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  باردمی باران نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی شقایق

 
 
 

 :مقدمه
 یک مثل درست افتد؛می اتفاق و نداری برایش ایچاره که هست زندگی در هاییلحظه. شد شروع اشتباه یک از

 اتفاق زندگی و هایشانفرزند ها،پدر بین برابرینا جدال فهمیدم که بود اول همان از. شدهتعیین پیش از یبرنامه
 قصدی آنکه بدون خوردیم، بازی و شدیم اسیر ما. شد پا به خونی گردباد و گرفت را همه دامن زهرش،. است افتاده
 ـناه، گـبی ما. شدیم زندگی هایسفید و سیاه از تلفیقی زمانه، دست در که هستیم هاییخاکستری ما. باشیم داشته

 !شدیم شناخته گناهکار
 عبور صورتم بلندی و پستی از نوازشگرانه و میاد در ـص*رقـ به کوتاهم موهای وتابپیچ بین از خنکی نسیم

 شعله آتیشی قلبم درون اما شده؛ کوفته هاممصیبت کمرشکن بار از مخسته تن و گرفته غبار رو سیاهم کت. کنهمی
 نگاه و میشه جمع درد از هامپلک. کشهمی زبونه بیشتر هاشگدازه فقط و نمیشه خاموش بادی هیچ با که کشهمی

 .دوزممی هاشچشم عمق توی کردهلونه یکینه به رو پریشونم
 !المصب بودم برادرت من بکنی؟ رو کار این من با تونستی چطور کردی؟ کارچی من با تو -

 و گسستن هم از توان دردم و کشهمی شعله خشم از قلبم! تشدهنفرین دل و افسارگسیخته سبز هایچشم به لعنت
 گرفت؟ من از رو پسرم و شد دردی ناقوس برادرم، انتقام ینتیجه بگم کجا کنم؟ کارچی. نداره رو فریادشدن

 و خورنمی سر پایین به هادرخت بین از بارون قطرات. شکنهمی وجودم توی رو خشم حصار رحمشبی هاینگاه
 به که دردی از بگم چی اما و گرفته خاک من، کت مثل آبیش کت. میان فرود دارمتب پیشونی روی درست

 !شده گاهشوبیگاه هایخنده منشأ و زنهمی چنگ من یـینه*سـ
 !من مثل کشیدی،می درد باید تو -

 هامناخن و میشه منقطع هامنفس عصبانیت شدت از. رسونهمی اوج به رو نفرتم شرمش،بی هایچشم و پوزخند
 :کشممی فریاد خشم با و میدم دست از رو کنترلم میره، فرو دستم گوشت توی

 .شدی گرگ عاقبت و بودی زادهگرگ -
 حرص. خندهمی بلند صدای با ایلحظه برای. کوبهمی سرم توی و میشه منعکس باغ سکوت بین فریادم صدای

 :غرهمی خشم با و کنهمی ریز رو هاشچشم جوابم در. کشهمی زبونه هام،رگ توی خون گذر مثل هامچشم توی
 .پاشیدی اطرافیانت و خودت زندگی به که بود نفرین سراسر اومدنت دنیا به یلحظه از بودی، شده نفرین -
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 عجین درد با من دنیای نداری خبر اما زدی؛ زخم. کنهمی نگاه موقعمبی هایخنده به متحیر اون و خندممی بلند
 .لرزونهمی رو مغزم بنیاد باد، یزوزه کشیدنسوت صدای و میده آزار رو گوشم باغ آورسرسام سکوت. شده

*** 
 شده شوکه. کردمی بیداد هاشچشم توی امیدینا و یاس ناباوری، غم، ترس،. بود خورده گره نگاهم توی نگاهش

 دراز طرفشبه رو الجونم و رمقبی هایدست و زدم فریاد. نداشتم حرکت توان. بودم شده مات. زدهبهت من و بود
 و کشممی درد از ضعیفی فریاد. گیرممی هامدست توی محکم رو سرم. افتادم زانو به و شد سنگین بدنم اما کردم؛

 لبریز درد از همیشه مثل وجودم عمق و کرده باز سر مالیخولیاییم افکار. کنممی دیوار نثار رو محکمم مشت ارادهبی
 توی سرکشی و غریب بغض. خورهمی هم به موقعبی بارون این از حالم. زنهمی چنگ ـینه*سـ توی قلبم. شده

 ...هرگز کاش. میده فشار رو گلوم و شده درد شده، حناق. نداره شکستن توان و زده چنبره وجودم
 که میشه خراب اونجایی از گاهی چیزهمه. کنم تجربه رو عادی زندگی یه تونستممی هم من کاش! من به لعنت
 اوقاتگاهی. کنی عوض رو چیزی تونینمی کنی، سعی هم بار هزاران اگه و کنینمی هم رو فکرش حتی

 از کاری و هاتهلحظه عذاب از مملو و چنگ توی روحت. باشی شده قانونی چکش اسیر اینکه بدون محکومی،
. کنهمی زدننبض به شروع سرم. شدنآب آهسته و شنیدن جز نزدن،دم و مردن جز نمیاد بر ناتوانت هایدست
 انگار. کشهمی بیرون افکارم یخلسه از رو من صدایی! ذارمنمی نه، دیگه بار این. کنممی جمع رو مشوشم افکار
 یه و ایستاده مقابلم دقیقاً که میشم روبهرو مردی یکالفه صورت با و گردمبرمی تعجب با! زنهمی صدام داره یکی
 :میگه ام چهره دیدن محضبه داده؛ باال رو ابروش تای

 بله یه رسوندم، درجه آخرین تا خاطرتبه رو بختنگون یحنجره این ساعته چهار! حسابی؟ مرد وایستادی اینجا -
 خدمتتون؟ بدم زیرلفظی نمیدی؟ ما به ناقابل

. نشه متوجه رو درونم حال کنممی سعی. کشهمی تیر پردردم سر کنم،می نگاه سبزرنگش هایچشم به مستقیم
 .اندازممی باال تفاوتیبی با رو مشونه. نداره حاصلی من برای مضاعف دردی جز هم بفهمه

 !نشنیدم صدایی اصالً من -
 ایحاله صورتش. نداره باورش و فهمهمی رو نمادینم تفاوتیبی دونممی. میشه متمرکز مچهره روی ایلحظه برای

 و صورت بین هاشچشم. ترسهمی من از هم اون. زنهمی برق نگاهش توی گنگ استرسی و گیرهمی تعجب از
 :میگه نگرانی با. گردهمی پراضطرابم هایدست

 شده؟ بد حالت هم باز پریده؟ چرا رنگت -
 گفتن. نیست حالم کردنتوصیف برای ایواژه. ندارم دادنتوضیح توان. اندازممی شمردونه صورت به کوتاهی نگاه
 محکم رو هامپلک بگم؟ بهش تونممی چی من اما پرسه؛می همیشه. کنهمی ورشعله رو وجودم یهمه هاحرف این
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 با. کنهمی قفل نگاهم قرمز هایرگه توی رو شگرفتهغم هایچشم و میشه منقبض فکم. میدم فشار هم روی
 :زنهمی لب نامفهوم رفته،تحلیل صدایی

 !کنی؟ فراموش خوایمی کی آخه -
 و کنهمی مکث ایلحظه. ترهسنگین برام هم جمله صد از نگاهش این دوزه،می من به رو حرفش از پر هایچشم
. میشه خارج اتاق از سرعتبه و نمیگه چیزی اما کنه؛می باز زدنحرف برای رو دهانش. میشه مشت هاشدست
 گوشم توی فکری. شینهمی صورتم روی تلخی لبخند نهایتاً اما زندگی؛ این به ها،درد همه به بخندم، کنممی سعی
 جنوبی در سمتبه آهسته و دست به گوشی. اندازممی سالن به نگاهی و میرم در طرفبه! داشت کارم. زنهمی زنگ

 :میگم متعجبی اما آروم صدای با و کنممی تند بهش رسیدن برای رو هامقدم. میره عمارت
 بگی؟ خواستیمی چی زدی؟ صدام چرا -

 :ذارهمی گوشی یدهانه روی رو دستش و اندازهمی بهم اندرسفیهیعاقل نگاه
 نباید شما لبشه روی ملیحی لبخند و زنهمی حرف تلفن با داره پسریگل یه وقتی بگم بهت باید بار چند آخه -

 !بشی مزاحمش
 :میگم بشنوه گوشی پشت مخاطب که طوری و برممی باال عمد به رو صدام

 زدی؟ صدام که بود چی کارت -
 :میگه آشکاری حرص با و میده قرار گوشی یدهانه روی رو دستش سریع پره،می باال و خورهمی جا کمیه
 .میام در ازخجالتت شد، که تموم تلفنم من کن صبر داداش -

 رو اونجا بابا باشیم، نداشته مهمون وقتی. برم سالن آخر سمتبه باید فهمونهمی بهم اشاره با و میاره باال رو دستش
 نزدیک. دارمبرمی محکم رو هامقدم و کنممی تند پا. داره کارم خودش یعنی این و کنهمی انتخاب نشستن برای

 به لبخندی بابا. کنممی سالم. کنهمی دنبال رو نگاهش رد بابا و میفته من به آرزو نگاه. کنممی مکث پذیرایی
 ناز با و گرفته نظر زیر رو هامونرفتار بستهیخ نگاهی با آرزو. میده نشون رو کناریش مبل و زنهمی تفاوتمبی صورت

 .برهمی دهان به رو میوه هایتیکه
 گرد کنم،می نگاهش خوب. دارهبرمی پرتقال خودش برای و برهمی میوه ظرف سمت رو دستش. شینممی بابا کنار

 سفید هاشمو غم از بابا کنممی فکر گاهی. داره رو همیشگی اقتدار همون هنوزم اما نشسته؛ هاششقیقه کنار پیری
 وقتی نتونستم هم هنوز. کنهمی زهر رو دهانم تنگی،دل گس طعم و بندهمی نقش هاملب روی تلخی زهرخند. شده

 گیرهمی نفسم. ترسممی نگاهش عمق توی گرفتهجون غم از من. نلرزم وجود عمق از کنهمی نگاهم مستقیم
 ...وقتی

 .زنهمی زل دلواپسم نگاه به. گردونمبرمی طرفشبه رو سرم و خورممی تکونی. میام خودم به بابا صدای با
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 بابا؟ بله -
 .نشینهمی صورتم روی شخندینی ناخودآگاه. ترسهمی من از هم بابا. گیرهمی صورتم از رو نگاهش تردید با
 بگیری؟ شرکت به راجع تصمیمی تونستی باالخره -

 :شکنممی رو محنجره سکوت لحظاتی از بعد و کنممی جمع رو مریضم و دارتب افکار
 .کنم فکر بیشتر باید من. ستپیچیده هنوز اینجا شرایط هنوز، نه راستش -

 .کنهمی بیداد زمردینش نگاه توی تعجب اما گردونه؛برمی رو روش و میده تکون شنیدم مفهوم به سری بابا
 از حرفی هیچ بدون و بلند جا از. گرفته نظر زیر رو هامحالت و فکره در غرق. میشه کشیده آرزو سمتبه نگاهم

 به نگاهم و ایستممی ایلحظه. دارمبرمی خونه بزرگ سالن طرف به رو بلندم نسبتاً هایگام. میشم خارج پذیرایی
. کنممی حرکت تابلو طرفبه آهسته. ذارممی شلوارم جیب توی رو هامدست. میشه ثابت شدهگرفتهقاب یپرتره

 :زنممی لب آهسته. زنهمی چنگ گلوم توی بغض. میشه قفل زن معصوم هایچشم به نگاهم
 !ببخش رو من -

 دیدن از. میدم تکون طرف دو به رو سرم... . مقابل در رسهمی نظر به دلگیر عظمتش همهاین با سالن چقدر
 در سمتبه تازگی ایذره وجویجست در. میده دست بهم کسلی احساس هاکاغذدیواری طالیی و کرمی هایرنگ

 جلوی من هایکودکی باغ. میشه باز خفیف تیکی صدای با در. میدم فشار رو دستگیره. کنممی حرکت جنوبی
 .آلبالو هایدرخت اون کنار خندید،می بلند. گیرهمی جون هامچشم
*** 
 پشت این از. گرفته بخار شیشه و داره رو صبحگاهیش اول سرمای هنوز هوا. کشممی شیشه به رو دستم پشت

 زندگی یاداره مشغول نحوی یه به و کننمی تالش خوشبختی به رسیدن برای هرکدوم که بینممی رو هاییآدم
 یه رو زندگی و شادن هاشونبعضی. ببینی تونیمی رو هاحس انواع کنیمی نگاه هاشونصورت به وقتی. هستن
 نیست معلوم که زیبا هایصورتک کلی... . و آورده درشون پا از مشکالت و غمگینن هاشونبعضی بینن،می شوخی

 باشیم داشته حمایت که همین بدن، قدرت بهمون باید هاآدم ما شناخت برای. باشه نشسته هویتی چه پشتشون
 دست. میشه متوقف شرکت حیاط توی ماشین. کنیم فاش رو درونمون ترسناک ماورای از نیمی تا کافیه
 اصلی ساختمون سمتبه زنانقدم و کنمنمی صبر کیانمهر برای. میشم پیاده و کنممی جدا شیشه از رو مزدهیخنیمه
 تکون سر براش لبخندی با. میده تکون سالم ینشانه به دستی و میشه بلند جا از دیدنم محضبه نگهبان. میرم
 و هم کنار هااتاق. گذرونممی سنگینم هایقدم با رو شرکت بزرگ راهروی. افتممی راه داخلی بخش سمت و میدم

 برام رو خوبی حس ابری روز توی هم اون صبحگاهی، سالم. کنممی عبور هابچه بین از. دارن قرار سالن طرف دو
 طراحی قسمت این توی رو شرکت اصلی مدیران هایاتاق بابا. میرم شرکت اصلی قسمت طرفبه. کنهنمی ایجاد
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 جا از دیدنم با اما بره؛می باال رو دستش دو و کشهمی بلندی یخمیازه منشی. میشم وارد سروصدا بدون. کرده
 مردده؛ ولی بگه، چیزی خوادمی که فهمممی کوتاهی نگاهنیم با میدم، رو جوابش. کنهمی سالم دستپاچه و پرهمی
 :پرسممی مستقیم و کنمنمی صبر پس

 شده؟ چیزی -
 طراحی توی مشکلی دیشب گویا بشه، اجرا پدرتون نهایی تأیید از بعد بود قرار که طرحی اون مهردادیان آقای -

 .نیست آماده امروز برای و اومده وجود به شزمینه
 .نیستم طرحا این به رسیدگی مسئول که من دید؟می من به رو توضیحات این چرا خانم خب -

 :میده ادامه رو حرفش تردید با و اندازهمی من به سردرگمی نگاه
 من از صبح ایشون و نرسیدن امروز به برادرتون اشتباه با طرحا این که اینجاست مشکل بگم؟ چطوری راستش -

 .بذارید جریان در رو پدرتون دونیدمی صالح هرطور تا بدم اطالع شما به رو موضوع این خواستن
 :میگم و کنممی اخم وضوحبه کنم، کنترل رو هامابرو شدندرهم تونمنمی

 .برسید کارتون به شما! خانوم ممنون -
 کرد، دیر کیانمهر امروز چرا بگو پس. شینممی مشکیم ایقهوه کار میز پشت در بستن از بعد و میشم کارم اتاق وارد

 خواسته من از هم باز. نداره رو حقیقت گفتن جرئت هم خودش هیچ، نمیده تحویل موقعبه که رو طرح! آدمیه عجب
 روی و میارم در رو کتم. میشم بلند جا از. باشم احتمالی یحمله سیبل و کنم تعریف پدر برای رو ماجرا تا

 یه به چشمم که زنممی باال رو پیراهنم آستین. کنممی آویزون گذاشتم، میزم کنار و اتاق یگوشه که آویزیرخت
 با. کنممی دراز طرفشبه رو دستم کنه؟می کارچی اینجا. بودم ندیده حالتابه. قدیمیه و جالب مدلش. میفته تقویم

 ارادهبی هامابرو! پیشه سال شونزده مال تقویم این[ ]...سال مال! نیست االن برای اینکه اما. دارممی برش احتیاط
 شرکت، یروزانه هایکار اتمام از بعد باشه؟ گذاشته اینجا تونهمی کی یعنی. نداشتم چیزی همچین من. پرهمی باال
 شرکت مهندسین از چندتا سر. میشم وارد و زنممی اتاقشون ایقهوه در به ایتقه. میفتم راه طراحی بخش سمتبه
 که روشنی مانیتور طرفبه. میشه روانه سمتمبه که هاستسالم سیل این و گردهبرمی سمتمبه زمانهم کیانمهر و

 فوالدی یسازه و اسکلت جدید هایطرح و شده انجام هایکار به کلی نگاهی و میفتم راه گرفته قرار اتاق یگوشه
 :میگم نقشه به اشاره با اندازم،می
 ستونای دقیق یمحاسبه و استقامت روی بیشتر باید فقط خوبه، خیلی زنیدمی که طرحایی! نباشید خسته هابچه -

 .کنن تحمل بشه گذاشته روشون قراره که رو وزنی بتونن تا کنید کار پی روی
. زنهمی نگاهم به بخشیاطمینان پلک و ایستاده ـینه*سـبهدست و کیانمهر کنار که میفته پدرامی به نگاهم

 :میگه داره، نشستن قصد و ذارهمی صندلی هایدسته روی رو هاشدست کهدرحالی
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 اجرا خوبیبه حتماً هم پروژه این و دادیم انجام سازه اصلی طراحی توی رو خودمون تالش یهمه ما مهندس -
 .میشه

 رو پدرام هایحرف نشستن که ایگوشه از کدوم هر دهنده،اطمینان هایینگاه با هابچه یهمه حرفش، دنبال به
 به ایاشاره سر با شدنخارج حین در. کنممی خداحافظی لبخندی با و میشه راحت خیالم حدودی تا. کننمی تأیید

 .بیاد بیرون من با تا زنممی کیانمهر
 .بزنیم مهرانی خانم به سر یه بریم بیا شده تموم کارت اگه کیان -
 .اومدم هم من بشه، گرم بزنی رو ماشین استارت و بری تا تو. تمومه کارم من -

 لبخندی با و کنهمی باز رو ماشین در که کشممی انتظار دقیقه چند. میره اتاق به و زنهمی آمیزیشیطنت لبخند
 :میگه موذی

 .خلبان بریم بزن م،آماده من! انتظارکشیده برادر بر سالم -
 .شد روشن شما جمال به ما چشم باالخره تا سوخت موتورش ماشین. نزن حرف قدراین بشین بیا -

 :میده جواب خنده با و کنهمی سپر ـینه*سـ گیره،می باال رو سرش اندازه،می غبغب به بادی
 دیر چرا میگی تو بعد! داره رو من قدمای منت جهان بفروشه، فخر خورشید به من رفتنراه برای باید زمین -

 اومدی؟
 :میگم و میدم تکون تأسف معنای به رو سرم اندازم،می شدررفته بناگوش تا نیش به نگاهی

 !بودم ندیده تو چون ایدیوونه حالتابه -
 .زنهمی پیشونیش به آروم دست یه با ناگهان

 !شد؟ چی دیدی آخ آخ -
 شد؟ چی -
 !من وای ای -
 :پرسممی و کنممی نگاهش تعجب با
 چرا؟ -
 .نشه تنگمدل بیرون میام دارم بگم دلبندم ملیح به رفت یادم گرفتی حرف به رو من قدراین -

 از بعد. بده مکانی موقعیت گزارش مربوطه عیال به تا کرد روشن و آورد بیرون اسپرتش کت جیب از رو گوشیش
 :میگه من به کوتاهی نگاه با و ذارهمی جیبش توی رو گوشی هاشحرف اتمام

 داری؟ رو مهرانی خانم هوای خیلی -
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 وقتی. دممی ادامه رانندگی به حرفبی و اندازممی هاشچشم به نگاهی. گردونمبرمی طرفشبه کمی رو سرم
 :پرسهمی ندارم، دادنجواب قصد که میشه مطمئن

 چیه؟ شرکت حسابای ماجرای راستی -
 چطور؟ -
 دوباره رو اخیر ماه یه این حسابای کل باید گفتمی. بود کشیده صالبه به رو حسابداری هایبچه میالد امروز -

 .کنن بررسی
 :میدم جواب ایچندلحظه مکث از بعد. ذارممی مچونه زیر رو دستم و میدم تکیه پنجره به رو آرنجم

 بودی؟ گذاشته تو دیدم، تقویم یه میزم روی راستی. خونهنمی باهم کتاباحساب مقدار یه -
 .اندازهمی باال ایشونه و میده فشار هم روی رو هاشلب. کنهمی نگاهم خیالیبی با
 مگه؟ چطور! نه -
 .هیچی -
 .میده نشون درگیر ذهنت آخه مطمئنی؟ -
 .مخسته کمیه چندروزه این -

 سکوت دقایقی. میشم خیره جلوم به و کشممی صورتم به رو دستم. کنهمی سنگینی مچهره روی ناباورش نگاه
 :کنهمی صحبت به شروع و نمیاره دووم زیاد اما میشه؛ برقرار بینمون

 ...بودم رفته بیرون ملیحه با دیروز -
 :میده ادامه ایثانیه چند بعد که کنممی نگاهش سؤالی. خورهمی رو حرفش

 جیغی چنان که اینجاشه عجیب. خورد دستش پشت به دستم ناخواسته که بردارم رو دفترم داشبورد از خواستم -
 ...بود غیرعادی کمیه رفتارش. شد پیاده ماشین از عصبانی و کرد باز رو در! نپرس که کشید
 و گردونمبرمی طرفشبه رو گردنم. نمیارم در سر هاشحرف از چیزی. کنه قطع رو کالمش میشه باعث تردید

 :پرسممی
 چرا؟ آخه -
 ...!آخه واکنش شدت این اما نخورده؛ نامحرمی هیچ به دستش ندارم شک معصومه، و پاک من یملیحه -
 !عجب -

 :میگم تیزکرده هاییچشم با و گردمبرمی طرفشبه. دارمبرمی حرکت حال در هایماشین از رو چشمم
 .شدی درگیر محمد با امروز شنیدم -
 :میگه تأسف با و کشهمی بلندی آه
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. بگووبخنده مشغول و زده ـینه*سـبهدست هیچ، کنهنمی که کار پسره این دیدم زرمهری، یپروژه سر رفتم -
 نه کارگریم،» داد جواب پرویی با« !زحمت؟بی پول یا داده مزه درخت یسایه کنی؟نمی کار چرا» گفتم بهش
 جلو رفتم هم من« .نکرده شروع هنوز. خوردن رو شونصبحانه تازه» گفت پرسیدم، سرکارگر از« .مخسته. حمال
 گفتم کردم، مالحظه کمت سن خاطربه هم االن تا. میری در کار زیر از گاهی که دونممی! پسرجون ببین» گفتم
 کار بقیه از بیشتر ساعت یه امروز. کنه پیدا ادامه نباید وضع این اما گیری؛می یاد رو کار اصول و میفتی جا حتماً
 کنهمی توهین داره خیلی دیدم هم من. اومد در روم تو و شد عصبانی« .بشه امروزت کارنکردن جبران تا کنیمی
 که سرکارگر وساطت با هم آخرش« .کنیمی علم قد جلوم که باشه بارت آخرین این» گفتم و گرفتم رو شیقه

