لرزید. مائده تماس تیغه چاقو را با بازویش فایده بود. چاقو در دست مرد میسعی کرد خود را آزاد کند، اما بی

نفس که هنوز نفس از آستین پاره مانتو، بیرون ریخت. مرد خونحس کرد. چاقو در بازوی چپش فرو رفت و 

 ..روی تیغه چاقو را داخل آتش سرازیر کرد. خونهای طرهقزد، با آخرین توانش، خود را به آتش رساند و می

از ته دل، با آخرین توانی که در بدنش  شوقیحاال او وظیفه خود را انجام داده بود، کنار آتش زانو زد و با 

سپس بر روی زمین درغلتید و از « م وفادارت، راضی باش...بزرگ! از خاد جنبازگرد ای »داشت، فریاد زد:

 ریزی شدید، جان داد.خون

شکافتند. فضا سردتر شده بود، دود همه جا را های تاریک، دل تاریکی را میرنگ شعله، سیاه شده بود، جرقه

 ..فرا گرفت.

 «خدا کنه اشتباه شده باشه...»مائده در دل گفت:

عوض مهی غلیظ پراکنده شد و منظره اطراف را از دید مائده پنهان کرد. دیگر  ناگهان دود فروکش کرد و در

دید مه غلیظ بود که اطرافش را فرا وانست جسد آن مرد را ببیند و نه جسد حامد را. تنها چیزی که میتنه می

 انداخت....رفت و ترس به جانش میهایش فرو میگرفت، در ریهمی

 «پیش اومده، خدا کنه مرده باشه...اشتباهی »مائده در دل گفت:

 ...های انبوه مه، پیکر تیره و نامشخص موجودی پدیدار شد.آنگاه در میان توده

شد روح که بسیار واضح و روشن شنیده میپوش. صدای سرد و بیموجودی بلند قد، استخوانی، با هیبتی سیاه

 «....هکار من باش... ممکن نیست اشتباهی در زادهخاک، هآرزوهایت محال»گفت:

سال تمام در  آن موجود از میان مه بیرون آمد و به مائده خیره شد. مائده نیز چهره موجودی را دید که یک

 ...کرد.هایش ظاهر شده بود و خیره نگاه میکابوس



 ای نازک از پوست تیره پر از چروک، بر روی صورتیپریده بود، الیهصورتش مثل صورت یک جسد، فاسد و رنگ

کرده بود  ینشینهای استخوانی، در کاسه چشم، عقبهایش در باالی گونهاستخوانی، کشیده شده بود. چشم

ها هیچ اثری از مردمک در آن چشم .درخشیدور، میی شعلهخونو در آن اعماق سیاهی، به رنگ قرمز، همچون 

هایی تیز، نبود و فقط سرخی مطلق حاکم بود، دو شکاف به جای بینی داشت. دهانش بدون لب بود و دندان

 های کوسه داشت که به زردی گراییده بود....همچون دندان

 احضار شده، دارای جسم شده بود.... جن

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پنجاه و هشتم

 پرستانشیطان

پریده بزرگ و رنگ یهایش مثل عنکبوتچشم از مائده برداشت و شروع به معاینه بدن خود کرد. دست، جن

های قرمزش در تاریکی بود. او انگشتان باریک و بلندش را به قفسه سینه، بازو و صورتش کشید. چشم

بار باز  . انگشتانش را چندهایی سفید، برانداز کرددرخشید، دستش را باال آورد و انگشتان بلندش را با ناخنمی

لبش به لبخندی گشوده شد. توجهی به جسد خادم وفادارش نداشت که تا آخرین نفس و بسته کرد. دهان بی

 ..هم در پی جلب رضایت او بود. حتی به مائده هم توجهی نداشت.

مقابل چشمان دستش را با یک حرکت سریع، به طرف جسد مرد گدا گرفت، انگشتانش را از هم گشود. در 

ورای جاذبه به او وارد  یزده مائده، جسد مرد از روی زمین بلند شد، در میان هوا معلق ماند، گویی نیرویحیرت

ای بعد، با تکان دادن دو انگشت، صدای در هم شکستن با جدیت به او نگاه کرد و لحظه جنشد. می

هم شکسته مرد گدا، روی زمین افتاده بود.  چروکیده و در بدنای بعد های جسد شنیده شد. لحظهاستخوان

ای بلند شد. سرمست از توانایی که پیدا کرده، باشلق را بر سرش کشید و بار تبدیل به قهقهه ، اینجنلبخند 

 تاریکی پنهان کرد. دراش را چهره

خواستند شکلی میرعدی عجیب در آسمان تیره شب درخشید، و ابرهای آنجا در کنار هم کشیده شدند، گویی 

 های سیاه تشکیل شد. سر مائده تیر کشید، شدیدتر از قبل...ررا ترسیم کنند. چشمی بزرگ، بدون پلک، با اب

ها هاشون باور ندارن، بعضیبینم. بعضیهاشون رو میشون فهمیدن که من برگشتم، االن ذهنـ حتما همه

 فهمیم...حاال میشه، خوشحالن و بعضی دیگه، ترسیدن... حاال معلوم می

موجی از رضایت در صدایش نمایان بود. او به گوشه و کنار تپه نگاه کرد و همچنان با چشمان قرمز و ، جن

وقتی وجود من رو احساس کنن، چند نفرشون شجاعت »براقش به ابرهای سیاه چشم دوخته بود. زیر لب گفت:

 «گردن!رنمیکنن و بگردن! چند تا هم حماقت میدن و برمیبه خرج می

آمیزی چهره بار به مائده خیره شده بود، لبخند جنون زدن کرد. ایناو در مقابل مائده و درخت، شروع به قدم

مائده، دخترم! چقدر دلم برات تنگ »گفت: خونسرداش را از هم گشود. او با صدای آهسته و لحنی شیطانی

بار دیدیم، یا بهتر بگم، من تو رو دیدم. که اولین جایی همدیگه رو مالقات کردیمشده بود. باری دیگر همون

وقتی اون پارچه رو به شاخه درخت بستی، و دردت رو با من قسمت کردی، من مرهمی ؛ چه لحظه خوبی بود

 «جاست!ات هموننوشتهشدم برای روح دردمندت، نگاه کن، هنوزم دست

د و همراه با باد به سوی ش ید و بلند، از شاخه جداای سفپارچه .با انگشت به یکی از هزاران پارچه اشاره کرد

 «و از دلم بیرون کن!ر شاهخدایا، کین»لب خواند: آمد. با دست آن را گرفت، نگاهی انداخت و زیر جن



ها به این درخت تمسک جستن و با من دردهاشون دونی، خیلیمی»آمیز از خود درآورد و گفت:صدایی مضحکه

 شهوتها های حقیرشون رو، بعضیآمیزشون رو، آرزوهاشون رو، خواستههای جنونرو درمیان گذاشتن، رویا

 «ولی تو...شهرت، ثروت، توانایی نامحدود، ها قدرت، ها پول، بعضیخواستن، بعضیمی

ولی تو چیزی رو خواستی که من از درکش »اش مچاله کرد:های استخوانیدر این لحظه پارچه را در چنگال

من از »تر آورد و گفت:صورتش را نزدیک جنپاره شد. های تیزش، پارهرچه در میان ناخنپا« عاجز بودم!

. همین توجه من رو به تو فراموش کردن، از بخشیدن و از چرایی میل به دوری از انتقام گرفتن، عاجز بودم

زاده حقیرتر از جلب کرد، مایل بودم بیشتر بشناسمت. در جنگل تعقیبت کردم، همون موقع بود که اون خاک

احتیاطی نکردم و سایه به سایه به دنبالت اومدم. توی ویال وقتی با نامزد تو، من رو دید. ولی بعدش دیگه بی

کردی، دادی و با نفرت به پراید پشت سرت نگاه میسابقت درگیر شدی، توی ماشین، وقتی با خشم گاز می

دم و دردت رو حس کردم. یه چیزایی هم ازت یاد وقتی با وحشت به اعماق دره خیره شدی، من اونجا بو

کردی و در عین حال، ناخواسته کردی، وجود ماورا رو انکار میگرفتم، چیزهایی که برام جالب بود. تو انکارم می

 «...من رو احضار کردی

تر از اینکه زمین قبلزمانی، زمان دور، بسیار »:، ادامه داددر یک لحظه صورتش را دور کرد و با لحنی خشمگین

نفر از ما الیق شد تا به درگاه خدا  یک .های خاک، لگدمال بشه، ما تمدن عظیمی داشتیمزیر پای شما زاده

کردم، بیشتر از خدا، او را ستایش وارد بشه، او حکمت و دانش را از آسمان به ما آموخت. من ستایشش می

که باید عظیم باشه، ولی او یکی از ما بود، اما الیق شد تا کردم کردم. چون خدا ورای من بود و درک میمی

 «کردم. تا اینکه...آسمان برود. برای همین اون رو تحسین می

مایه، خدا، انسان رو خلق کرد و خواست بر اون موجود پست و بی»چشمان سرخش، از آتش خشم پر شد:

هم  ن، در خفی و پنهانی زندگی کنیم. اما بازتعظیم کنیم، اینکه خودمون رو به خاک بندازیم و به خاطر او

مراد من، حاضر نشد خود را پست کند و باز به ارزشش در نظر من افزوده شد. او در نزد خدا سوگند انتقام 

ها رحم کند، من نکنم و تا مرادم هم به انسان هخورد، و من در تاریکی و در نزد خودم، سوگند خوردم که اگ

 «بکشم... ز شماروزی که زنده هستم، ا

ذارم، گوش کن، انسان. چون دارم اسرار رو با تو در میان می»مستقیم در صورت مائده دقیق شد و گفت:

« پرسی چرا؟ بهش فکر کردی، همین االن در ذهنت دیدم...داستان پنهان پیدایش آتش و خاک رو، چرا؟ می

ل از مرگ، علت آزارهای اخیر رو بدونی. دم که بخوای قبچون بهت حق می»زد:بار به دور درخت قدم این

کردم، شرف از دست که گفتم، سوگند انتقام خوردم و من صرفا به گمراه کردن انسان بسنده نمی طورهمون

های زیادی رو از ما شد. اما خداوند قابلیت، جبران میخونرفته و حیثیت لگدکوب شده من، فقط با ریختن 

ها زندانی ت دخالت جسمانی ما رو گرفت و بعد از محمد، عمال ما رو در تاریکیگرفت. از بعد از سلیمان، قابلی



شد، اگر برای رسیدن به ما خواست، اگر تشنه ما میکرد. اما هنوز هم راهی وجود داشت، اگر انسانی ما رو می

 «تونستیم وارد عمل بشیم...ذاشت، ما میپا روی هویت خود می

های زیادی رو در طول تاریخ برای هر انسانی انجام دادم، تا بازی»زمزمه کرد:درست کنار گوش مائده توقف و 

بر لب تپه قدم گذاشت و به تاریکی شب ای بعد لحظه« !به من روی بیاره و بهم قابلیت کنترل زندگیش رو بده

ترین دلیلی هست که چرا انسان ضعیف»کرد:چشم دوخت، از چشمان سرخش تیرهای جوینده پرتاب می

ها به ها و قرنها، سالها تشنه چیزی هستن که بهش امید داشته باشن. و مدتوجوده؛ امید، تمام انسانم

خیلی باال، خیلی دور از دسترس، و مثل  .کردنکردن و صعود به طرفش رو تصور میآسمان نگاه می

شدن، خود واقف می نوشن، وقتی به خفتهایی که به خاطر تشنگی مهارنشدنی از آب دریا میشکستهکشتی

شم؛ من خوان، خیلی بیشتر، و اینجاست که من وارد عمل میدر پی راهی بودن تا تکامل پیدا کنن، بیشتر می

طور که بدون امید، ناامیدی واقعی هم وجود در تاریکی متوجه شدم بدون نور، تاریکی واقعی وجود نداره. همون

طور که تونن تکامل پیدا کنن. همونمن و با توجهات من، می دم باور کنن که با وجودنداره. من اجازه می

کنم تا کنم، اونقدر روحشون رو با امید واهی تغذیه میبیشتر از قبل در بدختی و منجالب فساد غرقشون می

بینم که چطور برای شینم و میتونن رستگار بشن. بعد میدم باور کنن که میهاشون فاسد بشه. اجازه میقلب

 «دست و پا، از روی هم باال میرن.... ن به قدرت تاریک، چهاررسید

و هرکدومشون در پی رسیدن به من، اعمال پلیدی رو انجام میدن. و وقتی من »دوباره به سوی مائده برگشت:

هم  دونه من دشمنشم ولی بازو چقدر جالبه که انسان می ،کنن، دیگه از دست من رهایی نمیابنرو احضار می

کنم که براش خوشاینده، و همین عاجزانه در پی من روان میشه. چون من بهش احساساتی رو تعریف می

درست مثل تو، نیاز داشتی که روح  کنه تا تکرارش کنه، چون بهش نیاز داره!انگیزه کافیه که هرکاری می

ا اونر و حرام کرده. عشقت رو ببینی، تا مطمئن بشی بخشیدتت، پس راضی شدی به کاری روی بیاری که خد

خوره. جا بود که فهمیدم تو همون کسی هستی که بدردم میتو راضی شدی احضار روح کنی، و من همون

 «شه...عشق از تو یه موجود ضعیف ساخت، چه قید و بند زجرآوری که به راحتی هم گسسته می

 «د من، دارن میان!و حاال، مریدان نیازمند من، گدایان وجو»ناگهان برگشت و با خنده گفت:

هایی مخفی هایشان را پشت ماسککم بیست نفر شنیده شد. مردان و زنانی که صورتهای دستصدای قدم

های بلند تیره، و موهایی کثیف و ژولیده، همچون مردگانی که تازه از قبر برخاسته باشند، کرده بودند. با لباس

دام، مجسمه کوچکی به اشکال گوناگون، در یک دست هر کپشت دیوار مه و در میان تاریکی پیدا شدند. 

 بردند.های خود آن را فرو میداشتند و حاال داشتند در جیب

ساکت و منتظر  جنکردند. دیدند، باور نمیآنها به آهستگی و یک به یک جلو آمدند. گویی آنچه را که می

رفت و لبه ردای سیاه او را  جنو پا به سوی پرستان، جلوی او زانو زد و چهار دست ماند. آنگاه یکی از شیطان

یکی پرستانی که پشت سر او بودند نیز چنین کردند. یکیشیطان« ارباب... ارباب...»بوسید. سپس زیر لب گفت:



، مائده و دو جسد، حلقه زدند جنزانو زدند، لبه ردای سیاهش را بوسیدند و عقب ایستادند. آنها دور درخت، 

 ...ند.وار ایستادو دایره

 لرزیدند.وزید، ولی همه آنها از ترس و از هیجان، میبا اینکه باد نمی

ای که همدیگر رو دیدیم، چهل سال پرستندگان آتش هستی بخش، خوش آمدین... از آخرین دفعه»گفت:جن 

بزرگ ن همه شما به ندای من جواب دادین... انگار همین دیروز بود که زیر چشم ایگذشته... چهل سال... با 

رویش را برگرداند و در حالیکه « سرور مشترکمان، گرد هم آمدیم و متحد بودیم... اما آیا هنوز هم هستیم؟

بوی گناهکاری و تقصیر میاد... اینجا پر از بوی کوتاهی و »داد گفت:اش را به اطراف حرکت میتیلبینی اسک

 ...برای دومین بار لرزشی بر اندام آنان افتاد.« خیانته...

های شما آسیب ندیده وگرنه اینقدر سریع به اینجا منتقل ید و تواناییمـ معلومه که همتون صحیح و سال

پرسم چرا این گروه هیچوقت برای یافتن اربابشون نیومدن؟ اربابی رو که شدید. با دیدن شما از خودم مینمی

ودند تا آخرین روز دنیا، اگر آخرین های دنیا، و قسم خورده بپول، قدرت، بهترین حس ؛ن همه چیز دادوبهش

 روزی وجود داشته باشه، به اربابشان وفادار باشن...

دم، حتما بعد به خودم جواب می»آهسته ادامه داد:، جنخوردند. زد، حتی تکان هم نمیهیچکس حرفی نمی

عفو بودند، در دل گفتن های خائنشان، در پی راهی برای همه فکر کردند من نابود شدم، اونا در خفی و در دل

پرسم ولی چطور ممکنه به ذهنشون کنن. بعد از خودم میدونستن دارن چکار میکه فریب خوردن، و نمی

ام. اونا که به زانو درآوردهو هاست مرگ ردونستن من سالگردم؟ اونا که مینرسیده باشه که من دوباره برمی

دانستن تمام قرن نی که من در تمام امور مسلط بودم و میو دیده بودن، در زمار به چشم خودشون قدرت من

های بزرگ نمرود و فرعون را من سامان دانستند تمام حکومتبیست و یک را به یاری من ساختند، وقتی می

دم، شاید اونا فکر بخشیدم، وقتی قدرت عظیم من برای همشون ثابت شده بود. دوباره به خودم جواب می

کنم رو شکست بده، فکر می تاریکیتونه حتی وق قدرت من وجود داره، قدرتی که میکردن قدرتی مافمی

دیدنش، سطح تواناییش رو هایشان راهی برای کسی باز کنن که نمیهایی سعی داشتن در دلبرای لحظه

گاه دونستن که تمام رفتارهای لذت بخش اونا رو نهی کرده، سعی کردن توبه کنن، به دردونستن ولی مینمی

 «البته وجود داشته باشه این خدای یکتا... هگاه موجودات پست و حقیره، اگکسی که تکیه

ناامید »اعتنایی نکرد: جنبا شنیدن نام خدا، به تکاپو افتادند، و با حرکت سر مخالفت خود را نشان دادند. 

به  جنلرزید برابر حالیکه می پرست، خود را جلو انداخت و درشیطان زنانیکی از « شدم، واقعا ناامید شدم...

ای قهقه جن« ارباب منو ببخشین... همه ما رو ببخشید...»لرزید گفت:خاک افتاد، آنگاه با صدایی که از گریه می

پرست روی زمین به کرد. شیطان اوهایش را باال آورد و با نیرویی ناشناس، شروع به آزار دادن سر داد، چنگال

 ...جیغ کشیدن کرد.پیچید و شروع به خود می



رسد. با خود فکر کرد، کاش پلیس های روستایی آنطرف جنگل میمائده اطمینان داشت که صدایش به خانه

 زد...بیاید یا هر کس دیگری، در اوج ناامیدی در دل خدا را صدا می

داشته شده پرست هم قطع شد، گویی عذاب از روی او بردستش را پایین آورد و بالفاصله فریاد شیطان جن

بخشم... من چیزی رو کنی؟ من نمی، تو تقاضای بخشش میزادهخاکبلند شو، »خشمگین فریاد زد: جنبود. 

بخشم! وقتی که کوتاهیتان را جبران کنم و بعد میکنم، چهل سال تمام... من اول مجازات میفراموش نمی

او به طرف من برگشت، اما این به »:ام کردو با دست اشاره به جسد مرد ریزاند« کنید، مثل این بدبخت نجس!

کردند، به نزد من نوعانش، او را آدم حساب نمیخاطر وفاداری نبود، او از فرط ناامیدی و به خاطر اینکه هم

 «آمد تا کمی ارزش پیدا کنه...

به زبان یهودی به طرف مردی که در سمت راست مائده ایستاده بود رفت، مقابلش ایستاد و  جن

دونم که موفق شدی در سرزمینت جایگاهی پیدا کنی و حاال سخت در اشموئیل، بنده نافرمان من، می»گفت:

توینم دونی که ما هر لحظه مینوعان من باز کنی. هنوز نمیپی یافتن دروازه سلیمان هستی تا راهی برای هم

تر بود وقتت رو صرف یافتن اربابت کنی بهدر کنار شما باشیم، اگر از ته دل دوستی ما رو طلب کنید؟! فکر نمی

ای دیدم، یا حتی زمزمهای میسرورم، اگر نشانه»صدای اشموئیل شنیده شد که با زبان یهودی گفت:« کنی؟

 «شنیدم...می

 وفا، بسیار بیش از زمزمه...ـ نشانه بود دوست بی

ه در آرزوی دیدار دوباره شما های قدیم رو انکار نکردم و همواردم سرورم، هرگز روشـ بهتون اطمینان می

ترین موجودی هستم که اکنون کنم خوشبختردید، احساس میکبینم که تجسم جسمانی پیدا بودم و حاال می

 اینجا ایستادم...

حتی جرئت  دن ودر حرف خود رو وفادار و مخلص نشان می ها مثل تو هستن کهـ بسه دیگه! االن خیلی

 دهند...نا تقاص نافرمانیشان را پس مینکردن اینجا حاضر بشن، اما او

یک نفر دیگر هم در حال حاضر »:به فارسی ادامه داد به اطراف نگاه کرد و جنبالفاصله اشموئیل ساکت شد. 

مائده متوجه  ،تکانی خوردند اگهانپرستان نشیطان« اینجا نیست، او مشغول خدمته و از وفادارترین یاران منه...

خادم وفادار من االن در تهرانه و زحمات اون »ادامه داد: جنکنند. دیگر نگاه می شد که از زیرنقاب به یک

 «باعث شده که امشب این خانم جوان به اینجا برسه...

تند، پرستان نگاهی به مائده انداخشیطان «...پلیده بوالفضلمقصودش حتما ا»:مائده ناخودآگاه با خود فکر کرد

 ...آمیز روی لب داشتند.چند نفر از مردانشان، لبخندی شهوت

جمعی ما به اینجا آمده، حتی مائده جاوید، محبت کرده و برای شرکت در مراسم احضار دست»گفت: جن

همه ساکت بودند و در این لحظه اشموئیل قدمی جلو گذاشت و « شه گفت مهمان افتخاری منه!می



کنیم به ما بگین این معجزه... چطور اتفاق افتاد؟ چطور اریم بدونیم... ازتون خواهش میارباب، ما عالقه د»گفت:

 «تونستید با جسم برگردید؟!