 .شدم خیالبی نداره، خواب جای و اومده گلستان از و ستبچه گفت
 میاد نظرمبه! آشناست چقدر ماشین این اما کنن؛می عبور کنار از سرعت با هاماشین کنم،می نگاه سرپشت به آینه از

 ناگهان و کنممی بیشتر رو سرعتم. حرکته در سرمونپشت زیاد نسبتاً یفاصله با. باشمش دیده هم شرکت در دم
 .میشم خیره سرپشت به دوباره. زنممی دور و کنممی پیدا رو برگردون دور راه هاماشین بین

 !کیانمهر -
 چیه؟ -
 .کن نگاه سریپشت اینقره پژوی به احتیاط با برگردی اینکه بدون -
 :کنهمی زمزمه تمسخرآمیز و کنهمی نگاهم تعجب با
 !بکشنمون خوانمی داداش، گیریهگروگان! ترسممی نگو وای -

 زیر رو پشتی ماشین احتیاط با و میشه جدی. اندازممی مزگیشبی این به چپی نگاه و کشممی بلندی پوف کالفه
 .گیرهمی نظر

 .دیدم خب -
 .سرمونهپشت کنممی حس حاال تا شرکت دم از -
 !مسیرمونههم البد -

 دونممی خوب و دارمبرمی صحبت یادامه از دست حوصلهبی. خرهمی نگاهش به رو خشمم سنگین بار و خندهمی
 .نگرفته جدی رو قضیه این برادرم
*** 

 نزده، در این به ایتازه رنگ کسی که هاستمدت. اندازممی خونه یورورفتهرنگ در به نگاهی. رسیدیم مقصد به
 کنه،می خراب رو حالم و ترتند رو قلبم تپش خونه این دیدن. کردن فراموش رو شادی که هاستسال خونه اهل

 ...کاش نشینه،می صورتم روی سردی عرق دارم، عجیبی کرختی و تلخی حس میده، عذاب رو روحم
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 جوریاین رسیمی خونه این در به وقتهر تو که سریه چه آخه پرید؟ رنگت چرا شده چی! کجایی؟ کیاراد! کیاراد -
 رفتارت این فهمممی من نمیگی؟ رو دلیلش چرا نمیشم؟ حالت یمتوجه کردی فکر بشی؟ دگرگون و بزنی زل باید

 !نیست طبیعی
 :میگم ناچاراً. ندارم گفتن برای حرفی سکوت جز ولی کنم؛می نگاهش

 .افتادم مونکودکانه و دوتایی بازیای اون و بهراد یاد فقط. من برادر نیست چیزی -
 و کنممی باز رو ماشین در! تونمنمی من... من ولی نشده؛ قانع دونممی. گردونهبرمی رو روش و زنهمی تلخی لبخند
 .زنممی زنگ. کنممی کنترل رو خودم اما کرده؛ عرق هامدست. میشم پیاده
 کار به روی که وقته خیلی االن اما زدم؛می صداش خاله هاقدیم. میاد مهرانی خانم گفتن کیه صدای لحظه چند بعد

 خانم صورت و میشه باز در. زنهمی صدا مهرانی خانم من از پیروی به هم کیانمهر و ندارم رو کلمه این بردن
 شوخش قالب تو که کیانمهری به و کنممی سالم لبخندی با. میشه ظاهر رنگیش سفید چادر قابِ توی مهرانی
 .میشم خیره فرورفته

 نمیاد بهتون اصالً سرحالید قدراین ماشاهلل! گفتم؟ چرا مادر! بده مرگم خدا اوا مادر؟ شما احوال! مهرانی خانم بهبه -
 ...کور خواهتون بد چشم کور، حسود چشم تخته، به بزنم. ایدسالهچهارده گالبتونگیس دختر یه عین. باشید مادر

 :میده ادامه بشنوم من فقط که طوری لبی زیر و
 !کور کشیدهگردن غازِ چشم -

 :میگه و میشه سرخ خندیدن شدت از مهرانی خانم است؛ تخته دنبال کنهمی وانمود و گردونهمی رو سرش
 بینی؟نمی رو صورتم چروک همهاین! نکنه کارتچی بگم خدا پسر ای -
 سبز علف مهمون پای زیر هم جوونیاتون عین جوونیاتونید، عین هنوز اکبراهلل هزار ماشاهلل. نفرمایید مادرجان نه -

 !کنیدمی
 .بفرمایید خدا رو تو. داخل بیاید بگم رفت یادم شدم صحبت گرم قدراین! ببخشید مادر وای ای -

 حیاط هایموزاییک روی از کنه،می هدایت خونه داخل به رو ما بفرمایید با و گیرهمی فاصله در جلوی از کهدرحالی
 همیشه. میشه کشیده جلو به نگاهم. ندیده خودش به تغییری دیگه بعد به آقاحمید زمان از خونه این. کنیممی عبور
 به قدم. میاریم در رو هامونکفش. شدنمی صحبت گرم و نشستنمی مادرم با وسیع، ایوون این روی مهرانی خانم
 بزرگ نسبت به پذیرایی یه و اتاق دوتا فقط خونه این! بارانا و بهراد مشترک اتاق! خیربه یادش. ذارممی خونه داخل
 هایاستکان و میره آشپزخونه سمتبه مهرانی خانم. زیباست هم هنوز هاسال گذر بعد معماریش سبک اما داره؛
 :کنهمی تعارف و گردهمی بر ایلحظه هرچند ریختنچایی حین در. دارهمی بر رو چایی

 .زنیدمی سر بهم وقتی کنیدمی حالمخوش خیلی مونید،می منداشته پسرای عین شماها! اومدین خوش خیلی -
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 :میده ادامه نشستن از بعد و میشه نزدیک ما به خونگی سازدست شیرینی چندتا با همراه ریخته چایی
 نیست، فامیلش یاد به هم فامیل حتی که ایزمونه و دوره این توی! دارید رو ما هوای قدراین بده خیرتون خدا -

 رو مرامبی فامیل این رنگ ما دیگه خدابیامرز حمیدآقای و بهراد فوت از بعد. رسیدید دادم به خیلی جوون دوتا شما
 ...دیگه چهلم از بعد ولی زدن؛می آدم به سری یه باز اول روز چهل تا. ندیدیم

 :میده ادامه و کشهمی باریحسرت آه ارادهبی
 داره نیاز هم من مظلوم دختر این خب ولی زندگین؛ و کار گرم هم اونا باالخره. نیستم ناراضی هم باز هرچند -

 ...خونه کارِ و خوندندرس رفتن،دانشگاه شده زندگیش. کنه عوض وهواییحال و ببینه رو فامیالش
 تیر قلبم ولی کنم؛می حفظ رو ظاهرم. نمیشه کشممی که زجری و درد متوجه اما میده؛ ادامه زدنشحرف به

 .کشهمی
 :میگه لودگی با و گیرهمی مهرانی خانم دست از رو کالم یرشته کیانمهر

 ...گذاشتم بار کشیدهگردن غازِ شام بگو بزن زنگ شما حاال. شدنا رحمبی خیلی هاشدهذلیل این واال آره -
 :زنهمی باریشیطنت لبخند و کنهمی دنبال رو نگاهم رد. کنممی نگاهش چپچپ. فهمممی رو کالمش مفهوم

 !کرده رحم خدا نیفته، ما گردن خونشون ندن، تلفات حاال! ببین و بیا که دوئنمی تونخونه سمتبه چنان -
 :میده جواب خنده با و کنهمی مرتب رو سفیدش چادر مهرانی خانم

 .میشه باز دلم میای وقت هر! داره نگهت پدرت واسه خدا مادر، -
 فرزند بالنسبت نشه ریا البته تر،بدقواره و ترخل یکی از یکی آورد پسر تاسه رو، بابام بده خیر خدا ماشاهلل، آره -

 .سوم
 :میگه و خونهمی رو نگاهم توی خاص بگیریِ کوفت

 .میانه فرزند و -
 :میده ادامه زنانه لحنی با و دوزهمی من به رو درشتش پرشیطنت هایچشم

 بله بعداً کنی،می تا من با جوریاین نرفته سقف یه زیر هنوز! کنم؟ زندگی تو با چطوری من! بگذرونه خیر به خدا -
 !کنی؟می کارمچی بگم رو

 :میگه که کنممی شحواله گردنیپس یه آمیزیحرص یخنده با و گردمبرمی سمتش
 !الهی بره فنا به دستت آی -
 :میگه ساختگی سوزناک و مظلوم لحن با مهرانی خانم به رو
 !درنیاره دبه بگیرم طالق خواستم فرداپس باش شاهد شما. داره هم بزن دست ببین مادر -
 .مهرانی خانم جلوی زشته -
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 :میگه مهرانی خانم که میرم نشونه کیانمهر سمت ریزی یغرهچشم یه مجمله آخر و میدم تکیه رنگ کرم پشتی به
 ...ماشاهلل شادابی، و جوونی همهنای به ماشااهلل. مونیدمی خودم هایبچه مثل شما. چیه حرفا این مادر نه -

 نزدیک گوشم به رو سرش. زنهمی تمیزی به ایطعنه شفافش، زیادی سفیدِ پیراهن و میاره در رو کتش کیانمهر
 :زنهمی لب یواش و کنهمی
 .نره یادت کنه، دود برام اسپند بگی بابا به! اکبراهلل هزار اکبر،اهلل هزار -
 :میگم مهرانی خانم به رو و میدم قورت رو زیرلبیم لبخند سریع اما گیره؛می مخنده هاش،شعرگفتن همهاین از
 .کنیم زحمت رفع دیگه ما توناجازه با خب -

 :میشه بلند مهرانی خانم آمیزاعتراض صدای
 باشیم؟ خدمتتون در شام یه دونینمی قابل هم حد این در رو ما یعنی. زنیمی حرفیه چه این پسرم نه -
 .نیستیم زحمتتون به راضی. بریم باید کمکم دیگه ما ولی بزرگوارید؛ شما دارین، لطف -

 :میگه سریع خیلی کیانمهر
 ...که شام شب یه حاال مهرانی خانم میگن راست -
 فقط که خاطراتیه خونه این سراسر کنم، تحمل رو خونه این محیط تونمنمی این از بیشتر دیگه. پرممی حرفش تو

 !کجا من هایدرد این و کجا کیانمهر اما چشونه؛می رو بودنزنده گس یمزه برام
 .جانکیان پاشو. بریم باید ما نه -
 !بخورم شام مادرم خونه خواستم شب من حاال*. خرزهره درد و جان مرض، و جان -
 علت به گل این. باشدمی درختچه صورت به و سبزرنگ سال فصل چهار در که است زیبایی گل نام خرزهره*

 تواندمی خرزهره یدرختچه هایبخش تمام. ببرد بین از را انسان تواندمی که گرفته نام خرزهره بودنسمی بسیار
 .دارد پی در مشکالتی نیز آن سوختن حال در یشاخه دود تنفس حتی و شود مسمومیت موجب

 .گردونهبرمی مهرانی خانم طرفبه رو روش سریعاً. کنممی نگاهش سنگین و تیز
 .قبوله میگه نگاهش تیر مادر -
 طرفبه کهدرحالی و گردهمی بینمون مهربونش هایچشم. اندازممی مهرانی خانم به نگاهی سردرگرمی و خجالت با

 :بندهمی من جانب از رو مخالفتی هر راه قاطع کالمی با کنه،می حرکت آشپزخونه
 .نداره اگر و اما دیگه. بذارم بار شام میرم هابچه -

 چقدر. اندازممی شچهره به نگاهی. میشه مشغول و میاره در رو گوشیش مهرانی خانم رفتن محضبه کیانمهر
 این توی موندن فهمیدمی ایلحظه برای کیانمهر کاش. التهابم و غلغله از پر من اما داره؛ شادی و آروم روزگار
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 ترسونه،می رو من اینا یهمه بارانا، معصوم یچهره خاله، مهربون صورت دیدن دردناکه؛ و سخت برام چقدر خونه
 .میده عذابم

 :میگه مهرانی خانم به رو و میاد بیرون گوشی از کیانمهر سر در، صدای بلندشدن با
 .کنهمی باز رو در میره االن کیاراد. نکشید زحمت شما -
 کی؟ پسرم؟ گفتی چی -
 .نکشید زحمت شما میرم، االن میگه کیاراد مادر، هیچی -

 :میده ادامه مچهره حالت دیدن با. ذارممی زمین روی رو گوشیم. کنممی نگاهش خشمگین
 !خشکید در پشت طرف برو بدو کنه؟ باز رو در بره ناقصش پای با مادر این میاد خوش رو خدا خیره، کار -

 دختری مات یچهره در بازکردن با. میفتم راه حیاط در سمت و میشم بلند جام از پررویی، حجم این از زدهبهت
 با و اندازهمی پایین رو سرش. میشه خارج اولیه بهت از کمیه کنم،می سالم سریع. بندهمی نقش چهارچوب پشت
 هاینگاه شبیه عجیب نگاهش خرمایی اندازم،می بانمکش صورت به گذرایی نگاه. میده رو سالمم جواب متانت

 .مرده اون
 .شکفهمی گلش از گل و میشه بلند جا از بارانا دیدن با کیانمهر. شیممی خونه وارد باهم گامهم احوالپرسی، از بعد
 چطوره؟ دانشگاه و درس اوضاع! غریبه پارسال دوست، امسال شما؟ احوال! کوچیکه آبجی بهبه -

 :میده جواب خجالت کمی با بارانا
 هستید؟ خوب شما. هستیم زندگی گذران مشغول شما احوالپرسیای از آقاکیانمهر، سالم -
 !سالمتیبه میشه ترورزشکار روزروزبه هم زبونتون ماشاهلل! بهبه به،به -

 به بارانا رفتن از بعد. میره خودش اتاق سمت عذرخواهی با و اندازهمی گل هاشگونه و زنهمی ملیحی لبخند
 .نذاره دختر این سربهسر میدم تذکر کیانمهر

. میشم بلند جا از کمک قصد به هم من که بشه چیده سفره تا کنهمی کمک مادرش به بارانا و میشه آماده شام
. میدم ادامه کردنکمک به هم باز اما نکشید؛ زحمت و بشینید شما که کننمی اصرار دخترش و مهرانی خانم هرچند
 :میگم مهرانی خانم به خطاب

 .ترمراحت هم خودم جوریاین کنید باور -
 .کنهمی گردوندنچشم به شروع و میاد بیرون گوشیش از هم کیانمهر سر باالخره میشه، چیده که سفره

 !کردی؟ چه گالبتونگیس! بهشته! بینممی چی بهبه -
 .میده قرار ما جلوی رو خونگی دوغ پارچ مهرانی خانم

 !برید اینجا از نشدهتموم ذارممی مگه کردم، درست شما نیت به رو هاغذا این من. پسرا بردارید خوایدمی هرچی -
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 .دوزهمی هاغذا به رو نگاهش خندان ایچهره با کیانمهر
 ذارهمی لقمه چیکه یه آرومآروم! چی یعنی غذاخوردن یمزه فهمهمی چه کیاراد. خوریممی چشم. مادر ممنون -

 .برسه دادنقورت مرحله به تا کشهمی طول هم دقیقه بیست دهنش،
 بردنمـذت*لـ و کردنحس یقوه کنم، حس رو غذا طعم تونمنمی که هاستمدت من. میگه راست کیانمهر شاید
. نمیده طعمی من برای کدوم هیچ اما هست؛ لذیذ هایغذا همهاین. شده پنهون تلخ هایحس از ایحاله پشت
 عادت بهشون مدتی از بعد فقط. کنیمنمی فراموش رو چیزی وقتهیچ هاآدم ما... یا شد باعثش روزگار دونمنمی
 تا بد من با خیلی روزگار این اما. لرزهنمی ودلموندست نمیاد، بند نفسمون تکرارش از اول هایروز مثل و کنیممی
 .کنهنمی رهام و انداخته چنگ گلوم پس اول روز عین ست،تازه اول روز عین هامدرد هنوز که کرده تا بد ه،کرد

 .دیگرست جای دلم و جمع میان در من! کیاراد برادر باز رفتی کجا نمیده؟ آنتن الو الو -
 لب آهسته و کنهمی نزدیک گوشم به رو دهانش. گزممی رو لبم ارادهبی. میشه جمع حواسم کیانمهر صدای با

 :زنهمی
 .کرد یخ بخور، رو غذات -

 لباس به دستی و کنهمی حس رو نگاهم سنگینی. نشسته خودش جای سر آروم و ساکت. میفته بارانا به نگاهم
 .کشهمی سبزرنگش

 میره؟ پیش خوب چیهمه چطوره؟ دانشگاه و درس وضعیت باراناخانم؟ کامه به ایام -
 .گذرهمی خوب هم دانشگاه و درس شکر رو خدا خوبه، بله -

 .بریزم قلبش به رو رضایت و اطمینان نگاهم، با کنممی سعی و زنممی لبخندی
 درسته؟ بود، نمایشی ادبیات تونرشته راستی! عالی چه -
 .بله -

 :کنممی زمزمه و اندازممی پایین رو سرم بردن دهان به از قبل و برممی فرو ساالد ظرف توی رو قاشقم
 .کنمنمی دریغ من بگید، میاد بر من از هم کمکی اگه! باشید موفق شاءاهللان -
 .دارید لطف نکنه، درد شما دست -

 .گیرهمی طرفمبه رو برنج سینی. میاره باال رو سرش مهرانی خانم
 .کشیدی کم مادر، بردار. داشتی رو هوامون و کردی کمکمون خیلی! پسرم بده خیرت خدا -

 :میگم ایشدهکنترل لبخند با و نمیارم روم به ولی گیره؛می دلم
 .کنممی خواهش -

 .اندازهمی کلی نگاهی رفته سر هاوگوگفت ازین شحوصله که کیانمهر
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 .شهوظیفه نیست، الزم تشکر مادر -
 راه خونه سمتبه و کنیممی میگر خداحافظی. شیممی بلند جا از کیانمهر رضایت با باالخره خوردن، چایی از بعد
 اندازهمی صورتم به نگاهی کیانمهر. ذارممی مچونه کنار رو مدیگه دست و گیرممی رو فرمون دست یه با. افتیممی

 :شکنهمی رو بینمون ایِچنددقیقه سکوت و
 !کیاراد -
 بله؟ -

 :کنهمی باز لب که برممی فرو هاممو توی رو دستم. کنممی حس رخمنیم روی رو نگاهش سنگینی
 چیه؟ ماجرا بگی بهم خواینمی -
 چی؟ ماجرای -

 :کنهمی زمزمه تأکیدوار و اعصاببی. میشه پرت بیرون به حرص با هاشنفس
 .کیا نزن راه اون به رو خودت -
 .نیست خاصی چیز -

. کنهمی داغونم کنه،می مدیوونه هم بهش فکرکردن بگم؟ تونممی چطوری اصالً! بگم؟ بهت چی داری انتظار آخه
 هاحرف بعضی. نداره رو کردنشبیان توان آدم برادرم، نیست گفتنی هاحرف بعضی. نپرس چیزی! کیان نپرس آخ

 هاواژه خونمهم. کننمی زخمی رو قلبت و میشن خنجر مثل بزنی حرف ازشون بخوای وقتی داداشم، درده خود
 فشار هم روی ایلحظه برای رو هامپلک. کوبهمی تـینه*سـ به و میشه درد بیانشون میشن، غریب خیلی گاهی
 چرا راستی. شده حاکم بینمون سنگینی سکوت. کنممی جمع رو مسربازکرده افکار و کشممی عمیقی نفس میدم،
 طوریاین میشه یعنی کنه؟می سکوت میشه بد حالم االن مثل و میرم فرو فکر توی من وقتی پرحرفی این به کیان

 فهمه؟می رو حالم و کنهمی درک رنو م داره که کرد برداشت
 در جلوی که گذرهنمی بیشتر دقیقه چند. چرخونممی رو فرمون و زنممی راهنما. رسیممی دوربرگردون آخرین به

 تکون با ماشین و میدم فشار ترمز روی قدرت با رو پام دروازه، جلوی درست و میدم فرمون پرگاز. رسیممی خونه
 :میگه غرغر با و میشه پیاده کیان. ایستهمی سختی

 من که صحیحه این آیا تکنولوژی و پیشرفت عصر توی. کن عوض رو المصب در این! من پدر بگم بار چند آخه -
 کنم؟ باز در و بشم پیاده باشم مجبور همچنان

 که ایخونه. میشم نزدیک خونه در به و ذارممی ساخته، عمارت زیر بابا که بزرگی پارکینگ توی رو ماشین
 هرگز که جایی زندگیه، یخونه بقیه برای اما روزگارمه؛ آورعذاب و تلخ خاطرات یادآور من برای هاستسال
 و هااتاق این تحمل. شد ترسخت خیلی من برای اوضاع رفت، ناگهانی مامانم که وقتی از. بکنن دل ازش تونننمی
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 آدمی شدم و نداد اهمیت من یخواسته به هم باز کسی اما شد؛ زیاد و گرفت جون هاملحظه توی خاطرات تداعی
 !کنم عرض چه که خوگرفتن البته گرفت، خو زندگیش تلخ هایعادت به فقط که

 داخل و منتظره در دم هنوز که بینممی رو کیانی و کنممی حرکت هامهردادیان عمارت در سمتبه دست به سوئیچ
 .نرفته

  نمیری؟ داخل چرا کیانمهر -
 . رفت شدیم بدبخت که بیا اومدی؟ اِ -
  مگه؟ شده چی -
 دادیم؟می خبر سلطان به باید بود یادت اصالً بودیم بیرون که امشب -
 .بگو بهش که گفتم -
 : میگه تمسخر به و شده جمع ایچهره با
  کارکنیم؟چی میگی حاال! بودی گفته شد خوب! شد زحمتت خدا رو تو نه -
 .کنممی جاجابه دستم توی رو سوئیچ آرامش با
 آرزو اسیر قدراین اون تازه. بریم بیا. اتاقمون توی ریممی راحت خیلی. شده چی انگار میگی جوری یه. هیچی -

 .نبودیم ما باشه فهمیده اصالً دونممی بعید که شده
 .دوزهمی صورتم به حرص با رو هاشچشم و کشهمی پوفی

 چیزی شمشیری با نکنم غلط االن و هست حواسش هم خوب خیلی جاست،همین اشتباهت من برادر دیگه نه -
 .کنه حمله بهمون کشهمی کشیک

 .بیا پس باشه -
 عمارت مارپیچ هایپله از سروصدایی ترینکوچک ایجاد بدون سالن کردن طی بعد. کنیممی باز رو در یواش و آروم
 خونوادگی، هاینشستن محل سالن، خود به مستقیمی دید چون دارم؛ دوست خیلی رو قسمت این. ریممی باال

 اثر خونه این معماری. بینیمی رو هاقسمت از یکی کنی عبور که پیچش هر از. داره ورودی در و آشپزخونه
 نگاه. رسیممی من خواباتاق در دم. آورهاعجاب و نظیربی همیشه هاشنقشه. باباست هنرمند هایدست

 کردن باز با که گرفتن قرار جوری هم کنار در کامل سوئیت شیش. اندازممی هااتاق یدایرهنیم به رو مکارشناسانه
 هرکسی و داره احتیاج توانمند خالق یه فقط زیبایی و دقت همهاین. میشی مسلط هااتاق یبقیه به هادر از کدوم هر
 .کنهمی نزدیک گوشم به رو سرش آروم خیلی و میشه خسته شده ایجاد سکوت از کیانمهر. برنمیاد پسش از
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 عقاب عین همیشه که یکی من بابای وگرنه کرده، چیزخور رو بابامون. گوریهگوربه آرزوی اون کار هم این -
 رو ما که خورده دماغش به جدید یبچه بوی بابا و شده چیزی ایحامله نکنه میگم. بود هاشبچه به حواسش

  رفته؟ یادش
 عمیقش و مقتدر نگاه همیشه مثل بابا. پرهمی هوا به متر دو هازدهجن عین کیانمهر میاد، سرمون پشت از صدایی

 .دوزهمی کیانمهر به رو
 .نیست خبری! پسر نه -

 .دارهبرمی قلبش از رو دستش و میده قورت رو دهنش آب ترسیده، کیان
 چیه؟ کارا این دیگه بیاری جانشین جام بعد بکشی رو من اول خواستیمی اگه خب! من پدر ای -

 .ماست دوی هر برای محکمی ونشونخط بابا، نگاه اخم
  کنید؟ خبرم نتونستید و بود افتاده کار از هم گوشیاتون که بودید کجا شبوقت این تا برادر دوتا -

 سمت رو شاشاره انگشت و گردونهبرمی بابا طرفبه رو روش. کنممی حس رو کیانمهر جدی نگاه ایلحظه برای
 .گیرهمی من
 !بابا مردکه این تقصیر همش -

 :میده ادامه ایزنونه حالت با و کنهمی من به رو ناگهان
 !نبینی رو داخلش حوریای رنگ بیفته کار از گوشیت الهی! نبینی خیر الهی -

 :میده ادامه مظلومیت با بابا به رو و میشه جدی بیانش لحن دوباره
 دلبندم بابای بریم بیا مردک گفتم بهش چی هر خدا به. کرد اغفال رو من این. خیرهبی این تقصیر شهمه بابا -

 .داشت نگه زوربه رو من. نداد گوش میشه تنگدل
 به رو خشمگینش نگاه بابا بزنم حرفی بتونم اینکه از قبل. میدم گوش کیانمهر هایحرف به باز دهنی با و زدهبهت

 :میگه و اندازهمی صورتم
 تجربه رو خوبی زندگی هاشما که کردم رو تالشم یهمه مادرتون فوت از بعد. کردم بزرگتون تنهایی هاسال -

 ...ولی کنید؛ خبرم پیامک یه با حداقل و بفهمید رو من نگرانی مفهوم داشتم انتظار دلیلی هر به حاال. کنید
 حرفبی و اندازهمی ما هردوی به پرحرفی و عمیق نگاه بابا. اندازهمی پایین رو سرش کیانمهر و خورهمی رو حرفش
 پشت شرم زحماتش یادآوری با. کرد تالش زندگیمون برای خیلی مامان از بعد میگه، راست بابا. میشه دور ازمون
 .کنهمی خونه نگاهم

 .رفت توش مگس ببند رو دهنت -
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 هرم و گذاشته گوشم نزدیک دقیقاً رو دهنش وایستاده، سرمپشت که گردمبرمی کیانمهری سمتبه و خورممی یکه
 .کنممی نگاهش چشم یگوشه از. میده قلقلکم هاشنفس

  کیانمهر؟ گفت چی بابا دیدی -
 :میگه خاروندن حین در و برهمی گوشش پشت رو دستش

 !بودم کر نه -
 .برممی فرو هم توی رو پرپشتم هایابرو

  کنی؟می مسخره -
 .زنهمی طعنه چشمم به بازش نیش

 نیست؟ واضح -
  ها؟ داشتم، نگهت رو تو زوربه من که زدی بابا جلوی بود چی حرفا اون! خدا به تو پررویی بچه خیلی -
 :میگه اتاقش سمت به رفتن حین در و میده تکون هوا توی رو دستش خیالیبی با
 .شو متنبه برو بیا! کنیمی دعوا رو من وایستادی پشیمانی، ابراز و شدن شرمگین جایبه! برادر -

 و گیرهمی جا اتاقش داخل سرعتبه و میده تکون تأسف ینشونه به سری کنه،می نگاهم واراندرسفیهعاقل هم بعد
 تخت به چشمم. کنممی باز رو اتاق در. فرستممی بیرون شدت با رو پرحرصم هاینفس. بندهمی رو سفیدش در

 آویزرخت روی رو کتم. نیست نشستن وقت االن ولی افته؛می رنگماینسکافه راحتی هایمبل و بزرگ سلطنتی
 .کنممی باز رو پیراهنم هایدکمه و میدم قرار
 !خواب ایلحظه از دریغ گذرهمی چی هر اما پیچم؛می سرم دور رو بازوم و اندازممی تخت روی رو مکوفته بدن

 اولین گذاشت، خونه به پا زن این با بابا که اولی روز. دیدم رو نگرانی نگاهش توی. بود عجیب بابا نگاه امشب
 و رنگعسلی هایچشم. رسیدمی بابا گردن تا سختیبه شاید که بود متوسطش قد کرد جلب رو توجهم که چیزی

 این داشت، مادرم به که ایاسطوره و عجیب عشق اون بعد که بود کرده چه من پدر با دونمنمی. داشت طنازی نگاه
 هایینوجوون ما یهمه بلکه نبود کم ما سن. بود گذشته مادرم مرگ از سالی چند زمان اون. کرد انتخاب رو زن

 تربزرگ سال هجده من خود از هرچند! بیایم کنار آرزو با نتونستیم زیاد خیلی همین خاطربه شاید. بودیم شده رشید
 داده طالقش دارنشدنبچه خاطربه اولش شوهر. بود خوردهزخم. دادنمی نشون رو سنش وقتهیچ صورتش اما بود؛
 .بود

*** 
 سنش برخالف. میشم خیره کندنه پوست میوه حال در که بابایی به و شینممی آرزو مخصوص سلطنتی مبل روی
 از یکی. هستن هم به شبیه خیلی لحاظ این از آرزو و بابا. نشده سفید زیاد هم موهاش حتی. سرحاله و جوون خیلی
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 رو این و گرفتن نظر در براش رو مشخصی زمان روزانه. ستشدهحساب و درست ورزش زندگیشون مهم هایعادت
 و خودم به خطاب که رو جمله این همیشه. داد تشخیص شوننشدهچروک پوست و فرمخوش هیکل از میشه

 «!ترهجذاب شما خود از پدرتون» شنیدممی زیاد میشه گفته کیانمهر
 از بعد و هستم بابا ترجوون ینسخه من اطرافیان، نظربه میده؛چون دست بهم خوبی حس جمله این شنیدن از بعد
 مهربانی لبخند با و گیرهمی طرفمبه رو شده تیکه سیب بابا. داره من طبیعتاً و بابا به زیادی شباهت کیانمهر من

 :میگه
 .بابا بخور -

 نگاه من به و میده گوشی در شده غرق کیانمهرِ به رو سیب از مساوی یتیکه یه زمانهم بابا و گیرممی رو میوه
 .کنهمی
 کردی؟ کنترل رو هابچه جدید طرحای! کیارادجان -
 .نداره هم خاصی نقص و عیب هیچ. تکمیله طرحا آره -

 رو کندهپوست خیار و میشم آروم درون از که زنهمی بخشیاطمینان لبخند. کنهمی تیکهتیکه بشقاب توی رو میوه
 :پرسممی و گردونمبرمی کیانمهر سمتبه رو سرم. میده نشون رو شب نُه کنم،می نگاه ساعت به. گیرهمی طرفمبه
 بیاد؟ قراره چند ساعت کیاچهر بگی خواینمی کیانمهر، شد دیر -

 :کنهمی زمزمه دربیاری حرص خیالیبی با گوشیش گذاشتن کنار و کردن نگاه بدون
 !زنهمی در برسه نباش نگران -
 میده گوش ما بین یمکالمه به تعجب با بابا. میدم تکون رو سرم و ذارممی پیشونیم روی دستم افسوس ینشانه به
 .نشینهمی هاشلب یگوشه محسوسینا لبخند و

. میاد در صدا به خونه زنگ ناگهان پیداست، بابا یچهره از که ایپدرانه و زیبا تابیبی و کشیدن انتظار دقایقی از بعد
 .میره آیفون طرفبه و میشه بلند جا از سرعتبه کیانمهر

 !نرگسه اینکه اِ -
 کنه،می باز رو در خنده با و افتهمی راه خونه ورودی در طرفبه کیانمهر. میشه ردوبدل بابا و من بین متعجبی نگاه
 :پرسهمی بابا زمانهم
  همسایه؟ کدوم پسر؟ کیه نرگس -

. کنهمی بازنیمه رو عمارت دارطرح بزرگ سفید در حرف بدون و خندهمی. گردونهبرمی بابا طرفبه رو سرش کیان
 .کنهمی پرت در، پشت فرد ـل*بغـ توی رو خودش سرعت با کیانمهر و میشه باز در که کشهنمی طول ایلحظه

 .میشه بلند کیاچهر پرشور سالم و خنده صدای که کنهمی نگاه راهرو به حیرت با بابا
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 .برگشت تونسفرکرده عزیز که بیاید! منزل اهل بر سالم -
 ایـوسـه*بـ. کنهمی کیاچهر یخسته تن برای حصاری رو دستش دو. دارهبرمی گام سمتشبه حرارت و پرشور بابا
 .زنهمی پیشونیش به
 .پسرم اومدی خوش -

 حس رفتارش و اجزا تکتک از رو تنگیدل. کشهمی ـوش*آغـ به رو من صمیمی و گرم. میاد من طرفبه کیاچهر
 .میگه پرسروصدایی «آخیش» و اندازهمی مبل روی رو خودش. کنممی
  سابقن؟ آدمای همون آدما جاشه؟ سر چیزهمه امانه؟ و امن اوضاع خبرا؟ چه -

 : میگه سرخوشی یخنده با کیامهر
 .امانه و امن چیهمه. بگیر ترمز! برادر یواش -
 . بریدیمی ترمز من مثل االن بودی دور اینجا از قدراین هم تو اگه -

 سمت کیانمهر و من. کنه عوض لباس تا میره اتاقش طرفبه «داریم چی شام» گفتن با و میشه بلند جا از کیاچهر
 هابشقاب و میده تکون سر غرغر با کیانمهر. بچینیم رو میز و کنیم گرم رو شام تا ریممی ایفیروزه غذاخوری میز
 .دارهبرمی رو
 .دیدوبازدید روستا میره خانممریم بیاد کیاچهر قراره که روزی همون دقیقاً! ببین رو شانس خدا ای -

 :کنممی زمزمه آرزو جدید طرح مشکی قابلمه برداشتن حین در و اندازممی بهش خیالیبی نگاه
 ازخودگذشته منِ هم اون که غذاست کردن گرم کار اصل! کنی فتح خواینمی که رو اورست یقله حاال خب -

 .میدم انجام دارم
 :کنهمی زمزمه و زنهمی لبخندی

 .کنه تحمل رو این داشت حال کی االن وگرنه نیست؛ امشب سیندرال نامادری این شکر رو خدا میگم -
 . کنی دعا مادرش جون به باید -

 : میگه و کنهمی شیطونی خنده
 !بیماریا این از باشه تا -

 :میگم و کنممی نگاه اخباره به حواسش و نشسته بابا که سمتیبه. خندممی
 .ایکوچه تو بشنوه بابا که نگو -

 .میاد سرمون پشت از صدایی
 .کنیدمی خلوت باهم خوب -

 :میگه پچپچ با و میاره پایین رو صداش سریع کیانمهر کنه،می نگاه ما به و خندهمی کیاچهر
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 .بود خوش دلمون اچیز همین به بدبخت کیاراد این و من کردی،می سر لعبتا با اونجا داشتی شما وقتی -
 :میگه ایبازشده نیش با کیاچهر

 !داداش جونم ای -
 .کنممی خاموش رو گاز زیر و پرممی حرفشون بین

  کردی؟ کارچی داشتی قرارداد که بیمارستانی با بود؟ چطور اوضاع اونجا -
 :میده جواب ما به رو و ذارهمی دهنش تو رو ترشی از ایتیکه کیاچهر

 .دادم انجام رو اومدن ایکار بعد بشه، تموم قرارداد زمان اول کردم صبر -
 . کنهمی پرت میز روی تقریباً رو دستش توی هایبشقاب کیانمهر

  برگردی؟ خواینمی دیگه -
 .میده تکون سری کیاچهر

 باید غروب تا صبح روز هر. بود شده سخت برام تنهایی راستش هم من. نیومد که بیاد کیاراد موندم منتظر هرچی -
 .کردمی طی رو تکراری روال زندگیم. خوابیدممی کوفته و خسته شب و کردممی کار
 !نبودی تنها که تو ولی -

 دور قرمز هایرگه ایلحظه برای. کنهمی نگاهم گرفته عجیب ایحاله که هاییچشم با و میاره باال رو سرش
 و کنهمی رها بشقاب توی رو قاشق جوابی هیچ بدون و میده تکون سری زنه،نمی حرفی. بینممی رو نگاهش سبزی

 سرش و اندازممی باال ایشونه. دوزهمی متعجبم هایچشم به رو سؤالیش نگاه کیانمهر. زنهمی بیرون آشپزخونه از
 آهسته هاییگام با و کنهمی خاموش رو تلوزیون بابا. شدیم متحیر رفتارش این از هردو. میده تکون طرف دو به رو

 .نشینهمی میز پشت و میشه نزدیک بهمون
 کجاست؟ کیاچهر -

 یدقیقه چند و میشه بلند جا از حرف بدون. مونهنمی دور بابا تیز نگاه از که میشه ردوبدل کیانمهر و من بین نگاهی
 و شیممی جمع هم دور سال چند از بعد. میشه صرف کیانمهر هایشوخی و خنده با شام. گردهبرمی کیاچهر با بعد

 و کنهمی اخیر مدت اتفاقات یهمه از وجوپرس و کردن تعریف به شروع کیاچهر. نشینیممی سالن هایمبل روی
 .گیرهمی خوابیدن به تصمیم مملکت، شرایط و فامیل کل اوضاع از باخبرشدن از بعد

*** 
. شکنهمی سرامیک به هامکفش برخورد صدای با صبحگاهی سکوت. دارمبرمی صالبت با و محکم رو هامقدم
 اتاقم در به و میدم رو شونپرتکرار هایسالم پاسخ سر با. میشه جلب سمتمبه شرکت هایبچه از نفر چند هاینگاه

 رو دستم. رسهمی نظر به همیشه از ترگرفته اتاق ابریه، هوا کمیه امروز. میدم فشار رو دستگیره. میشم نزدیک
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 هایپوشه به نگاهی. ذارممی ایقهوه میز روی رو کیفم. کنممی روشن رو هاچراغ و برممی برق کلید طرفبه
 سرم. میشه زده در به ایتقه. نشینممی جام سر و کنممی مرتب رو لباسم ییقه. اندازممی میزم روی شده انباشته

 .میارم باال رو
 !بفرمایید -
 شکل نگاهم توی میالد خندان صورت. میشه باز من به رو مستقیم اتاق درب اینجا، از. چرخهمی پاشنه روی در

 .گیرهمی
 چطوره؟ سحرخیزمون رئیس احوال -

 دستش توی یپوشه. میشه نزدیک بزرگم و زیبا میز به. میدم رو سؤالش جواب جونیکم لبخند با. کنممی نگاهش
 رو سرم. میشه کشیده مالی هایبرگه به نگاهم. میده قرار مقابلم و میز روی کردن،نگاه از بعد و کنهمی جاجابه رو
 .گردونمبرمی طرفشبه
 شده؟ چیزی -

 :میده جواب مکث ثانیه چند از بعد. میده فشار هم روی رو هاشلب. گیرهمی تردید رنگ نگاهش
 !ندارن خوانیهم هم با اینا. نیست درست وسط این چیزی یه -
 ...میگی یعنی -

 چطور آخه. گیرهمی قرار ناخواسته سؤاالت از ایهجمه یحمله مورد ذهنم. برهمی پایین تأیید ینشانه به رو سرش
 .کنممی نگاه صفحه روی شده نوشته یشماره به خوره،می زنگ گوشیم ممکنه؟

  خوبید؟ شما؟ احوال. خانم سالم -
 خوبه؟ داداشت پسرم؟ خوبی تو. مرسی. مادر سالم -
  شنیدیم؟ رو صداتون و دادین افتخار ما به که شده چی. شما ارادتمند و خوبیم ما ممنون، -
. شدی پسرم عین برام داشتی رو هوامون و کردی کمک ما به بهراد رفتن از بعد تو قدراین! پسرم؟ بگم چی واال -

 .کنم مشورت باهات زدم زنگ حقیقتش
 اون چه. مونیدمی مادرم عین برام شما. بوده موظیفه دادم انجام کاری هر. میشم شرمنده نگو جوریاین مادر -

 که االنی چه دادید،می ما به تونمزهخوش هایآش اون از و بودید بهراد و من نگران شما و بودیم بچه که زمانی
 .دارم رو کنارتون در بودن افتخار من و نیست بهراد

 .برسی داری آرزو چی هر به و باشی خیربه عاقبت شاءاهللان! مادر عزیزمی -
 : میده ادامه زدنشحرف به مهرانی خانم. کنممی سکوت اما گیره؛می دلم حرف این شنیدن با
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 اینه حرفش خودش. بشه کار به مشغول شرکتی توی دوستش پیشنهاد به کرده قصد جدیداً من دختر این مادر -
 این با دختری برای امنی محیط جامعه هم طرفی از. شمآینده و درس نگران من اما باشه؛ مستقل خوادمی
 آسیب ترسممی و ستساده کرده، زندگی ما حمایت زیر و خونه محیط توی اول از هم من دختر و نیست وسالسن
 بد شکر رو خدا مالیمون وضعیت. برَنجه من از دلش و کنم مخالفت ترسممی اما نیستم؛ موافق زیاد من. ببینه

 سودش با بتونیم که هست قدریاون هم بانک توی پول و هست شراکت از موندهباقی یتتمه اون هنوز نیست،
 کنه،می واریز حساب به رو ما قسمت شالی، برداشت هر بعد حسینی آقای خدا بنده این هم طرفی از. کنیم زندگی

. مونده برام دختر یه همین دنیا دار از. نگرانم من و داره باد دختر این یکله ولی گذره؛می روزگارمون شکر رو خدا
  چیه؟ نظرت تو
 و کردن کار این خود کنممی فکر من اما تر؛نگران هم و تریباتجربه من از هم شما که حتماً مادر؟ بگم چی واال -

 زیر بذارید نیست بد بگم میشه باعث نداره برادر و پدر حمایت گینمی اینکه اتفاقاً و نباشه بدی چیر شدن مستقل
 آب از رو گلیمش میشه چطور بگیره یاد و کنه پیدا رو کردن تجربه فرصت. بشه اجتماع محیط وارد شما یسایه

 با و بشیم مطمئن کاریش محیط از اونجا صاحب با صحبت و کارش محیط به رفتن با تونیممی ما. بکشه بیرون
 .بشه متکی خودش به و کنه پیدا روحی استقالل و مالی استقالل تا کنیم کمک حمایتمون

  مادر؟ موافقی تو یعنی -
 بیشتر کنید، فکر قضیه این روی بیشتر کنممی پیشنهاد پسرتون عنوانبه من ولی! هرگز نباشید راضی شما -

 .برسه خودباوری به و بگیره یاد رو اجتماع توی زندگی مهارت و ایستادن خودش پای روی کنید کمکش
 .کشممی شرکت چوب طرح هایسرامیک روی رو پام صدابی و آروم

 چه با و چیه زندگیش و آینده برای هدفش ببین کن، صحبت هم خودش با دور یه تو خوایمی مادر میگم -
 اجتماع و کاری محیط چاه و راه از هم کمییه مطمئنه؟ تصمیمش توی چقدر ببین بره؟ کار سر خوادمی ایانگیزه
 کیارادجان؟ باشه. بیاد دستش چیزایی یه شد رفتن کار سر به بنا اگه که بزن حرف شواسه
 :کنممی زمزمه پاکشیدن حین در و میشم خم جلو به کمی

 .بزنم حرف جاهمون باهاش و بیرون بریم بدین اجازه شما اگه. زنممی زنگ بهش حتماً! مادر چشم -
 .دارم اطمینان تو به پسرم عین. کردی ثابت که هاستسال رو پاکیتودلچشم -

 دفتر توی گردن تا میالد سر. گردمبرمی اتاقم به. کردیم خداحافظی معمولی تعارفات کردن ردوبدل از بعد
 :میگم که کنهمی بلند رو سرش ورودم با شده، خم شرکت هایحساب

 .میفته شرکت این توی اتفاقایی یه داره مطمئنم من میالد -
 .کنهمی نگاهم ناباور
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 اتفاقایی؟ چه -
 .زنممی هتکی میز به رو هامدست مقابلش درست و میشم خیره هاشچشم به بیشتر تأکید برای

 .زنممی حرف دارم چی از دونیمی خوب. نزن راه اون به رو خودت -
 .میشه دور هامچشم تیز حصار از کمی و کشهمی بلندی اما کوتاه نفس

 .کیاراد شدی بدبین تو! واال؟ بگم چی -
 .نشینممی ایمقهوه مشکی، چرمی صندلی روی

 بشم؟ مشکوک چیزی به دلیلبی من دیدی حاال تا کی نزن، رو حرف این دیگه تو میالد -
 به جدید حسابدار تادو این. کنممی بررسی رو حسابا ابتدا از دوباره و گیرممی کار به رو توانم یهمه من! کیا باشه -

 .کرد قضاوت نمیشه هم آدما یقیافه از خب ولی نمیان؛ بدی هایبچه نظر
 :میگم قاطعانه و کنممی نگاهش تیز و میدم تکیه صندلیم به رو دستم طرف یه. کنهمی جمع رو هابرگه

 ترینکم بدون و ونقصعیببی قدراین تونهنمی کسهیچ. باشه قدیم هایبچه کار کنممی فکر من تو، برعکسِ -
 .آشنا وچاهراه به و باشه قدیمیا از اینکه مگه کنه، کار توجهی جلب
 .اندازهمی باال رو هاشابرو