 «حکایتش طوالنیه اشموئیل، این ماجرا با این دختر جوان شروع و با او به پایان رسید.»پاسخ داد: جن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پنجاه و نهم

 کینه دیرینه

چهل سال پیش، اشخاصی که من رو احضار »چند قدم به سوی مائده برداشت، پشت به او ایستاد و گفت:، جن

کردند، خیانت کرده و سعی داشتند من رو نابود کنند، سعی کردند من رو در بتی چوبی محبوس کنن، تا 

حظات، با حدودی هم موفق شدند، قسمتی از من در آن بت محبوس شد، اما من موفق شدم در آخرین ل

ای از قول او تنظیم کنم تا راهی برای بازگشتم نامهموفق شدم وصیتو ، ، بقیه را بکشمیکی از آنهاتسخیر جسم 

در آینده بسازم. خواستم جسم او را که من در داخلش ماوا گرفته بودم، در گوری پای این درخت، خاک کنند. 

تا کسی راه  ماندمها در آن منتظر داخل شدم و سالبالفاصله وقتی بدنش تباه شد، من در وجود این درخت 

جستند و با اعتقادی قلبی، او را دریابنده دعاهایشان نفر، به این درخت تمسک می 666. اگر هورود من را باز کن

های بسیاری محبور بودم دست و پنجه نرم چند با محدودیت تونستم دوباره برگردم، هردانستند، من میمی

نفر دیگر مانده بود، روزها گذشت، روزهای سخت، و دائما به خودم  ر تمسک جستند و فقط یکنف 665کنم. 

هاش رو با من در ها و غمشه و شد. این دختر، تمام ترسنفر دیگر هم پیدایش می زدم که این یکنهیب می

گیر کمک یک فال تونستم از بعدی بیشتر جابجا بشم، باچند که نمی میان گذاشت، و من رو آزاد کرد. هر

کردم، کار . اول باید اعتمادش رو جلب میهای بازگشت مرا فراهم کنهسعی داشتم مائده رو اغوا کنم تا زمینه

شدم، اون داشت همه سختی نبود چون اون یه احمق به تمام معناست. تقریبا داشتم به تمام امورش مسلط می

نزدیک  شی او تحت مراقبت مردی بود که من قادر نبودم بهول کرد.چون و چرا، اجرا میهای من رو بیفرمان

تونستم دیگه با هیچکس باعث شد نتونم به این دختر هم نزدیک بشم، نمی داییش،بشم و بالفاصله، دعاهای 

کردم، ولی مهم نیست، چون حاال بینی میارتباط بگیرم. از اون شگردهای قدیمی بود، چیزی که باید پیش

 «تونم...می

و با ناخن « تونم آزارش بدم!تونم لمسش کنم، بلکه مینه تنها می»سرعت به سوی مائده برگشت و گفت:به 

 ای که در دهانش بود، فریادی از سر درد کشید.از پس پارچه مائدهگذاشت.  اوبلندش، زخیمی عمیق بر گونه 

تونم روی مائده حساب کنم میبه نظرم رسید که ن»به مریدانش ادامه داد: که به شدت خوشحال بود، رو جن

گشت از طریق شایعات محلی شنیده بود در مردک پیدایش شد. مدتی بود که به دنبال من می اونتا اینکه 

اند و در طی این پنج سال آن ساختمان دیدهای میگیر بوده، برخی سایهای که زمانی متعلق به یک فالخانه

چند او موجود پستی بود، ولی موفق شد مردی را  هر راهنمایی کرد.خالی از سکنه شده بود، که همین او را 

خواستم هیچگونه محدودیتی ولی این بار، نمیهای من برباد برود. که باعث شده بود تمام نقشه هپیدا و بکش

باشه، من برای ایجاد تحوالت الزم، نیاز به جسم داشتم. نه جسمی مثل مال انسان، بلکه ترکیبی از خاک و 

چیدم،  وبالفاصله مقدمات کار ری دست به این تجربه نزده بود. جنش، شیوه جدیدی بود، قبل از من هیچ آت

چوبی فرستادم، بعد با وردهای جادویی خودم، همه چیز رو برای بازگشتی  خادم وفادارم را در پی یافتن بت



لین احضارکننده رو نیاز داشتم، شکوهمندانه فراهم کردم. به سه چیز احتیاج داشتم، خاک و گرد استخوان او

دشمن،  خونماند گوشت خادم قربانی شده رو هم به راحتی داشتم و فقط می .جا اومدممسلما به همین

دادم آن شخص مائده کسی استفاده کنم که از من نفرت داشته باشه، ولی ترجیح می هر خونتونستم از می

اون  همه چیزش رو به من واگذار کنه؛ کنم وادارشم وقتی نتونست ،باشه، چون راستش خیلی مایوس شدم

به ورطه جنون بکشم و  وانجام دادم تا ذهش رو های زیادی راولین انسانی بود که از بند من رها شد. بازی

کردم، با ضعف مجبورش کنم برای کمک به خادم من روی بیاره، و بعد، باید انگیزه کافی برایش فراهم می

ش را فرستادم تا مادر خادم وفادارمدر روی مرگ و زندگی اطرافیانش حساسیت داره، فکریش فهمیدم که چق

چینی کردم که مائده فکر کنه من او را کشتم و در طلب گرفتن انتقام از من، هر رو بکشه و بعد طوری مقدمه

ت و انتقام ی نیاز داشتم که از قلبی آکنده از حس نفرخون، من به لحظه بیشتر در منجالب نفرت غرق بشه

 «...بیرون اومده باشه

آزاد  جنهم تقصیر او بود که این  مائده با شنیدن این داستان بسیار اندوهگین شد، او باز هم مقصر بود، باز

کرد که ابوالفضل به عنوان از طرف دیگر، وقتی به این فکر می شد.شده و تمام آن جنایات را دوباره مرتکب می

، به او نزدیک شده و حتی مادرش را کشته بود و مائده باز هم عشقی اشتباهی را تجربه کرده بود، جنخادم 

کرد، چقدر ساده، دانست، بلکه گمان میحسی توام با درماندگی پیدا کرد. حاال دیگر نه تنها خود را مقصر می

 زی خورده است...با

کنید بینم که این دختر برایتان جایگاهی پیدا کرده، فکر میدر ذهن بعضی از شما می»فریاد زد: جنناگهان 

لرزیدند، پرستان آشکارا میشیطان« کنید اون کس خاصیه؟او چطور تونسته از چنگ من فرار کنه؟! فکر می

 متوجه شود.ترین فکرشان را به این زودی انتظار نداشتند مخفی

به مائده گرفت،  آهسته پیش رفت، رویش را به سمت مائده برگرداند، دست متعفنش را باال آورد و رو، جن

تک چنگ انداخت. انگار که تک شدرد و عذابی شدیدتر از آن چه که در تمام عمر تجربه کرده بود بر وجود

خواست همه چیز شدند. دلش میه میهایش به شدت بر هم فشردسوختند. چشمهایش در آتش میاستخوان

 زودتر تمام شود و همه جا در تاریکی فرو برود، و زودتر بمیرد...

های دور بدنش که به تنه درخت وصل شده حال شده بود و تنها طناباما درد تسکین یافت. او سست و بی

بود  جنهای سرخ براق د چشمپا نگه داشته بودند. وقتی سرش را بلند کرد تنها چیزی که دی بودند او را سر

 شکافت.پرستان سکوت شب را میخورد. صدای قهقه شیطانآلود به چشم میکه در فضای مه

خوام کردین این دختر از من قویتره؟ نمیای داشتید که خیال میـ حاال دیدین که چقدر فکر پوچ و بیهوده

داییش به موقع کمکش کرد تا تونست از دست برای کسی هیچ شکی باقی بمونه... مائده فقط شانس آورد که 

تره... دیگه هیچکس نیست که کنم که کی قویمن فرار کنه... من همین حاال با کشتن این دختر ثابت می

کمکش کنه... نه داییش، نه مادرش که به جای اون بمیره... و نه خدایی که کمکش کنه... ولی بهش یک 



کنم، وقتی کارم تریم... آه بله، درکتون میبینین که کدوم قویخودتون میدم که مبارزه کنه... حاال فرصت می

 باهاش تموم بشه، هنوز اونقدری هست که ارضاتون کنه!

اینقدر سریع به ذهن پلید و کثیفشان اشاره کرده بود، قهقهه شیطانی خود  جنپرستان از اینکه همه شیطان

 مالیدند...برخی دستانشان را به هم می دادند،را سر دادند. چند نفرشان سری تکان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل شصدم

 آتش علیه خاک

کرد که پایش را روی زمین پرستان، به سوی مائده رفت. مائده تقال مییکی از شیطان« بازش کنین!»گفت: جن

پرست، دستش را باال آورد و پارچه کهنه مچاله بگذارد و قبل از باز شدن طناب، وزنش را تحمل کند. شیطان

 رد.را از دهان مائده در آورد و با یک ضربه چاقوی تیزش، طناب را پاره ک

اما وقتی پایش را روی قبر نیمه مخروبه گذاشت، پای  ،در یک آن، مائده به این فکر افتاد که پا به فرار بگذارد

پرستان، حلقه فهمید که قادر به دویدن نیست. شیطان به درد آمد؛ ش که گویی استخوانش در رفته بود،راست

هایش در تاریکی که چشم جنر راهی برای فرار نبود. ایستادند چنان که دیگ جنتر کردند و دور مائده و را تنگ

خوای فرار کنی، راه فراری وجود نداره، دونم انسان، میفکرت رو می»درخشید، خطاب به مائده گفت:شب می

 «باید به من تعظیم کنی... ؛درد کنیفقط یک راه داری که مرگت رو حداقل کم

پرستان زیادی که آنها بگریزد، با وجود شیطان جناز نیروی  توانستتوانست بکند؟ حتی اگر میمائده چه می

راست گفته  جنو  ،آمد؟ آنها بیست نفر بودند و مائده یک نفررا محاصره کرده بودند، چکاری از دستش برمی

 بود، دیگر هیچکس نبود که کمکش کند. فقط خودش بود و خدای خودش...

 ؛از خودت نشون بدی، خالقت دوست داره مودبانه رفتار کنی ! باید دقت و ظرافتخاک حقیرـ زودباش دیگه، 

 به مرگت تعظیم کن، مائده...

، لبخندی زشت نمایان شد. مائده تعظیم نکرد، حاضر جنلب بر دهان بی د،پرستان دوباره قهقهه زدنشیطان

و خشنود  اشت یک موجود پلید با اینکار سرمستذگشود، نمی جننبود پیش از کشته شدن، بازیچه دست 

 ..شود.

ستون فقرات مائده شروع به خم شدن کرد، گویی دستی « گفتم، تعظیم کن!»دستش را باال آورد و گفت:جن 

پرستان بلندتر شد. آنهایی که پشت سر نامرئی با خشونت او را وادار به تعظیم کرده بود. صدای خنده شیطان

 مائده ایستاده بودند، وقیحانه سوت زدند...

سپس چنگال اسکلتی خود را پایین آورد. با پایین آمدن دست، فشاری که پشت « اال خوب شد...ح»گفت: جن

حاال تو مقابل من ایستادی، مغرور و راست قامت و »ادامه داد: جنمائده را خم کرده بود نیز از بین رفت. 

 «طور که عادت و خصلت ذاتی شماست! خواهی مرد، آن

د و انگشتانش را در هم گره کرد و پیش از آنکه مائده فرصت هر گونه در یک لحظه دستش را باال آور جن

العملی را داشته باشد، درد شدیدی در تمام وجودش پیچید. روی زمین درغلتید، گویی خنجرهای آتشین عکس



سوخت، هرگز در عمرش به آن بلندی از رفتند. تمام تنش در درد و عذاب میهایش فرو میتا مغز استخوان

 جیغ نکشیده بود.... ،درد

پرستان لرزید. دو نفر از شیطاناختیار میدرد متوقف شد. مائده خواست برخیزد، اما قادر نبود. تمام بدنش بی

که دهانش از  جندادند.  شهل، جنپیش آمدند و بازوهایش را با خشونت گرفتند و او را بلند کرده به سوی 

کنیم. دردت گرفت، نه؟ دیگه یه استراحت کوچیک الزمه، یه ذره صبر می»شدت هیجان باز شده بود، گفت:

 «خواد تکرارش کنم، نه؟دلت نمی

 گفتند که او نیز مثل حامد خواهد مرد...رحم به او میهای قرمز بیمائده جواب نداد. آن چشم

شود. حاضر نبود از یک جن آمد. اما حاضر نبود بازیچه دست برنمی هیچ کاری از دستش وقرار بود بمیرد، 

 خبیث اطاعت کند، حاضر نبود به تاریکی التماس کند...

 خوای اینکار رو تکرار کنم یا نه؟ـ ازت پرسیدم می

ای نداشت. چقدر خوب بود که نیازی به فکر در این لحظه، ذهن مائده کامال خالی شد. هیچ فکر یا دغدغه

 کند...شنود که به او پاسخ را دیکته میرا می جنن نداشت... به نظرش آمد صدای کرد

 جواب بده، بگو نه! بگو نه! بگو نه و خودت رو خالص کن...ـ 

 «شم...گم، تسلیم نمینمی»گویی از قلبش پاسخ داد: ،ترصدایی قوی

 بگو نه، خواهش کن، بگو نه...ـ 

 گم!گم، نمیـ نمی

 بگو نه...فقط یک کلمه، ـ 

 گم!ـ نمی

شد و صدایش در تپه طنین افکند. بالفاصله انگار آب سرد روی  رجاین کلمه با صدای بلند از دهان مائده خا

در بدنش به جا گذاشته  جنهایی را که طلسم دمائده ریخته باشند، از آن فضای رویایی خارج شد. دوباره در

 رو شده است...آورد که به کجا آمده و با چه چیزی روبه بود، حس کرد... دوباره به یاد

به آرامی  جنرا حس کرده و خاموش مانده بودند.  جنخندیدند، آنها نیز خشم پرستان، دیگر نمیشیطان

دم، شاید گی؟! مائده، اطاعت کردن یکی از فضایله و من قبل از کشتن تو، این فضیلت رو یادت مینمی»گفت:

ن انداخت و غلتی زد بار مائده آماده بود. فورا خود را روی زمی دوباره دستش را باال آورد، اما این« یه ذره درد...

 به شاخه درخت برخورد کرد و چندین شاخه را شکست و در جنو در پشت تنه درخت، پناه گرفت. طلسم 

 هم خرد کرد.



خوام می! پشتت رو به من نکن، انسان»با لحنی پر از نفرت گفت: جنکردند. هم مضحکه می پرستان بازشیطان

چند قدم جلوتر « بازه!ببینم چطور زندگی در چشمات رنگ میخوام می ؛کشمت تو چشمام نگاه کنیوقتی می

جا خواد همینامان باشی، نکنه خسته شدی؟ نکنه دلت می تونی از من درتو نمی»بار به آرامی گفت: آمد و این

افته که هیچ چیزی احساس قدر به سرعت اتفاق میو تموم کنم؟ بیا بیرون، مائده، بیا بیرون... اونر کار

 «ی... البته من زیاد مطمئن نیستم... چون هرگز نمردم!کننمی

 دانست زندگیش به پایان رسیده است. هیچ امیدی نداشت...مائده پشت درخت قوز کرده بود، می

را با چشمان خود دیده بود، دریافته بود که دیگر ترس یا  جنهیچکس نبود که به کمکش بشتابد. وقتی 

 جنشد. نباید در حالیکه مقابل ماند و مثل ترسویی کشته میآن درخت می احتیاط معنایی ندارد. نباید پشت

 مرد...زانو زده بود، می

 کرد، حتی اگر هیچ دفاعی موثر نبود...باید تا دم مرگ از خود دفاع می

قدمی بردارد، مائده برخاست، خدا را در دل یاد کرد و محکم و استوار از پشت درخت بیرون  جنپیش از آنکه 

 آمد...

 چی در توانته نشون بده! ـ هر

خشمگین،  جنکردند، انتظار چنین جسارتی را نداشتند. پرستان با چشمانی گرد به این صحنه نگاه میشیطان

مائده حتی چشمانش . اش، رعدی سیاه بیرون آمدهر دو دستش را بلند کرد، از میان انگشتان بلند و کشیده

 ...را هم نبست، صاف و راست قامت ایستاد

ای که همه منتظر بودند مائده بر زمین بیفتد، رعد سیاه شد، درست لحظهوحشیانه به او نزدیک می ،رعد

قرار  جنای سفید در مقابلش ظاهر شده بود، همچون سپری فوالدین میان مائده و نفرین جرقه ؛متوقف شد

 گرفت...

ه از غیب دانست که باید این سپر دفاعی را کناگهان وجود مائده شروع به لرزیدن کرد، با تمرکز ذهنی، می

توانست آن را رها کند. در آن لحظه، پرتوی طالیی خواست، باز هم نمیظاهر شده بود، حفظ کند. اگر هم می

زده پرتو نورانی را دنبال کرد و در کمال تعجب دید، آمیخت. مائده با چشمانی حیرت مر هرنگ با رعد سیاه د

کردند تقاضا می جنزدند، آنها از پرستان فریاد مینلرزد. شیطا، قفل شده و میجنکه انگشتان بلند و کشیده 

 ...ها و چاقوهای خود را هم در آورده بودند.به آنها بگوید چه باید بکنند. بعضی از آنها حتی تفنگ

را به هم پیوند داده بود، به چندین رشته نور تبدیل شد. پرتوهای سیاه و  جنپرتو طالیی رنگی که مائده و 

و مائده  جنای گنبدی شکل طالیی رنگی در آمدند که قطع کردند و در نهایت به شکل شبکهسفید یکدیگر را 

پرستان در بیرون این قفس نوری مثل یک دسته شغال ایستاده بودند و فریادهایشان را در برگرفته بود. شیطان



عی داشت حیرتش را با صدایی لرزان که س جن .خواستنداجازه دخالت می جنعجیب و نامفهوم بود، گویی از 

 «کاری نکنید، باید خودم بکشمش!»پنهان کند، فریاد زد:

ای در داند چه واقعهرا دید که از حیرت و شگفتی گشاد شده بود. معلوم بود نمی جنهای سرخ مائده چشم

 داد...دانست و این آزارش مینمی جنشرف وقوع است! برای اولین بار، 

را قطع کند. مائده بیشتر تمرکز کرد، با تمام توانش، ترس را عقب راند و جای کرد تا پیوند نورانی تقال می

 آهنگ و اسرارآمیزی فضا را پر کرد...تردید را به ایمان سپرد.  ناگهان صدای خوش

رسید. صدا در گوش مائده آشنا بود. با اینکه چندان در های شبکه نوری به گوش میتک رشتهاین صدا از تک

 دانست که چیست...رای شنیدنش نگذاشته بود، اما خوب میعمرش وقتی ب

 قرائت قرآن...

تر از این صدا را نشنیده بخشامید را به ارمغان آورد، در تمام عمرش هرگز صدایی آرامش ،این نغمه برای مائده

گاه گانه تکیهجوشد نه از بیرون، این صدایی بود که او را با یکرد این صدا از درون خودش میبود، احساس می

 کرد....ناامیدان مرتبط می

الیی با توان بیشتری گویی از طی گرم در وجود مائده رخنه کرد، و نور نبه محض شنیده شدن این صدا، جریا

شمان موجود مغرور شیطانی، آثار ترس و چآمد، و در آن چهره شوم و پلید، در درون قلب مائده بیرون می

رفت، راند و پیش میچرا که جریان نور سفید و طالیی، رعد سیاه را عقب می ؛شدناپذیر دیده میوحشتی وصف

رفت، و او قادر نبود خود را جدا کند یا این درخشش را عقب براند، هیچکاری پیش می جنمستقیم به سوی 

 لرزید...توانست بکند، آشکارا مینمی

چیز، محو شد، گنبد طالیی فرو ریخت، ارتباط  سرانجام نور سفید درست در سینه آن موجود فرو رفت. و همه

طور، مائده روی دو زانو افتاد، انرژی زیادی را صرف کرده بود، دو رعد قطع شد، صدای قرائت قرآن هم همین

 بدتر بود... جناما وضعیت 

، استخوانش در آن ردای سیاه کنده شدبدن منحوسش دچار پوسیدگی و زوال شده بود، پوستش ترک خورد و 

ناظر  ،پرستان با وحشتای خاکستر بر زمین فرو ریخت. شیطانپوسیده، شروع به لرزیدن کرد و همچون توده

 ...بودند

مائده با چشمانش، موجودی دودمانند را دید که به شکلی متزلزل، سعی داشت راهی بیابد ولی در نهایت، در 

 سیاهی شب، گم شد...

فرار  و با سرعت اند، چنان با همکه گویی موجودی عجیب را دیده پرستان جوری به مائده نگاه کردندشیطان

 کردند که گویی هرگز این اشخاص آنجا نیاستاده بودند...



مائده حس کرد، سرش سنگین شده است، حاال دیگر هیچ رمقی برایش نمانده بود، روی زمین افتاد، صورت 

یین افتادن پلک، دیدش را تاریک کرده بودند، هایش که با پاها قرار گرفت و از پس مژهمجروحش روی علف

 اولین پرتوهای طلوع خورشید را دید...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل شصد و یکم

 پلید

ای کرد کرد، نالههای مائده، به آرامی لرزید. با درد شدیدی که در بازو، سر، پا و کل اجزای بدنش حس میپلک

ی رو خونکم چشم گشود. سقفی تیره را باالی سر خود دید. دست راستش را باال آورد، هنوز جریان گرم و کم

که از بازویش روان بود. سعی کرد از جایش بلند شود، که سرش گیج  ینخوکرد و نیز صورتش را حس می

 رفت. چشمانش را روی هم فشار داد و بعد، کمی تالش کرد تا سرانجام، توانست بنشیند.