 .گیجم که من. دونمنمی -
 :میگم میالد به رو و دارمبرمی زدن گمانه از دست

 گرفتن. کنیم جمع رو حواسمون خیلی باید ماه این از. کن خبرم کردنکتابحساب از بعد و کن بررسی بیشتر تو -
 .بده ادامه کارش به آرامش با طرف تا نبره بویی شرکت تو کسی باش مواظب. ترهواجب بقیه به گفتن از دزد
 :میگه و کنهمی نگاه اتاقم طرف دو یشده چیده هایمبل به رفتن حین در
 کسی االن وگرنه بوده؛ نیازمند حتماً طرف نباش نگران هم تو. میدم انجام خوایمی که رو کاری همون من -

 ...جوریاین
 کارش اتاق به کوتاه خداحافظی یه با. نیست شجمله یادامه به نیازی دونهمی خوب و فهمممی رو سکوتش مفهوم

 .میره
*** 
 سکوت و افتهمی منشی خالی جای به نگاهم. میرم بابا اتاق طرفبه و دارمبرمی رو ماه این هایحساب و هانقشه

 بابا و رفته کشینقشه اتاق و اصلی راهروی به رفته حتماً که کیانمهر. برهمی فکر به رو من مدیران سالن عجیب
 ...هم
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 توجهم هاییپچپچ صدای. میرم جلو و کنممی جابهجا دستم توی رو هانقشه. کنهمی جلب رو توجهم اتاقش، باز در
 در به و دارمبرمی صدابی رو هامقدم ارادهبی. رسهمی گوش به هاصدا بابا، اتاق باز و ایقهوه در از. کنهمی جلب رو

 .میاد در صدا به گوشم توی آشنایی صدای. میشم نزدیک
 بگی؟ بهش چی خوایمی -

 .کنهمی آروم رو قلبم بابا خیالبی و آهسته جواب
 چطور؟ -
 خوایمی چی وقتاون برگرده، همایون روز یه ممکنه کنی؟ پنهان خوایمی کی تا. بفهمه باید روز یه که باالخره -

 بدی؟ رو جوابش
 :شکنهمی رو بینشون ایثانیه چند سکوت بابا، یکالفه صدای

 .گشتبرمی حاال تا بود مهم براش و برگرده خواستمی اگه! جمشید کن بس -
 .زنهمی زنگ گوشم توی جمشید یبرنده و خشمگین صدای

 !کردی چه همایون با تو یادمه که من ندونه کی هر -
 :غرهمی جوابش در اما ست؛شده کنترل بابا صدای

 ها؟ کردم؟ کارچی -
 .شنیدم خودش از روزا همون. خبرمبی نکن فکر. گرفتی ازش رو زندگیش آدم ترینعزیز تو -

 :میده ادامه بعد و کنهمی سکوت ایلحظه. نشسته بابا صورت روی پوزخندی کنممی حس
 ...کرد رو کار این خودش حماقت با همایون -

 .برم فرو در پشت بیشتر و بشم جاجابه کمی میشه باعث جمشید هایقدم
 .نذاشتی تو ولی کنه؛ درستش خواست بعدش -
 ...فقط من -
 چی؟ تو -

 متعاقباً که بشه ایجاد صدایی و بخوره در آهنی یکناره به دستم میشه باعث ایستادن گوشفال این از شرم حس
 دارمعنا سکوت جلوی و میدم تحویل رو مالی حساب دفتر و هانقشه. میشم وارد و زنممی ندیدن به رو خودم

 جا از من اومدن با که زدنمی حرف داشتن چی درمورد. میشم خارج اتاق از بابا حیرون هایچشم و آقاجمشید
 سنگین رو مشونه جمشید هایچشم برق و بابا حیرون نگاه و شد تبدیل عمیق سکوتی به هاشونحرف و پریدن
 کرد؟
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 بانک طرفبه هامقرار یادآوری با وتحلیل،تجزیه فرصت بدون و شد تموم جواببی هاییسؤال با شرکت سرکشی
 نگاه مچیم ساعتی به. میام بیرون بانک از. میشه انجام خوبی سرعت با هاکار و خلوته خوبم شانس از. رونممی
 .کنممی حرکت و شینممی ماشین توی سرعت با. ندارم قرار محل به رسیدن برای زمان بیشتر دقیقه چند. کنممی

. عجیبه برام نگاهش اما ظریفه؛ و سفید داره، خوبی یچهره. ایستاده منتظر سنگین و موقر بینمش،می دور از
. میشم نزدیک بهش. بشم هاشحالت نوع یمتوجه نتونستم هنوز اما کنه؛می نگاهم خاصی حالت با همیشه
 هایاحوالپرسی از بعد و میشه سوار کنه،می حرکت ماشین طرفبه خاصی لطافت با و میشه حضورم یمتوجه
 نشستن برای رو ایگوشه. خلوته و بخشآرامش شاپکافی داخل فضای. رسیممی شاپکافی محل به معمول
 .کنممی زدن حرف به شروع آرومی لبخند با دادن سفارش از بعد و کنممی انتخاب

  چطوره؟ احوال و اوضاع! باراناخانم خب -
 :میده جواب ملیحی لبخند با
 .راههروبه چیزهمه شکر رو خدا -
  نیست؟ سخت چطوره؟ ترشته -

 :میگه معصومانه و اندازهمی پایین رو سرش
 .میدم شادامه عالقه با و دارم دوستش من ولی هست؛ که سخت -
 دانشگاهتون محیط. بده ادامه عالقه با رو شرشته آدم که نیست این از بهتر هیچی. ستالعادهفوق این! آفرین -

  چطوره؟
 .شده نصیبم هم خوبی کالسیایهم رفتم دانشگاه که ترمی چند این توی خوشبختانه! خوبه خیلی -
 زمزمه بردن، دهن به از قبل و زنممی برش رو مقابلم کیک از ایتیکه. گیرممی فاصله ایحاشیه هایبحث از

 :کنممی
 آره؟ داری، کردن کار قصد شنیدم -
 :میگه سریع اما کنه؛می تعجب کمیه
  گفته؟ بهتون مامانم -

 .بلعممی رو کیک
 .بیاری دست به استقالل خوایمی که خوبه خیلی این. شنیدم مادرت از آره -

 .کنهمی نگاهم سرخوشی با و زنهمی برق هاشچشم
  کنید؟می تأییدم شما -

 .کنممی پاک دستمال با شده آغشته خامه به که رو دستم
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 کنی؟ کار خوایمی چرا. حتماً باشه مناسب کاریت محیط اگه -
 .میده بجوا بعد و سنجهمی رو حرف اول اینکه از کنممی کیف و کنهمی فکر کمیه
 هر از شدن شاغل کل در. باشم داشته اجتماعی جایگاه و بیارم دست به مالی استقالل خواممی! مشخصه خب -

 غیر به و خانگیه هایخشونت آوردن پایین عوامل از یکی هم زن بودن شاغل خوندم تحقیق یه توی. خوبه لحاظی
 .بده کاهش رو خانگی خشونتای تونهمی هم زوجین باالی تحصیالت و درآمد افزایش این از

 .نشینهمی صورتم به ناخودآگاه لبخندی و کنممی تعجب نگریشآینده و درایت این از کمی
 !هستی؟ تحقیقم و مطالعه اهل پس! عالیه -

 .کنهمی تبدیل عمیق ایخنده به رو لبخندم که اندازهمی غبغب به بادی
 خبر؟بی میفته که اتفاقایی و تجامعه درون از و کنی زندگی جامعه این توی میشه مگه! هستم که معلومه -
 از بعد و برم اونجا روز یه حتماً میدم قول هم من و میده توضیحاتی کارش محیط درمورد و کنهمی نگاهم خنده با

 ! دونستمنمی من و داشت جالبی شخصیت چه. بگیرم رو مادرش یاجازه کاریش محیط از کردن پیدا اطمینان
 تونهمی قطعاً و باشه نگران نیست نیازی که عاقله قدراین دختر این میدم توضیح و زنممی زنگ مهرانی خانم به

 .کنه پیدا رو زندگیش درست مسیر
 :میگه بلند دیدنم محضبه. بینهمی فوتبال داره و کشیده دراز سالن وسط کیاچهر. میرم خونه به مستقیم

 !مملکت مهندس بر سالم -
 !مملکت پزشک بر سالم -

 .کنهمی متمایل طرفمبه رو خودش کمی و کنهمی بدنش ستون رو دستش
  کرده؟ اخراجت بابا. اومدی زود -

 .گیرممی مدیگه دست با رو کیفم و زنممی لبخندی
 .نمیشم جدا شرکت اون از من بزنن بُمبم -

 :میگه وارطعنه و خندهمی بلند
 .مشعوفم شما دیدار از بسیار! شناسوظیفه مدیر بهبه -

 به رو دلم. کرده نگرانم رفتارش برادرمه، اما بپرسم؛ چیزی نباید. افتممی دیشبش عجیب رفتار یاد ایلحظه برای
 :پرسممی و کنممی نگاهش سؤالی زنم،می دریا

 .بنده هم به جونتون گفتمی کیانمهر شدی؟ جدا دختر اون از شد چی کیاچهر -
 :میگه آرومی لحن با و میره کنار صورتش از خنده

  نیست؟ این روزگار رسم مگه. رفت هم روزی یه و اومد زندگیم توی روزی یه. من برادر نداره گفتن چیزا بعضی -
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 یه عین باید هم من و نیست بحث یادامه به راضی معلومه. اندازممی تمایلشبی و شده غمگین چهره به نگاهی
 .بذارم تنهاش و کنم سکوت شناسوظیفه برادر

 .زنهمی زنگ گوشیم میشم وارد که همین. میرم خوابم اتاق سمتبه
  بله؟ -

 .پیچهمی گوشی توی ظریفی صدای
 !مهردادیان آقای سالم -

 شنیدم؟ کجا ولی آشناست؛ برام صدا
 !بفرمایید خانم سالم -
  نشناختید؟ -

 .کشممی پوفی فهکال
  بشناسم؟ باید -
 .شرکت طراحی گروه عضو هستم، نیازی من. کردممی معرفی رو خودم باید اول شرمنده -
 :کنممی زمزمه دلجویی با و کشممی خجالت دادم بهش که شرمی حس از
  خوبه؟ شما حال! نیازی خانم هستید شما بله -
 یهمه ما کنیم، طراحی گفتید که فوالدی اسکلت طرح اون بگم خدمتتون زدم زنگ مهردادیان آقای. ممنونم -

 !شده ناپدید فایل اون ساعت چند بعد اما کردیم؛ شذخیره طرحا یذخیره فایل توی و دادیم انجام رو کاراش
 اتاق سفید یآیینه و میز به نگاهم و کنممی حرکت اتاقم دارطرح هایسرامیک روی ارادهبی تعجب شدت از

 .افتهمی
 شد؟ ناپدید چی یعنی میشه؟ مگه! چی؟ -
 :لرزهمی صداش کمیه و میاد خودش به پرحیرتم و متعجب صدای از
 رو کار این هابچه از کدومهیچ شدیم متوجه اما باشه؛ شوخی شاید گفتیم اولش. کردیم تعجب همین از هم ما بله -

 .میشه ثابت ادعاشون این که طوریه شواهد و نکردن
 .نشینممی طالیی-کرمی هایمبل روی و کشممی مشکیم کوتاه هاییمو توی دستی کالفه

  ندارید؟ ازش ایذخیره فایل هاشما. بدیم تحویلش فردا باید ما میشه؟ چی طرح تکلیف االن -
 :میگه داره دادنش جلوه عادی و آروم توی سعی که لحنی با و شنوهمی رو پرحرصم هایکشیدن نفس صدای
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 کپی یه تر،راحت دسترسی برای بردم خونه بیشتر رسیدگی برای رو طرح که دیشب. نباشید نگران مورد این در -
 اگه کنم فکر که داره الزم نهایی تأیید چندتا یه فقط. هست هنوز کپی اون خوشبختانه. گرفتم کامپیوتر روی

 .بشه انجام هم اکار این بیارید تشریف مهندس و شما فرداصبح
 :کنممی زمزمه ترراحت خیالی با و فرستممی بیرون آروم رو نفسم

 و بوده کی کار بشیم متوجه تا کنیم بررسی باید فردا. خطرناکه طرح این شدن پاک اما شکر؛ رو خدا! عالیه -
 .چیه هدفش
 :میگه تأکیدوار

 که مونهمی باقی سومی یگزینه فقط دونممی بعید رو مورد دو این من که باشه نبوده شوخی یا اتفاق اگه. بله -
 .نشه تکرار بعد به این از و شده انجام کار این قصدی چه با بفهمیم باید هم اون

 .کنید تهیه کپی دو ایپروژه و طرح هر از اما نکنید؛ صحبتی شرکت هایبچه یبقیه با مورد این در فعالً -
 تخت کنار راحتی برای دونست،می ناجورش یوصله که آرزو نظر برخالف که کاری میز طرفبه و میشم بلند جا از

 .میرم گذاشتم، سلطنتیم
 .کنممی خداحافظی من ندارید کاری اگه. حتماً بله -
- ... 

 فایل روی خورده دستشون هابچه احتماالً بیفته؟ اتفاقی همچین یه میشه مگه خبره؟ چه شرکت توی یعنی! عجب
 یوظیفه مگه نداد؟ خبر بهم کیانمهر خود چرا. نیست خودمون هایبچه کار گفتمی نیازی خانم اما شده؛ حذف و

 .بیاد خودش تا مونممی منتظر. ندارم صبرکردن جز ایچاره! نیست؟ اون
*** 

 :میگه ما به رو پرانرژی و شاد صدای با. میارن تشریف آقا که هستیم شام میز سر
 .هاما جون قاتل و پسرا یبابا زن خال، برادر پسرا، پدر جمعا، جمیع بر سالم -

 ذارهمی بشقاب توی رو قاشق. کنهمی بلند کیانمهر طرفبه رو سرش و نشونهمی صورتش روی مصلحتی اخمی بابا
 :کنهمی زمزمه رفتن غرهچشم حال در آرزوی به نگاهی بعد و
 .بزن حرف درست آرزو درمورد پسر -
 :میگه چیه، دلیلش دونیممی ما یهمه تقریباً که تمسخرآمیز حالتی با
 ! بپریم؟ هاحورالعین با دنیا اون بفرستتمون خوادنمی نداره؟ رو هاما کشتن قصد یعنی -

 .بده جلوه تفاوتبی رو خودش کنهمی سعی که میشه کیانمهری نگاه یهدیه بابا، اخم
 !بچه بشین. نه -
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 .ایستهمی جاش سر و نمیره رو از
 . بخورم غذا ایستاده خوام می من -

 .ذارهمی بشقاب توی جدیت با رو قاشق و کشهمی نفسی کالفه بابا
  چرا؟ -
 .میاد گیرت بهتری حوری بکشی ریاضت اگه میگن -

 حرص کمیه با بابا و نشینهمی صورتم روی لبخندی ش،خنده از و خندهمی کیانمهر یبامزه گفتن حوری به کیاچهر
 .کنهمی تأکید دوباره

 !بچه بشین -
 کیان که بندممی سرمپشت رو در. افتممی راه سرشپشت هم من و میره اتاقش به کیانمهر شام، خوردن از بعد

 کتش من به توجهبی. امروزیه و مدرن وسایلش اما شده؛ چیده من اتاق مثل تقریباً اتاقش. میشه حضورم یمتوجه
 محضبه. کنهمی نگاهم سؤالی و گردهبرمی درآوردن جوراب حین در. کنهمی آویزون جالباسی روی و درمیاره رو

 :میگم سریع و نمیدم بهش صحبت یاجازه هاش،لب خوردن تکون
 . بود زده زنگ نیازی خانم امروز -
  بشیم؟ دوست بیا گفت! خوب چه اِ -
 .گردهبرمی طرفمبه عصبیم نگاه و موقعبی سکوت کردن حس با
 بگیر؟ رو من بیا گفت ؟گفت این از بیشتر یعنی -

 :کنممی زمزمه ترهبد فحش صدتا از که نگاهی با و کنممی غیظ
 . نزن مفت حرف -
 !کنی؟می نگاه رو من وایستادی اینجا تو بعد بگیر، رو من بیا زده زنگ زیبایی اون به حوری! سرت تو خاک -
 !کیان -
 .بودم نشسته عقد سفره سر حاال تا بود زده زنگ جوریاین یکی اگه من خیر،بی! کیان درد -

 .زده ندونستن به رو خودش. خورممی حرص
 میفته؟ اتفاقی چه داره دستت زیر نفهمیدی چطور قسمته، اون کنترل توظیفه تو کیان، -

 .افتهمی راه سفیدش-مشکی خوابتخت طرفبه و کشهمی شخسته صورت به دستی میشه، کالفه
 .نیاورده در رو صداش ترس از هم بعد شده، حذف خورده دستش یکی حتماً! افتاده؟ اتفاقی چه من، برادر ای -

 .کشممی خودم طرفبه و گیرممی رو دستش. افتممی راه سرشپشت
 .نیست یعنی نیست؛ طراحی بخش هایبچه کار میگه وقتی. شناسممی خوب رو نیازی خانم من کیان -
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 کمد توی و کنهمی گلوله درمیاره، رو پیراهنش. میره لباسش سفید کمد طرفبه. گیرهمی تفاوتیبی رنگ نگاهش
 خریده باهم که بود همونی شرتتی این. درمیاره رو سفیدرنگش شرتتی و کنهمی حرکت کشو طرفبه. ذارهمی

 .کنهمی نگاهم مکث ایثانیه چند از بعد. گرفتم رو سبزش رنگ من. بودیم
 شد؟ چی آخرش -
 .کنممی پیگیری گفتم و کردم تشکر هیچی -

 .کنهمی نچنچ و گزهمی رو لبش میده، تکون تأسف با رو سرش
 .کردیمی تموم رو کار باید بدبخت! کردی؟ خداحافظی ساده خیلی تو بعد داده، دست خوبی این به فرصت -

 :میده ادامه خشمگینم نگاه به توجه بدون
 دیدی وقت یه. ببر رو زیرشلواریت میری داری شب! بچسب داغه تنور تا شون،خونه برو بگیر گُلدسته سری این -

 .بمون جاهمون برنگردی، دیگه داد رضایت هم باباش
 تا پیچونهمی سرش دور رو کالم قدریبه نداره حوصله و بزنه حرف ایمسئله درمورد خوادنمی وقتی شناسمش،می

 :میگم تمام جدیت با و برممی باال رو صدام. بشی کالفه
 ! کیان -
 : میگه و میشه جدی مستبدم، و خشن یچهره دیدن با
 اجرا به پروژه این داشته قصد کسی واقعاً اینکه یا بوده اشتباه یه یا این. نمیشه درست چیزی حرفا این با کیاراد -

 خودمون هایبچه جز کردم، چک رو مداربسته دوربینای امروز من. داره کارشکنی قصد کالً نفر یه هم شاید. نرسه
 .نرفته اتاق توی کسی

 تعجب با. میشه کردن عوض لباس مشغول و کنهمی باز رو درش. میره کمدش به شده وصل یآینه طرفبه
 ...که اینه منظورش پس نرفته، اتاق توی طراحی هایبچه جز کسی اگه. کنممی نگاهش

  طراحیه؟ هایبچه از یکی کار میگی تو یعنی -
 چیزی مداربسته دوربین طرفی از. بگم چیزی قاطعانه تونمنمی هم باز اما کنم؛می کار باهاشون وقته خیلی من -

 حسابا گذشت، حسابداری توی وقتم بیشتر امروز من. نبوده ما کار میگن هابچه و نیازی هم طرفی از نمیده، نشون
 ! عجیب و حاد مشکل نه اما داشت؛ مشکل هم
 جدیدش طرح رنگکرمی کمد داخل رو کیفش و اندازهمی نگاهی کوتاهم مشکی هایمو بین رفته فرو دست به

 .کنممی کمتر رو فاصله قدم، یه با و کشممی چنگ به رو پرپشتم هایمو. اندازهمی
 .کنن دور طراحی بخش از رو تو حسابا، توی ساده کاریدست یه با خواستنمی شاید -
 .نبودی شرکت هم تو که افتاده روزی توی دقیقاً اتفاق این جالبه. هست احتمالش -
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 خیره بازوش ورزشی هایعضله به و زنهمی باال کمی رو لباسش آستین. میده تکون باال طرفبه کمی رو سرش
 .میشم

 .نداشت خبر کسی قطعاً و نمیام گفتم تو به راه توی صبح من چون نداره؛ امکان که این -
 .شد ماجرا شدن عملی باعث تو نبود و بودن موقعیت یه منتظر شاید -

 .کشممی مزدهجوونه تازه ریش به دستی
 .شدنیه باشه، مشکل و دردسر ایجاد کالً هدف اگه اما نداره؛ امکان باشه بوده پروژه این فقط هدفشون اگه -

 :میدم ادامه و میرم فرو فکر به متعجب، ایچهره با. کنهمی پرت تخت روی رو خودش و کنهمی سکوت
  کنه؟می رو اکار این داره کی یعنی -
 !دشمن -

 قدریاون نه اما خیاله؛بی. بارهمی نگاهش از خستگی اما نشونه؛می هاشلب کنج ایبرادرانه یخنده عصبیم نگاه
 روی موقعبی یخنده به دقیق نگاهی. داره پیرامونش به نسبت هم باالیی حساسیت برعکس معروفه، بهش که

. بوده کی کار بفهمیم باید ما! کیانمهر میشه مزهبی هم شوخیات حوصلگی،بی و خستگی وقت». اندازممی صورتش
 اما نیست؛ طبیعی اصالً این. بشه تموم برامون قرارداد یه رفتن دست از قیمت به تونهمی و خطرناکه خیلی کل در

 گرده،برمی پهلو به. کنهمی نگاه فکرم تو غرق یچهره به دقت با کیانمهر« .نداشتیم هم موردی چنین حالتابه
 :زنهمی لب و ذارهمی سرش زیر رو دستش

 !شده چی فهمیممی تهش باالخره. نابغه نیار فشار خودت به قدراین -
 .خورهمی در به ایتقه
 اینجایید؟! آقاکیاراد -

 :میگم بلند و اندازممی کیانمهر به نگاهی
 .تو بیا بله، -
 :میگه و زنهمی گره هم توی رو تپلش هایدست. ذارهمی اتاق داخل به پا خانممریم و میشه باز در
 .بزنم صداتون گفتن پدرتون. سالن بیاید مادر -
 .عزیزجونم ممنون -

 که حقال و بامحبته خیلی. میره شصدقهقربون و شکفهمی گلش از گل کیانمهر یجمله این شنیدن با خانممریم
 راه بین. کنیممی حرکت پایین یطبقه طرفبه باهم. کرده پر برامون رو مادر هم شاید یا نداشته مادربزرگ جای

. شینیممی هاپله نزدیک سالن، هایمبل روی. میشه ملحق بهمون ما، به کوتاهی نگاه با و رسهمی هم کیاچهر
 ازش خیلی پیداست، نفسشبااعتمادبه و گرفته قدرت نگاه از که طوراین اما گذره؛می آرزو فکر توی چی دونمنمی
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 حالیخوش با و چرخونهمی کیاچهر و کیانمهر من، سمت رو سرش بابا، گوش کنار پچپچ کمی از بعد آرزو. راضیه
 :میگه

 .داریم براتون خبر یه پسرا خب -
 :میگه بشنویم ما فقط که جوری کیانمهر

 !دور به بال کشیده؟ اینقشه چه باز سیندرال نامادری -
 کمیه تا میاره فشار هردومون به آروم و نشسته کیاچهر و من بین دقیقاً که میشه کشیده کیانمهری سمتبه نگاهم
 آرزو. نشسته ما رویروبه دقیقاً و گرفته نظر زیر رو کیانمهر رفتار خنده با بابا. بشه ترباز جاش و بگیریم فاصله ازش

 .دوزیممی دهانش به چشم سه هر و کنهمی صاف کمیه رو صداش
 خوبه، هم هوا چون. کنیم برگزار کیاچهر اومدن افتخار به بزرگ جشن یه فردا گرفتیم تصمیم پدرتون و من -

 .بگیریم رو جشن این باغ تو باشید موافق هاشما اگه خوایممی
 :میگه داره تمسخر چاشنی کمیه که ایخنده با و میشه گرد کیانمهر هایچشم

 مونواسه یهو! دعوت هم کبری و صغری و شده تعیین که مکان و زمان کنین؟ مشورت ما با خواینمی جداً -
 .فرستادینمی دعوت کارت

 بپوشه لباس ترتیپخوش همیشه از کرده سعی که آرزویی و بابا به میشه، جدی مشکوکی طرز به شچهره ناگهان
 :میده ادامه و کنهمی نگاه

 .دارم شرط یه اومدن برای من -
 .زنهمی بخشیآرامش لبخند و میشه جاجابه کمیه بابا
  پسرم؟ شرطی چه -
 و همسایه دخترای و شرکت دخترای و گالبتونگیس چهارتا یه. دیدم کنارم رو خرنره دوتا این قدراین پوسید دلم -

 .بشه وا دلم کنید دعوت هم رو فامیل
 : میگه و میده سر بلندی یخنده بابا
 !حیابی یپسره -
 :میگه و زنهمی اشاره کیاچهر و من به انگشت با
 مسیر و بیاد خوشش خدا بلکه کنم، پیدا بدبختا این واسه بریدهگیس دوتا یه شد اگه خواممی. خیره قصدم خدا به -

 . کنه پاک مانع دو این شر از رو خوشبختیم
*** 



 

 

34 

 

  باردمی باران نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی شقایق

 باز رو آلودمخواب هایچشم تابه،می صورتم به اتاق یرفته کنار یپرده یگوشه از که نور تابش از الواری با
 نور یباریکه به چشم یگوشه با. ذارممی صورتم روی هاپرتو مستقیم تابش از جلوگیری برای رو دستم. کنممی

 که روزی. شد آغاز من تقدیر شدن نگاشته برای ایدیگه روز و کرد طلوع مشرق از هم امروز خورشید. میشم خیره
 چه قراره مغرب، تو خورشید آتشین یکره شدن گم تا مشرق از طلوعی یفاصله تو کنم تصور تونمنمی حتی

 بابا تا میشم منتظر کیانمهر رفتن از بعد. بره تنها خودش گفتم کیانمهر به صبح سر. بخوره رقم من برای سرنوشتی
 اهل زیاد. کنهمی رانندگی حرفبی و آروم. نشینممی بابا کنار و ماشین توی. بزنم حرف باهاش بتونم و کنه حرکت
 .کنممی زدن حرف به شروع. نیست جنجال و کنش

  چیه؟ مهمونی این یقضیه بابا -
 .میاد در فکر از من صدای با که بود خودش افکار در غرق

  مهمونی؟ پسرم؟ چی -
 .آره -

 .ذارهمی شچونه زیر و میده تکیه ماشین در به رو آزادش دست و کنهمی شکار رو کنجکاوم نگاه
 هم من کنیم، دعوت رو فامیل و بگیریم کیاچهر اومدن مناسبت به مهمونی یه گفت آرزو. نداره خاصی یقضیه -

 .بشیم جمع هم دور آشنا و فامیل و دوست مدتا از بعد خوبه. کردم قبول
 رخنیم از رو نگاهم ذاره؟می هم تأثیری بابا؟ مخالفم بگم! شده چیده هابرنامه یهمه وقتی بگم تونممی چی

 .میشم خیره روبهرو مشکی پژوی به و گیرممی جذابش
 . میشه ترطوالنی مسافتش کردین؟ انتخاب رو روستا نزدیک باغ چرا فقط. خوبه خیلی آره -
 تغییر برای دیدم. وهواشهآب مهم. داره فاصله شهر تا ساعت نیم فوقش نیست، ترطوالنی خیلی که مسافتش -

  مخالفی؟ تو مگه؟ چطور. باشه رسیده باید االن هامیوه. نزدیم سری اونجا یخونه به وقته خیلی. عالیه تنوع و روحیه
 : میدم جواب بابا به رو تصنعی لبخند با. نمیدم بروز ولی میشم؛ دمغ

 ! خوبه هم خیلی نه -
 و میشم مسلط خودم به ولی ترسم؛می ناخودآگاه. نمیگه چیزی اما گیره؛می خودش به تردید و شک رنگ بابا نگاه
 : میدم ادامه

  کنم؟ دعوت هم دیگه مهمون چندتا تونممی من بابا راستی -
 .ذارهمی فرمون روی و دارهبرمی شچونه زیر از رو دستش

 و دوست هم کردیم، دعوت رو شرکت هایبچه هم باشم؟ انداخته قلم از رو کسی نکنم فکر من کیا؟ مهمون؟ -
  هستن؟ کیا حاال! فامیل و آشنا



 

 

35 

 

  باردمی باران نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی شقایق

 :میگم و کنممی محکم رو تصمیم باالخره اما میشم؛ مردد صداش، توی تردید و بیان از
 .خدابیامرز مهرانی آقای یخونواده -

 : میگه و دوزهمی من به رو تندوتیزش نگاه سرعتبه بابا
  داری؟ ارتباط باهاشون هم هنوز تو -

 .کنهمی بیشتر رو تردیدم نگاهش، توی گرفته جون خشم هایرگه
 . هستن تنها خواهرش و مادر االن و بود دوستم بهترین بهراد باشم؟ نداشته تونممی مگه بابا، آره -

 :میگه خشونت کمیه با و فرستهمی بیرون رو نفسش. زنهمی گره فرمون به رو دستش کالفه
 کنی؟ قطع کمکم رو ارتباطت نخواستم تو از من مگه -
 .نزنم سر بهشون نمیده اجازه وجدانم اما گفتین؛ بهم هم دفعه اون چیه؟ شما مخالفت دلیل دونمنمی من -

 سعی صاحبش و بریزی آتیش روی که هیزمی مثل درست کردم، بیشتر رو خشمش و پرید هاشپلک کنممی حس
 :میگه و میده تکون هوا توی رو دستش. کنه خاموشش آب با کنه

 . بشی نزدیک بهشون قدراین نمیشه دلیل این ولی بودی؛ دوست پسرشون با تو درسته -
 !همین هست، بهشون حواسم دورادور فقط من نگرانی؟ چی از شما -

 توی. میره فرو فکر به و گردونهبرمی رو سرش. بلعهمی رو خشمش نشسته، هاشچشم توی که متأسفی نگاه با بابا
 مهرانی یخانواده از وقت هر که چیه نگرانی و غم این دلیل باشه، درست حسم اگه. عجیبیه غم نگاهش عمق
 داشته مهرانی آقای با که قدیمی آشنایی و شراکت یقضیه خاطربه شاید میشه؟ دیده شچهره توی زنممی حرف
 فکر از شکنه،می بابا یشدهآروم و قاطع صدای با بینمون ایلحظه چند سکوت افتاده؟ بینشون اتفاقی مگه اما باشه؛
 .کنممی نگاهش سؤالی و میام بیرون

 ...پسر باشه -
 :میده ادامه لحظاتی از بعد و میده قورت رو دهنش آب. کنهمی مکث

 .بشه ایجاد بینتون صمیمت خیلی نذار ولی بیارشون؛ بیان داری دوست اگه -
 بابا شدن پیاده از قبل رسیممی که شرکت پارکینگ به. میشم خیره رومبهرو به و نمیگم چیزی اما کنم؛می تعجب
 :میگه

 معرف فقط و نیست ایکاره پروژه این توی رحمتی سری این. آوردم در رو قضیه اون وتویته من راستی! پسر -
 .بوده

 .داره قصدی یه حتماً کنه،نمی پیشنهاد رو کسی خودیبی رحمتی این. لنگهمی کار جای یه! عجب -
 .گیرهمی رو مجمله یدنباله تأکیدوار
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 .نبوده کار افتادن راه و خدا رضای برای قطعاً -
 :میگم دادن فشار از قبل و ذارممی دستگیره روی رو دستم

  کنین؟ کارچی خواینمی -
 .کنم می فکر دارم فعالً دونم،نمی -

 :میگم و بینممی صورتم یخیره رو شپدرانه سبز هایتیله و میدم تکون طرف دو به رو سرم
 بعدش کنم، عایدشون تپلی یپروژه همچین بذار گفته و کرده چهارتا دودوتا خودش با حتماً. منفیه نظرم که من -

 .برسه خودش مقاصد به بتونه شرکت اعتبار طریق از و کنن همکاری من با کننمی قبول حتماً
 :کنهمی زمزمه عقب صندلی از کیفش برداشتن درحال

 .داریم اعتبار کافی یاندازه به هم االن همین ما. نکن قضاوت زود -
 .کنممی باز رو در
 .باشه داشته نیاز بیشتری اعتبار خوادمی ازمون اون که کاری شاید -

 با سراسیمه نگهبان و افتیممی راه شرکت طرفبه باهم. میشه پیاده ماشین از حرفبی و اندازهمی بهم متفکری نگاه
 :میگه و رسونهمی رو خودش دیدنمون

  خوبه؟ حالتون! سالم -
 : میده ادامه نگهبان و دیممی رو احوالپرسیش جواب

 .بگم بهتون چیزی یه باید آقا -
 : میده جواب بابا
  محمود؟ شده چی -

 :دوزهمی بابا نگاه به رو چاقش صورت نگران و دستپاچه
 رفتم گرفتن وضو برای که صبح نزدیکای ولی بود؛ وامانامن چیزهمه دادیم،می نگهبانی داشتیم ما که دیشب آقا -

 ! بازه واقعاً دیدم کردم نگاه برگشتم بازه، شرکت ورودی در کردم حس حیاط، توی
 .میشه کالمش مهربانی جایگزین قاطعش لحن و کنهمی تیز رو هاشچشم. گیرهمی جون بابا نگاه توی تعجب

  نکردی؟ قفل رو در نفر آخرین رفتن از بعد تو مگه میشه؟ مگه -
 افکارم یرشته نگهبان صدای شده؟ پریشون که افتاده بدی اتفاق نکنه. کنهمی سرایت هم من به نگهبان قراریبی
 :درهمی رو
 یادم من دونممی بعید اما نمیاد؛ یادم دقیق رو سری این بخواین رو راستش. کنممی قفل رو در همیشه من آقا -

 ! باشه رفته
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  ؟... یا شده کم وسایل از چیزی افتاده؟ اتفاقی مگه االن خب -
 : میگه و پرهمی بابا حرف بین سریع ترسیده، و نگران نگاهی با
 آقاکیانمهر به هم صبح امروز. نبود کسی اما گشتم؛ رو قسمتا تکتک و شدم شرکت وارد موقع همون من آقا -

 ولی نه؛ یا شده کم چیزی ببینن کنن چک رو چیزهمه گفتن کشینقشه و حسابداری هایبچه به هم ایشون. گفتم
 . جاشه سر چیزهمه میگن که االن تا

 : میگه مقتدرانه و کنهمی نگاهش جونیکم اخم با بابا
 .کن جمع بیشتر رو حواست بعدبهازاین ولی برس؛ کارت به برو تو. خبخیله -
 . چِشم روی به! آقا چَشم -
 سمت رو سرش بابا محمود، رفتن از بعد. کنممی حس هم جاهمین از رو راحتش نفس و میشه دور ازمون سرعت با

 .چرخونهمی من
 چیز اگه و کنید بررسی دقیق رو چیهمه. رسیده کجا به االن تا کیانمهر و بوده چی دقیقاً ماجرا ببین برو کیاراد -

 . بدید اطالع بهم دیدید مشکوکی
 . بابا چشم -

 قصد به هم من. میره خودش اتاق سمتبه و میده تکون تأیید معنای به سری من، یقاطعانه گفتن چشم از راضی
 داره چی اینجا! باشه؟ نشده خبردار کسی و باشه مونده باز شرکت در میشه مگه. کنممی حرکت کیاراد کردن پیدا
 گذره؟می

 محضبه نشسته، ایشقهوه میز پشت و شده خیره مانیتور صفحه به کهدرحالی. بینممی اتاقش توی رو کیانمهر
 . کنهمی بلند رو سرش من، حضور کردن حس

 !کنیمی دیر داده دست بهت ریاست حس االن؟ تا بودی کجا! نمودی ظهور باالخره بهبه -
 نیست؟ مشکوک کمیه اوضاع افته؟می اتفاقی چه داره یعنی. میرم ترجلو و اندازممی باال ابرویی حوصلهبی
  گفت؟می چی محمود خبره؟ چه اینجا. نزن مفت حرف -

 .اندازهمی صورتم به نگاهینیم و خندهمی
 ! زنه؟می حرف هم ایدیگه زبان به فارسی زبان جز مگه -

 :میگم و ذارممی جواببی رو مزگیشخوش
  کردی؟ چک رو دوربینا -

 : میگه و خندهمی پیداست، نگاهش از که شیطنتی اوج با و زنهمی ایپرمعنی و اسرارآمیز برق هاشچشم
 !دیدم چی بگو -
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  چی؟ -
 باریک، یگوشه از و کنممی عبور میزش جلوی هایمبل از! کرده کارچی باز نیست معلوم. زنهمی مشکوکی لبخند
 :رسهمی گوشم به صداش که ایستممی مانیتور به رو کنارش و زنممی دور رو میزش

 !داد حال اَی. داره دوربین هم پشتی قسمت اون نبود یادش. کردمی عوض رو مانتوش داشت ملیحه -
 :میگم و کشممی هم تو رو هامابرو مکث بدون. زنهمی قهقهه و کنهمی ذوق

  کرد؟می عوض لباس چی واسه -
 !بودم ریخته آب روش -
 چشم جفت صد جلوی هم اون شرکت؟ توی کاریه چه این آخه»! خیالیهبی آدم عجیب. زنممی زل هاشچشم تو

 بیارم در سر باید. ترهمهم اصلی یقضیه فعالً ولی کنم؟ کارچی باید آدم این دست از آخه من! دشمن هزار و مشتاق
 :غرممی ظاهری آرامشی با و سابممی هم روی حرص با رو هامدندون و کنممی نگاهش چپچپ« .چیه ماجرا

 .اصلی بحث سر برگردیم میدی اجازه اگه -
 و میده تکون رو سرش. دارم کشیدن داد برای کاملی توانایی بزنه، اضافی حرف دیگه کلمه یه اگه فهمهمی
 .خندهمی
 ! اختیارید صاحب شما -

 :میدم ادامه و نمیدم حرفش به محلی
  ندیدی؟ مشکوکی رفتار فیلما توی -

 و تعجب از هاییرگه که هاییچشم با و میده فشار شکشیده هایانگشت بین رو کامپیوتر موس. میشه جدی
 :میده جواب کرده مخلوط خودش تو رو نگرانی

 بخش و هابچه از چندتا بین اوآمدرفت بیشتر کردم، چک هم رو شرکت تعطیلی از قبل ساعت چند من کیا ببین -
 . حسابداریه و طراحی

 .دوزممی چشم کیانمهر به دقت با و میدم تکون سری
 خب؟ -

 .میده فشار هم روی رو هاشلب و بینهمی رو مشتاقم نگاه
 نشسته اجرایی هاینقشه یذخیره کامپیوتر پشت نیازی خانم کاری ساعت از بعد اما میاد؛ عادی نظربه رفتاراشون -

 . محمود واردشدن روی میره فیلم اینکه تا رفت و بست رو وسایلش کارکردن، از بعد. بود
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 این توی اما ممکنه؛ باشه دقیق فیلم اگه باشه؟ افتاده تونهمی اتفاقی وسط این یعنی. ذارممی مچونه زیر رو دستم
! بشه انجام تونهمی اما نیست من تخصص توی که ایدیگه کار هزاران یا کرد هک رو دوربین نمیشه زمونه و دوره
 :کنممی زمزمه و میدم تکون طرف دو به هدفبی تفکر غرق رو سرم

  نیفتاد؟ خاصی اتفاق هیچ -
. فهمیده سکوتم از رو هامحرف انگار هم خودش. اندازهمی باال تردید ینشونه به رو هاشابرو و کنهمی کج رو لبش

 گره هم به میز روی رو دستش دو و کشهمی عمیقی نفس. بفهمه رو من طبیعیه. کردیم رفاقت برادری، از بیشتر ما
 .زنهمی
 .میاد طوراین که نظر به -

 .ذارممی مانیتور یصفحه پایین روی رو ماشاره انگشت
  کردی؟ چک رو فیلما زمان -
  چی؟ یعنی -

 .میدم نشونش رو هافیلم زیر یشده نوشته زمان
  داریم؟ کامل رو فیلم محمود شدن وارد تا نیازی خانم رفتن یلحظه از ما ببین -
 .برهمی زمان این -

 :کنممی زمزمه کتم، کردم مرتب درحال
 .هست هابچه به حواسم من بیار، در رو این بشین امروز پس -

 .میده فشار دست توی رو موس کمی و کشهمی پوفی کالفه
 رو حقوقم نصف کنیمی قاطی دفعه اون مثل یهو دارم؟ این جز هم ایدیگه یچاره مگه دیگه! برادر باشه -

 !نمیدی
 . انداختی راه که افتضاحی همون برای بود، حقت که اون -
 ... کمیه فقط! مگه کردم کارچی -

 زدن حرف حال در رو نیازی خانم و پدرام که میرم اتاقم سمتبه. میام بیرون اتاق از و اندازممی بهش چپی نگاه
 بتونن همه تا کنیممی تعطیل رو کار ترسریع غروب. پرسممی کارشون پیشرفت از و کنیممی احوالپرسی. بینممی

 تالششون و هیاهو دیدن. زنممی زل هاآدم به راه توی. گردیمبرمی کیانمهر با. بشن آماده امشب مهمونی برای
 کیانمهر رسیم،می که خونه در به. کرد حس میشه وجود عمق با رو زندگی داشتن جریان. کنهمی خوب رو حالم

 در بازکردن از بعد و میشم پیاده خودم. کنه باز رو در بره خوادنمی اینکه معنای به چسبهمی فرمون به محکم
 .میرم عمارت سمتبه زنانقدم
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 که ذارممی سالن داخل رو پام قدم چند. میشه باز و میده خفیفی تیک. کنممی وارد کمی فشار در، یدستگیره به
 .کنهمی بلند رو مافتاده سرِ صدایی

 !نباشی خسته آقا سالم -
  خوبی؟. ممنون سالم -
 خیلی االن داد، مسکن با دارو چندتا یه آقاکیاچهر. کردمی درد خیلی هامزانو وقتی چند این. بهتره حالم آقا آره -

 .رسهمی مردم داد به االن شد، دکتر خوند درس رفت بده، خیر رو داداشت خدا. بهترم
 .کنممی درک خوب رو هاشحرف این منظور. نشینهمی نگاهم پشت محوی لبخند

 . نیومدی کنار دکترنشدنم با هم هنوز ولی شکر؛ الهی خب -
 بری کاریه چه. کردیمی درمون رو مردم مریضا سر باال رفتیمی االن شدیمی پزشک خب! مادر بگم چی واال -

 ! بکاری؟ آهن چهارتا خاک وسط
 با که نشینممی کنارم مبل روی. شده گرفته قاب آبیش روسری با که کنممی نگاه تپلش و گرد صورت به. خندممی

 :میده ادامه سکوتم دیدن
 .ساختمی رو سازیدمی شما که همینایی رفتمی داشتیم بنا اوستا یه قدیما آقا -
 گویجواب تا بشه آماده و ساخته اشاستاندارد و اصول روی باید کاری هر و کرده پیشرفت علم االن خانممریم -

 . باشه امروزی بشر
 : میگه زنه،می موج صداش توی که حسرتی با و کشهمی جونیکم آه
 مادر آخه. بشید پزشک داشتم دوست من که دونیدمی خودتون ولی ندارم؛ کاری قسمتاش این به آقا -

 . شد مندعالقه رشته این به هم همین واسه اصالً یادشه، خوب آقاکیاچهر. داشت دوست خیلی هم خدابیامرزتون
 : میگم نشسته صدام توی که ایجویانهدل لحن با
 خوب هایسازه داره دوست من مثل یکی بده، نجات رو آدما جون داره دوست یکی. خانممریم دیگه ستعالقه -

 .بسازه براشون
 ته. کشهمی حسرت سر از آهی. میره فرو فکر به دقیقه چند برای. نشینهمی مهربونش نگاه به ایمادرانه لبخند
 براش رو گذشته هایروز و آورده هجوم ذهنش به که خاطراتی با داره. میده نشون غمگینش لبخند و هاچشم

 هایچشم به نگاهی با و کنهمی بلند رو سرش. میشه رها جدال این از باالخره. کنهمی نرم وپنجهدست کرده تداعی
 : میگه کنجکاوم

 .نیست سفید پیشونی از بهتر هیچی. مادر باشی خیربه عاقبت شاءاهللان هستی هرکاری تو -
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 ینشونه به آهی و ذارهمی پاهاش روی رو تپلش هایدست نشینه،می کناری مبل روی و زنهمی معناداری لبخند
 ادامه شده، ایجاد ذهنیش هایجدال یادآوری خاطربه که اینهفته هایاشک از مملوء نگاهی با. کشهمی حسرت

 : میده
 از رو شدیگه ماه شیش. کردمی کارگری رفتمی رو ماهش شیش سال، ماه دوازده از داشتیم پدر یه ما! مادر آره -

 تا البته! ما بدبختی و فقر شد شنتیجه! بسه ماه شیش همین گفتمی کن کار گفتیمی هم بهش. خوردمی جیب
 بعد. شستمی رخت مردم خونه گاهی هم مادرم و داشتیم خوبی وضعیت یه هم باز بود خوب بود زنده که زمانی
 آورد شانس بزرگمون خواهر باز. الهام و من دوش روی افتاد زندگی کل افتاد، کار از هم مادرم و کرد فوت اینکه
 و جهیزیه براش بدبختی چه با بماند حاال. بود خودش زندگی و خونه سر بودن، داده شوهرش بابا فوت قبل