روی زمین، گرد و خاکی انبوه نشسته بود. نگاهش را به سمت  .نمودروی تختی بود که به نظر بسیار قدیمی می

شد. در این لحظه، کوب شده و هیچ نوری از آن داخل نمیای دید که ظاهرا تختهنجرهدیگر اتاق فرستاد، پ

 دربی که سمت دیگر اتاق بود، باز و قامت بلندی در درگاه ظاهر شد.

نگران »صدای آشنای مهربانی را شنید که گفت:« کی اونجاست؟!»مائده با لرزشی که در صدایش بود، پرسید:

به یاد تصویری « شمایید؟ ولی مگه شما...»حاج سلمان بود. مائده با تعجب پرسید:این صدای « نباش، منم...

 ..دیده بود. خونافتاد که دیده بود، تصویری که از دید ابوالفضل، حاج سلمان را غرق در 

خواست تو فقط چیزی رو دیدی که اون موجود می»در این لحظه، حاج سلمان با عصایش، وارد شد، و گفت:

فقط به قامت کشیده حاج سلمان خیره شد. مائده که ذهنش بسیار خسته بود، « وز نفهمیدی؟ببینی، هن

مجسمه نیدراسیل، من و حامد رو منتقل »مائده با صدایی بسیار ضعیف گفت:« چی شد، مائده؟»پیرمرد پرسید:

نفهمیدم که منشا تمام چطور  ؟کرد، بردمون روی یه تپه، توی شمال. قبال اونجا بودم، خدایا چرا یادم رفته بود

 جن»چنگ به داخل موهایش انداخت و با خشم، دندان روی هم سایید:« ها از اون درخت بوده؟!این بدبختی

 «اونجا بود...

 ـ بعدش چی شد؟

 ـ یه مرد که همراهش بود، همونی که قبال توی کابوسم دیده بودم، حامد رو.... کشت...

 ـ بعدش چی شد؟

 کرد، یه جسم برای خودش ساخت...ـ اون یه جادویی 

 ، صاحب جسم شده؟! اون برگشته؟جنـ 

 ها اومدن... و ما با هم درگیر شدیم...پرستـ بعدش شیطان

 درگیر شدی؟!، جنـ تو با 



ـ من مقابلش ایستادم، بعدش یه اتفاقی افتاد... یه هاله طالیی بوجود اومد، من رو حفظ کرد و اون رو 

 شکست...درهم

توضیح بده، بیشتر توضیح »لرزید گفت:صدایش می هحاج سلمان نگاهی دقیق انداخت و با هیجان، در حالیک

مائده « ابرقدرت رو نابود کنه؟ چرا و چطوری زنده موندی؟! جنبده! چطور ممکنه یه دختر ضعیف، بتونه یه 

حاج سلمان، کمی خم شد و از میان « جیب بود...دونم، خیلی عنمی»توجه به حاج سلمان، آرام زمزمه کرد:بی

مائده سری به تایید تکان داد. حاج سلمان « ها برگشتن؟!پرستشیطان»اش، پرسید:های در هم قفل شدهدندان

 «باهاشون چطور رفتار کرد؟! بگو که زجرشون داد!»با اشتیاق پرسید:

پرست هم توی تهرانه، یه شیطان»گفت:سلمان میمائده ناگهان چیزی به یادش آمد، باید همان لحظه به حاج 

باعث شد من توی ذهنم ببینم شما نیاز به کمک ها رو راه انداخت. اون بود که همون بود که همه این بازی

ای لحظه« دارید و باز اون بود که مجسمه نیدراسیل رو جوری آماده کرده بود که من رو به تپه منتقل کنه...

 «اون ابوالفضل عوضی! اون مرتیکه از اعتماد شما و من سواستفاده کرد...»اد:درنگ کرد و ادامه د

پرست واقعی، یه دونم که یه شیطانمن می»حاج سلمان لبخندی زد و راست ایستاد، سپس به آرامی گفت:

« ...ها زندگیش رو وقف یاری کردن ابرمخلوق جهان کردکسی که سال .خادم وفادار و معتقد، توی تهران هست

دونستید و جلوش دونستید که ابوالفضل پشت این ماجراست؟ این رو میپس شما می»مائده با تعجب پرسید:

 «رو نگرفتید؟!

در یک لحظه، عصایش را به کناری پرت کرد، کمر  .پشت به مائده کرد و به طرف دیگر اتاق رفت ،حاج سلمان

غرور و نگاهی  ازخندی پر با کج .رد و برگشتاش، راست شد، دستانش را در جیب کتش فرو بو شانه خمیده

 «خیلی نادانی که هنوز نفهمیدی!»، گفت:رشرو

من کسی بودم که ذهن تو رو »کرد. سلمان، با صدایی بسیار مقتدر گفت:مائده با تعجب، به پیرمرد نگاه می

فقط به خاطر اینکه روزی به تو معرفی بشم، با اون  ،ها پیشمورد هجوم قرار دادم. من کسی بودم که سال

م بها به دنبال بت چوبی گشتم، فقط برای اینکه ارباپسردایی احمقت طرح دوستی ریختم. من بودم که سال

کشی کردم و با کمی ذهن حقیر تو رو حسرو برگردونم. من بودم که اون بت رو دزدیم و این من بودم که 

. با کمی ضعف تو با اربابم، دونستم چطوری و کجاها، ذهنت رو به چالش بکشمقاطنصحبت درباره گذشته و 

اطالعات سطحی درباره کامرانی، موفق شدم ذهنت رو به کنترل خودم در بیارم. کار سختی بود، ولی من 

 «...صبورم و با تجربه. مردی که این دو خصلت رو داشته باشه از پس هر کاری بر میاد

اما ابوالفضل، اون بود که »قادر نیست نفس بکشد. چطور ممکن بود؟! با صدایی لرزان گفت:مائده، حس کرد 

شد، اون بود که ذهن من رو  جنردپا رو دید، اون ازش خبر داشت، اون بود که توی انباری، مانع تسخیر 

 «کرد...درگیر می



به نظر میاد، مگه نه؟ برای همین اون  آره، آدم بد و ناجوری»انگیز بر لب نشاند و گفت:سلمان، پوزخندی نفرت

برانگیز اون باشه، چه کسی به یه های شکرو کنار خودم دارم، چون تا وقتی رفتار سرد و نگاه مرموز و حالت

 «کنه؟!پیرمرد خمیده ضعیف، شک می

نکه توی انباری، اون از ترس ای»رخش در معرض دید مائده قرار داشت:کوب رفت، نیمبه طرف پنجره تخته

ها قبل، با تعریف و تمجید از تو، در پس ذهن مبادا به تو آسیبی برسه، عجله و اشتباه کرد. چون از مدت

دونستم، فقط به خاطر اینکه، می .احساس نباشهتوجه و بیابوالفضل، این اندیشه رو کاشتم که نسبت به تو بی

طوف و مشغول به اون کنم، تا نتونی حرکات من تونم ذهن تو رو معکنه، میبا اشتباهی که از روی نگرانی می

و نه ارباب خودم، فراهم  دیگه جنبه هر حال، در اون انباری، من فرصتی رو برای یک بینی کنی. رو پیش

تونستم بدون هیچ دردسری تو رو به نزد تو نیاز داشت، اینطوری می خوناربابم به ؛ کردم تا تو رو گیر بندازه

دونم ابوالفضل، چطور به این نتیجه طور نمیهمین .دونم چطوری تونستی نجات پیدا کنیارباب ببرم، ولی نمی

چند، اونقدر احمق  رسید که باید دنبال یه عامل انسانی باشه، ولی دنبال اثری بود و اون ردپا رو پیدا کرد. هر

 «بود که نفهمید، ردپای من بوده...

مائده از روی تخت بلند شده و با پایی لنگ و شکسته، سعی کرد بایستد. حاال چند قدم به طرف مائده برداشت، 

حاج سلمان « دایی و مادرم رو هم تو کشتی؟!»سرانجام، دسته تخت را گرفت و به آن تکیه کرد. با خشم گفت:

مائده با « نه داییت رو من نکشتم. ولی درباره مادرت، با کمک تو تونستم بکشمش...»پوزخندی زد و گفت:

 الی مستاصل منتظر ادامه حرف او بود...ح

درخت نیدراسیل، قابلیت منتقل شدن داره، به »سلمان، دست چپش را در میان انبوه ریشش کشید و گفت:

دونستم که باید مادرت رو توی خونه، گیر بندازم. الزم مکانی که شخص، تصوری کامل ازش داشته باشه. می

خوشبختانه تو راه ورودم رو به خونه باز کردی. اون شب امل پیدا کنم. بود که وارد خونه بشم و ازش تصوری ک

ای که به راحتی بعد منتقل شدم، وارد حیاط شدم و از نقطهخواستم رو بدست آوردم. هر اطالعاتی که می

ذهنت رو به چالش کشیدم. مادرت وارد شد، و بعد شماها با هم حرف زدید، این ایستادم و بتونم، ببینمت، 

کر رو در ذهنت ایجاد کردم که برای دفاع از اون، باید خونه رو ترک کنی و تو اینکار رو هم کردی. خیلی تف

ها در اومدم، روی مادرت، در راه پلهسریع، در بدو خارج شدن تو، به داخل خونه منتقل شدم و درست روبه

تونستی همون کردی، شاید میمیفرو کردم و بعد، توی دستش گذاشتم. اگه یه کم دقت  قلبش چاقو رو توی

ای که تو و دخترداییت وارد شدید، موقع، من رو اون طرف سالن هال، ببینی، که سریع و در همون لحظه

 «رفتم.

چرا؟ چرا اینکار رو کردی، قاتل؟ چرا همسر دوست دوران بچگیت رو کشتی؟ بهش »مائده با خشم پرسید:

ها زندگیم رو صرف پیدا من سال»نای صورتش زد و گفت:سلمان لبخندی به په« تهمت خودکشی بستی؟!

رو فهمیدم. اون به  خلقت کردم، وقتی با ارباب مرتبط شدم، تازه مفاهیم واقعی اجنهکردن و ارتباط گرفتن با 



دنیایی که هدف خدا از خلق انسان، ساختن اون بود. تونست بسازه رو نشان داد، من نمایی از دنیایی که می

دیگه الزم نبود  .کردنمعنی نداشت و همه در یک سطح با عدالتی کامل، زندگی میفقیر و غنی دنیایی که 

کسی برای یه لقمه نون خشک، صبح تا شب جان بکنه، چون هیچ انسانی دیگه زنده نبود! وقتی خدا از روح 

کنیم. برای همینم خودش در کالبد ما دمید، مطمئن بود که ما با اعمالمون، اون روح رو سرکوب و فاسدش می

کنه، کنه؛ این یعنی او هیچ انسانی رو یاری نمیراه نجاتمون رو نشان داد، گفت که گروه ستمگر رو یاری نمی

 «ها، موجودات پست و ظالمی هستن...چون همه آدم

ها تالش کلید رستگاری بودن. کسانی که قرن راهنما و ، اونااجنه ؛ولی راه نجاتی بود»صدایش باال رفت و گفت:

حاال انسان تبدیل شده به موجودی خودخواه که فقط یک هدف داره، آلوده ! کردند تا دنیا رو پاک و مطهر کنن

کنن، کنن، فساد میگن، حق همدیگه رو پایمال میکشن، به هم دروغ میهمدیگه رو می کردن تمام جهان.

خوان، بلکه برای عیش و رای خدمت نمیزنن، قدرت و ثروت رو ببرای ارضای خودشون دست به هر کاری می

ترین وظیفه هر . این مهمنکنه، پس باید بمیرنمی ون، چون خدا هدایتشنشاصالح نمی خوان.نوش می

« دن...یلیاردها ساله که دارن انجامش میم، اجنهپرستان واقعی مخلص و باورمندیه، این چیزیه که شیطان

مائده با تعجب به « کن بشه!نسل بشر، باید به طور کامل ریشه»گفت:صدایش ریز و سرد شد و با لحنی خشن 

 «کشی...به خاطر لذت می ای! یه دیوونه قاتل!تو دیوونه»هایش غرید:کرد، از میان دنداناین پیرمرد نگاه می

 هام، هرگز از رویهام، سالخیهام، شکنجه دادنهیچکدوم از قتل»سلمان، با خشمی غیرقابل وصف، غرید:

خوام از کشتن تو، از هر لحظه زجردادن تو، لذت ببرم؛ خیلی خیلی میل و انگیزه شخصی نبودن. اما االن، می

هوش بودم، من چرا وقتی بی»خواست به جایی محکم، تکیه کند، پرسید:مائده، به طرف دیوار رفت، می «زیاد!

فهمیدم دوما، باید می .شدمت مسرور نمیاوال، اونوقت از دردکشیدن»سلمان پوزخندی زد و گفت:« رو نکشتی؟!

در پای دیشب در اتاق احضار، پنج سال پیش تو چه قابلیتی داری که هر بار، اربابم رو از خودت دفع کردی؛ 

قبر اولین احضارکننده، تو چه قابلیتی داری که تونستی یک ابرانسان رو شکست بدی؟! تو چیزی رو ازم گرفتی 

 مها کشیدم، پا روی تمام نیازهام گذاشتم، عشق و عالقه و وابستگیکردم، ریاضت ها به خاطرش تالشکه سال

مائده با ترس، نگاهی به آن طرف  «، و حاال تو همش رو تبدیل به هیچی کردی...رو با دستان خودم کشتم

را به آن در اتاق انداخت، در باز بود، اما مسافت زیادی تا درب وجود داشت و ممکن نبود بتواند به موقع خود 

 برساند...

هایش را همانند حاج سلمان، از جیب کت، چاقویی بزرگ و درخشنده بیرون کشید. آن را بلند کرد. نفس

کرد، ناپذیر، به او و برق چاقویش نگاه میفرستاد. مائده از ترس و حیرتی وصفحیوانی وحشی، بیرون می

و  ای پر از خشم سر دادخندهبود. حاج سلمان،  های مشکی مائده، آشکارانعکاس برق آن چاقو، در چشم

چند قدم به مائده « این طرز نگاه خیلی برام آشناست، ولی کجا دیدم؟!»کند، گفت:همچون کسی که فکر می

خواست، چند قدم عقب برود، اما سردی گچ دیوار، به کمرش خورد و تر شد، مائده هم ناخودآگاه مینزدیک

 هیچ راه فراری نبود...؛ ترس را به او تزریق کرد



آه، بله، یادم اومد! تو هم درست داری مثل مادرت، پیش از اینکه بمیره، »حاج سلمان با لبخندی شیطانی گفت:

کرد که وقتی به این فکر می .این حرف و اشاره به قتل معصومه خانم، مائده را خشمگین کرد« کنی!نگاه می

و برای نجات دادن او، خطر کرده و آن درگیری  دانست،و او نمی این همه وقت در کنار او بود ،قاتل مادرش

. حاج سلمان که گرفتمی از درون آتش انگیز را تجربه کرده و حامد هم در این راه کشته شده بود،هراس

 «راز اصلیم رو ازت پنهان کنم...کنه، حیفه اگه این حالت رو بد می»گویی این را فهمیده بود، ادامه داد:

بهت زخم  ای نبود که من بهت زدم. من قبال هممرگ مادرت، اولین ضربه»را در هوا چرخاند و گفت:چاقو 

زدم. وقتی پنج سالت بود، این من بودم که پدرت رو به جاده قزوین کشوندم، توی ماشینش، محبوسش کردم، 

تل تمیزی بود، چون هنوزم . قبه ته دره فرستادم که یه تصادف به نظر برسه وزنده سوزوندمش و ماشین رزنده

های آتش، داشت از سر درد، دونی چقدر لذت بخش بود وقتی از بین شعلهنمی گن یه تصادف بوده!همه می

 «کردم...و من نگاهش می کشیدجیغ می

دانست در رگ مائده، منجمد شد، در یک لحظه، با تمام توان، به طرف درب خیز برداشت. با اینکه می خون

داد که اول از آن اتاق خارج شود. بر خالف ممکن است هیچ شانسی نداشته باشد، اما عقل به او دستور می

 ...نکرد. و این عجیب بود فرارشتصور او، سلمان هیچ اقدامی جهت جلوگیری از 

 ،شدها ختم میکه به پله ییاما در آن لحظه، مائده تمام توانش را به پاهایش داده بود که بدود. به انتهای راهرو

ریزی خونپایش به شکلی وحشتناک، ای بعد، مچرسید که ناگهان، برقی را روی زمین تشخیص داد و لحظه

هایی که شکارچیان پهن از همان آهنی، یتدسکرد. بر روی زمین افتاد، و نگاهی به پایش کرد، در یک تله

 های تیز آهنی، در گوشت پایش فرو رفته بودند...کنند، گرفتار شده بود. دندانهمی

در آن کت و شلوار سیاه و آن قد . سعی کردن، تله را از دور پایش باز کند، از آن سو، سلمان از اتاق خارج شد

 ..رسید.به نظر می اجنهتهدیدآمیزتر از و تر بلند و چاقویی که در دست داشت، حتی ترسناک

ریزی خونکرد، اما دست مجروحش، توان نداشت و درد و مائده هیچ شانسی نداشت، باید فورا تله را باز می

قدمی او رسیده بود، مائده توانست، تله  تر کرده بود. سرانجام وقتی، سلمان به چندپایش هم، اوضاع را سخت

های فلزی، جدا شد که باعث شد از درد فریاد مقداری از گوشت پایش هم، همراه با دندانه ؛را از طرفین باز کند

 بکشد.

نکه یه پیرمرد آواره از ایظاهرا یه آهوی فراری به دامم افتاده! راستش بعد »آمیز گفت:سلمان با لحنی مضحکه

« خونه و محوطه اطراف، پر از تله است...االن سراسر این  ؛گذاری کنیموارد اینجا شده بود، ارباب خواست که تله

ها خود را به پایین ها برساند، و بعد باید از پلهخزید تا خود را به پلهمائده، توان ایستادن نداشت، روی زمین می

 ..داد.غلت می



ها فاصله داشت که سایه شوم سلمان، رویش افتاد. سلمان، چاقو را در دست راستش، فقط یک سانت با پله

چاقو را تا انتهای تیغه، در چرخی داد، دست چپش را دور گردن مائده انداخت و او را از روی زمین بلند کرد و 

 .پهلوی مائده فرو کرد..

تروک ساموئل، پیچید. سلمان، بدون کمترین ترحمی، چاقو را فریاد دردآلود مائده، در کل محوطه خانه م

از ضربه قبلی، وارد  تربار کمی پایین کرد. دوباره چاقو را ایناز پهلوی مائده، فوران می خونبیرون کشید، 

پهلویش کرد که مائده بلندتر جیغ کشید. چشمانش تار شد و جهان مقابل دیدگانش، تیره شد. سلمان در کنار 

بیرون کشید و مائده را روی زمین انداخت.  چاقو را« سالم من رو به پدر و مادرت برسون...»زمزمه کرد:گوشش 

 سپس، به اتاقی رفت.

ای بعد، سلمان برگشت، در حالیکه یک گالن، بنزین در لحظه .کشید، به سختی نفس میخونمائده، غرق در 

رش تموم مشرایط اول برگرده. این خونه دیگه عباید همه چیز به »گفت: ی شرورانهدست داشت. با لبخند

طرف سالن  بنزین را روی زمین ریخت، به در و دیوار پاچید و بعد گالن را به آن« شده، درست مثل تو...

« !شهست و حسابی میربازی دهوش بودی، ریخته بودم. یه آتیشبقیه خونه رو وقتی بی»انداخت و گفت:

 دستانش را با لذت به هم مالید.

بازم از خدا کمک »پایین پلکان رسید، با لحنی خشن گفت: بهرد شد و وقتی  هایی بلند از روی مائدهبا قدم

 ای سر داد و رفت.و قهقهه« کنه؟!بخواه، ببین کمکت می

داد. زیادی از دست می خونشنید، هوشیاریش کم شده بود چون دید و نه میحاال دیگر مائده نه چیزی می

 زنده در آتش نسوزد...ضربانش نامنظم شد، از خدا خواست که زودتر بمیرد و حداقل زنده

بیرون کشید، شعله رقصانش  سلمان به درب ورودی رسید، دست در جیب کتش کرد و فندکی طالیی رنگ را

 ...را از نظر گذراند

و بالفاصله، درب را بست و قفل کرد. شعله کوچک فندک، در تماس با بنزین،  ابفندک را به داخل خانه پرت

ها باال رفت و ای بعد، آتشی بزرگ در سراسر سالن ایجاد شد که با سرعت، از دیوار و پلهتشدید شد و لحظه

 یک دقیقه بعد، عمال کل خانه را در حصار خود کشید...

 

 

 

 

 



 شصد و دومفصل 

 چاقو و آتش

 گشت و جسد حامد و آن مرد را سرزنان از خانه در حال سوختن، دور شد. حاال باید به تپه برمیسلمان، سوت

پرستان خائن هم، حتما یه درس گرچه ارباب رفت، ولی حداقل اون شیطان»کرد. با خود فکر کرد:به نیست می

با این خیال لبخندی زد که از دور، توجهش « رس خوب دادم...حسابی ازش گرفتن. منم که به این دختره یه د

قیق نگاهش کرد؛ ابوالفضل دشد. چشم ریز کرد و ه، نزدیک میطبه شخصی جلب شد که با سرعت به آن محو

 بود...

شاگرد خوبی بود، متاسفانه عمر مفید  ؛حتما قبال تعقیبم کرده و به اینجا رسیده، خوشم اومد»با خود فکر کرد:

ها پرید و همچون جانوری وحشی، کمین کرد. ابوالفضل با این فکر، در میان درختان و شاخه« نم تموم شده!او

کسی مانند آن لحظه که  هایش افزود، ممکن نیست هیچدید، به سرعت قدمهای آتش را میاز دور، شعله

هایی به سرعت از مقابل شاخه نشد. ای گرفتارمعجزه بود که پایش در هیچ تله دوید، بتواند بدود.ابوالفضل می

که سلمان، میانشان کمین کرده بود، گذشت. بدون توجه به چیزی، به طرف درب رفت و در دل از خدا کمک 

 ...خواست

 مبادا دیر رسیده باشد...

همچون مار  ؛وی تیغه بود، از میان درختان خارج شدر مائده خونسلمان، چاقو را از جیبش خارج کرد، هنوز 

ها هم بیرون بود. آتش از پنجرهگرفتن با درب ید و به سمت ابوالفضل رفت. او اما به شدت، مشغول کشتیخز

بود، چاقو را بلند کرد که در  یدهسوزاند. سلمان به یک قدمی ابوالفضل رسرا هم میی های چوبزد و تحتهمی

 فرو کند... وکمر ا

روی سر سلمان افتاد. از تعجب و درد سوختگی نسبی، ناگهان یک تخته آتش گرفه، از جایش جدا شد و 

 ...دی کشید که ابوالفضل برگشتیافر

سلمان همچون حیوانی درنده به « پس کار تو بود، مائده کجاست؟»با دیدن چاقو در دستان او با خشم گفت:

ب سکندری رفت و به ور شد، ابوالفضل که انتظار این همه توانمندی از پیرمرد را نداشت، به عقابوالفضل حمله

 درب خورد.

سلمان چاقو را بلند کرد و ابوالفضل، دستش را روی هوا گرفت، درخشش تیغه چاقو، در صورت ابوالفضل افتاده 

. کشیدندکردند، به سختی نفس میدو از بس تقال می اش به او خیره بود، هرسلمان با چشمان درخشنده .بود

« بینیش، توی جهنم!مائده است، به زودی می خونبینی، ی تیغه میی که روخوناین »لبی گفت: سلمان زیر

 کند، سخت در اشتباه بود...کرد با گفتن این جمله، ابوالفضل را ضعیف و ویران میاگر سلمان فکر می



ابوالفضل با خشم، فریادی کشید، یقه سلمان را گرفت، دستش را پیچاند به نحوی که صدای شکستن استخوان 

بعد ابوالفضل او را محکم به درب کوبید که از این برخورد، درب چوبی شکست  .د قاتل، شنیده شددست پیرمر

 و سلمان و ابوالفضل، هردو روی زمین افتادند...

ها، و نیز آن گرما و حرارت وحشتناک، کامال کشید، صدای سوختن دیوارها و چوبآتش از هر طرف زبانه می

 ...ه سرعت برخاستب گر جهنم بود. ابوالفضلتداعی

از میان آتش،  کتف چپش آتش گرفته بود، با دست، چند ضربه به آن زد تا خاموش شود و خاموش شد.

 اش رسیده بود.متریافتاده بود و آتش در یک میلی جان، بیهاچشمش به بدن مائده افتاد که باالی پله

ولی او نیفتاد و با خیزی بلند خود را  شکستند سوخته، زیر پایشهای نیمهپله .ها هجوم بردسریع به طرف پله

رگشت و ب یبه طبقه باال رساند. سریع مائده را روی دو دست بلند کرد، آتش راه نفس او را بسته بود، به سخت

هوش بود، چندانی تا زمین نداشت، اما با وجود مائده که در آغوش او بی اند. فاصلهختهیها کامال فرو ردید پله

راهرو، های آتش به شکلی شیطانی از سقف و حتی از کف دشواری بود. اما چاره دیگری نبود، شعله پریدن کار

 کشیدند...میزبانه

یک ثانیه بعد، بر روی دو پا، . پایین پریدی عقب رفت، و به حلو دوید و مابوالفضل، زانوهایش را خم کرد، قد

دستش را حفاظ مائده کرده بود  نکرد. به طرف درب پیش رفت،فرود آمد. زانوهایش درد گرفتند، اما توجهی 

 ..این رو دستانش کامال سوختند. تا آتش به او آسیب نزند. از

سلمان، که گویی کمرش شکسته  .سلمان، بر پایش چنگ انداخت چنگال استخوانیبه درب رسیده بود، که 

« تونی من رو بکشی...نمی اری، من بزرگت کردم!ذمن رو تنها نمی ،تو»:نالیدتوانست تکان بخورد، بود و نمی

کشم، ولی مجبور نیستم جونت من تو رو نمی»ابوالفضل با خشم پایش را از دست سلمان بیرون کشید و گفت:

 ...و با سرعت از خانه خارج شد« رو نجات بدم...

خواست فریاد بزند و از خدا های سرخ آتش او را محاصره کرده بودند، نالید، شعلهسلمان، روی زمین از درد می

 کرد، زبانش قادر نیست نام خدا را ببرد...کمک بگیرد، اما حس می

آخرین لحظات زندگیش، یک هزارم عذاب سوختن در آتش  ور ساخت، درآتش به بدنش رسید و آن را شعله

 ...را تجربه کردجهنم 

تصویر دوستش، مجید جاوید، معصومه  ؛از مقابل دیدگانش، تصاویر همه کسانی که کشته بود عبور کردند

پرست که قصد یک پرستار، یک شیطانخانم، نگهبان موزه، یک روحانی، یک خانم چادری، یک دختر بچه، 

 عشق زندگیش... جان تنهاو در نهایت، تصویری کامال واضح از بدن بیتوبه داشت، 

 .سوخت که خودش ایجادش کرده بود..سرانجام او در آتشی می



شد. ابوالفضل، وقتی به محوطه رسید، مائده را روی زمین ، داشت خراب میاربابی سقف فرو ریخت و عمال ملک

 داشت... شدیدی ریزیخونگذاشت. خوشبختانه نسوخته بود، ولی 

 ....زد، یا حداقل ضعیف مینبض نداشتدستش را روی گردن مائده گذاشت، 

زد، اما موبایلش، بیرون کشید، باید به اورژانس زنگ می خواست، موبایلش رابا حالی مضطرب، از خدا کمک می

 آنتن نداشت...

 کرد...اش را حفظ میکرد، باید خودش آخرین دارایی زندگیبه ناچار باید به خودش تکیه می

د و دو کف دستانش را روی قفسه سینه مائده گذاشت. پشت سر هم فشار وارد انگشتانش را در هم گره کر

 شد.اما هیچ تغییری ایجاد نمی« تونی بمیری!نفس بکش! نفس بکش، نمی»زد:کرد و با تمام توان، فریاد میمی

و دوباره « خدایا، خودت کمک کن!»در نهایت، ابوالفضل سر به آسمان بلند کرد و با چشمانی اشکبار، فریاد زد:

مشغول شد، با تمام توان، سعی داشت مائده را در دنیا نگه دارد. اما هیچ تغییری حاصل نشد، انگار که در 

 خوابی عمیق فرو رفته بود...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل شصد و سوم

 ایستگاه آخر

دید، او را نمیداد. کامال تنها بود، کسی مائده با صورت روی زمین افتاده بود، به صدای سکوت گوش می

هیچکس نبود، اما کامال یقین نداشت که تنهاست. مدتی بعد، و شاید همان لحظه، به نظرش رسید که باید 

دراز به دراز، روی صورت. بنابراین وقتی دست به بدن  ،زنده باشد، فکر کرد خیالی بیش نبوده، خوابیده بود

خود کشید، حیات را احساس کرد. و چون از زنده بودن خود اطمینان یافت، برهنگی خود را هم احساس کرد. 

دانست چیزی رفته توجهش جلب شد. نمیفکر کرد باید در خلوت خود باشد، و این او را نگران نکرد، اما رفته

 بیند...چشم گشود و یقین پیدا کرد که می بیند یا نه،می

ای قرار داشت، در هوایی که پیشتر تجربه نکرده بود. در این بخار بزرگ و انبوه، نه کنندهدر مه غلیظ و خیره

تنها چیزی مخفی نبود، بلکه همه چیز هم پیدا بود. زمینی که روی آن افتاده بود، نه سرد بود و نه گرم، با این 

ای بر بدنش نبود، اثری از ضربات چاقوی سلمان شت، ولی خالی بود. برخاست و نشست، صدمهحال وجود دا

پایش  شد.اش ایجاد کرده بود، یافت نمیروی گونه جننبود، صورتش را لمس کرد، دیگر اثری از خراشی که 

 هم سالم بود و هیچ دردی نداشت...

ای آرام که تکرار دایی برخاست. صدایی بود چون ضربهگرفته بود، ص از هیچستان ناکجایی که اطرافش را فرا

در آن  سفید رنگ بار، آرزو کرد کاش برهنه نبود. به زحمت سرش چرخید و رداهاییشد. برای نخستینمی

نزدیکی مشاهده کرد. یکی برداشت و به تن کشید. بسیار نرم و تمیز و گرم و سبک بود. در حیرت بود که این 

 ..؛ درست در آن لحظه که آرزو کرده بود.ها از کجا آمدلباس

گنبدی بزرگ  .دیدکرد، چیزهای بیشتری میبرخاست، ایستاد. اطراف را از نظر گذراند. هرچه بیشتر نگاه می

آمد. جز حرکت به نظر میشاید قصری بود. همه چیز ساکت و بی، درخشیدای در نور خورشید میو شیشه

رسید خود روی پاشنه آهسته چرخید، مکانی بود که به نظر می آمد.مه می صدایی ناآشنا و غریب که از میان

کرد. جایی بود به اندازه تاالری بزرگ با سقفی روشن و بلورین. کامال را در برابر چشمان مائده، مکشوف می

 خالی، و مائده تنها بود، به جز...

یک نوزاد تازه متولد شده، و عریان روی  مانندکرد. موجودی کوچک، به گوش داد، منبع صدا را جستجو می

شد. برای نفس گر از چشمان سرخش پراکنده میزمین دید. پوستش تیره، زبر و خشن بود، نگاهی غارت

خواست نزدیک کرد. از این موجود ترسی مائده را فرا گرفت، کوچک، ضعیف و مجروح بود. نمیکشیدن تقال می

توانست آن را لمس هسته پیش رفت. به زودی آنقدر نزدیک شد که میخود نهیب زد و آ هشود، با این حال ب

کرد، کمکش کند، با این حال، توان اینکار را نداشت. احساس کرد ترسویی بیش نیست، باید او را نوازش می

 شد که آن را لمس کند...کرد، ولی حریف خود نمیمی



 تونی بکنی...ـ کمکی نمی

های دور، اما هنوز هم گرمایش را در خاطر داشت. این صدای شنیده بود، سالها پیش مائده این صدا را سال

های ها، درست مانند چشمترین چشمقد بلند، کشیده با مشکیمجید جاوید، آمد. پدرش بود که به سویش می

ائده نگاهی از سر مهر به م« مائده!»آغوش گشوده بود: و تن داشت به رنگ سفید بر ،مائده، و ردایی باشکوه

 «انگیزی هستی، شجاعی، دختر شجاع من؛ بیا قدم بزنیم...تو دختر شگفت»انداخت و ادامه داد:

هیچ حرفی به راه افتاد. از موجود خموده هراسناک و مجروح عبور کردند و زده دنبال پدرش بیمائده، حیرت

بر نیمکتی که زیر آن سقف بلوری بلند قرار داشت، نشستند. مائده به پدرش نگاه کرد، و آن حالت موقر و بینی 

ها گونه بود که در عکس؛ همه چیز همانخود داشت درهایی از رنگ سفید کشیده عقابی و ریش سیاهی که رگه

 ...دیده بود.

مائده با لحنی « خب، بله، من مردم!»به یقین جواب داد: آقای جاوید« ولی... شما که مرده بودید!»مائده پرسید:

آه، این هم »لبخندی عریض بر لبان خود نشاند: شپدر« پس منم مردم؟»که هیچ هراسی در آن نبود پرسید:

ای به هم نگاه لحظه« کنم...ایه، نه عزیزم؟ اگه راستش رو بخوای، من اینطور فکر نمیئلهبرای خودش مس

 همچنان لبخند بر لب داشت.آقای جاوید، کردند، 

 من نمردم؟! یـ یعنی چی؟ یعن

 ـ به نظرم، نه!

خب، ولی »گفت: روی پیشانی کنار زد تا شاید بهتر بتواند فکر کند. سپس ازمائده دستی باال برد و موهایش را 

پدرش پاسخ « و کشت!ر باید مرده باشم، نتونستم از خودم دفاع کنم. یعنی منظورم اینکه، سلمان، اون من

شادمانی « هم سعی کرد، انجامش بده و تو همه چیز رو تغییر دادی... جنو به نظرم اینکاری بود که اون »داد:

 شد.، از نگاهش خارج میعظیمی چهره او را فرا گرفته بود، شوق چون برقی مدام

 ـ لطفا توضیح بدین...

 دونی...ـ ولی خودت تقریبا می

 ـ اجازه ندادم به من غلبه کنه، سعی کردم بدون زاری و التماس کردن، بمیرم...

 ـ خب، بله، ادامه بده...

 تمومه؟! جنـ یعنی چی؟ کار اون 

 ...یـ بله، اون رو نابود کرد

 ـ ولی چطور؟



 رفت و همراه با دودی سیاهگوشه چشم به آن موجود کوچک خزنده نگاهی کرد، بدنش تحلیل می ازمائده 

« اون چیه؟!»زد. با دست آن موجود را نشان پدرش داد و پرسید:هایش بیرون میاز جراحتای تیره خونرنگ، 

مائده « هش بکنیم...تونیم کمکی بچیزی که از دسترس ما خارجه، نمی»بسیار مختصر پاسخ داد: آقای جاوید

 «شه، من چطوری تونستم؟!ولی آخه، اون موجود از من قویتر بود، اون... باورم نمی»دوباره به موضوع برگشت:

بیار اعمال اون  به پشت سرت بنگر، خاطراتت رو مرور کن، به یاد؛ دونیهمه چیز رو میدونی، ـ خودت می

 به یاد بیار!رو؛ جهل و حرص و ظلم اون رو، نفرت اون رو  جن

اش، اطراف را بکاود. مکانی که در آن نشسته بودند، واقعا جای مائده در فکر فرو رفت. اجازه داد نگاه خیره

عجیبی بود، مائده و پدرش و آن موجود مجروح، تنها کسانی بودند که در آنجا حضور داشتند. بعد ناگهان، 

 «چون انتخاب کردم که بهش غلبه کنم...»آنکه زحمتی به خود بدهد، جواب بر لبش جاری شد:بی

نفرت او از تو، زندگی تو را  .ـ درسته، تو انتخاب کردی که به او غلبه کنی و او اراده کرد که به تو حاکم بشه

 کشید...مثل افساری به سمت خود می

م، من به او محتاجم کردفکر می ؛ایهکردم، جور دیگهکرد، فکر میـ او زنده بود، تا وقتی از ترس من تغذیه می

 و نه اون به من...

خواست تو نمی جنای بودی که ـ اما کامال برعکس بود، مائده. او به شدت به تو محتاج بود. تو احضارکننده

نسل انسان، روح خلق شده الهی خودش رو از های ناگفتنی و نفرت ن تبهکاریاواش باشی. با احضارکننده

ها با وسوسه و یا به خواست اون انجام شده بود، و تمایل هایی که در طی قرنقتل .شکننده و ضعیف کرده بود

اش یک فرد پلید باشه و تو پلید نبودی، پس سعی کرد پلیدت کنه و وقتی نتونست، شدید به اینکه احضارکننده

، بیش از تمایل شدیدی برای کشتن تو پیدا کرد. آنچه که تو پنج سال پیش از خودت در مقابل او نشان دادی

دانست که قدرتی ورای قدرت او دانست، مطالقا هیچ چیز! نمیجاهل بود، هیچ چیز نمی جن. بود شانتظار

این قدرت رو هیچکس دسترسی نبوده و  ن کمک کرده.اوچه ظلم و جنایت کنه به وسعت  وجود داره، و هر

؛ و این حقیقت انسان واقعیست ،نیست، مگر کسی که ایمان به خدا داشته باشه و قلبش با محبت آشنا باشه

کرد قویتر خواهد شد. مادرت رو کشت میر گرفت، چون فکو تو ر خونهرگز درک نکرد.  جنحقیقتی که اون 

ی که از قلب تو بیرون میاد، آلوده به حس انتقام باشه، و این خوناست خوتا نفرت رو در قلب تو وارد کنه، می

 خورد.ی بود که بدرد او میخون

 شکنه؟! مگه من قویتر از اون بودم؟ب مر هشم، چرا روح من، تونست روح اون رو دـ باز هم متوجه نمی

کنه ها رو تحمل میخدا، سختیـ فرقی هست بین روحی که نفرت رو در آغوش گرفته و روحی که با ایمان به 

پذیره و شکل و غالبی محکم پیدا درست مثل آهنی که حرارت باال و ضربات چکش رو می ؛شهو آبدیده می

 ترش کرده.کنه، پیروزی همیشه با چنین روحیه، روحی که ضربات، محکممی



چیزی که »لبخندی گفت: مائده همچنان سکوت کرده بود و منتظر بود تا پدرش حرف بزند. آقای جاوید با

، به قلمروهای ناشناخته زیادی در ذهن سفر کردید و به اینجا رسیدید. جنباید بدونی، مائده اینکه تو و اون 

ای به آن موجود با دست اشاره« منتهی یکی با روحی بدون هیچ جراحتی و دیگری، با روحی مجروح و حقیر...

 سیاه از او باقی نمانده بود.ای ناالن کرد که حاال دیگر چیزی بجز لکه

رو احضار کردی، رشته حیات تو رو دوگانه کرد. بخشی جن که دونی وقتی االن دیگه می»آقای جاوید ادامه داد:

از وجودش با وجودیت اعمال تو گره خورد، اما اگر از عاقبت بازی با زندگی تو و توانایی روحی تو با خبر بود، 

کافر باشه و شاید هم دست به جن  تونست یهاومد و اگه هم اطالع داشت که دیگه نمینمیهرگز به سراغت 

ترین شگفتی تاریخ بود، این رابطه دو سره، و اختالط دو سرنوشت با هم؛ خیلی زد. این بزرگجنایت نمی

ای از روح الهی زهبا تمام تواناییش به تو حمله کرد و ناگهان چیز عجیبی رخ داد؛ روح تو که آمی جن. هعجیب

های فراوان، کدر شده بود اما تاریک نه، قدرتی از خود نشان داد رو در خودش داشت و بعد از تحمل مشقت

 ازش که ورای تصور او بود. دیشب او خیلی بیشتر از تو وحشت کرد، تو مرگ رو پذیرفتی، و حتی با آغوش باز

رو کرد.  شنظیرت کار خودبود. شهامت تو و شجاعت بیهرگز قادر به انجامش ن جناستقبال کردی، کاری که 

خواست بدون لیاقت جهان رو تصاحب کنه، روح او پیروز شد. و با اینکار، موجودی نابود شد که می هروحت ب

 «های خود از هیچ جنایتی روگردان نبود.در برابر هیچکس جز خودخواهی نداشت و برای رسیدن به هدف

ولی »ای بیش نبود، در اینجا امکان نداشت حساب وقت را نگهدارد:شد، شاید هم لحظه مائده مدتی در تفکر غرق

موفق نشد تو رو بکشه، به نظرم »آقای جاوید، گفته او را تصحیح کرد:« سلمان تونست به راحتی من رو بکشه!

و کوچک جلوه هایی که توی این راه کشیدی رخوام رنجتونیم به توافق برسیم که تو نمردی، گرچه نمیمی

ها آرزوی دیدن به چشمان پدرش خیره شد، چشمانی که سالمائده « بدم، قطعا خیلی سخت گذشته...

 «کنم خیلی حالم خوبه. راستی کجا هستیم؟من حاال احساس می»شان را داشت:دوباره

تا « هستیم؟کنم! به نظرت کجا بخواستم این سوال رو از تو خب، می»پدرش هم به اطراف نگاه کرد و گفت:

تواند جواب این سوال را بدهد. آهسته دانست، حاال دریافت که میوقتی او نپرسیده بود، مائده چیزی نمی

آقای جاوید با تمام وجود خندید و « ، فقط فرقش اینکه خلوت به نظر میاد.ستشبیه حرم امام رضا»گفت:

به نظر شما کجا »نی متعجب پرسید:مائده با لح« اگه اینطوری باشه که خیلی خوبه! ،دخترجان»گفت:

بینه که الزمه ببینه، چیزی رو اینجا، هرکس چیزی رو می»آقای جاوید با لحنی مهربان پاسخ داد:« هستیم؟

 «بینی از چشم من پوشیده است...بینه که با اعمالش ساخته. آنچه تو میمی

شما با سلمان »پرسید:داشت که باید میمائده معنای این حرف را درک نکرد، در این لحظه سوال مهم دیگری 

آمد. به نظر کمی هراسان می« آه، بله...»با این سوال، لبخند از صورت آقای جاوید گریخت:« دوست بودید؟

کرد پدرش از شادابی فاصله گرفته و اکنون سخت سست به برای نخستین بار احساس می« خب؟»مائده گفت:

 آید.نظر می



تونی من رو به دلیل اینکه نتونستم تونی من رو ببخشی؟ میمی»قای جاوید نشست:اندوهی عمیق بر صورت آ

حقیقت رو برای تو ثبت کنم تا یه روزی بهش برسی، ببخشی؟ برای اینکه به تو اعتماد نکردم؟ مائده، دلیلش 

خوام؛ ذر میترسیدم تو هم اشتباه من رو بکنی. از تو عترسیدم تو هم مثل من سقوط کنی. میاین بود که می

درباره »مائده از صدای لرزان پدرش تعجب کرد، پرسید:« همین دیشب فهمیدم که تو از من خیلی بهتری...