 برای زندگی بابا رفتن بعد. کردمی کار بیشتر همین خاطر به اصالً هم مادرم. بودن کرده جور رو شبچه سیسمونی
 خونه در میومد یکی روز هر و بود مونده باقی بود کرده قرض مردم از بابا که نزولی پول هنوز. شد سخت خیلی ما
! نخوان رو پولشون یبهره حداقل نداشتن مرام قدراین نامردا! کنممی ضرر دارم و شد دیر پولم آی که زدمی در

 چون هم طرفی از. نبود بلد چیزا این و گرفتن وام زمان اون که هم ما بابای. بودن کرده عادت خورینزول به اصالً
 پول فقط. بود سوادبی. گردونه برش و کنه کار بعدی ماه شیش تا کردمی نزول پول موندمی خونه خرج توی

 که هم کاراطلب این. بکشه رو اسمش نقاشی فقط بتونه تا کردمی خطیخط کاغذ روی. بود بلد رو شمردن
 راه سروصدا خونه در اومدنمی روز هر. بکنیم رو حالشون رعایت کمیه دخترن، و زن اینا نگفتن مروت،بی

 فکر به شدیم مجبور که بود کم خیلی سنمون. بودن نذاشته باقی همسایه و در توی برامون آبرویی دیگه. مینداختن
 و دخترن اینا طرف یه از کنم؟ کارچی خدایا که کردمی گریه نشستمی روز هر مادرمون. بیفتیم کردن کار
. کننمی تهدید و نذاشتن برامون آبرویی کاراطلب این طرف یه از بفرستم، مردم خونه نمیشه و وسالسنکم

 در تونستن که لطفی تنها. بود بدتر یکی از یکی هم فامیلمون و فک اوضاع. بود شده ناامید طرف هر از خدابیامرز
 پیدا کاری بتونیم ما تا بمونه بسته دهنشون فعالً کاراطلب این به بدن کنن جمع پول کمیه که بود این بکنن ما حق

 کارای برای گردهمی خانم کارگر چندتا دنبال اعیونی خانم یه شدیم باخبر که بود گیرودار همین توی خالصه. کنیم
 خانمه با بره خودش باید گفت هم همین ،واسه بده رضایت ما کردن کار به شد مجبور باالخره مادرمون. شخونه
 اومد رازونیاز و دعا کلی بعد و شد بلند صبح مادرم نه؟ یا بکنه پیدا کاری هم ما برای تونهمی ببینه تا بزنه حرف
 از. بشه خونه وارد تونسته بعد و مونده باز اینجا زیبایی از دهنش اول کردمی تعریف. شما یخونه همین سمت

 انسان و خانم چقدر مادرتون گفتمی. بود اومده خوشش خیلی اینجا باستانی گچی ونگاراینقش و سفید طرحای
 بدبختیامون و زندگی از و مادرتون کنار شینهمی مادرم هم بعد. کرده سالم و شده بلند ما مادر پای جلو حتی و بوده
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 با ما میشه قرار و کنهمی قبول رو ما مهربونی با بده خیرش خدا هم مادرتون. بده کار ما به خوادمی ازش و میگه
 .بشیم کار به مشغول مدت یه و بیایم خونه این به مادرمون

 و خاطرات از پر زن این. میشه خیره هاشدمپایی به و گیرهمی غم رنگ نگاهش. میره فرو فکر به ایلحظه
 و هاروز کشید، درد خیلی ما همراه خانممریم. عمارته این هایراز مخزن شـینه*سـ و ستنهفته هایدرد

 با هاشب خیلی. کردمی پر برامون رو مونرفتهازدست مادر جای حتی هاوقت خیلی کرد، تجربه رو تلخی هایلحظه
 جانمون آروم نوازشگرش دست هاوقت خیلی. نخورد جُم تختمون کنار از و کرد سر صبح تا ما هایهذیون و تب
 : میده ادامه مکث، کمی از بعد خانممریم. شده شکسته و پیر که ماست هایغصه از کنممی فکر گاهی. شد
 برخورد مادرتون با باید چطوری دونستیمنمی. داشتیم استرس چقدر بیایم خواستیممی که اولی روز خیربه یادش -

 خانم، مهربونی و خوبی از هم طرفی از و بودیم شنیده اینجا جالل و جاه درمورد مادرمون از کلی طرف یه از. کنیم
 و خوب مادرتون قدراین. شدیم خونه این وارد ما و رسید موعود روز باالخره. خجالتی و جوون دختر که هم ما

 بهمون خانم. سرمونهپشت مشکالتی چه و اومدیم کارگری برای رفت یادمون ساعتی چند برای ما بودن خونگرم
 برامون خورد،می چایی کرد،می کمک آشپزخونه؛ اومدمی ما با هم خودش و بدیم انجام کارایی چه باید که گفت
. نداشتیم هم زیادی سنی اختالف. شد خواهر شبیه برامون کمکم. دادمی گوش درددالمون و حرفا به زد،می حرف
 تنها وقت یه که کردمی زندگی باهاش مادرتون برادر فرنگ، بود رفته کار برای کوتاهی مدت یه پدرتون زمانا اون

 و کردیم کار اینجا مدت یه. پاک دل و چشم ترمهم همه از و مهربون مادرتون عین. بودن خوبی مرد چقدر. نمونه
 بدهی مدت یه بعد باالخره. رفتمی کاراطلب این جیب توی آوردیمدرمی هرچی اوایل. شد بهتر شرایطمون کمکم

 درس و بریم شبانه هایکالس کرد مجبورمون مادرتون. کنیم جمع پول خودمون برای تونستیم ما و شد ترسبک
 خدا و کردیم ازدواج دو هر. رفت جلو دیپلم تا الهام ولی خوندم؛ مادرتون کمکای با رو راهنمایی سوم تا من. بخونیم

 داد پدرتون هم رو الهام و من یجهیزیه زمان اون. هستن بازیدلودست و شریف انسان چقدر بده خیر پدرتون به
 خیلی آقا. رفت دنیا از خوبمون خواهر مادرتون، هم بعد مدتی یه. گرفت عروسی مونواسه هم روستا باغ توی و

 آقا برای خوبی همدم و همراه خانم. رفتمی در هم برای جونشون. بود وابسته مادرتون به خیلی آخه شد، داغون
 و من ازدواج بعد. بود خوبی شوهر هم آقا. کردمی رفتار آقا با احترام و مهربونی با عاقل، و کردهتحصیل زن یه. بود

 و بذاریم رو دنیا این باید هرکدوممون باالخره روزی یه! دیگه آدمیه. رفت دنیا از هم مادرمون روز یه که بود الهام
 .بکنی دل میشه سخت دیگه میفتی قدیم یاد وقتی! دیگه پیریه. آوردم درد رو سرت مادر ببخشید وای ای. بریم

 هایدسته روی هامدست ارادهبی. خورهمی غمگینی چنگ مادرم مرگ یادآوری از دلم ته اما زنم؛می عمیقی لبخند
 : میدم جواب کنه، جلوه عادی دارم سعی که لحنی با و میشه فشرده مبل

 .بود جالب خیلی برام اتفاقاً نه -
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 ته سوئیت توی و اومد مستقیم ازدواجش بعد الهام. افتاد اتفاق خودم جلوی چون نداشت؛ گفتن دیگه ماجرا یبقیه
 هاپله از کیاچهر. شد اینجا ساکن شوهرش فوت بعد هم خانممریم. شد خونه این باغبون شوهرش و کرد زندگی باغ

 : میگه صحبت حال در ما دیدن با و میاد پایین
  شده؟ خبر چه! کردین خلوت بهبه -

 و داره دوستش ما از بیشتر. ایهدیگه چیز براش کیاچهر همیشه. شکفهمی گلش از گل کیاچهر دیدن با خانم مریم
 برای احترامش. شماست تربزرگ برادر» گفتمی کردیم، اعتراض ما هم زمانی هر. قائله براش واالتری احترام

 : میگه کیاچهر به رو عمیقی لبخند با« !پیرزن منِ حتی واجبه، مونهمه
 .زنممی حرف آقاکیاراد برای هاگذشته از دارم پیرزن منِ فقط. نیست خبری دکتر نه -
 .جوونیته اول هنوز پیرزنی؟ کجا -
 .آدمه دل به نیست، که سن به پیری. مادر بگم چی -
 . مونیمی سالگیتبیست عین هم هنوز تخته به بزنم ماشاءاهلل -

 مرتب رو قدیمیش طرح یزنونه پیراهن. میشه بلند مبل روی از و زنهمی عمیقی لبخند. میشه گلگون خانممریم
 کیاچهر به رو. میشه دور ما از آروم زندگیشه، یرفته هایسال از مونده جا به که درد از مملو پاهایی با و کنهمی
 :پرسممی
  خوبی؟ دکتر؟ آقای خبر چه -

 ینهفته حرص یمتوجه کیاچهر. گیرهمی مخنده خودم رفتار این از. کشممی رو «دکتر» یواژه کمی ناخودآگاه
 : میده جواب نشستن حال در. زنهمی عمیقی لبخند زیرکی با و کنهمی ریز رو هاشچشم و میشه کالمم

 !دعاگوییم شما احوالپرسیای از -
 : میگم و کنممی مرتب رو خاکستریم کت ییقه. میشم بلند جا از
 .داریم پیش در پردردسری شب. بشم آماده و بگیرم دوش باال برم من -
  نیومده؟ کیانمهر -

 : میدم جواب تردید با و دوئهمی نگاهم از هاییرگه توی تعجب رنگ
  باال؟ نیومد مگه! کیان -
 ! ندیدم که من نه -
 . کردمی پارک رو ماشین داشت اومدیم، باهم -

 : میگه و نشینهمی هاشلب روی متناقضی لبخند. میده تکون تأسف ینشانه به سری
 !میده سر عاشقانه نوای و درخت یه زیر رفته حتماً -
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 تا نکردم پیدا فرصتی زندگیم توی وقتهیچ. میشم خیره خودم تصویر به و ایستممی آینه مقابل گرفتن دوش از بعد
 چند حتی از بیشتر و مستقیم نتونستم وقتهیچ. بشم مچهره جذابیت یا زیبایی درگیر خودم هایوسالسنهم مثل
 می رو نفسم راه و زنهمی چنگ قلبم به عمیقی درد کنم،می مکث بیشتر که ایثانیه هر. بشم خیره خودم به ثانیه
 ایجاد رو ظاهرش از مندیرضایت و خوب احساس اوج غم، و دردبی پسر یه برای شاید هاچشم این دیدن. بنده

 سرچشمه هاچشم این مَشی خط از شب هر که هاییکابوس یادآور عذابه، و رنج یادآور فقط من برای اما بکنه؛
 من اما نه؟ یا دارم جذابیت دارم، ایچهره نوع چه که کردممی فکر این به باید االن بودم عادی پسر یه اگه. گیرهمی
 «من» این منم؟ واقعاً ایستاده، آیینه جلوی که مردی این دارم؟ ایچهره نوع چه من واقعاً. نیستم عادی پسر یه

. لبریزم وجود این از «من» درد، این خود از« من» تن، این ماورای از «من» کنه؟می زندگی صورت این کجای
 این تأثیرً اصال! باشه شاید و کنه زندگی تونهمی که منی هست، که منی بشم بشم، رها تن این از شدمی کاش
 از خواممی بار این. میشم خیره مچهره به کنجکاوانه داشته؟ اثر من یچهره روی چقدر شمسی، هایسال اعداد
 شده؟ اضافه پیشونیم به خط تا چند گذشته؟ من عمر از سال چند. ببینم رو خودم داره، حضور واقعاً که مردی درون
 نقش آینه قاب توی مشکی هاییمو با متناسب ایچهره. کنممی نگاه شدهگم خود در مرد این تصویر به آینه توی
 تراشمخوش یچونه به دستی. ریخته پیشونیم روی میزونینا صورت به خیسم، و کوتاه هایمو از ایطره. بسته
 به دقت با. کردم استفاده حموم از بعد که خوبیه افترشیو یدهندهنشون پوستم لطافت و صافی احساس کشم،می

 وارد و کنه خداحافظی زندگیش بیستم یدهه با باید کمکم دیگه که بینممی رو مردی. میشم خیره صورتم زوایای
 «من» از بویی و رنگ که گذشت چطور هاروز این! شدم؟ نزدیک زندگیم سوم یدهه به کی من. بشه سی دهه

 !نیست؟
 و رنگ از من اما کنم؛می حس رو نگاهم به مخالف جنس شدن خیره همیشه! زیباست افته،می هامچشم به نگاهم

 این پس. اندازهمی نفر یه یاد رو من اما کنه؛می خودنمایی هامچشم سفیدی بین زمردین گوی دو. بیزارم حالتشون
 ... زمردینِ سبز هایچشم شبیه حد این تا که وقتی نیست زیبا زمردین هایچشم
 سمتبه و دارمبرمی کردن نگاه از دست. ترسممی ازش که دردیه! یادآوری کنم،می جمع رو متالطمم ذهن سریع
 با همراه مشکی یساده کروات. داره الزم هم رسمی وشلوارکت پس رسمیه؛ مهمونی امشب. میرم هاملباس کمد

 کراواتم یگره با زدن سروکله درحال. پوشممی رو ترکیب همین نیست؟ جذاب مشکی وشلوارکت. سفید پیراهن
 ! رویت کیانمهر و میشه باز در که هستم

  کیا؟ ایآماده -
 :میگم و کشممی پوفی کالفگی با
 !نشدم آماده هنوز گردم،می زیرشلواری با دارم نه -
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 :میگه تمسخر و طنز از هایرگه با و میده نشون متعجب رو خودش عمد به
 ! بیای؟ خوایمی زیرشلواری با اِ -
 !مسخره -
 .میزبانید سرتون خیر بیاین ترزود زده زنگ بابا. بریم کن جمع زود شد تموم کارات اگه -
  ریم؟می چی با باشه، -

 :میگه اندرسفیهیعاقل نگاه با و کنهمی تیز رو هاشچشم
 !خر با -
 !درد -
 .من برادر دیگه ماشین با خب -

 .دارمبرمی رو سشوار و میرم کمد سمتبه ظاهرم از رضایت احساس با کنم،می مرتب رو کراواتم
 .برگردین بابا با هم شما نیام، شما با شاید برگشت موقع بریم، من ماشین با امشب -
 خوددار کمیه! حد این در نه ولی باشه؛ آماده زیرشلواریت حاال گفتم! شون؟خونه بری سرهیه بگیری زن خوایمی -

 !باش
 من تفاوتیبی حاصل هاممو مدل. کنممی هدایت باال به و کشممی سشوار رو هاممو آینه به نگاه بدون همیشه مثل

 ایتراشیده سر کنهنمی فرقی بدزدم، هاآینه از رو نگاهم کنممی سعی که منی برای. آرایشگره به کیانمهر دستور و
 کنممی سعی قائلم، میشم مواجه باهاشون که افرادی یبقیه و خودم برای که احترامی به بنا اما! نه یا باشم داشته

 :میگم باشه، تربلند سشوار صدای از کنممی سعی که صدایی با کیانمهر به رو. باشم تیپخوش و مرتب همیشه
 میگی؟ چی چیه؟ زن -

 :میده جواب بلند من از تبعیت به هم کیانمهر
  نداری؟ خبر -
  رو؟ چی -
 :نشینهمی داره، اشراف کمد قدی یآینه به اتاقم یگوشه که مبلی یدسته روی و میشه بلند جا از
  داره؟ گرفتن مهمونی قصد شده مهربون یهو آرزو چرا نظرت به -
 !فامیل توجه جلب برای حتماً -

 :میگه و زنهمی ـینه*سـ به دست باشه، کرده بزرگی کشف که آدمی مثل پایین، به باال از نگاهی با و جانببهحق
 .کن فکر کمیه! من برادر دیگه نه -
  باشه؟ داشته تونهمی ایدیگه دلیل چه خب -
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 .میشه کشیده کشم،می هاممو بین که ایشونه به نگاهش
  نیفتاده؟ ما دادن زن فکر به آرزو مگه! دیگه کن فکر دِ -
 !آره خب -

 :میشه بلند و داره می بر مبل یدسته روی از رو شتکیه
 آشنا و دوست و شرکت و فامیل توی دختر چی هر بازیودلدست با و انداخته راه رو مهمونی این ندارم شک -

 .کنیم انتخاب رو لعبتا این از یکی و بخوره تخته به دری بلکه کرده جمع هست
 رنگ و چشم حالت که تفاوت این با هستیم، همدیگه شبیه خیلی هابرادر ما میگن همه. کنممی نگاه کیانمهر به

. پررنگه سبز من برای اما رنگه؛کم سبز دوتا اون هایچشم رنگ! متفاوته مقدار یه کیاچهر و کیان با من چشم
 باخبر گرفته قرار صورتمون سفید قاب بین که مونکشیده و درشت هایچشم جذابیت از کسی هر از بهتر خودمون
 ... شبیه بیشتر من هایچشم حالت اما هستیم؛
 هم کیانمهر. کنممی مرتب نهایی بار برای رو هاممو شونه با! گردهبرمی اتاق به آرامش. کنممی خاموش رو سشوار
 :میگه و گیرهمی تعجب حالت هاشچشم ناگهان. میره فرو فکر توی و کنهمی نگاهم طورهمین

  شده؟ تربلند قدت کیاراد -
 !کنه؟ تغییر االن میشه مگه نه، -
 .آینه جلو بیا من جان. شدی تربلند اومد چشمم به لحظه یه -
 .دارمبرمی قدم طرفشبه
 .بود ۱۸۶ بار آخرین -
 ! باشی شده تربلند رسهمی نظر به االن -

 هم کنار که باری آخرین یادمه. شده تربلند کیانمهر جالب چه! شده اندازههم قدمون. ایستممی آینه جلوی کنارش
 قد درمورد زدن حرف حال در! نبوده هم رشد سن تو شد؟ تربلند چطور بود، ترکوتاه ازم سانتی دو گرفتیم اندازه

 باال کمی هاشابرو و اندازهمی ما یکودکانه رفتار این به تعجب از حاکی نگاهی رسه،می سر هم کیاچهر که هستیم
 که گیریممی قرار ردیفی صورت به هم کنار. بایسته کنارمون هم اون که خوادمی ازش اصرار با کیانمهر. پرهمی

 : میگه تعجب با کیاچهر
 !بودین ترکوتاه که پیش سال چند شد؟ قدراین قدتون کی دوتا شما! الخالقجلل -

 .خندیدن به کنهمی شروع کیانمهر
 پیش سال ده یا هشت بودیم ایستاده هم کنار طوریاین که باری آخرین یادمه هم اون نکنیم؟ رشد داشتی انتظار -

 .بود
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 !بشید من قدهم که نَه ولی کنید؛ رشد -
 :میگه و کنهمی حواله کیاچهر سمتبه ایبامزه یغرهچشم

 !ارشد برادر شما از پوزش عرض با -
 .کنممی نگاه کیاچهر به
 .تریمکوتاه ازت سانتی دو هم هنوز کیا -

 :میگه و میده فشار هم روی تفکر ینشانه به رو هاشلب گیره،می رو کالمم یدنباله کیانمهر
 !موهاشه خاطربه! نه -
 .ترهبلند ببین، رو پیشونیش. نداره ربطی -

 :میده جواب ناراضی لحنی با و برهمی باال رو لبش یگوشه یه کیانمهر
 !بشی؟ دقیق قدراین بود نیازی حاال -

 :میگم عجیبش برخورد این از ساده خیلی
 !معلومه خودش -

 دیدن از و کنهمی دنبال رو کیانمهر رفتن بیرون هاشچشم با کیاچهر. میره بیرون در از و کنهمی نگاهم چپچپ
 :میگه من به رو و میده سر ایبرادرانه یخنده هاش،حالت

 .شد دیر که بریم بزن دیگه، خب -
 برای تمرینی خودش قول به و دادن قر و رقصیدن مشغول کیانمهر راه بین. افتیممی راه روستا سمتبه هم با

 پاش و دست بودن تربزرگ اگه ببندم شرط حاضرم. کنهمی همراهیش عمیق لبخندی با هم کیاچهر. میشه مهمونی
 از درونش کودک نداره، تعجب جای البته! حیف صد ولی آورد؛درمی عزا از دلی کیانمهر همراه االن بست،نمی رو

 همون که کیانمهر چون کنه؛ باز رو در سرایدار تا زنممی بوق رسیم،می که باغ به. داشت زیادی فعالیت اول همون
 !مخسته که هم من. زد راه اون به رو خودش هم کیاچهر و خورهنمی تکون جاش از گفت اول

 مهمونا از عده یه پس پارکه؛ هم دیگه ماشین چندتا. اندازممی باغ داخل به نگاهی و رونممی جلو به آروم رو ماشین
 :میگه کیانمهر که شیممی پیاده ماشین از. رسیدن

 !حساس که هم بابا اومدن، مهمونا! رفت شدیم الفاتحه برادرا -
 :میگه خاطر آرامش با و اندازهمی کیانمهر به نگاهی کیاچهر

 جا به رو میزبانی آداب کافی یاندازه به و بودن قبل از آرزو و خودش چون بگه؛ چیزی نکنم فکر سری این -
 . آوردن
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 همیشه بابا. خبره چه اینجا رفته یادت نبودی مدت یه. میده گیر( میگه رو من) شلغم این جان! نه تو جان به -
 ! بگید خوشامد سن ترتیببه اومدن وقتی و باشید خونه توی باید مهمون از قبل دارید دعوت مهمون وقتی میگه

 : میده جواب و خندهمی شیطنت از هاییرگه با کیاچهر
  قدیمه؟ وِرژن. نشده روزرسانیبه هنور یعنی عجب -
 !جورمچه اوف -

! حالش به خوش. کنهمی حرکت باغ وسط عمارت سمتبه خیالبی و خندهمی غشغش ش،جمله پایان از بعد
 رفیق و شخونواده همراه به عمو. اندازممی اطراف به سراسری نگاه. شیممی عمارت وارد. سرخوشیه بشر عجب
 به هم ما و میشه داغ هااحوالپرسی بازار. میشن بلند جا از احترام به بنا ما دیدن با. اومدن آفرینش آقای بابا قدیمی

 :میگه ما به رو خنده با و میشه بشاش شچهره. کنهمی نگاه کیانمهر و من به عمو. پیوندیممی بازار این
 !کردید پیدا حضور ما جمع در و دادید افتخار عجب چه. برادرم پیدایکم پسرای! بینم؟می چی بهبه -

 ظاهرش حتی و منش اخالق،. باشه باید ترکوچیک سالی دو خودم بابای از. خورهمی گره عمو نگاه با نگاهم
 وشلوارکت مارک. زده شونه باال به رو ایآقامنشانه طرز به رو گندمیش جو هایمو. داره بابا به زیادی هایشباهت
 از چرا دونمنمی. ترهرنگکم بابا هایچشم زمرد از سبزرنگش نگاه. زنهمی چشم توی شدتبه دوختشخوش