 «، رویای یک انسان ناامید!اجنه، قدرت اجنه»آقای جاوید، زیر لب گفت:« کنین؟چی صحبت می

 ن...هست ـ ولی اونا واقعی

مهلک! و من همون انسان احمقی بودم که گرفتار دام مهلک شد. ها یک دام ـ واقعی و خطرناک، و برای احمق

 کنم... شدونی دیگه دلیلی نداره که ازت پنهانولی تو نشدی! می

 گین؟!دونین که به من نمیـ مگه چی می

مائده با اطمینان « یعنی من بهتر از سلمان بودم؟»ار پرسید:بناگهان پدرش برگشت و با چشمانی اشک

ن چه حرفیه؟ شما یه خیریه ساختین، همیشه به مردم کمک کردین، هرگز حق کسی رو پایمال البته، ای»گفت:

 «تر، شما هیچکس رو به قتل نرسوندین...نکردین و از همه مهم

دونی که من وقتی بچه بودم، دونی، نمیتو همه چیز رو نمی»آقای جاوید، لبخند تلخی بر لبش نشاند و گفت:

یه بچه. توی تابستون و زمستون، باید پای پیاده  ایشی کار سختیه، به ویژه برفروفروش بودم. دستدست

ریزه اعتنا التماس کنی که چیزی ازت بخرن. توی تابستون کل تنت عرق میوایسی و راه بری، به رهگذرهای بی

شه. ردتر میتر و سبنده. ولی بدتر از همه، قلب انسانه که از سنگ سختو توی زمستون، مغز استخونت یخ می

کنه. شب با شکم گرسنه توی کنی و خشم و نفرت از اونا، وجودت رو پر میاعتنایی مردم رو لمس میچون بی

فروشی رو جمع کنن، سخته. سخته که به خاطر ها بساط دستیه دخمه خوابیدن سخته، ترس از اینکه پلیس

و خندان، سوار ماشیناشون از جلوت رد  غذا، تا کمر توی سطل زباله خم بشی و مردمی رو ببینی که شاد

قوه ها زیر نور چراغشن. سخته که حسرت یه روز مدرسه رفتن رو داشته باشی، سخته که مجبور باشی، شبمی

 «درس بخونی تا شاید بتونی یه روزی برای خودت کسی بشی...

اشته بشه که نکنه خدایی نیست؟ کم بذر این در دل کاینا کافین تا کم»چند لحظه درنگ کرد و بعد ادامه داد:

کنه و توجهش رو ها آدم رو ویران میکنه؟ چرا رهامون کرده؟! این سوالیا اگه هست، چرا توجهی به ما نمی

 «ترین لحظات زندگیت حس کنی....تونی در تاریککشونه که وجودشون رو میبه موجوداتی می

بست و  آقای جاوید چشمانش را« کرد؟نرم میشکالت دست و پنجه مسلمان هم با این »مائده پرسید:

خونه به دنیا اومد. ظاهرا مادرش یه زن وضعیت اون بدتر از من بود. اون یه بچه یتیم بود که توی یتیم»گفت:

دار هم شده. مادرش بدو تولد اون، مرده بود. اسمش رو بدبخت بوده که فریب یه هیوال رو خورده و ازش بچه

ای بزرگ شد که جز خشونت و تباهی، خونهبراش انتخاب کردن. سلمان، توی یتیم هم مسئولین پرورشگاه



من و اون توی چیز دیگری توش نبود. اینطور که خودش برام تعریف کرد، سرانجام از اونجا با مشقت فرار کرد. 

ی کار نداشتیم تر بودم. کنار همدیگه وقتکوشتر و من از اون سختکردیم. اون از من باهوشیه محله کار می

دو پسر باهوش با ومد، بهترین لحظات کودکیم رو با او گذروندم. اخوندیم. گاهی به خونه ما میدرس می

فروشی رو رها کرد . وقتی نوجوون شده بودیم، دستاستعدادی کامل که شرایط اونا رو در منجالب کشیده بود

فهمیدم دامداری پوششی بوده برای محل جلسات  و توی یه دامداری مشغول به کار شد. البته بعدها بود که

 «...کردن. و سلمان یکی از اونا شدپرستی که توی ایران فعالیت میهای شیطانفراماسونری، فرقه

پدر ما، من و خواهرم مریم، کارگر نظافتی ساختمان بود. هر از گاهی »آقای جاوید بعد از کمی سکوت گفت:

سالش بود ولی دوست داشت به خانواده کمک کنه. درست برعکس من،  وازدهرفت، دمریم هم همراهش می

وقت پولی، هر  کردم و هرکردم برای خودم میهر کاری می نم؛من همیشه دوست داشتم به خودم کمک ک

کردم تا درس بخونم، ، خرج کتاب و دفتر میداشتمتوانستم بدست بیارم، برای خودم برمیچقدر هم کم، می

رفت تا یه گوشه کار رو بگیره. توی اون می. ولی مریم همراه پدرمون روزی برای خودم کسی بشمشاید یه 

کرد که پسر کثیف و پستی داشت. گویی این پسر، مریم رو دید و تبه زندگی میرساختمان، یه قاضی عالی

تونیم یم که کجا میکردهوس اعمال پلیدی به سرش راه یافت. دو روز کامل، دنبال مریم گشتیم و باور نمی

جان بود و بابت شوک شدیدی که بهش پیداش کنیم. ولی توی همون کوچه، پیداش کردیم. در حالیکه نیمه

 آقای جاوید نتوانست ادامه بدهد.« وارد شده بود، در حالتی فرو رفت که هم علیلش کرد و هم...

در واقع هیچ چیز از خانواده پدری خود ای داشته، داد، هرگز نشنیده بود که عمهمائده در سکوت گوش می

هیچگاه شاید هم اصال  تجربه کرده،باری را دانست که پدرش این چنین وضعیت فالکتدانست و حتی نمینمی

مدارک کافی وجود داشت که ثابت کنه، پسر اون »برایش مهم نبود که بداند. سرانجام آقای جاوید ادامه داد:

. بشهاش رای داد تا مانع یک رسوایی رتبهولی دادگستری، به نفع قاضی عالی .قاضی به خواهر من تعرض کرده

سوخت. دختر شادابش در بستر بیماری، هر روز و هر ساعت مقابلش و حاال پدرم در آتش انتقام و حسرت می

سوهان روحش شده بود. پدر بیچاره من در پی انتقام بود و هم قاضی و هم سوخت و مثل شمع میبود و 

مادرم از ، در زندان خودکشی کرد. هشبو تاوان داد، قبل از اینکه به چوبه دار کشیده  ،رش رو کشتپس

خودگذشت تا خرج درمان مریم رو فراهم کنه. اونقدر کار سخت کرد تا اینکه سرانجام مریض شد و مرد. به 

 «دم...و من از اینکارشون خشمگین بو ،خاطر مریم همه چیزش رو رها کرد، درست مثل پدر

ترین گناه دنیا را بر عهده گرفته بود. اکنون به گویی بزرگ انگیز شد،حزنلحن آقای جاوید اندوهناک و 

استعداد درخشانی داشتم، باهوش بودم، کارم در حد نبوغ بود که تونستم با اون »کرد:ها نگاه میدوردست

خواستم بدرخشم، بار بگریزم، می ت نکبتخواستم از اون وضعیشرایط، مهندسی دانشگاه شریف قبول بشم. می

 «خواستم.افتخار می



ام رو دوست داشتم، اشتباه نکن، خانواده»مائده دهان باز کرد که چیزی بگوید ولی آقای جاوید مانع شد و گفت:

خیلی زیاد، و برای من چی مونده بود؟ یه خواهر علیل که حتی قادر نبود آب دهانش رو جمع کنه و قورت 

کوه خرج و قصد و قرض و وام. پدر و مادرم رو دوست داشتم، خواهرم رو دوست داشتم، ولی خودخواه  هیبده و 

گم، تونه بفهمه من چی میای خودخواهی در او نباشه، نمیتر از تو، مائده؛ اون کسی که ذرهبودم، خودخواه

 «واه نباشه؟طلب و خودختونی به من نشون بدی کسی رو که جاهولی کجاست این آدم؟ می

جمله آخر را با صدایی نسبتا بلند ادا کرد، واضح بود که تحت فشاری شدید قرار دارد. مائده همچنان در سکوت 

به این ترتیب، وقتی مادرم مرد، میراثی سنگین »کرد. آقای جاوید ادامه داد:به داستان تلخ پدرش گوش می

اه رو ترک کردم، به محله فقیرنشین برگشتم، در برام گذاشت، مسئولیتی بزرگ بر گردن من نهاد. دانشگ

کنم، حس بست هستم و دارم عمرم رو تلف میکردم در بنحالیکه عصبانی بودم و اندوهگین، احساس می

بره و باز از خودم پرسیدم، آیا رم، لذت میکنه و از اینکه دارم هرز میاز باال ریشخندم می هکردم خدا دارمی

رسید که دنیا برام به سر اومده، به نظرم می، چرا برای من چنین سرنوشتی رو نوشته؟! وجود داره؟ اگه هست

 «پیدا شد...دوباره و بعد... سر و کله او 

تونی تصور کنی افکارش چه تاثیری سلمان، نمی»آقای جاوید، مستقیم به چشمان مائده خیره شد و ادامه داد:

کش، فقط های متجاوز و حقنوعان خود، انسانتوجه به همهای بیروی من گذاشت، آتشم زد، مائده! انسان

گاه و بهترین کشتی برای هترین تکیهبهترین و کاملترین موجودات این دنیا بودند و ب اجنهالیق مرگ بودن. 

بودیم. البته، من کمی هم وسواس رسیدن به رستگاری، سلمان و من، رهبران شکوهمند این تحول عظیم می

ها نشستیم و ساعتگیری با شیاطین، روی آیات قرآن میاومد وقتی برای ارتباطداشتم. وجدانم بدرد می

های داد. و من خودم رو با عدلهو کتاب دعا، آزارم می تربت کربالی به احترامخوندیم و یا بیوردهای عجیب می

خطر کنم، صدها نفع مضاعف نصیبم خواهد  ه، و اگهرسید که چه خوبکردم. به نظرم میمنطق توجیه میبی

 «...م، پدر و مادرم رو برگردونم یا حداقل مریم رو شفا بداجنهخواستم با کمک شد. در ذهن خودم، می

کنم، نظر بود. فکر میاتفاقا درباره هدف آخر، سلمان هم با من هم»ند تلخی روی لبش نشست و ادامه داد:لبخ

ینم ما، یعنی من و سلمان و مریم از کودکی با هم بودیم و سلمان از همون بکنم، مییعنی وقتی خوب فکر می

سی بود، چون مریم در اون وضعیت، احساس نبود و این عشق ورای شهوت و ارضای جنموقع نسبت به مریم بی

ای از او دیدم که سلمان با چه صبر و حوصلهکشید نداشت، ولی میفرقی با یک جسد که فقط نفس می

 «!شدم که چه دوست خوبی دارم، خوشحال میکرد حتی بهتر از منپرستاری می

آیا در اعماق قلبم »دامه داد:مائده در فکر فرو رفت، اما هیچ نگفت. آقای جاوید پس از کمی درنگ، باز ا

ها و رویاهاش تا کجا پیش بره؟ فکر رسیدن به خواستهای دونستم سلمان چه جور آدمیه و حاضره برمی

تونستیم با شیاطین ارتباط بگیریم، هایم رو بسته بودم. اگه می، ولی چشمشناسمکردم که اون رو میمی

 «...کردم و تاوانش رو مریم پس داداه میشدند. اما اشتبرویاهای من به واقعیت بدل می



یه شب »اش خارج شد، تمام وجودش از درد لبریز شد و با لحنی مغموم گفت:ای اشک از چشمان مشکیقطره

نفس افتاده بود، خودش رو به من رسوند و گفت که موفق سرد زمستونی، سلمان در حالیکه از هیجان به نفس

هم خوشحال شدم و درباره اینکه اون موجود چه چیزهایی بهش گفته، صحبت ارتباط بگیره. من  جنشده با یه 

تونه همه دنیا بهش نشون داده که می جنکردیم. سلمان ناراحت و در عین حال خوشحال بود. بهم گفت که 

اشت، رو نابود و بعد از اول بسازتش تا اصل خلقت رو اجرا کنه. ولی برای اینکار به کمک یک خادم وفادار نیاز د

بهش گفته بود که خادم وفادار نباید هیچ وابستگی و هیچ  جنسلمان دوست داشت خادم وفادار باشه، اما 

، برقی عجیب در چشمانش بود، چشمانی که حاال احساسی در وجودش داشته باشه. و اینجا بود که نگران شدم

 جنتونه نظر ت و تنها راهی که میسلمان ادامه داد و گفت که عاشق مریم بوده و هس متعلق به خودش نبود.

بهم گفت تونه پا روی عواطفش بذاره. خواست خواهر من رو بکشه. رو به خودش جلب کنه، اینکه ثابت کنه می

به خدا قسم که سعی کردم جلوش رو بگیرم، با تمام توانم باهاش درگیر شه. این به نفع مریمه، زودتر راحت می

آورده بود و من رو زخمی کرد، قبل از اینکه بتونم خودم رو به او برسونم، به شدم، ولی سلمان با خودش چاقو 

آمیز، جلوی گردن اون رو برید. بعد در برابر چشمان متحیر من، بالین مریم حمله کرد و در یک حرکت جنون

کردم، حاال زد که من خودم رو مخلص خندید و داد میکرد و میزمان گریه میلرزید، همدر حالیکه می

 «وفادارم!

حاال اون به یه موجود خطرناک »آقای جاوید، با آستین آن ردای سفید، اشک چشمانش را پاک کرد و ادامه داد:

توان از کف « جان روی زمین افتاد.های مادرم، بیها و تالشتبدیل شده بود و مریم... بعد از اون همه مراقبت

مائده خواست پدرش را دلداری بدهد، ولی حس کرد این گریه برای  داد و با صدای بلند گریستن آغاز کرد.

 سبک شدن او الزم است. پس در سکوت منتظر شد تا خود او آرام شود.

خب، سلمان فرار کرد. جنایتی کرده بود که خودش هم از بابتش در رنج و »سرانجام آقای جاوید، ادامه داد:

باشم و به فکر انتقام باشم اما وقتی شرایط رو بررسی کردم، دیدم سلمان خواستم ازش متنفر عذاب بود. من می

تنها مقصر قصه نبوده و تقصیر اصلی به گردن خود منه. منی که خدا رو فراموش کردم و در طلب رستگاری 

ش، اطلبانههای جاهبه شیطان و نیروهای تاریک روی آوردم. سلمان رفت، در پی رویاهای پوچش، در پی خواسته

هایی که وجودش رو در کودکی به سنگ سرد تبدیل کرده برای یافتن قدرت سیاه برای آزار و اذیت انسان

کردم. گریخت، کردم، کمکش میبودن. در بدست آوردن این رویاهای تاریک، من هم سهیم بودم، تشویقش می

ناه زندگی کنم، با اندوهی آموختم که با احساس گهمان روزی که من مشغول دفن خواهرم بودم و باید می

 «ای نداشت. درست مثل تو، مائده...انگیز و شرمی که دیگر چارههراس

ای نداشت. آقای جاوید در ابد شرمی بود که چاره مائده هم در همین فکر بود، ماجرای محسن کامرانی، تا

تونی من ه اتفاقی افتاد و نمیدونی چو حاال تو می»حالیکه قادر نبود به چشمان مائده بنگرد، به آرامی گفت:

آقای جاوید با لحنی « کنم...من شما رو سرزنش نمی»مائده به آرامی گفت:« رو بیشتر از خودم سرزنش کنی...

 «کردی...کاش می»دردمند گفت:



ها خودش مدتی در سکوتی آزاردهنده گذشت. سرانجام مائده این سکوت را شکست و سوالی را پرسید که سال

ره، چطور دونم که از بین نمیچطور تونستین عذاب وجدانتون رو کم کنین؟ می»سخ دادن به آن بود:درگیر پا

اول توبه کردم، در حالیکه مطمئن نبودم خدا من رو »آقای جاوید لبخند تلخی زد و گفت:« کمش کردین؟

سازی تاسیس هبخشه یا نه، بعدش سخت درس خوندم و کار کردم. با کمک خدا، تونستم کارخونه شیشمی

کسانی که مثل من بودن.  ،سعی داشتم به فقرا و نیازمندها کمک کنمکنم و از این راه پول خوبی گیر آوردم، 

 «ولی هیچوقت قادر نبودم تصویر مریم رو از مقابل چشمانم کنار بزنم تا اینکه...

تا اینکه با مادرت »و گفت: مائده با اشتیاق مشغول شنیدن بود، آقای جاوید لبخندی شیرین بر چهره نشاند

آشنا شدم. وقتی ازدواج کردیم، دنیام متحول شد. عشق چیز ظریفیه، قابل توصیف نیست، اما تنها راه نجات 

شناخته ولی عجیب بود که تاکنون به باورش حس کرد این مرهم روح را خودش می مائده «یه روح دردمنده...

 نواز...کلمه عجیبی، شیرین، زیبا، امیدبخش، لطیف و روح چه« عشق..»لب تکرار کرد: زیر نرسیده بود.

ازدواج با معصومه، باعث شد تالشم رو دو برابر کنم، دومین کارخونه که تاسیس شد، »آقای جاوید گفت:

خدا خواستم بهم نشون بده که آیا بخشیده شدم یا نه، و بعد در همون روز که  ازوضعیت مالیم بهتر شد و بعد 

دست پیش « رو از خدا داشتم، فهمیدم معصومه بارداره و وقتی بچه به دنیا اومد، وقتی دیدمش...این خواسته 

ای که اینم نشونه ،وقتی تو رو توی بغلم گرفتم، یه ندای درونی بهم گفت»برد و دست مائده را گرفت:

دا غافل بودم. ها از یاد خخواستی، دختر رحمت خداست. و این رحمت شامل حال من شد، منی که سالمی

گذاری کردم و خیریه رو پایهمائده، به معنای سفره پر برکت. بعدش اسمت رو از توی قرآن انتخاب کردم، 

ای برپا کردم که نیازمندان رو سیر ، سفرهاسمت رو روش گذاشتم، به شکرانه رحمتی که خدا به من داده بود

 «...کنه

توانست او را لمس کند و گرمای خوشحال بود که می مائده، دست پیش برد و پدرش را در آغوش گرفت.

ها گذشت و سال»اوید به آرامی او را از خود جدا کرد و ادامه داد:جآغوش پدر را دریافت دارد. سرانجام آقای 

پرستی در گوشه و کنار ایران های شیطانشنیدم که فرقهدیگه هیچ خبری از سلمان نداشتم. هر از گاهی می

خواستم به روزهای کردم، ولی نمین، تشکیل شده و تا حدودی، رد سلمان رو درونشون حس مییا خارج ایرا

تاریک گذشته برگردم. حاال من همه چیز داشتم، خانه، پول، ماشین، همسر خوب، دختر سالم. دیگه چی 

عامالت مهای بزرگتر و خواستم؟ در اون احوال کسانی بودن که به من پیشنهاد وارد شدن به تجارتمی

نپذیرفتم. آموخته بودم که  ولی من حتی چند بار ازم خواستن که شهردار تهران بشم! دادن،می تر روگسترده

م، اما شاید کسانی که به قدرت ترهامون. خیلی عجیبه دخگیره، از وسوسهطلبی از ضعف سرچشمه میقدرت

ها نداشتم، طلبی. ولی من از این جاهنهتونه عوضشون کاین قدرت می کردنرسن، هرگز فکرش رو هم نمیمی

در کارخونه جای من امن بود؛  این تجربه بهای گزافی پرداخت کرده بودم.ای اش رو دیده بودم و برچون نتیجه

 «کنم مدیر خوبی بودم...فکر می



داری، چه تو چقدر به من لطف »آقای جاوید از ته دل خندید و گفت:« بهترین بودین!»مائده بالفاصله گفت:

مهربونی! به هر حال بعد از مدتی، وقتی اسم و رسمی در کردم، یک روز در کمال حیرت دیدم که سلمان که 

چون  !ترسیدم، خیلیکرد، به دفترم وارد شد. ازش میحاال خودش رو حاج سلمان حاجیان معرفی می

 «ده بود سراغ شما؟مچرا او»مائده پرسید:« تونه بکنه...دونستم چه کرده و اینکه چه میمی

های چشمه جنمحکم کنه و حاال  جنبهم گفت که موفق شده تا ارتباطش رو با »آقای جاوید پاسخ داد:

نگفت چه چیزهایی رو براش فدا کرده. از من دعوت کرد به ، حکمت و دانش رو برای اون به ارمغان آورده

واستم قاطعانه ردش کنم که حمیدرضا وارد خن بستیم، عمل کنم. میونزدش برم و به عهدی که در نوجوانیم

شد. به ناچار مجبور شدم سلمان رو مدتی تحمل کنم و دیدم که چقدر خوب خودش رو یه فرد معتقد و مومن 

 «و حتی پشت سرش ایستادیم و نماز خوندیم! دهنشان می

تونست با ار که میخب، مدتی گذشت و او هر ب»:ادامه داد پوزخند سردی روی لب آقای جاوید نشست و بعد

کرد که با کرد، تهدیدم میتهدید میداد. اصوات و تصاویری وحشتناک نشونم میگرفت. ذهن من ارتباط می

کردم، باید در مقابلش کنه با دست خودم معصومه و تو رو بکشم. باید کاری میکنترل ذهن من، وادارم می

رفتم، تقریبا زوین قرار گذاشتم. روزی که از خونه میکردم. باهاش توی جاده قایستادم، باید تمومش میمی

ن لحظه که سوار ماشین شدم، آخرین نگاهم رو از آینه به تو و ودونستم که برگشتی در کار نیست و از هممی

 «معصومه دوختم...

بزنم،  وقتی به سر کوچه رسیدم، سلمان رو دیدم. عالمت داد که کنار»ای از درد کشید و بعد ادامه داد:ناله

م. بهم گفت که با ارتباطی ونجاده قزوین برطرف وقتی سوار شد، توی راه خیلی حرف زدیم، ازم خواست به 

ترین افکار رو ببینه ، قادره پنهانیکشی کنهپا بذاره، قادره حس که گرفته، قادره محدودیت زمان و مکان رو زیر

تونم، اگه برگردم و ایمانم رو به بهم گفت منم میو هرکار دیگری که بخواد.  هترین صداها رو بشنوو ضعیف

 «دم بمیرم! بالفاصله متوقفم کرد...احیا کنم. بهش گفتم ترجیح می اجنه

حالیکه ر مائده با لحنی ملتمسانه د« بهتره دیگه ادامه ندم...»:کمی درنگ گفت ازحرفش را قطع کرد و بعد 

آقای جاوید « م بدونم چطور پدرم رو ازم گرفت...ارحق د»:ته بود، گفتفای از اشک جلوی دیدش را گرپرده

مهم نیست که چطور من رو کشت، در آخرین لحظات زندگیم، پدر و »:لبخند غمگینی به لب آورد و گفت

مریم دیدم که با آغوش باز ازم استقبال کردن. بعد هم خودم رو در جوار رحمت و محبت  راهمادرم رو به هم

 «خدا یکبار دیگه به من رحمت عنایت کرد و اجازه داد، تو رو اینجا ببینم... خدا یافتم. و حاال هم

آمد، سوالی بود که ت مدتی به هم خیره شدند. اینکه بعد از این چه بر سر مائده میومائده و پدرش، در سک

 «شم؟یعنی حاال وارد دنیای مردگان می»ذهنش را اشغال کرده بود:

 ـ بستگی به خودت داره...



 عنی حق انتخاب دارم؟ـ ی

 ـ بله، خداوند بهت حق انتخاب داده.

توانست اش باشد. شاید میتوانست در کنار پدر و مادر و داییمرد میمائده در فکر فرو رفت، شاید اگر می

گشت، چگونه برای زهره و فاطمه خانم، به عالوه اگر برمی محسن را هم ببیند و شخصا از او حاللیت بگیرد.

 داد؟د را توضیح میمرگ حام

تر از ها توجه کن و مهمبه مردگان توجه نکن مائده، به زنده»آقای جاوید انگار که ذهن او را دیده باشد، گفت:

همه به کسانی که با عشق زنده هستن. اگه برگردی، مطمئنم که فرداهایی روشن در انتظارت خواهد بود. هر 

شکسته رو از نو م ه تونه زندگی یک مرد درولی برگشتت، می چند با غم حامد باید دست و پنجه نرم کنی،

خداوند انسان رو از نیستی خلق »آقای جاوید لبخندی زد و گفت:« منظورتون ابوالفضله؟»مائده پرسید:« بسازه!

کرده که کار بزرگی بکنه و هدفی داشته باشه. چه هدفی برتر از نجات یک روح که هرگز چیزی جز غم و اندوه 

کنم همین االن از من اگه نجات دادن روح یه انسان ناامید برات هدف مقدسیه، توصیه میجربه نکرده؟ رو ت

 «خداحافظی کنی...

ترک این آرامش و این حس  ؛ترین کار ممکن بودمائده سری به تصدیق تکان داد. ترک این مکان قطعا سخت

گاه برخاست. پدرش هم برخاست، و با لبخندی پر اش و ابوالفضل فکر کرد، ناخودآنیک. ولی وقتی به خانواده

بار این ناگهان دانست که برای اولین« ...فقط یه چیز دیگه مونده، بابا»از محبت نگاهش کرد. مائده پرسید:

 کلمه را به زبان آورده. آقای جاوید سرمست از شنیدن این لفظ، منتظر باقی جمله مائده بود.

آیا این واقعیه یا »اینکه مدتی فکر کرد که چگونه سوالش را بیان کند، گفت:مائده، کمی درنگ کرد و بعد از 

 «گذره؟فقط توی ذهن من می

صدا کرده  اآقای جاوید روی گشاده خود را به نگاه مائده عرضه کرد، حس خوبی داشت که دخترش او را باب

گذره، ولی چه ن در ذهنت میالبته ای»بود. حس کرد پاداش کارهای نیک و خیرش در دنیا را گرفته، گفت:

 «تونه با قاطعیت بگه که معنای حقیقی نداره؟کسی می

مهی روشن دید مائده را تار کرد و پدرش را پوشاند و بعد، نوری خیره کننده درخشید و مائده حس کرد با 

چون در گوشش همان طنین  ، بلکه آرامش عجیبی یافت،شود، وحشت نکردسرعت به سوی پایین کشیده می

 شنید...بخش قرآن را میانگیز و آرامشدل

 

 

 



 فصل شصد و چهارم

 حکایت شاگرد

دانست که به اداره پلیس نیامده خبر بود. فقط میگذشت که آقای مرادی از مائده بیتقریبا یک شب کامل می

بیمارستانی در شمال، با او تماس گرفتند و و بعد از آن، دیگر هیچ خبری نداشت. تا اینکه صبح ساعت ده، از 

ای قرار دارد. بالفاصله اش، در وضعیت بسیار بحرانیشخصی به نام ابوالفضل رضویان، به او گفت که دخترخوانده

 نود، به سوی شمال تاخته بود.سوار بر ال

ن، در حالیکه آشفته پذیرش مراجعه کرد، با حالی بسیار عصبی و نگرا توقتی وارد بیمارستان شد، به قسم

بود، سراغ مائده را گرفت. پیش از آنکه پرستار بتواند کامپیوترش را چک کند، ابوالفضل، در حالیکه دستانش 

 را از آرنج تا مچ باندپیچی کرده بود، جلو رفت و دست روی شانه آقای مرادی گذاشت.

 ـ آقای مرادی.

 شناسید؟ـ شما من رو می

 فتم. البته االن حال مائده خانم بهتر شده...ـ بله، من با شما تماس گر

 ـ باید ببینمش، االن!

هوش، روی تخت خوابیده بود. صورتش را بخیه زده بودند، ابوالفضل، او را به طرف اتاقی برد که مائده درش، بی

ک دستانش را باندپیچی کرده و پای راستش را گچ گرفته و پای چپش را هم بسته بودند. بدتر از آن، ماس

داد که نبضش کشید، اما دستگاه نشان میبه سختی نفس می اکسیژنی بود که روی صورتش گذاشته بودند.

این بچه رو کی به این روز انداخته؟ »آقای مرادی، با حالتی عصبی رو به ابوالفضل گفت: منظم شده است.

 «تصادف کرده؟!

وضعیت فعلی، نتیجه این چند ماه گذشته  دم، اینـ نه، تصادف نیست. من همه چیز رو براتون توضیح می

 ..است.

زنین؟ درست بگو ببینم چه بالیی سرش نصفه حرف میچرا نصفه»آقای مرادی از سر ناشکیبایی داد زد:

دکتر گفت که به احتمال زیاد لطفا آروم باشین، »بخشی به لب آورد و گفت:ابوالفضل لبخند آرامش« !اومده؟

 «طوری نیست. ؛اد، االنم به خاطر کمبود اکسیژن از هوش رفتههوش میه تا دو ساعت دیگه ب

اگه بالیی »:آقای مرادی به سمت تخت رفت، دست مائده را گرفت و ناخواسته اشکی از صورتش پایین چکید

، دست روی شانه او ابوالفضل «سرش بیاد، چطور جواب مجید رو بدم؟ این دختر امانتی بود! ای خدای من...



اگه مایل باشید، آروم باشید، خطر رفع شده. فقط مسئله زمان مطرحه که کی به هوش بیاد. »گفت: گذاشت و

 آقای مرادی، به دنبال ابوالفضل روانه شد.« تونیم بیرون و توی محوطه حیاط بیمارستان، حرف بزنیم.می

جز به جز توضیح داد. در نهایت، در صورت پیرمرد دقیق  ابوالفضل همه چیز را برای آقای مرادی، ریز به ریز و

آقای مرادی، که از شنیدن ماجرای سلمان « کنید حتما بهتون دروغ گفتم...دونم که فکر میمی»شد و گفت:

شناس رو به کسی که امانت بهترین به شدت آشفته شده بود، دستی به ریشش کشید و بعد با حالتی حق

تونم دلیل یا انگیزه مشخصی برای شما در نظر نمی»ناک نجات داده بود، گفت:دوستش را از مرگی وحشت

ابوالفضل لبخندی « .ه..رو پاسخ داد ی منواید بهم دروغ بگید. این داستان فعلی شما، همه معماهاخبگیرم که ب

 زد و سری تکان داد.

ابوالفضل « کردم که...ین فکر میولی داشتم به ا»آقای مرادی، این بار، نفسش را به بیرون فوت کرد و گفت:

آقای مرادی سری خم کرد و پاسخ « که چه داستان عجیبی بود!»حرف او را قطع کرد و جمله او را ادامه داد:

پاسخ مونده، مثال شما از کجا نسبت به حاج سلمان شک کردید؟ راستش یه سری چیزها هم، هنوز بی»داد:

 «اش از این همه خباثت چی بود؟رد؟ انگیزهچرا اون شما رو به فرزندخواندگی قبول ک

دونم دقیقا چی درباره انگیزه او، من هیچ نظری ندارم. چون نمی»ابوالفضل راست نشست و پاسخ داد:

های خودمم روشن شده که توانایی ایتونمم درک کنم که چرا دست به اینکارها زد. ولی حاال برنمیخواست. می

ایمان به خدا و ریاضت کشیدن در راه دین خدا، که در واقع از روی نزدیکی با العاده اون، نه از روی خارق

ای از وجودش رو در من جستجو ، و اینکه اون من رو پیش خودش برد، شاید چون متاسفانه سایهشیاطین بوده

 «کرده و در پی پرورشش بوده.می

کردم، ولی شنیدم ابدا باور نمیو میها رپنج سال پیش اگه این حرف»آقای مرادی لبخند تلخی زد و گفت:

کرد، آنگونه اش میاکبر اینجا بود و راهنماییکمی درنگ کرد تا افکارش را منظم کند، کاش اکنون علی« ...حاال

« یا هر چی که بود، چرا به این بچه بند کرد؟ جنچرا این موجود، این »ها پیش نیز چنین کرد:که سال

دونم رو با شما در میان بذارم، این چیزها تونم چیزهایی که خودم میط میمن فق»ابوالفضل دوباره گفت:

 «..اسراریه که شاید هرگز مشخص نشه.

 ـ من مشتاقم حکایت شما رو بدونم و اینکه چطور به چهره واقعی سلمان پی بردید؟

این ماجرا شدم،  راستش من از همون اول که وارد»دست باندپیچی خود را روی زانو گذاشت و گفت:ابوالفضل 

 ای در من شکل نگرفته باشه. بعد همه چیز رو بررسی کردم،ذهنم رو کامال خالی کرده بودم تا از قبل فرضیه

اومد. پیشتر از سلمان شنیده بودم های گذشته به سراغ افراد میها و شرمموجودی با ما طرف بود که با ترس

شن. از طرفی، وقتی پدرم رو پلیس دستگیر کرد، اون اصال ی نیستن که شیوه یکسانی داشته باجنکه هیچ دو 

گفت که در کابوس بوده و پدر خودش رو در کابوس سر بریده، دونست که همسرش رو کشته. مدام مینمی

، روی ذهنش تاثیر جنگری چیز دیگری به یاد نداشت. این یعنی که پدری که ازش جز خشونت و وحشی



توجه من از اول به خاطر انتقام گرفتن از  جنون کشونده.گذشته، اون رو به ورطهگذاشته بوده و با خاطرات بد 

تقریبا یقین این موجود به ماجرا جلب شد، و تصمیم گرفتم تا تهش برم. بعد ماجرای همسر شما اتفاق افتاد؛ 

سخ کنن، چون جسم ندارن، قادر نیستن کسی رو شخصا بکشن. مگه اینکه انسان دیگری رو م اجنهداشتم که 

اش حرفی بزنم. همین پدرم اتفاق افتاد و مادرم رو کشت. هر چند مایل نیستم درباره ایمثل چیزی که بر

 «دونستم اون چرا من رو انتخاب کرد؟!اتفاق باعث نزدیکی من و سلمان به هم شد. کاش می

سه تا فرضیه درباره »ادامه داد: سر فرو آورد و سرش را با ناشکیبایی رو به آسمان بلند کرد و بعد از کمی وقفه،

قتل همسر شما وجود داشت. اولی این بود که مائده خانم مسخ شده و مادرش رو کشته، ولی این با واقعیت 

چون همون موقع، اون با دخترداییش مواجه شده بود. فرضیه دوم این بود که همسرتون  ؛مداوجور در نمی

چند سلمان روش پافشاری  زده که اینم برای من قابل پذیرش نبود، هر مسخ شده، و دست به خودکشی

کرد. سومین فرضیه این بود که پای یک شخص دیگه در میونه، یا یک فردی که اصال ربطی به ماجرا نداره، می

 «گیره. فرضیه سومم وقتی محکم شد که با حامد خدا بیامرز...دستور می جنیا یه شخصی که مستقیم از طرف 

ابوالفضل هم در پاسخ « !حامد؟ مگه حامد طوری شده؟»آقای مرادی حرفش را با وحشت قطع کرد و گفت:

باالی تپه در حال تحقیق  االن پلیسبودند.  ای در شمال رفتهخانم، همراه حامد به تپهظاهرا مائده »:گفت

. چون لهقاتکه اینیس ، ولی جسد حامد به سردخانه منتقل شده، به همراه جسد آن شخصی که فرض پلهست

کنه که احتماال نتیجه گیری االن پلیس با یه کالف سردرگم دست و پنجه نرم میتفنگ به همراهش بود، ولی 

ده. یه مزاحم، سر راه پسر جوانی سبز شده، اون رو با تیر کشته و بعدم بدون دلیل، دست ای انجام میسطحی

دونستم باالی تپه ونن دست طرف رو پیدا کنن. کاش میتچند اونا هیچوقت نمی خودش رو قطع کرده. هر

فهمه ولی پلیس هیچوقت نمی دقیقا چی شده. شاید وقتی مائده خانم به هوش بیان، بتونن برامون توضیح بدن.

 «که شخص دیگری هم باالی تپه بوده؛ بنابراین نگران نباشین.

خواست پای خانواده نظری، منصرف شد. چون نمیخود مبنی بر خبر دادن به  تصمیماز به ناچار، آقای مرادی 

آنگاه در حالیکه اشک داد. مائده به این ماجرا کشیده شود. بهتر بود پلیس به آنها این خبر وحشتناک را می

ابوالفضل « کنم.خوام، دیگه حرفتون رو قطع نمییممعذرت »کرد رو به ابوالفضل گفت:چشمش را پاک می

کشتن. دلیل ش رو بیگفتم، با حامد حرف زدم و فهمیدم که تابستان قبلی هم، پدرطور که همون»ادامه داد:

کردم، اگه این دو قتل ربطی به هم داشت، یعنی صد در صد، پای حاال باید دو فرضیه خودم رو آزمایش می

بگم روز به خانه شما اومدم و به سختی تونستم از دزدگیرها بگذرم، که باید یک دسیسه وسط بود. همون

تونست وارد بشه. ولی من با شگردهایی که سیستم امنیتی خانه، تقریبا اونقدری بود که یه شخص عادی نمی

رسیدم، بلد بودم، درب رو برای خودم باز کردم و بدون هیچ مشکلی، جلو رفتم. تقریبا داشتم به اواسط حیاط می

 «از پنجره دیدم و به ناچار، از خونه خارج شدم.ای بودم که متاسفانه سایه پسرتون رو به دنبال رد یا نشانه



باالخره موقعیتی پیش اومد که همراه »های خود بکشد و گفت:کمی سکوت کرد تا اکسیژن بیشتری به ریه

جا بود، ردپایی کامال آشکار سلمان وارد شدیم و من تنها جایی رو که نگشته بودم رو سریع نگاه کردم و همون

های سلمان رو ولی تعجب و حیرتم وقتی بیشتر شد که از انباری بیرون اومدم و کفش در مسیر باغچه کناری.

هایی بودن که شب مهمانی خانه شما، براش واکس زده بودم، و طرح مشخص کف آن کفش دیدم، همون کفش

کردم میزد. ولی من آدم ابلهی هستم، با تمام وجود به اون پیرمرد باور داشتم. گاهی سعی با ردپا، مو نمی

کرد و سعی داشت به من بقبوالنه که این توجهش رو به ردپا جلب کنم، ولی اون هر بار به شدت انکارشون می

 «...رد ممکنه متعلق به هر کسی باشه

بیشتر از »ابوالفضل پاسخ داد:« چطور مطمئن شدین که این ماجرا زیر سر سلمان بوده؟»آقای مرادی پرسید:

شب از خانه خارج شد و من تمام شب رو بین وسایلش گشتم و هیچ چیز مشکوکی  قبل زیر نظر گرفتمش، یک

تا اینکه پیدا نکردم. هر چند مطمئن بودم که اگر هم کار اون باشه، اونقدری زیرک هست که دستش رو نشه. 

نی متوجه کلید اصی ماجرا در همون شب شدم، این کلید رو مائده خانم در اختیار من گذاشت. ارتباطات ذه

 هن ایشون، با هم یکی بشه و دخترذگاه سلمان با او، باعث شده بود گاهی به اشتباه، ذهن سلمان و گاه و بی

از چشم اون، دیده بود که در  مائده خانم ،شب دید. و اونشما چیزهایی رو ببینه که سلمان همون لحظه می

ای رو از خاک بیرون کشیده. چند شب بعد، وقتی سلمان بیرون رفت، منم منتظرش محیطی جنگلی، بت چوبی

و  ، چون فرصت گشتن نداشتکننده رو یه جا پنهان کردم و او ناچار شد، با پا بیرون برهبودم، مجسمه منتقل

 «منم تعقیبش کردم.

اون به شمال رفت، داخل یه عمارت قدیمی شد و من دیدم که داخل محوطه، »فت:کمی درنگ کرد و بعد گ

جا موند و کل شب همون شد برداشت.، به نحوی که قدم از قدم نمیانهای دستی آهنی کار گذاشتهکلی تله

ودم در نهایت، وقتی بیرون اومد، مرد ریشوی کثیفی رو همراهش دیدم که قبال توی ذهن مائده خانم، دیده ب

که به عنوان تصویر ماتی از اون مرد رو به عنوان قاتل آقای نظری، ثبت شده بود. بالفاصله همه چیز برام روشن 

برگشتم و مجسمه رو بین وسایل سلمان گذاشتم که وانمود کنم، خودش اونجا گذاشته و فراموش کرده. شد. 

ان بو برد که من از دست کم بعضی چیزها فردای اون شب، متاسفانه نتونستم احساساتم رو مخفی کنم و سلم

آگاه شدم. برای همین سعی کرد من رو به نحوی دور کنه. ماموریتی نه چندان مهم در راستای امور دامداری 

تر کرد. دوباره به اون عمارت رفتم و منتظر بهم داد که الزم بود به شهرستان برم. که همین کار من رو راحت

ریشو از خونه  قبلش همون مرد انتظار کشیدم تا اینکه سلمان وارد اون خونه شد. شدم. تقریبا یه روز کامل

خواستم سلمان رو از دست بدم، باید ولی اون لحظه، نمی رفتم.خارج شده بود و کاش من هم به دنبال اون می

و تشکیل چشم روقتی ابرهای آسمان طرح عجیب یه تک کنه.فهمیدم که توی اون عمارت قدیمی چکار میمی

مسافت زیادی  ف تپه حرکت کرد. منم دنبالش رفتم.ردادن، سلمان از خانه خارج شد و با شوقی عجیب به ط

روی کردیم، فاصله خودم رو در حدی از سلمان دور کردم که متوجه من بود، شاید حدود یک ساعت پیاده

جسمه درخت نیدراسیل، ناپدید شد. از دور در دید من بود، روی تپه خم شد، کسی رو بلند کرد و با م نشه.



مائده خانم اتفاقی افتاده، ولی  ایاجه شدم، مطمئن بودم که برورفتم روی تپه و اونجا بود که با جسد حامد م

شد بهش رسید. ولی وقتی رسیدم، عمارت غرق راحتی نمی د، و بهبواز تپه تا اون عمارت، فاصله نسبتا زیادی 

 «دونید.ن میدر آتیش بود. بقیشم که خودتو

من رو نجات دادین، تر شما دخ»آقای مرادی بلند شد و به گرمی دست باندپیچی ابوالفضل را فشرد و گفت:

خدا رو شکر »ابوالفضل به آرامی و در حد زمزمه گفت:« تونم براتون جبران کنم. لطف شما...من هیچوقت نمی

آقای مرادی لبخندی به پهنای صورتش « بخیشدم.فتاد، هرگز خوم رو نمیاکنم، چون اگه اتفاق بدتری میمی

 ای مثل او، راحت بود که لرزش صدای ابوالفضل را تشخیص بدهد و نیز علتش را...برای مرد باتجربهزد. 

هنوز « هوش اومده...ه بیمار شما، ب»د و گفت:مدر این لحظه، پرستاری از دور پدیدار شد که به سمت آن دو آ

ه بود که آقای مرادی به سرعت و مانند تیری که از کمان رها شده باشد، به طرف این جمله را کامل نگفت

 الفضل هم به دنبالش روان شد.بوا ،بیمارستان رفت

کرد. وقتی اش را بررسی میمائده که تازه به هوش آمده بود، دکتری در باالی سرش ایستاده و عالئم هوشیاری

اغما رو تجربه کرده  مثل این یه معجزه است! اون تقریبا یه حالتی»گفت:آقای مرادی وارد شد، دکتر رو به او 

دکتر لبخندی « تونم باهاش حرف بزنم؟می»آقای مرادی پرسید:« ولی االن هیچ مشکلی در هوشیاریش نیست...

 و از اتاق خارج شد.« فقط کوتاه، باید استراحت کنه...»زد و پاسخ داد:

« حالت خوبه، دخترم؟»شد، دستش را گرفت و با لحنی نگران، پرسید: آقای مرادی به تخت مائده نزدیک

حامد... حامد »هایش را تکان داد و صدای ضعیفش به گوش آقای مرادی رسید که گفت:مائده، به سختی لب

قطره اشکی از چشم « متاسفانه، اون رفته...»آقای مرادی، چشمانش را بست و با لحنی مغموم گفت:« چی شد؟

سرش را کمی به « درست مثل مامان که بهم گفت، بابات رفته...»اش سرازیر شد و گفت:روی گونه مائده به

آقای مرادی به آرامی و در عین حال با « دیدمش... بابام رو دیدم...»سمت آقای مرادی گرداند و ادامه داد:

 «به هیچی فکر نکن. همه چی تموم شده...بهتره استراحت کنی، »شتاب گفت:

 من رو از اون آتیش بیرون کشید؟ـ کی 

 ـ یه آقایی به اسم ابوالفضل که ظاهرا این مدت خیلی به خاطر ما تالش کرده...