 چشم به خیلی ترشونکوچک برادر غیبت هاستسال البته! داره؟ ارتباط برادرش همین با فقط بابا پدری، یخونواده
 ... بعد به زمان اون از. شد ناپدید هم عمو بابابزرگ، مرگ بعد از درست. میاد
. گذاشته تموم سنگ امشب برای آرزو. کنممی نگاه رو شده تزئین سالن دورتادور و گردونممی اطراف به رو سرم
 میز یه روی مخصوص هاینوشیدنی و هادسر ها،میوه. شدن چیده هم کنار در خاصی نظم با هاصندلی و هامیز

 هامهمون از پذیرایی مسئول شدن، استخدام امشب برای فقط که ایخدمه و شده داده قرار سالن از ایگوشه بزرگ
 کیاچهر و کیانمهر من، با زمانهم و میشم نزدیک بهشون. وایستادن سالن از ایگوشه آرزو خواهر و مادر. هستن

 اول میشه، خم سمتشونبه احترام ینشونه به که سرم دیدن از بعد همیشه معمول طبق خواهرش. رسنمی سر هم
 مهربونی با آرزو داشتنیدوست مادر اما میده؛ رو من علیک و سالم جواب بعدش و کنهمی نازک چشمی پشت
 و مادرونه خلوت توی آرزو، و بابا ازدواج از بعد. بود ما پشتیبان همیشه یادمه. میده رو ما یسه هر جواب

 .بشکنه دلمون نذاره و کنه رفتار خوب ما با کردمی سفارش بهش شوندخترونه
 !کیاراد سالم -
. داره تن به بلندی پیراهن. خورهمی گره مشکیش زیبای هایچشم به نگاهم. گردمبرمی جذابش و گیرا صدای با

 .داره پاکی ذات و مهربون دل مادرش برخالف
 چطوره؟ شما احوال! بانو سالم -
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 نرمی با. کنهمی اسیر رو نگاهم شدریاگونه مواج هایمو میده، تکون کمیه رو گردنش. زنهمی نشینیدل لبخند
 :میده جواب داره، زدن حرف توی که خاصی

 !مرسی -
 .زنممی لبخند کشهمی زبونه نگاهم توی که درشتی هایچشم و جذاب صورت به
 .اینامهپایان درگیر شنیدم -

 .میده تکون ایبامزه حالت با و میاره باال رو سرش
 .برم دفاع برای باید هم دیگه وقت چند بله، -
  کجاست؟ پدرت راستی. بیام هم من بگو شد زمانش وقت هر. خوبه خیلی! آفرین -
 .برسونه رو خودش قراره اما نیومده؛ هنوز -
 خبری ولی رسیدن؛ هامهمون یهمه کمکم دیگه. کنممی نگاه ساعتم به. میشم جدا ازشون کوتاهی عذرخواهی با
 در ما هایاتاق هم اینجا همه، به نزدیک عمارت دو این طراحی. میرم اتاقم طرفبه. نیست مادرش و بارانا از

 بهداشتی سرویس سمتبه. ذارممی اتاق داخل به قدم و میدم فشار رو در یدستگیره. شده داده قرار باال یطبقه
 دور رو هامچشم. خورنمی سر و لغزنمی مچونه و پیشونی روی از آب هایقطره. زنممی صورتم به آبی و میرم
 که دارمبرمی رو دستمال. کنممی حرکت برداشتنش برای. ستآینه جلوی میز روی کاغذیدستمال گردونم،می اتاق
 با کشم،می خطوط روی دستی. میرم ترجلو! چیه؟ دیگه این. پرهمی سرم از برق. افتهمی آینه به نگاهم ارادهبی

 بهم بدی حس! ستزنونه لب رژ یه اثر نوشته این آره. میشه پخش رنگزرشکی خط از ایگوشه سرانگشتم برخورد
 .برهمی خط رو هانوشته کلمه به کلمه نگاهم ناخودآگاه. میده دست

 «.باریدمی شب آن در که بارانی به قسم»
 سرم چرا؟ اما! شوخیه یه اصالً شاید چیه؟ معنیش باشه؟ تونهمی کی کار نوشته این من؟ اتاق توی چرا چی؟ یعنی

 اما کوبه؛می مـینه*سـ یدیواره به محکم قلبم. دوونده ریشه وجودم توی بدی حس. گردونمبرمی درموندگی با رو
 کدوم کار یعنی. اندازممی پایین یطبقه افراد به مشکوکی نگاه باال از میام، بیرون اتاق از مشوش افکاری با چرا؟
 هاپله از آروم. ایهمسخره و بیخود شوخی واقعاً که شوخیه هم اگه نیتی؟ چه با اصالً باشه؟ تونهمی هااین از یکی
 .میشه نزدیک بهم کاوه عمو دختر مهناز. میرم پایین

  وایستادی؟ اینجا تنهایی چرا ما؟ پیش نمیای کیاراد -
 نظرم. کنممی رفتن راه به شروع و میشم خسته نشستن از. اندازممی مچیم ساعت به نگاهی من و میشه دور مهناز

 و کنممی پیدا رو سالن از خلوت ایگوشه ها،بچه به اهمیتبی. میشه جلب ایستادن هابچه که قسمتی سمتبه
 .میشه نزدیک من به سرایدارمون همسر لیالخانم. شینممی
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 .گرفتنمی رو شما سراغ. اومدن مهموناتون آقا -
 دخترن؟ و مادر -
 .بله -
. میشه دیده بارانا و مهرانی خانم مهربون یچهره که نرسیدم هنوز. میرم در سمت و میشم بلند جام از حالیخوش با

 به نگاهم. رسهمی نظربه ترزیبا همیشه از بارانا. کرده پنهون مشکی چادر قاب توی رو سفیدش صورت مهرانی خانم
 .کنممی ترتند رو هامقدم. ذارهمی نمایش به تربلند رو شکشیده و دخترونه قدوقامت که افتهمی کفشش یپاشنه

 .اومدین خوش! مهرانی خانم سالم -
 .میشه من متوجه

 .خالیه آقاحمید و مادرت جای. ببینم رو پدرت اینجا هاسال بعد بوده این قسمت. ممنونم -
 .کنه رحمتشون اخد -

 با و میشه نزدیک ما به کیانمهر. کنیممی احوالپرسی و میدم رو جوابش خنده با. میده سالم و کنهمی نگاهم بارانا
 :میگه مهرانی خانم دیدن

 .اومدین خوش! که گالبتونهگیس! اینجاست؟ کی ببین بهبه -
 حس با. نشده متوجه هنوز بابا. چرخونممی سری. میشن احوالپرسی مشغول و کنهمی گلگونی یخنده مهرانی خانم

 زنهمی حرفی آرزو گوش دم آروم. میشه مهرانی خانم حضور یمتوجه که گردونهبرمی رو سرش من، نگاه سنگینی
 .کننمی حرکت ما سمتبه باهم و
 .کردید سرافرازمون. اومدید خوش! مهرانی خانم سالم -

 .نشونهمی لب به مهربانی لبخند و گردهبرمی بابا صدای با مهرانی خانم
 چطورید؟ شما آرزوخانم خوبه؟ شما حال! آقاهامون سالم -

 :میده جواب مهرانی خانم به رو بابا. کنهمی تشکر و خندهمی آرزو
 .بودمتون ندیده بود وقت خیلی. ممنون -
 !آقاهامون کردین فراموش رو ما خدابیامرز، آقاحمید هفتم از بعد درست -
 گذره؟می خوب زندگی چطوره؟ احوالتون. ببینیم رو شما نداشتیم افتخار ما! نفرمایید نه -
 .آقان هم و خوبین هایبچه هم ماشاءاهلل. کنه حفظ براتون رو پسراتون خدا. نیست بد خدا شکر -

. کنهمی عصبیم نگاهشون غم این. نشینهمی هردوشون یچهرهته تلخی غم اما کنه؛می تشکر و زنهمی لبخندی بابا
 هیچ بدون هم من. برهمی هابچه پیش و کنهمی قدمهم خودش با رو بارانا کیانمهر،. کشهمی آتیش به رو وجودم
. زنممی حلقه داغ لیوان دور رو دستم. نشینممی صندلی روی و گیرممی چایی خودم برای. میشم دور ازشون حرفی
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 شوخی یه مثل کشیدم جون به هایدرد برابر در سوزش این اما کنم؛می احساس دستم کف رو زیادی سوزش
 طرفمبه من گیریِگوشه دیدن با و کشهمی سرک جمعیت بین از کیانمهر مدتی از بعد. رسهمی نظر به ناشیانه
 .کنهمی حرکت

 .ما پیش بیا پاشو اینجا؟ نشستی -
 .بگیره آروم اعصابم دقیقه دو یه من برو. میام -
 !مرتاض پاشو! کنی؟ اعصاب تمدد نشستی تنهایی تو میره، راه داره اینجا فرشته همهاین! بریزن سرت تو خاک -
 شادی با هابچه. میده ـص*رقـ پیشنهاد دیدنم محضبه اردالن که کنیممی حرکت هابچه طرفبه کیان اصرار به

 سمتم اردالن آهنگ، کردن آماده از بعد. گیرهمی عهده به رو گذاشتن آهنگ مسئولیت کیانمهر و کننمی استقبال
 .کنهمی خندیدن به شروع کیانمهر که برقصم تا خوادمی ازم بلند صدای با و میاد

 . کن پیدا رو دیگه یکی برو. میفته عقب عبادت از نزن، دست ما مرتاض به -
 خدا از که هم کیانمهر. کشهمی سالن وسط تا خودش با و گیرهمی رو دستش دوئه،می کیانمهر سمت هم اردالن
 بیرون رفت، غرهچشم و زد اشاره بهش ما پرستیژ با بابای این هم چقدر هر. کنهمی رقصیدن به شروع خواسته

 خیالبی و اندازنمی هم به ناچاری سر از نگاهی برادر دو. نداشت بابا از کمی دست هم خدا بنده عموی. نیومد
 و هادختر یبقیه کمکم. میشن خیره کیانمهر و اردالن به خنده با همه و گردهبرمی جمع به نشاط و شور. میشن

 .میاد کنارم کیانمهر. کننمی رقصیدن به شروع هم جمع هایپسر
 !بکشه؟ بیرون وسط از رو اینا تونهمی کی حاال. داشتن نهفته کمرشون تو قر چقدر اینا کیا میگم -

 .خندممی
 .کن جمعش هم خودت کردی، شروع خودت -

 :میگه بلند صدای با و کنهمی جمع به رو شام، شدن آماده اعالم با مدتی از بعد
 .تعطیله شام صرف خاطربه امشب ـص*رقـ محفل! برادرا خواهرا خب -

 نگاهم که گردونممی سالن دور سری. بشه آورده شام تا شینهمی خودش جای سر کی هر و میشن پراکنده جمعیت
 بلند پیراهن و میشه بلند جا از کمیه احترامم به که میشم نزدیکش. نشسته ایگوشه متین و آروم. افتهمی بارانا به

 تعارف دارم، بودنش گرم توی سعی که لحنی و مهربونی با بمونه، معذب ذارمنمی. کنهمی مرتب رو رنگشنیلی
 .گیرممی قرار کنارش در هم خودم و بشینه کنممی
 بارانا؟ خوبی -
 خوبین؟ شما. ممنون -

 .کنممی قفل میز روی رو دستم
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 گذشت؟نمی خوش هابچه پیش نشستی؟ تنها چرا. مرسی -
 .بانمکن هم خیلی اتفاقاً! دارین اختیار نه -
 نیستی؟ شلوغی اهل زیاد من مثل پس -

 و فرستهمی گوشش پشت رو خرماییش هایمو از ایطره. زنهمی جوونه رنگشسرخ هایلب یگوشه ملیحی لبخند
 :میگه خاصی لحن با
 !تقریباً -

 آشنا شرکت هایبچه با رو فامیل هایبچه کنهمی سعی کیانمهر. اندازممی دورواطرافم به نگاهی شام صرف از بعد
 سرگرم باهم االن تا مهمونی اول از و دیده رو قدیمیش هایرفیق کیاچهر. باشه گروه دو هر با بتونه زمانهم تا کنه

 قسمتی توی هاآشنا و فامیل دوستان، همراه به آرزو و بابا. هستن بچگیشون هایشیطنت و خاطرات کردن تعریف
 روزگار که افتخارهایی و امروزی هایجوون مملکت، اقتصادی مسائل درمورد صحبت مشغول و شدن جمع سالن از

 و زننمی حرف باهم و نشستن سالن از ایگوشه خانممریم با مهرانی خانم! هستن کردن، کسب خودشون جوونی
 .خندنمی

 حالجی درگیر متالطمم ذهن و گذشته ترمتفاوت برام همیشه از امروز که منی. نیست گرفتن آرامش برای جایی
 تیزی نوک عجیب نوشته اون. نشسته جدیم و آروم ظاهر پشت مداوم اما جونکم ایشورهدل اخیره، اتفاق کردن
 بارانا بانمک و گندمی یچهره طرفبه رو صورتم. میده خراش رو روحم یادآوریش با ثانیه چند هر و شده

 .زده رقم رو من یگذشته تلخ عذاب که مردیه نگاه شبیه نگاهش خرمایی. گردونمبرمی
 بخوریم؟ هوا حیاط توی بریم میای -
 .حتماً آره -

 بوی شنیدن حس مختلف، هایگل عطر. بهاریه و لطیف هوا. رسیممی حیاط به و کنیممی حرکت به شروع
 باال رو سرم. کنهمی دور خودم از لحظاتی برای رو من و گیرهدربرمی رو وجودم خورده،خیس تازه هایچمن

 .کامله قرص امشب ماه. گیرممی
 !شده عالی خیلی هوا -

 :میگه باغ عطرآگین و تازه هوای بلعیدن از بعد و کشهمی عمیقی نفس بارانا
 .کنهمی دیوونه رو آدم اینجا هایشکوفه بوی! خیلی آره -
 ـت؟*مـسـ یا دیوونه -

 .خندهمی
 !ـت*مـسـ هم شاید -
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 .فهمیمی سنت از بیشتر خیلی تو -
 :زنهمی لب آهسته و اندازهمی بهم نگاهی ایشقهوه هایچشم یگوشه از
 .نیستم کوچیک هم خیلی -
  سالته؟ چند -

 :میده جواب منتظرم هایچشم دیدن از بعد و کنهمی سکوت ایلحظه
- ۲۳. 
  شیشم؟ ترم دانشجوی و -

 :میگه و کنهمی تأیید رو حرفم. میده حرکت دخترونه و خاص نازی با رو گردنش. زنهمی زیبایی شکرخند
 !هستین باهوشی آدم خیلی هم شما -
  چطور؟ -
 !بزنید جفت و طاق زندگیتون مختلف فرصتای با چطور بلدین خوب چون -

. کنممی نگاهش چشم یگوشه از. گردونمبرمی جلو به رو سرم ولی میشن؛ ریز ناخودآگاه هامچشم. کنممی تعجب
  بود؟ چی منظورش

 .مصمم کردن کار برای هم هنوز من! آقاکیاراد -
 رو لحنم. نکردم پیدا فرصتی هنوز اما زدم؛می سر بره خواستمی که شرکتی به باهاش باید من. زنهمی کنایه

 :کنممی جویانهدل
  بریم؟ دیگه روز دو نمیشه دیر اگه گرفتارم، که فردا -

 :میگه کوتاهی بازدم و دم از بعد. کنممی حس نگاهش عمق توی رو اینهفته زهرخند. زنهمی لبخند
 .صبورم خیلی هامآرزو به رسیدن برای من -

 نفوذ کالمم یگوشه ایطعنه ناخواسته و نمیدم بیانش عجیب لحن این خاطربه افکارم یادامه برای مجالی! صبور
 :میدم جواب صمیمی چنداننه لحنی با و کنهمی
 .رسیمی هاتآرزو یهمه به باشی صبور و بااراده همیشه اگه! خوب چه -

 رها وجوداومدهبه جو این از کیانمهر صدای با هردو. اندازهمی پایین رو سرش و زنهمی نشینیدل لبخند بار این
 :میگه ما به رو و ایستاده عمارت باشوکت و بزرگ ایوون روی. کنیممی نگاه باال به و شیممی
 .کنیم پیداتون دادیممی تشکیل تجسس گروه کمکم داشتیم! اینجایین شما اِ -
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 زمستون، برف وسط گرم چایی مثل و میشه تزریق وجودم به کوتاه آرامشی حس اومدنش با که شد چی فهممنمی
 هر هایچشم با که جذابش سرتاپای به نگاهم قدرشناسانه لبخندی با. چسبهمی ناخودآگاهم به حضورش گرمای
 :میدم جواب و خورهمی گره کنه،می بازی ایبیننده

 .خوری هوا اومدیم بود خوب هوا آره، -
 !مطلوب هایدونفره و خوب هوای! بهبه -
 .بشیم رد کنار برو! برادر باد تو بر کوفت -

 که اینه دارم اطمینان که چیزی تنها به زندگی توی. بینممی نگاهش سبزی توی رو صداقت من و خندهمی
 به رو دستش. نشینهمی جونم عمق توی و کنهمی بروز ایشیله هیچ بی وجودش عمق از. واقعیه برادرم هایخنده

 جلوی از. کنهمی بانو یه به احترام ینشونه به نمادینی تعظیم و میشه خم کمیه گیره،می بارانا سمت تعارف ینشونه
.  میره داخل کیانمهر یمردونه شیطنت و زیبایی مقابل در غیرارادی نازی و مسرور لبخندی با بارانا و میره کنار در

 :میگه جدی خیلی و گیرهمی چنگ به رو بازوم میرم، در سمتبه که همین
 !بدی دست از رو داخل لعبتای شانس میشه باعث کنیمی خلوت نفر یه با که جوریاین! برادرم -

 متریسانتی چند به. کنممی نگاهش جدی و گیرممی رو درونم یقهقهه جلوی. فهمممی رو کالمش معنای
 :میگم شمرده و زنممی پلک هاشچشم توی. میشم نزدیک صورتش

 !دل عزیز منحرفه فکرت خیلی -
 :میگه بارتأسف لحنی و گردشده هایچشم با. کنهمی تعجب حرفم از
 !زدیمی رو نفر سه مخ حداقل باید االن تا! حد این در دیگه نه ولی نیستی؛ بلد زدنمخ دونستممی -

 و محکم هاییقدم با و کنممی صاف رو کتم. برم پیشش تا زنهمی اشاره دیدنم محضبه بابا. شیممی سالن وارد
 یگوشه با. رسممی نزدیکش. کنممی حرکت سمتشبه الزمه، جماعت این کنجکاو هایچشم برای که مقتدرانه

 .گیرممی قرار کنارش. برم ترجلو که فهمونهمی بهم مخفی ایاشاره و چشم
  بابا؟ جانم -

 ترصاف همیشه از حاال که ایـینه*سـ با و برهمی فرو جیبش توی رو دستش نشسته، صورتش روی غلیظی اخم
 همیشه از که صدایی و آمیزطعنه لحنی با کنه،می متمایل گوشم طرفبه کمیه رو سرش. ایستهمی مقابلم شده،

 :کنهمی زمزمه ترهزمخت
 همش اینکه نه! ببیننت کنارشون دقیقه ده دارن انتظار هم اونا. بری هم شرکت هایبچه و مهمونا بقیه پیش باید -
 .باشی خلوت حیاط توی یا انتظارکشیدن حال در
 .کنممی تعجب متضادش خونسردِ ظاهر و پنهون خشم این از
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 زنید؟می کنایه -
 :میگه تحکم با
 .شرکت هایبچه پیش برو. گذشته کنایه از کار -

 هنوز. کنممی حرکت هابچه طرفبه و میدم ترجیح قرار به رو فرار ام،زدهحیرت تغیّر و تناقض همهاین از کهدرحالی
 کمیه رو رنگش اینقره کروات. رسونهمی بهم رو خودش کنجکاو ایچهره با کیانمهر که نشدم دور قدمی چند
 :میگه و کنهمی ترشل

  کرد؟ منهدمت سلطان -
  چطور؟ -
 .کنم پیدات فرستاد رو من خودش آخه -

 خاکستری وشلوارکت که کیانمهر همراه. کننمی رفتن عزم کمکم هامهمون و میشه نزدیک شبنیمه به ساعت
 : کنهمی زمزمه گوشم توی یواش. شیممی نزدیک شرکت هایبچه به تکونه،می رو دوختشخوش

 افتادم خورد لیز آشپزخونه وسط جاهمون پام. بیارم آب شواسه فرستاد رو من! رو دختره این بده درد خدا ای -
 . اومد درد ـمرم*کـ چشم، همهاون سرم فدای لباس، درک به حاال! چشم همهاون جلوی هم اون زمین،

. لرزهمی هامشونه پنهونی یخنده شدت از. کشممی مشدهسرخ هایگونه به دستی و میدم قورت رو مخنده زوربه
 مشغول و زدن حلقه هم دور. رسیممی هابچه به. گردونهبرمی رو سرش کوتاهی نگاه با و میشه متوجه کیانمهر
 .خندهمی دیدنم با میالد. کننمی باز ما ورود برای رو راه و میرن کنار ما دیدن با. هستن صحبت

  کردی؟ فراموش رو ما کجایی! مهندس دادید افتخار عجب چه -
 !هستیم شما دعاگوی اطراف، همین -
 کیانمهر و من به نگاهی شرکت، جدید حسابدار سامان،. گردونمبرمی رو سرم و خندممی بازارگرمیش این به

 :پرسهمی و اندازهمی
  هستید؟ برادر چندتا شما اما نباشه؛ جسارت ببخشید -

 :میده جواب هابچه به من جایبه سریع کیانمهر
 .آورد دنیا به پسر تاسه ما بابای واال -

 یخونه هم سری اون تا؟سه بگه که داره دلیلی چه اصالً تا؟سه گفت چرا. فهممنمی هاشحرف بقیه از چیزی دیگه
 .تاسه میگه که چندباره االن! تاسه گفت مهرانی خانم

 توی نفسم برادرم کالم داغ از. گیرهمی رو قلبم دامنش که کشهمی شعله وجودم توی آتیشی. گیرهمی گر درونم
 «ترسی؟می هم اسمش آوردن از چرا کردی؟ انکارش چرا زدی؟ رو حرف این چرا کیانمهر». میشه حبس ـینه*سـ
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 با رفتن موقع. کنممی صبر مهمونی شدن تموم تا سختیبه. کنهمی انفجار یآماده رو وجودم سراسر خشم
 قدم کیانمهر طرفبه دارم، کردنش پنهون در سعی و لرزهمی عصبانیت از که دستی و نشستهخونبه هاییچشم
 .کنهمی سکوت تعجب، شدت از و میشه نگاهم قرمز هایرگه یمتوجه. دارمبرمی

 .گردیبرمی من با امشب! من ماشین تو بیا -
 زودتر خیلی. کنیم حساب تسویه باهم امشب همین باید ما. لرزونهمی رو هاشچشم مردمک صدام گرفتگی و خش