بیاید »در این لحظه، به پشت برگشت و با دیدن ابوالفضل که مغموم و سر به زیر، در درگاه ایستاده بود، گفت:

نداشت. مائده، کمی دیگر گردنش را به سختی  دل کرد، پایش توان حرکتابوالفضل کمی دل« داخل، لطفا...

شرش کنده »ابوالفضل با شتاب گفت:« سلمان... سلمان چی شد؟»به طرف درب چرخاند و به آرامی پرسید:

خواستمم اینکار حتی اگه می»خندی زد و گفت:ابوالفضل کج« کشتیش؟!»مائده با لحنی نگران پرسید:« ...شد

 «یشی که به پا کرد، سوخت.کردم. اون خودش، توی آترو نمی



آقای مرادی دهان باز کرده بود « طوری که پدرم رو کشت...درست همون»مائده لبخندی زد و به آرامی گفت:

اینجا چه خبره؟! دور مریض رو خلوت کنین، »که چیزی بگوید که صدای پرستار خشمگین، هر سه را تکان داد:

بهتره شما »ود که خارج شود که آقای مرادی مانعش شد و گفت:ابوالفضل راه کج کرده ب« !بمونه فقط یه نفر

 و به دنبال پرستار از اتاق خارج شد.لبخندی به ابوالفضل زد  «رم.من می؛ بمونین

مائده با صدایی که از ضعف  ،ابوالفضل و مائده، در اتاق تنها ماندند. سکوتی عجیب حاکم شده بود. سرانجام

الزم نیست از من »کرد، گفت:بوالفضل در حالیکه از نگاه کردن به او اجتناب میا« ممنونم...»لرزید، گفت:می

رد، بسپس، در حالیکه، دستش را در جیب فرو می« تشکر کنین. من کاری رو کردم که الزم بود...

 «البته اگه االن حالتون خوب نیست... ممکنه بگید، اونجا چه اتفاقی افتاد؟»پرسید:

کشته شدن حامد، قطع شدن  ؛شدندوی هم گذاشت، وقایع از مقابل چشمش رد میمائده چشمانش را بر ر

پرستان نگریست، احضار شیطانکه به او می جندست آن مرد توسط خودش، بریدن بازوی مائده، چشمان سرخ 

 و تجمع آنها،  رعد سیاه و سپر طالیی، موجود دودمانندی که از بقایای جسد پوسیده بیرون خزید...

کنم، این منم که باید شرایط خیلی بدی بوده، ولی حاال فکر می»دهان باز نکرده بود که ابوالفضل گفت:هنوز 

مائده با چشمانی گرد به او نگاه کرد، بعد ناگهان « تموم من رو هم تموم کردین.تشکر کنم. شما کار نیمه

شه دیگه می»دایی ناالن گفت:دانست که او مثل همیشه، از ذهنش همه وقایع را بیرون کشیده است. با ص

 «اینکار رو نکنی؟

مائده که حاال حالش تقریبا بهتر شده بود، لبخندی به لب « چه کاری رو؟ ذهن خونی رو؟!»ابوالفضل پرسید

وقت  سنج نیستی! مگه ذهن کتابه که شخص لنگش رو بندازه روی هم و هرظرافت نداری، نکته»آورد و گفت:

اش در کل راهروی ابوالفضل ناگهان، زد زیر خنده، صدای خنده« کشی بود...خواست بخونش؟! منظورم حس

اگه شما »اش را خورد و گفت:ای نسبی باز شد. ابوالفضل خندههای مائده هم به خندهبیمارستان پیچید. لب

 «کنم...بخواید، اینکار رو می

برگشت و منتظر ماند تا  بالفاصله« .الفضل..واب»سپس خواست به طرف درب برود که ناگهان مائده صدایش زد:

 بقیه حرف مائده را بشنود.

کردم تو پشت همه این اتفاقات وحشتناک بخشی؟ به خاطر اینکه در تمام این مدت، فکر میـ من رو می

 هستی...

ای شطرنج، کنترل هـ تا حدودی، بدون اینکه خودم بدونم، مسئول بودم. سلمان من و شما رو مثل مهره

های اون سهیم بودم. در ضمن، من مرد خوبی نیستم، پس در نظر من ناخواسته، در پیشرفت نقشه کرد.می

 خودتون از من یک قدیس نسازید...

 کنم...ـ نه، شما جان من رو نجات دادین، هرگز فراموش نمی



نجات زندگی خودم رو بیرون هم به ناپدریتون گفتم، من در اصل »ابوالفضل سری پایین انداخت و گفت:

 بیش از این چیزی نگفت و با سرعت، از اتاق خارج شد.« دادم...

مائده نگاهش را به سقف دوخت. تجربیاتی که در طی دوازده ساعت گذشته کسب کرده بود، به قدری عجیب 

بندی طبقهخواست تا کسی بتواند، آنها را در نظر خود و باورنکردنی بودند که دست کم چند ماهی زمان می

 کند.

ولی از یک چیز مطمئن بود؛ او پیروز شده بود، بر تاریکی غلبه کرده بود و حاال خداوند فرصتی دوباره به او 

 داده بود که زندگی کند و زندگی ببخشد....

ک نفر بود و یدانست. قاتل عام نسلی میپرونده حامد را با توجه به پرونده قبلی پدرش، یک قتل ،پلیس

ی که هر دو گلوله را شلیک کرده بود نیز یکی بود. غم حامد برای خانواده نظری، چنان سنگین تمام ااسلحه

 شد که تمام محله با دیدن عزاداری آنان، اندوهگین شدند.

که مائده در  ردآقای مرادی برای اینکه توجه پلیس به مائده و وضعیت جسمانی او معطوف نشود، شایعه ک

ده است. حتی برای اثبات این ادعا، المبورگینی گران قیمت نیز، به اعماق دره فرستاده جاده چالوس، تصادف کر

 شد....

دو هفته بعد، مائده مرخص شد و به تهران منتقل شد. نتوانست در مراسمات حامد شرکت کند، ولی تصمیم 

نی که تمام عمرش را در گرفت، خیریه دیگری به نام حامد، افتتاح کند. ابوالفضل نیز به دامداری برگشت. مکا

توانست از میان تاریکی بیرون آمده، قدم در روشنایی ها به سر برده بود. اما حاال، شاید میآن در میان سایه

 بگذارد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل شصد و پنجم

 های سوختهچنگال

ای ، ایستاده بودند و از دور، سایه محو کشتییای خزرهای خود را پوشانده بودند، در کنار درنفر که صورت دو

کرد. چند نفر در آن حرکت می ، از میان امواج خزر،شد. یک قایق موتوری با سرعت به سمت ساحلدیده می

تر پارک بود رفت و  پی که آن سوبودند. یکی از مردان که صورت خود را پوشانده بود، به سمت ماشین جی

 نگاهی به داخلش انداخت.

مردی داخل ماشین نشسته بود که در خود فرو رفته و پتویی را به دور خود کشیده بود، به نحوی که هیچ یک 

 ..گرفت.فرا از اجزای بدنش در دید نبود. از تماشای آن توده مچاله پوشیده، ترسی مبهم وجود آن مرد را 

نگاهش را به آن طرف دوخت. قایق موتوری رسید و مردانی از آن پیاده شدند. مردی که صورت خود را پوشانده 

با یکی از آن مردها که در قایق بود، « ابرها سنگینن...»گفت:با لحنی خشک و خشن بود به سمتشان رفت و 

« کند...د درخشان راه را نمایان میرع»مرد دوباره گفت:« بله، طوفانی در راه است...»پاسخ داد:لحنی خشن 

 «اند...برای مردانی که خواهان آتش»دیگری پاسخ داد:

 سوزاند...های خشک را میـ شاخه

 ـ تا راه نمایان شود...

 شود...ـ آنکه آتش بخواهد، خاکستر می

 ـ آنکه خاکستر شود، تا ابد در خشم شیطان خواهد سوخت...

، بینی بزرگی داشت و پوش خود را کنار زدخیالش راحت شده بود، صورت ز،با سوال و جواب رم مرد که حاال

بله، »یکی از آنها با صدایی که شبیه به جیرجیر موش بود، گفت:« همه چیز مرتبه؟»:پرسید سبیلی پرپشت.

 «ولی چرا مشتاقید این مرد رو به اسرائیل منتقل کنیم؟

؛ مردی که درست نوک تونه بدردمون بخورهیه که میـ چون اون مرزهای احضار رو جابجا کرده، همون کس

 ...هرم قرار داره

 شه وارد مرز ایران شد.طور باشه، چون خیلی سخت میـ امیدوارم همین

 رو داره، اون پیرمرد بیشتر از همه ما، توی اینکار تجربه داره... خطر ـ ارزش

 تونم ببینمش؟ـ می



که مانند چند لحظه قبل او، صورت خود را پوشانده بود، قفل  مرد با دست اشاره به ماشین کرد. همراهش،

درب را باز کرد و به آن توده مچاله شده، کمک کرد از ماشین پیاده شود. پیرمردی بود بلند قد که وقتی پیاده 

 ...داری نشست. دستش از زیر پتو بیرون افتاد.شد، بالفاصله روی صندلی چرخ

ش، به شدت سوخته بود به نحوی که جز گوشت سیاه و استخوان، چیز دیگری های الغر و انگشتان بلندچنگال

ای که باعث نجاتش شده فشرد. تنها وسیلهنمانده بود. با انگشتان بلند، مجسمه کوچکی را در مشت خود می

 ..بود.

. ما برادران لژ فراماسونری، شعبه اصلی هستیم»و گفت: مردی که صدای موش مانندی داشت، سر خم کرد

ای صورت سوخته مرد، کمی سرش را بلند کرد، از پشت آن پتو، لحظه« افتخار همراهی شما به ما داده شده...

 ..، رعشه بر اندام آن مرد انداخت.ش نمایان شدمانندو اسکلت

هدف سرش را به سمت دیگری کج کرده بود، از در حالیکه بی ؛ظاهرا پیرمرد، از فرط سوختگی، کور شده بود

« گردم، چون باید کارم رو تموم کنم...گردم. یه روز برمیمن برمی»اش غرید:های در هم قفل شدهدندانمیان 

لحنش چنان مقتدر بود که آن مرد، بالفاصله، « بریم، حاال!»سپس پتو را بیشتر روی سرش کشید و گفت:

رت خود را در ابتدا های ساحل به حرکت در آورد. مردی که صودار را روی شندست برد و صندلی چرخ

 دار و پیرمردی که رویش بود را سوار قایق کنند.پوشانده بود، کمک کرد تا صندلی چرخ

اون »دوباره صورتش را پوشاند و گفت: ،شد. مرد محودر تاریکی و سایه آن ، دور وقتی صدای غرش قایق موتوری

همراهش که ماشین را « میره...پیرمرد یه شیطان واقعیه، وگرنه با اون حجم از سوختگی، یقین داشتم می

ای، اونقدر زنده زد. موجودات کینههاش، حرف میمدام از انتقام گرفتن توی هذیان»روشن کرده بود، گفت:

بد به حال کسی »آن دیگری سری تکان داد و گفت:« !اک سیاه بنشوننمونن تا طرف مقابلشون رو به خمی

 «که این هیوال دنبالش باشه...

 ترسی، چرا نجاتش دادی؟!ـ تو که اینقدر ازش می

، خادم شیطانیم، اون با تمام وجودش شیطان رو لمس کرده اسمنشناختم، من و تو ای نبود، اون رو میـ چاره

 ...واقعا نوک هرم، جا داره

ماشین را روشن کرده و از کناره ساحل دور شدند. در همان وقت، سلمان سوار بر کشتی شد و همراه با 

 ، از ایران دور شد...ی دیگرفراماسونرها

 

 

 



 فصل شصد و ششم

 حس عاشقی

شک آن نظر مائده اگر ممکن بود ابوالفضل رضویان در نظر کسی بدرخشد، بیاز نظر آن مرد در هم شکسته، 

کرد؛ اما ابر کشید خوب صحبت میهر وقت میلش میالبته د. نمومینبود. ابوالفضل همیشه بداخالق و بداخم 

 یدا کند.توانست نمود پای بر وجودش انداخته بود که نور درونش نمیاحساسی، چنان سایه تیرهتفاوتی و بیبی

های اطراف خانه مائده و با این حال، به خیابان .که درخششی در چشم مائده ندارد به خود قبوالنده بود

زد ها که گیج و ناشاد در آن اطراف پرسه میروهایش عالقه داشت. چه شباحساس پیادهسنگفرش سرد و بی

پلکید، ، پیکر تنهایش را که در آن اطراف مینسرد پایانی زمستا دمآور سپیدهتا اینکه نخستین پرتوهای مالل

کرد. پا میماند و پابهزدود، در آن خیابان می. او تا هنگامی که خورشید تمام تاریکی شب را میکندروشن 

کرد، چیزی که در مواقع دیگر دور از دسترس بود و از یادها تر میشاید خلوت و سکوت، ذهنش را روشن

 رفت.می

دلی  گذاشت که پاهایش از تردید و دوپا می ها را زیرماه بعد از تمام آن حوادث، ابوالفضل خیاباندقیقا سه 

 درآمدند، جانی گرفتند و او را مستقیم به خانه مائده کشیدند.

ای که آقای مرادی به تازگی استخدام کرده بود، ابوالفضل را به هال راهنمایی کرد. مائده تنها نشسته مستخدمه

هرچند در ابتدا، لنگی مختصری در  ؛های سه ماه پیش در او نبودز جراحتای خیره شده بود. اثری انقطه بهو 

توانست قدم ، لیکن اکنون به راحتی میآهنی گرفتار آمده بود، وجود داشتچپش، یعنی همان که در تله پای

اش ایجاد کرده بود. هیچ پزشکی ی گونهبر رو جنبردارد. تنها چیزی که هنوز پا بر جا بود، زخمی بود که ناخن 

طرف کند. ولی حاال با گذر زمان، کمی محوتر شده بود، و فقط وقتی  قادر نبود آن را با جراحی پالستیک بر

 .ولی این زخم، ابدی بود.. نگریست.شد که دقیق میکسی متوجه آن می

ه خواست که میوه و چای بیاورد. حدود وقتی ابوالفضل داخل شد، مائده ابتدا کمی هول شد، سپس از مستخدم

گذشت، ولی هنوز کالمی جز سالم و حال و احوال معمول، میان آن دو رد و بدل یک ربع از ورود ابوالفضل می

ذهنی داشت و شاید او هیچوقت با ابوالفضل راحت نبود، شاید به خاطر تجاربی که در جلسات دفاعنشده بود. 

 ه درباره او کرده بود...هایی کبه خاطر فکرها و گمان

نفره نشسته و به فرش خیره شده بود. روی ه بود و حاال در مبلی تکپاچگی به استقبال او رفتبا کمی دست

های اخیر مائده بودند؛ تصاویری گنگ و مبهم از آنچه در آن دیوار، چندین قاب و تابلو قرار داشت که نقاشی

شد. ی بزرگ و روشن، زمینی که هم وجود نداشت و هم حس میهوشی دیده بود. مهی غلیظ، مکانحالت بی

 ...تواند همه این جزئیات را وصف نمایدهر چند یک نقاشی، نمی



مائده، هنگامی که سر بلند کرد  کرد.و در سکوت، به این تابلوها نگاه می ابوالفضل کنار میز ناهارخوری نشست.

بار در از آنچه آخرینکه حالت چهره ناجی سه ماه قبلش، تا تعارفات معمول را رد و بدل کند، متوجه شد 

 عوض شده است.بیمارستان دیده بود، 

 نیست! بـ متاسفانه انگار حالت خو

 اما زندگی خاصی که برای خودم درست کردم هم عاقبتی جز ناخوشی نداره... ـ نه،

 خواستم بگم، حیف نیست زندگی رو مفت ببازی؟بخشی، ولی میـ من رو می

 واهلل که مایه شرمندگیه! ـ

سپس با دلسوزی به ابوالفضل نگاه کرد و از دیدن چشمان پر از « پس چرا تغییرش نمیدی؟»مائده پرسید:

دیگه دیر شده، من از این که هستم بهتر »متعجب و ناراحت شد. ابوالفضل با بغضی فروخورده گفت:او  اشک

، لطفا منو ببخشید. مائده خانم»را با دست پوشاند و گفت:و آرانجش را به میز تکیه داد، چشمانش « شم!نمی

 «کنی؟خوام بگم، منو از پا انداخته. به حرفام گوش میچیزی که می

 کنم!کنه، بعد از کارهایی که برام کردین، با کمال میل گوش میای داره و خوشحالتون میـ اگه برای شما فایده

 خیرت بده...ـ از دلسوزی و محبتت ممنونم، خدا 

از حرفام ناراحت و »ابوالفضل پس از چند لحظه، دستش را از روی صورتش برداشت و با لحنی محکم گفت:

طور با غم من مثل کسی هستم که جوونمرگ شده، از بچگیم و بعد از مادرم، تمام زندگیم همین و؛متاسف نش

 «...ذاشتن منم مثل مادرم بمیرمکردن و میها اون روز مداخله نمی، کاش همسایهو اندوه گذشته

 الیق بهترین زندگی هستی... ، چون توـ نه، مطمئنم که روزهای خوبی در انتظارته

 کنم...شناسم اما این حرف رو هرگز فراموش نمی، این لطف شماست، من خودم رو بهتر میمائده خانمـ 

به کمکش شتافت و همین  ،مید بودلرزید، ابوالفضل که خودش به شدت ناامائده رنگش پریده بود و می

 وگویشان را از حالت عادی و همیشگی خارج کرد.گفت

امکان داشت که به عشق مردی که االن مقابلت نشسته پاسخ بدی، این مرد اون روز ت ، اگه زمانی برامائدهـ 

کنه، می رو بدبخت و اندوهگین تودونست که کرد، میو اون ساعت، با وجود اینکه احساس خوشبختی می

نشونه. من رو هم با خودش به خاک سیاه میتو چیزی جز افسوس، مصیبت و خفت برات به ارمغان نمیاره و 

نسبت به من هیچ احساسی نداری؛ من هم چنین انظاری ندارم، و حتی خدا رو از این  تودونم که خوب می

 کنم!بابت شکر می



خوام اما فکر رو نجات بدم، اینطور نیست؟ باز هم معذرت میتو تونم ها هم میمن بدون این حرف ابوالفضل،ـ 

 رو به زندگی برگردونم؟ توکنی بتونم نمی

دونم که این مطلب رو فقط با من در میون می»سپس در حالیکه بغض کرده بود با تردید و فروتنی افزود:

وجه، نه به هیچ»ش را تکان داد:ابوالفضل سر« ازش استفاده نکنم؟ خودتتونم به نفع گذاشتی، ولی آیا من می

ای که و زندگی تواولین، آخرین و تنها رویای من هستی. دیدن چهره  توخواستم بدونی که ، نه. فقط میمائده

هاست در وجودم مردن، بیدار کرد، هر کردم مدتهایی قدیمی رو که فکر میگیره، سایهرونق می توبا وجود 

م اما هرگز به چنین خفتی دچار نشده بودم. افکار خامی به ذهنم اومد تا چند قبل از این هم آدم پستی بود

رو کنار بذارم و تسلیم غم و  تفاوتیبیاحساسی و دوباره تالش رو از سر بگیرم، زندگی رو از نو شروع کنم، بی

ه، فقط سرانجامی که شخص خفته رو از جاش تکون نمیداندوه نشم. اما تمام اینها فقط رویاست. رویای بی

 «بودی... تو ،بخش این رویاخواستم بدونی که الهاممی

 ـ یعنی چیزی از این رویا باقی نمونده؟ دوباره فکر کن! تالش رو از سر بگیر...

دونستم که شایسته اون نیستم. با این حال اینقدر ضعیف بودم و ـ نه، در تمام مدتی که ادامه داشت هم می

 چه مهارتی خاکستر وجودم رو روشن کردی و جانم رو به آتش کشیدی...با  خوام بدونیهستم که می

 تر از قبل کرده...رو غمگین توـ این بدبختی منه که دیدارم 

قدر هم کوتاه، قلبم رو وادار به تپیدن کنه، اون  ای، هرتونست لحظهـ این حرف رو نزن، چون اگه کسی می

 نیستی... باعث بدبختی بیشتر من توبودی.  توشخص فقط 

بیاد؟ یعنی  کنی کاری از دستم برگی، به خاطر وجود منه، فکر نمیطور که میاین تـ حاال که وضع روحی

 ندارم؟ تو هیچ تاثیر خوبی روی

ـ حاال که فقط تونستم بیام و فکرم رو عملی کنم، بذار خاطره این دیدار که درش راز دلم رو بهت گفتم، و یاد 

برانگیزه، تا آخر عمر نکبتم با من باشه. خیلی حرف  ور تواینکه هنوز چیزی در وجودم باقیه که ترحم و تاسف 

دم، مطمئن باشم که آخرین روز زندگیم رو به کنی که هر وقت امروز رو به یاد آورزدم، خیالم رو راحت می

 داری؟نگه می سپردم، آیا این راز رو پیش خودت توگناه قلب پاک و بی

 کنه، بله.رو آروم می توـ اگه اینکار 

دارم، و فراموش کردم رو نگه می توـ من تا لحظه مرگم، حرمت یاد خوش این دیدار و اعترافی رو که پیش 

 های من رو با مهربانی در قلبت جا دادی...نام، خطاها و بیچارگی بودی کهاین تو کنم که نمی



آمد، خیلی فرق داشت. فکر اینکه چقدر از اصل وجودش دور ابوالفضل اکنون با آنچه تا به آن لحظه به نظر می

ضل داشت رفت، چنان دردناک بود که مائده، هنگامی که ابوالفروز به سوی نیستی پیش می بهز شده بود و رو

 به گریه افتاد. ناخودآگاه شد،از هال خارج می

آروم باش، من شایسته این همه دلسوزی نیستم. گرچه بعد از این ظاهرا فرقی در »ابوالفضل برگشت و گفت:

، تغییر نخواهد کرد. آخرین تقاضای من اینکه این حسم رو تومن نخواهد بود، اما بدون که احساسم نسبت به 

 «باور کنی... نسبت به خودت،

 ـ حتما...

ـ این آخرین تقاضای منه، و با این تقاضا، شما رو از شر مهمانی که هیچ شباهتی با او ندارید و یک دنیا بینتان 

موقعیتی  هکنم. اگکاری می کنم. من برای شما یا هرکسی که براتون عزیز باشه، هرفاصله است، راحت می

کردم. لطفا در خلوت ری داشتم، اون رو از شما و عزیزانتون دریغ نمیبهتر از این بود و امکان فرصت فداکا

کنه، یا خودتون من رو آماده این فداکاری بدونید. مائده خانم، وقتی که تصویر خوشبختی به شما نگاه می

کنه، بدونین کسی هست که برای یک ثانیه زندگی زمانی که زیبایی خودتون، جلوی چشماتون نمود پیدا می

 تر شما، حاضره بمیره!بیش

سپس بالفاصله از آن خانه خارج شد و مائده را در افکار گوناگون، تنها گذاشت. در این مدت چیزهای عجیبی 

اکنون و بعد از سی و یک سال زندگی، تازه مفهوم  ؛ترینشان اکنون برایش رخ دادرا تجربه کرده بود، اما عجیب

ن کامرانی یا فرهاد حیدری نبود که خود را توانا در خوشبخت عشق را درک کرد. عشق حقیقی در وجود محس

دانستند، عشق حقیقی عشقی است که ناتوانی خود را در برابر معشوق بداند و به آن ایمان کردن معشوق می

 داشته باشد...

در کاری  ش بسته به این لحظه است، اگر اکنون کاری نکند، گویی هیچاناگهان احساس کرد که تمام زندگی

 ..دنیا نکرده است.

رفت. صدایش را بلند به سرعت برخاست، از در گذر کرد و ابوالفضل را دید که آهسته به سمت درب حیاط می

ابوالفضل ایستاد، « خوای حرفای من رو هم گوش کنی؟!های خودت رو زدی و رفتی؟ نمیحرف»کرد و گفت:

 اما برنگشت.

من توی زندگیم، چون »مد و در حالیکه حدود بیست قدم با ابوالفضل فاصله داشت، گفت:آها پایین مائده از پله

خواستم یه مرد رو پیدا کنم که بتونم بهش تکیه کنم. عموحمید همیشه مرد خوبی بود، پدر نداشتم، می

« میشه سدی نامرئی بینمون وجود داشت.گاهم بود، توی هر لحظه از زندگیم کنارم بود، ولی به هر حال، هتکیه

توی دانشگاه، وقتی کامرانی رو دیدم، فکر »گشت، گفت:کمی درنگ کرد و در حالیکه به دنبال کلمات می

به خاطرش در رو روی  ترین لحظات کنارم باشه.تونه حس خوبی رو بهم بده. اینکه توی سختکردم اون می



ای حتی پاش به این خونه برسه، منتظر محسن بودم. انتظاری دیگههمه بستم و اجازه ندادم هیچ خواستگار 

ای بود، هیچوقت نفهمیدم که اون مقصر بود یا من، شایدم هر خب، اون دنبال چیز دیگه سخت، ولی شیرین.

 «دوی ما مقصر بودیم...

ز دره سقوط کرد ا یوقت»داد. مائده ادامه داد:آنکه برگردد، گوش میابوالفضل همچنان سکوت کرده بود و بی

تونستم هیچ کاری در قبالش و مرد، حس کردم دنیا برام تموم شده، من اشتباه بزرگی مرتکب شده بودم و نمی

تونه دستم رو بگیره و برای انجام بدم. بعدش فرهاد وارد زندگیم شد، و اون موقع بود که فک کردم اون می

 «...شه. ولی خب، اون بدترین تجربه من بودمدتی، هر قدر هم کوتاه، منو از تاریکی بیرون بک

 هبرف یک هفت شد، با اینکهبه طرف باغچه برگشت، هنوز اثر یخی که روی زمین تشکیل شده بود، دیده می

درست مانند گذشته که  آب شده، اما ردی محو از خود باقی گذاشته بود. پیش باریده بود، و با وجود اینکه

 ذارد...گهمواره ردی از خود باقی می

خواستم دور از همه خانواده، توی مملکتی که هیچکس راستش وقتی رفتم خارج، می»مائده با لحنی تلخ گفت:

کرد شناختم، خودم رو بکشم. خسته بودم، نه جسمم، روحم. خسته از اینکه هر کس بهم ابراز عالقه مینمی

خواست، همه به فکر جسم بودن. وح نمیال زیبایی چهره بود یا دنبال پول. هیچکس عشق رو برای ربیا دن

 «...طوری بودم. هیچوقت نتونستم عشق واقعی رو درک کنمشاید خودمم همین

یه روز، یه مشت قرص برداشتم و توی یه لیوان کوچیک آب ریختم. همش »کمی سکوت کرد و بعد ادامه داد:

دم. خواستم زود سرش خو دزدم و با هر حرکت قاشق، موجی توی سطح آب ایجاد شد و موجی توی وجو

، کابوس رو، ترس رو، تنهایی رو، ولی وقتی لیوان رو به لبم خاطرات روبکشم و تمومش کنم، عذاب وجدان رو، 

، یه چیزی که ارزش زنده موندن نزدیک کردم، یه حسی بهم نوید داد که شاید یه اتفاق خوب توی راه باشه

 «...رو داشته باشه

وقتی »داد. مائده آهی کشید و گفت:یچ حرکتی، ایستاده بود و ظاهرا گوش میابوالفضل، همچنان بدون ه

کم و احضار و اشتباه من... وقتی مادرم مرد فقط به فکر انتقام بودم ولی بعدش، کمجن برگشتم و اون شرایط و 

هم به  کلمه آخر را چنان آرام گفت که خودش« ردم، با تو...کسعی کردم چیزهای بهتری رو تجربه کنم و 

کردی، حس اولش سرد بودی و بعدش، وقتی صدام می»:ادامه دادسختی آن را شنید. سپس لبخندی زد و 

کنی وجودت دونم چرا فکر مینمی»قدمی به جلو برداشت و گفت:« کردم این همون اتفاق خوب زندگیمه...می

فهمم و امیدوارم وجود منم خوشبختی رو میکنه، ولی حقیقت اینکه من با وجود تو، معنی منو بدبخت می

ایم. هر دو دیگهاز نظر من، ما نه نتها تفاوت نداریم، بلکه کامال مثل هم برای تو همین معنی رو داشته باشه.

 «شه...نیاز به کمک داریم تا گذشته رو پشت سر بذاریم، وگرنه اون تاریکی، توی آینده هم وارد می

اگه »ها رفت و گفت:ر هم دیگر قفل کرد و سرش را پایین انداخت. مائده به سمت پلهابوالفضل، انگشتانش را د

وقی پایش را روی اولین پله گذاشت، « خواستی این معنی رو در کنار هم تجربه کنیم، به عموحمید زنگ بزن.



دی پیدا ن پله قدم گذاشت و باز هم سکوت، حس ناامییهمچنان ابوالفضل سکوت کرده بود، مائده روی دوم

 کرد، انتظار داشت چیزی بشنود، روی پله سوم قدم گذاشت...

 ـ مائده...

زده سر خورد و نزدیک بود بیفتد. ابوالفضل سریع با خوشحالی و شتابی عجیب، برگشت که پایش روی پله یخ

شماره آقای »ای در صورت ابوالفضل نگاه کرد، او گفت:باال آمد، مائده به سختی تعادل خود را حفظ کرد. لحظه

ابوالفضل لبخندی زد و پاسخ « تونی بفهمی؟مگه از توی ذهنم نمی»مائده پوزخندی زد و گفت:« مرادی چنده؟

، قسم کشی نکنموقتی بهم گفتی دیگه حس جاتوی بیمارستان از این روش استفاده کردم، ولی همون»داد:

اس اماس»اعماق دل، خدا را شکر کرد و گفت: مائده از« خوردم که دیگه از اینکارهای عجیب و غریب نکنم...

 «کنم برات!می

ده ئما« دم حضوری برم...آدرس کارخونه یا خیریه رو برام بفرست، ترجیح می»ابوالفضل فکری کرد و بعد گفت:

شد که خوشحالیش را بروز بدهد، بالفاصله موبایل از لحن پر شور ابوالفضل خوشحال شد، دیگر مانع خود نمی

خندی ای بعد، صدای پیامک گوشی ابوالفضل، بلند شد. ابوالفضل کججیب لباسش بیرون کشید و ثانیه را از

 «متنش رو از قبل تایپ کرده بودی؟!»زد و پرسید:

ابوالفضل موبایلش « نخیر! فکر کردی چه خبره مگه؟!»مائده با تعجب به او نگاه کرد و با لحنی تخس جواب داد:

از االن »مائده بالفاصله گفت:« های مدرن!کاشت مو، با روش»خواند: با صدای بلند را را بیرون کشید و پیامک

 رسید...اش تا آسمان میای سر داد. صدای خندهابوالفضل قهقهه« بگم که اگه پتانسیل کچل شدن رو داری....

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل شصد و هفتم

 خونپدر غیرهم

های شام افکاری غرق بود. مائده از مقابل او گذشت و مشغول چیدن ظرفآقای مرادی پشت میز نشسته و در 

کردند، چون در واقع وجود او برای این بود که مائده، روزها در ها مرخص میخدمتکار را شب روی میز شد.

 خانه تنها نباشد.

فعال گرسنه نیستم، »:کند، به پشتی صندلی تکیه دادانگار آقای مرادی متوجه شد که مقدمات شام را آماده می

با پاهایی لرزان،  تقریبا مطمئن بود درباره چه چیزی قرار است حرف بزنند. مائده« دخترم. بیا بشین کارت دارم.

دانست چرا، در حالیکه همچنان در سکوت بود، پشت میز نشست. و مشغول ور رفتن با ناخن دستش شد. نمی

 .ولی قادر نبود به صورت آقای مرادی نگاه کند

کی »رسید، گذشت و سرانجام، آقای مرادی با لحنی گرم و دلنشین، گفت:مدتی که به بلندای ابدیت به نظر می

 مائده حال عجیبی داشت، ترکیبی از احساس شادی و غم را در لحن و« خانم شدی که من متوجه نشدم؟

رادی، نگاه از مائده گرفت و به افزود. سرانجام، آقای مو این به سردرگمی او می ،کردصدای ناپدریش حس می

 مائده، مغموم به او نگاه کرد.« امروز خیلی دلم گرفت!»:چشم دوختگلدون روی میز 

آقای رضویان اومد دفترم، و ازم خواست اجازه بدم برای  ،وقتی امروز»آقای مرادی آهی کشید و ادامه داد:

ای که تا همین دختر من؟ مائده من؟ مائده خواستگاری از تو بیاد، دلم گرفت! به خودم گفتم، خواستگاری

 «هاش جلو چشمم بود؟ یعنی مائده من بزرگ شده که حاال خواستگار داره؟چند وقت پیش هنوز تصویر بچگی

های آقای مرادی، دلش سوخت، آقای مرادی، کمی سکوت کرد تا بغضش را فرو بنشاند. سرش مائده از حرف

انگار همین دیروز بود که به دنیا اومده بودی و مجید تو رو »ده نگاه کرد:را باال آورد و در چشمان مشکی مائ

اشک در « توی بغلش گرفته بود و به من نشون داد و گفت این رحمت خداست! چقدر زود بزرگ شدی...

ه های سال نگران بودمانند افتاد، اینکه گفته بود، سالچشمان مائده حلقه زد، به یاد حرف پدرش در عالم برزخ

که مبادا خداوند به خاطر خطاهایش او را طرد کرده باشد و با تولد مائده، یقین حاصل کرده بود که هنوز 

 شود...رحمت خداوند شامل حالش می

االن خیلی خالیه... شاید اگه معصومه جای مادرت »دست آقای مرادی، با مالیمت روی دست مائده قرار گرفت:

کالفه دست به « آمادگی خواستگار داری؟ یعنی...؛ یستم مقدمه چینی کنمگفت، بلد نتر بهت میبود، راحت

اینقدر بامزه این جمله « گم؟! به ما نیومده مقدمه چینی...اصال چی دارم می»صورتش کشید و با خنده گفت:

 اش گرفت.را ادا کرد که مائده هم خنده



. البته نه درباره زدمستان، با ابوالفضل هام رو توی بیمارمن حرف»آقای مرادی، نفس عمیقی کشید و گفت:

خواستگاری، ولی مهرش به دلم نشست. اون جونت رو نجات داد و کار خطرناکی برای حفظ تو کرد. ولی به 

خواد رک و راست، بدون تعارف، بگی خوام بدونم نظر خودت درباره اون چیه؟ دلم میدور از این ماجراها، می

 «له هرچی شما بگی هم متنفرم، چون من حرفم رو زدم.. از جمهجور آدمیبه نظرت چه

 ؛اراده، حامی آدم معقولی به نظر میاد، جدی، با»نم از هم باز کرد و گفت:ادهایش را به حالت نمیمائده دست

با جمله آخر که از دهان مائده خارج شد، آقای مرادی « شه توی مواقع سخت روش حساب کرد...آدمیه که می

 «فالن شده!پس دلت باهاشه، پدر فالن»داد:قهقه سر 

ش در مواجه با محسن پیها مائده از خجالت، سر به زیر انداخت. باز هم همان احساس گر گرفتن را که سال

کده هنر، برایش رخ داده بود، دوباره و حتی شدیدتر اتفاق افتاد. آقای مرادی از جایش بلند شکامرانی در دان

مطئنم اگه پدرت االن اینجا بود، »زیر چانه مائده گذاشت، سرش را باال آورد و گفت:دستش را به آرامی شد، 

همین االن، پدرم اینجا »مائده لبخندی زد و گفت:« خوشبخت بشی...انشااهلل گفت، فقط یه جمله بهت می

 ند.هر دو لبخندی زدند، آقای مرادی و مائده یکدیگر را در آغوش کشید« هست و این جمله رو گفت...

« چه خبره؟ چرا هندی شدین؟!»دانستند چقدر طول کشید که ناگهان بهنود داخل شد و با تعجب پرسید:نمی

بهنود با تعجب به مائده نگاهی کرد و بعد « ظاهرا یه عروسی ناب افتادیم!»ای کرد و گفت:آقای مرادی خنده

ائده لبخندی زد و به سمت برادرش م« شد، حیف شد!تازه داشت روابطمون ترمیم می»گفت: ی تلخبا لبخند

روابطمون مجروح نشده بود که ترمیم بخواد! تازه من هنوز سر »اش گذاشت و گفت:رفت، دست روی شانه

بهنود، با حالتی از شرم و « چینم!حرف پنج سال پیشم هستم، وقتی برم خونه خودم، یه اتاق مخصوص تو می

 دلی، به خواهرش نگاه کرد... دو

آن « شم!خب حاال، محض رضای خدا هم شده، زودتر اون شام رو بیار که دارم هالک می»گفت: آقای مرادی

شب، خانواده مرادی، شام خوبی را به همراه جمعی گرم و صمیمی صرف کردند. تا پاسی از شب، صدای خنده 

ادی او و برادرش و گر شدانست که پدر و مادرش، در آن دنیا، نظارهشد. و مائده میآنها در کوچه شنیده می

 ش هستند...خونپدر غیرهم

 

 

 

 

 



 فصل شصد و هشتم

 آیمبا دلم می

اش که حامی او بود، در این مدت، مائده، به احترام مرگ پسردایی سال از مرگ حامد گذشته بود. حدودا یک

برگزاری مراسم عقد و عروسی را عقب انداخته بود. اما سرانجام، روزی رسید که ابوالفضل، با فروش دامداری، 

کند. همچنین، یک تاسیس  دامداری بزرگتری راثروت نسبتا خوبی بدست آورد و از آن پس، تصمیم گرفت، 

خرید  حتی بهتر، ای که پیشتر مائده، از آن زهره دیده بود،دلباز، درست همانند خانه پارتمانی شیک وآخانه 

توانند به خانه آنها بیایند و یا در آنجا ساکن شوند. هر چند آقای مرادی، اصرار داشت که می زوج جوانتا 

اما ابوالفضل، نپذیرفت،  .بگیرد مائده بود، آقای جاوید که متعلق به ای برایشان در نزدیکی خانهحداقل، او خانه

 خواست، زندگی مشترکش با مائده را خود و از صفر بسازد.چرا که می

جای خوبیه، کوچیکه ولی فعال »داد:خانه آپارتمانی قشنگی را خریده بود و حاال داشت آن را به مائده نشان می

ای خودمون یکی هم برای داداشت که بهش قول دادی. دوتا اتاقم داره، یکیش بربرای دو نفر خیلی هم بزرگه! 

فکرشم نکن، من »مائده با لحنی جدی گفت:« کنیم...البته به کثیف بودنش نگاه نکنیا، خودمون تمیزش می

داد! نکنه از فردا ای داد بی»ابوالفضل با تعجب پرسید:« ای، چیزی صدا کنیم...اینجا رو تمیز کنم، باید خدماتی

خندی زد، مطمئن بود که مائده کج« دخترپولدارا رو برام بگیری و دست به سیاه و سفید نزنی؟!بخوای تریپ 

 «غیر از این فکر کردی؟»کند، پس او هم گفت:ابوالفضل شوخی می

، ها رو با هم اندازه بزنیم، برای خریدن، پرده، الزممون میشهحداقل بیا االن این پنجره»ابوالفضل خندید و گفت:

ولی صدایی از مائده نشنید، برگشت « ین شاسیش بلند هست؟ تهرون زیرپات نیست، ولی کوچه هست!تازه بب

 کند.در وسط خانه خالی ایستاده و به اطراف نگاه می که اوو دید 

راستش »مائده برگشت و لبخند تلخی به لب آورد و گفت:« به کجا زل زدی، عزیزم؟»قدمی به سمتش رفت:

« کردم که چطوری از خونه دل بکنم. اونجا پر از خاطرات بچگیمه، خاطرات مامانم، بابام...داشتم به این فکر می

هایی ، میای خونه خودمون، اینجا برات خاطرههر اومدنی یه رفتنی داره»ابوالفضل لبخند مهربانی زد و گفت:

 «سازم که دیگه دلت نخواد از اینجا بری!می

مائده لبخندی به ابوالفضل زد و از کنارش رد شد و وارد آشپزخانه اوپن شد. با چشمانش اطراف را از نظر 

، که به هم خورد، در فضای خالی خانه، اکو شد. مائده هااتاق یکی ازگذارند. در این لحظه صدای برخورد درب 

 ..با وحشت از جا پرید و با ترس، نگاهش را به آن اتاق دوخت.

باد زد، در رو  ؛نترس؛ پنجره اتاق رو باز گذاشته بودم، هوا عوض بشه»الفضل لبخند مهربانی زد و گفت:ابو

با توجه به »ابوالفضل پاسخ داد:« مار گزیده شدم...»مائده نفس عمیقی کشید و با لحنی مغموم گفت:« بست...



« لطفا اسمشون رو نیار!»فاصله گفت:مائده بال« جیگرش رو ندارن که... اجنهکاری که تو باهاش کردی، االن 

 «!ترسی ازشون نداریم، چون خدا هست»ابوالفضل لبخندی زد و گفت:

تونن... حاال چی شده؟ گفتی من هستم، تا من باهاتم اونا نمیقبال بهم می»:یادآور شدمائده با پوزخند 

ا نبودم. ولی تو تنها نبودی، چون در لحظه الزم، من اونج»ابوالفضل بالفاصله پاسخ داد:« خداشناس شدی؟!

 ..دلش گرفت. به یاد کشته شدن حامد افتاد.دوباره مائده با یادآوری وقایع آن شب، « ...چون خدا همیشه هست

« وجدانی؟!دقت کردی، چقدر بی»مندانه، بحث را عوض کرد:ابوالفضل که گویی متوجه شده بود، با لحنی گله

چی حرف احساسی بوده، من بهت گفتم  االن یه ساله که هر»ل ادامه داد:مائده با تعجب، نگاهش کرد. ابوالفض

 «ولی تو انگار نه انگار! بابا یه چیزی بگو، دل ما رو هم خوش کن...

ابوالفضل « اما به شرط اینکه با پا باشه... قبول دارم، گفتی هر اومدنی، یه رفتنی داره؛»مائده لبخند دلنشینی زد:

اش ایستاد و در روی همسر آیندهفهمید. مائده درست روبهچیزی از این حرف نمیهاج و واج نگاهش کرد، 

 «مونه...ولی من با دلم میام خونه تو؛ اگه هم روزی رفتم، دلم پیشت می»چشمان سبز رنگش خیره شد:

میان قلب ابوالفضل از هیجان به تپش افتاد، چیزی شنید که معشوفش کرد و در کسری از ثانیه، مائده را در 

 دوی آنها، یکی شده بودند... دستانش گرفت و او را در آغوش کشید. آنچنان که گویی هر

دو روح زخمی، دو انسان با احساساتی مشترک، از دو طبقه متفاوت، با تجربیاتی مشترک، گاه شیرین و گاهی 

 دردناک...

 ..ای بود که فقط عشق آن را به همراه دارد.حاال یکی بودند، و این معجزه

، و این برتری ما نسبت به سایر دکنرا درک می عشق تنها انسان،و این است فرق میان انسان و شیطان، اینکه 

 مخلوقات است....

 پایان

 

 

 

 

 

 



 