 با رو هامچشم. کنممی قفل فرمون روی رو عصبیم هایدست. شینممی انتظار به و میرم ماشین طرفبه بقیه از
 چند. کنهنمی کم درونم التهاب از ایذره اما کشم؛می عمیقی نفس و اندازممی پایین رو سرم بندم،می حرص
 جا عقب صندلی روی کیانمهر و شینهمی من کنار کیاچهر. میان ماشین طرفبه باهم کیانمهر و کیاچهر بعد یدقیقه

 . گیرهمی
 حس و خشم بین. میشه مختل کردنم فکر توانایی. لرزهمی قلبم ایلحظه. کنممی نگاه کیانمهر یچهره به

 .کنممی گیر مبرادرانه
  داری؟ نگه مخفی رو کیاشا وجود کنیمی سعی چرا! تاییم؟سه ما میگی جاهمه چرا کیان -

 :کشممی فریاد و میدم دست از رو کنترلم ارادهبی من اما کنه؛می نگاهم تعجب با کیان
 فهممنمی کردی فکر! کنی؟ انکار کُلبه رو کیاشا وجود کنیمی سعی چرا فهممنمی کردی فکر چرا؟ لعنتی؟ چرا -
 کمکم داری کنیمی فکر کارت این با نیست؟ حالیم کردی فکر بری؟نمی ازش اسمی من حال شدن خراب ترس از

  خوای؟می افتخار مدال کنی؟می
 .لرزهمی التهاب از پام نوک تا سر از و میشه فریاد وجودم یهمه

 کردنش انکار حق تو! داره وجود کیاشا میشه؟ خوب من حال کردی فکر میره؟ یادم من نیاد اسمش کردی فکر -
 وقتهیچ من حال! تونهمه به لعنت! من به لعنت! تو به لعنت! نداری حق فهمی؟می! نداری حق تو! نداری رو

 . گیرمنمی آروم جوریاین من. نمیشم خوب جوریاین من. نیست خوب من حال. نمیشه خوب
 و ترس با کیانمهر. زنممی چنگ رو هاممو و دارممی نگه هامدست بین رو سرم. زنممی شیشه به محکمی مشت

 . کننمی نگاهم نگرانی و غم با کیاچهر
 :میدم ادامه خشمگین و لرزون صدای با. کنممی بغض

 !کنممی دق زودتر که جوریاین المصب دِ تمومه؟ کنی پنهانش اگه کردی فکر -
 .کنهمی بغض غمگین و ترسیده کیان

 ...من. کنم انکارش خواستمنمی بابا جون به. نبود این قصدم خدا به -
 :کشممی فریاد صدام قدرت آخرین با و کنممی نگاهش تیز پرم،می کالمش بین
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 کیاشا. کشهمی نفس داره! هست کیاشا! کردی بیخود تو! نیاوردی حسابش به کردی بیجا تو! کردی غلط -
 .اینجاست

 : میدم ادامه درد با و میدم نشون رو گلوم سیبک
 از که هاستسال و شده حناق ببینش، کن، نگاه. کرده گیر اینجاست، ببین. منه گلوی توی ایناهاش ببین! ببین -

 رو گورت اینجا از شو گم! شو گم. کن رحم حداقل رسی،نمی دادم به. میشم خفه دارم خدا به. خورهنمی تکون اینجا
 . کن گم

 بدم خودم از! من به لعنت. زنهمی باال رو قلبم رگ نگاهش ینشسته اشک. کنهمی نگاه کیاچهر به نگران و ملتهب
 از پر مغزم فهمم،نمی خاصی چیز دیگه. نیستم دورواطرافم متوجه. بره بیرون خوادمی ازش ایاشاره با کیاچهر. میاد

 .نگاهش آخ! لیزه! پاهاش! ستخنده صدای آخ. مبهمه صداهای
 .میشم متوجه رو قدرشهمین فقط من که زنهمی لب رو هاییجمله یه اضطراب با و میشه هول کیاچهر

 .بیا خودت به خبرته؟ چه. مرد باش آروم! کیا باش آروم -
 : میدم ادامه و میشم خیره هامدست لرزش به کیاچهر هایحرف به توجهبی
 .رقصهمی خوش چقدر پام و دست ببین! نه؟ مگه خوبه، حالم من کیا -

 ذارهمی. کنهنمی آرومم حرفی هیچ مواقع جوراین دونهمی خوب زنه،نمی حرفی. زنهمی زل بهم نگرانی با کیاچهر
 و آروم. شکستم کیاچهر جلوی امشب من اما ندم؛ بروز چیزی خواستممی من باشم، قوی خواستممی من. بزنم داد
 بلند رو سرم. میشه باز من سمت در که نیستم خودم حال تو. ندارم گفتن برای حرفی دیگه. کنهمی نگاهم حرفبی
 . کنممی

 از خشونت کمیه با و گیرهمی رو بازوم. نمیگه چیزی. خورهمی گره نگاهم به حرفش از پر و ساکت هایچشم
 : کنممی زمزمه ارادهبی. کنهمی نزدیک ششونه به رو سرم آروم کنم،می نگاهش ترسیده. کنهمی مپیاده ماشین

 .بابا داغونم -
 بار این نداره، نمودی بیرون از. لرزممی ناخواسته. ترسممی من...! دیگه روزی اگه. ترسممی من و کنهمی ـغلم*بـ
 . لرزممی درون از

 معنای به رو هاشچشم. میشه خیره هامچشم به ایلحظه برای و کنهمی جدام خودش از میشم، ترآروم که کمی
 یه برای هرچند گیرم،می قلب قوت. کنممی بغض و میشم حالخوش. کنهمی باز و بندهمی اطمینان و قلب قوت

 و کنممی تسلیم رو خودم بار این. میشم حرکت به وادار دستش فشار با و کنهمی باز رو ماشین عقب در. لحظه
 .بندممی رو هامچشم ماشین عقب
*** 
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 روی رو دستم. بریده رو امونم االن تا دیشب از بدی سردرد. جاشه سر چیزهمه. چرخونممی اطراف به رو نگاهم
. میشم بلند رختخواب از و میدم بدنم به کوتاهی وقوسکش. تأثیرهبی ولی میدم؛ ماساژ کمیه و ذارممی پیشونیم

 کنه؛می حرکت چشمم جلوی محو تصویر چندتا فقط. اومدم اینجا کی نفهمیدم اصالً دیشب. سنگینه هنوز بدنم
 ... اما

 با. میره سیاهی هامچشم ایلحظه برای. ایستممی و میشم بلند جا از! نمیاد کیانمهر غرغر صدای امروز راستی
 چی مخونواده. کنممی حرکت روشویی طرفبه. نشینهمی هاملب روی عمیقی پوزخند دیشب اتفاقات آورییاد
 ...بفهمن روزی اگه. دوننمی اونا که هستم چیزی اون از ترداغون من شناسن؟می رو من چقدر من؟ از دوننمی

 این به آمیزیتمسخر یخندهتک. گیرممی رو مگونهمالیخولیایی افکار سرکشی جلوی و کنممی منحرف رو ذهنم
 تهش دونمنمی که شده برزخی یه توی زدن پا و دست شبیه هاستمدت من برای زندگی. زنممی خودم غریب حال

 هایتار. نشسته تنها بابا. میرم صبحونه میز سمت! بخنده گذشته مثل هم امروز کیانمهر کاش. میشه ختم کجا به
 و دست ناخودآگاه... اینکه فکر و دیدنش. میدم بابا تحویل جونیکم سالم زوربه و کنممی متصل هم به رو صوتیم

 .زنهمی ناالیق من به آمیزیمحبت لبخند میاره، باال رو سرش و میشه من یمتوجه بابا. لرزونهمی رو دلم
 شد؟ بهتر سردردت پسرم؟ خوبی! بابا سالم -
 .اصالً نه -
 .آورده فرانسه از کیاچهر میارم، برات میرم االن دارم خوب سردرد قرص یه -

 ذارممی میز روی رو هامدست آرنج. میره بیرون عمارت بزرگ یآشپزخونه از بابا و میدم تکون باشه معنای به سری
 .ریزهمی چایی برام میز روی قوری از و دوزهمی من به رو زیرچشمیش نگاه خانممریم. دارممی نگه رو سرم و
 گالب برات میرم. نیست بیشتر روزی دو دنیا. مادر نده عذاب رو خودت قدراین. افتاده اتفاقی چه دیشب شنیدم آقا -

 .خوبه سردردت برای بکشی بو کمیه بیارم
 سالم آرومیبه و زنهمی سنگینی لبخند دیدنم با. میشه وارد کیانمهر بعد لحظه چند. افتهمی راه آشپزخونه سمتبه

 آروم و غمگین طوراین پرشروشور کیانمهر که کردم چه من. ینهغمگ نگاهش اما میدم؛ رو سالمش جواب. کنهمی
 .میده پیروزی رنگ نگاهش. گردهبرمی بابا شده؟

 برای خیلی دیروز. بود خواب هم خودش. بود داده تغییر رو جاشون آرزو اینکه مثل. کردم پیداش تا گشتم کلی -
 . نکردم بیدارش دیگه هم من. باشه خدمه سر باالی تا باغ رفت زود صبح از. کشید زحمت مهمونی برگزاری

 .گیرممی رو قرص و میشم خیره شحمایتگرانه تنومند هایدست به. گیرهمی طرفمبه رو قرص
 .ممنون -
 .هستیم کیانمهر و من شرکت، بیای خوادنمی نیست خوب حالت اگه امروز! بابا کیاراد -
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 .ندارم موندن خونه یحوصله. بابا نه -
 هاشنگرانی بار هر وقتی رحممبی چه من و نگرانه نگاهش. شده تلفیق نگرانی چاشنی با که زنهمی جونیکم لبخند

 .زنممی دامن بهش دوباره و بینممی رو
 . پسرم راحتی خودت هرجور کنم،نمی اصرار من -

 .رسهمی سر گالب با خانممریم که گردنبرمی اتاقشون به کیانمهر و بابا
*** 

 .ماشینه آوردن بیرون حال در و پارکینگ توی کیانمهر. میرم حیاط به پوشیدن لباس از بعد
 . برو خودت تو باشم، تنها امروز خواممی من کیان -

 هایخودرو بین نگاهم. کنهمی حرکت حرفی هیچ بدون و میده تکون فهمیدم معنای به سری. اندازهمی آرومی نگاه
 غمی برای اما زیباییه؛ یصحنه خاص، هایرنگ با مدرن و شیک هایماشین اقسام و انواع گرده،می پارکینگ توی
 عقب به زمان اما نداشتم؛ ثروتی هیچ حاضرم! نبود هااین از کدومهیچ کاش. نداره اثری منه وجود توی که

 .گشتبرمی
 .اعتبارهبی آدمی هایخواسته از بعضی مقابل در چقدر پول گاهی

 و زنممی راهنما میشم، نزدیک که شرکت به. کنممی حرکت پرگاز و زنممی استارت. افتممی راه ماشینم طرفبه
 دست تشکر برای. کنهمی باز برام رو راه نگهبان. میدم فشار ترمز روی رو پام در، نزدیک. چرخونممی رو فرمون

 . رونممی شرکت زیرزمینی پارکینگ طرفبه و کنممی بلند
 صداش و میشه پیاده ماشینش از من با زمانهم پدرام که ستدستگیره روی دستم هنوز. میشم پیاده ماشین از

 :میشه پخش پارکینگ توی اِکووار
  شما؟ احوال! کیاراد مهندس سالم -
  خوبی؟! پدرام سالم -

 .داره تردید بیانش از میده نشون که هست هاشچشم توی چیزی و میشه مردد نگاهش
 .بگم بهتون باید هست مطلبی یه مهندس. ممنون -
 .میرم جلوتر و بندممی رو ماشین در
  پدرام؟ شده چی -
 متوجه برگشتم وقتی. گذاشتم جا رو طرحا از تا چند اومد یادم مدتی بعد اما رفتم؛ بیرون شرکت از پیش روز چند -

 داره نیازی خانم شدم متوجه. شدم نزدیک در به سروصدابی و آروم خیلی همین خاطربه. شدم اتاق از پچپچ صدای
 مختل برای روش یه از ولی شدم؛نمی حرفاشون متوجه خوب زیاد البته. کنهمی صحبت ایپروژه درمورد میالد با
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 این از بعد. نبره بویی کسی تا کنهمی رو دقت نهایت حسابرسی توی گفت بهش میالد. زدنمی حرف کار کردن
 که کردم وانمود جوری و رسوندم ورودی در به رو خودم سریع من که بیان بیرون کردن جمع رو وسایلشون حرف
 به. بود بودار حرفاشون اما بشم؛ خیالبی گفتم اولش. خوردن جا من دیدن با هردوشون اما شدم؛ داخل تازه انگار

 برداشت بد من و باشه نبوده چیزی که امیدوارم. بذارم میون در شما خود با که گرفتم تصمیم باالخره خاطر همین
 . باشه جمع بیشتر حواستون بهتره شما ولی باشم؛ کرده

 .دوزممی هاشچشم مردمک به رو متعجبم نگاه و زنممی تکیه ماشین به
 مختلش بخوان که نداره کسی برای خاصی سود اخیر هایپروژه این اصالً بکنن؟ کاری همچین باید چرا! پدرام -

 .کنن
 !باشه میون در دیگه کسی یا خودشون شخصی منافع پای شاید ولی مهندس؛ دونمنمی -
 :میشه خارج دهنم از وارزمزمه صورت به صدایی و میرم فرو فکر تو
 .دونمنمی -
 . نبوده خاصی مورد که حتماً. نباشید نگران -

 خودش از تبعیت به. کنهنمی کم انداخته راه دلم توی که شکی و سردرگمی از ایذره ـزش*آمیـمصلحت لبخند
 :کنممی زمزمه و زنممی مصلحتی لبخندی

 . متعهدی شرکت این به نسبت و گفتی اینکه از ممنون -
 پدرم برای وقتی نرفته یادم هنوز. کردید لطف من حق در خیلی شما. میشه محسوب دوم یخونه من برای اینجا -

 .رسیدید دادم به چطور اومد وجود به مشکل اون
 بااقتدار و محکم همیشه مثل رو بلندم هایگام. میشم متوجه رو تلخیش و درد خودم فقط که زنممی لبخندی

 کمد توی رو کیفم. ذارممی خودم اتاق به پا و میدم رو منشی سالم جواب سر با مشوش ذهنی با. دارمبرمی
 شنوم؟می جدید خبر یه روز هر چرا خبره؟ چه اینجا یعنی. میشم مغزم پرتکرار سؤاالت تسلیم و کنممی جاسازی

 تصور قابل برام باشه؟ تونهمی چی دلیلش اما افته؛می اینجا داره اتفاقاتی سرییه. نیست دروغ من حس ندارم شک
 هاستسال که نیازی خانم چرا؟ میالد آخه ولی برن؟می سودی چه باشه؟ تونهمی چی برای کارها این اصالً. نیست

 بهش خوبی حقوق همیشه هم ما. داده انجام نحواحسنتبه و درست رو کارش همیشه االن تا و کنهمی کار ما با
 برای نفر دو این کنم باور تونمنمی خبرم؟بی اون از من که باشه وسط بیشتری منفعت یه پای میشه یعنی. دادیم
 این تونهمی کی ببینم تا وایمیستم کار پای آخرش تا خودم سری این. باشن کشیده نقشه شرکت خوردن زمین
 .کنه خراب رو پروژه

 .دارمبرمی رو تلفن گوشی
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 .من اتاق بیاد بگید کیانمهر به خانم -
 چرمیم سبزرنگ هایمبل روی و میشه اتاق وارد تفاوتبی ایچهره و خونسرد ظاهری با کیانمهر بعد دقیقه چند
 .نشینهمی
  کیا؟ داشتی کارم -

 زمان از تردرشت هایچشم با و میره باال کمیه هاشابرو که کنممی تعریف براش گفت پدرام که رو ماجرایی
 : میگه بده، نشونش تفاوتبی کنهمی سعی که معمول

 .اینجاست مجری مهندسین بهترین از نیازی خانم. باشه راست چیزی همچین دونممی بعید من -
 دقت کشهمی که طرحایی و اشرفتار تموم به کنی، جمع رو حواست بیشتر باید تو ولی نیستم؛ مطمئن هم من -

 .کن
 زرشکیش اسپرت کت آرنج و ذارهمی شچونه زیر میاره، باال رو دستش لحظاتی از بعد و میره فرو فکر به کمیه

 .کنهمی خوش جا مبل یدسته روی
  باشه؟ داشته قصدی همچین یه میالد کنیمی فکر تو -
 .کنن تغییر توننمی هم و باشن پیچیده و متفاوت توننمی خیلی آدما. دونمنمی اصالً من -

 .میشه بلند جا از و میده تکون سری متفکرانه
  برم؟ من کنی قاتی نیست قرار و نداری کاری اگه. آره -

 .زنممی نگاهش به تلخی لبخند. زنهمی طعنه
 .برس کارات به برو. نه -

*** 
 خونه به سریع کاری ساعت شدن تموم از بعد امروز. ذارممی پیشونیم روی رو بازوم و کشممی دراز تخت روی

 دلش ولی نمیگه؛ چیزی دونممی. نبود خوب اصالً کیانمهر با رفتارم. کنهنمی رهام ایلحظه وجدانعذاب. برگشتم
 کنهمی فکر که چیزی از بیشتر ندارم، رو ناراحتیش دیدن طاقت منه، برادر کیان. شکنه می زود و ستساده و صاف

 . دارم دوستش
 به تردید. میشم متوقف در پشت ایلحظه برای. افتممی راه کیانمهر اتاق سمتبه. میشم بلند جا از و نمیارم طاقت
 رو سرش دیدنم با گوشیشه، توی سرش. میشم وارد و زنممی در. دارمبرمی شدن مردد از دست اما نشسته؛ جونم
 . کنهمی اکتفا کوتاه نگاهی به فقط و نمیگه چیزی اما کنه؛می بلند

 .شینممی زرشکیش هایمبل روی کنارش و میرم جلوتر
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 ،مثل مونهمی و میشه زیاد آدم وجود توی ناراحتیا حجم وقتی. میشه کم طاقتشون و صبر آدما مواقع بعضی! کیان -
 .بودم غده اون من دیشب. میشه ترکیدن یآماده غده یه

 من برای هاحرف این گفتن چقدر دونهمی خوب گیره،می رو زدنم حرف جلوی و زنهمی مهربونی لبخند کیان
 .سخته

 .میشی بهتر طوریاین اگه نیستم ناراحت تو دست از -
 من و کنه درکم کنهمی سعی اون. میشه تموم جوریاین همیشه کیان و من بین دلخوری. شرمنده من و شد تموم

 .کنممی فراموش
 مختلف دکوراسیون با قسمت چند به که بندهمی نقش هامچشم جلوی عمارت بزرگ سالن و میرم پایین هاپله از

 : میگه رسایی صدای با و میشه وارد سالن در از من، با زمانهم کیاچهر. شده تقسیم و تزئین
 !برادر بر سالم -
  دکتر؟ چطوره شما احوال -

 نزدیک با و داره نظر زیر رو سرتاپام گونهپزشک. دارمبرمی سمتشبه که میشه هاییقدم یبدرقه شموشکافانه نگاه
 :کنهمی زمزمه شدنم

  نکردی؟ قاتی که باز چطوری؟ تو -
 .خوبم نه -

 .اندازهمی رنگکرم استیل هایمبل روی و میاره در رو مشکیش کت
  چطوری؟ بگو زدم، بهت آمپول یه آوردیمت دیشب -
  چطوری؟ -

 .میشه خم طرفمبه کمیه و ذارهمی میز یگوشه روی رو پاش یه. زنهمی باال رو سفیدش پیراهن آستین
 ! کردم گیرینشونه متریشیش فاصله از -
 ! گرفتی؟ نشونه متریشیش از که دارتم یصفحه مگه -
 :میگه وارکنایه و میشه خیره مفرطم خیالیبی و تعجب از شده تلفیق نگاه به
 ! بشی آدم بیاد دردت خواستم -
 نمیاد؟ یادم چیزی من چرا ولی! واقعاً مرسی -

 .کنهمی باز رو پولش کیف و اندازهمی باال رو ابروهاش
 ! داشتی تشریف گیج چون -
 !گیج؟ -
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 .زنهمی تکیه مبل یدسته به رو دستش و شینهمی مبل روی کنارم و میده تکون تأیید معنای به رو سرش
 هم من. گفتیمی هذیون و کردی تب بود، رفته یادت از مکان و زمان شد، بد حالت ماشین تو نشستن از بعد. آره -
 .بمونی زنده زدم بخشآرام یه
 ! عجب -

 : میده ادامه و میشه باز خنده برای هاشلب
 .زدن مطب برای جا دنبال رفتم امروز -

 :پرسممی و کنممی نگاهش سؤالی
  کردی؟ پیدا -
 .درآورد ازش میشه عالی مطب یه آره -
 :میده ادامه و کشهمی کوتاهش مشکی هایمو بین رو دستش گیره،می رو جوابش آمیزمتحسین نگاه دیدن با
 .بگیرم هم خونه یه بذاره بابا اگه خواممی -
 چرا؟ خونه -

 .طرفه اومده کوه پشت از فردی با انگار که اندازهمی بهم اندرسفیهیعاقل نگاه طوری
 ! بمونم بابام دل ور اینجا سختمه االن تنهایی یتجربه سال همهاون و سنم این با خب داره؟ چرا -

 :کنممی زمزمه خیالیبی با و اندازممی باال ابرویی
 .میشه عصبانی بشنوه بابا -
 ! نه یا بشه مستقل پیرپسرش میده رضایت ببینم زنممی حرف باهاش فعالً که گفتم -

 .میارم کش و زنممی گره هم توی رو هامدست. اندازممی بهش اندرسفیهیعاقل و متفکرانه نگاهی
 بزرگ سوئیت یه یاندازه دارید اتاق» گفت بابا ولی گفت؛ کیانمهر هم پیش وقت چند. بده رضایت دونممی بعید -
 جدا خونه برید ستنی نیازی بمونید، جاهمین هم ازدواجتون بعد هیچ؛ که ندارید خونه به نیازی دیگه کامل، و

 !بمونن خودش پیش همه خوادمی دلش. داره طلبیجمعیت شخصیت کالً« .بگیرید
 .دارهبرمی رو بانکیش کارت و پرهمی باال ارادهبی هاشابرو

  چی؟ آرزو! عجب -
 .نداره زدن برای حرفی دیگه پس. بمونن کنارش همیشه بابا هایبچه که کرده ازدواج شرط این با آرزو -

 هیچ و شده ساخته قدیم سبک به قضا از که آشپزخونه سفید در به نگاهی با و میده جا پولش کیف بین رو کارتش
 :میده جواب و کنهمی ریز رو هاشچشم نداره، دیدی

 ! داره نفوذ بابا روی -
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 !بگذره هاشبچه از بخواد که حد اون در نه اما قائله؛ ارزش براش بابا. احترامه نیست، نفوذ -
 .بشه کنده دیواری اینچیپنجاه بزرگ تلوزیون از نگاهم میشه باعث که زنهمی پام کنار به آرومی لگد

  مونی؟می اینجا ازدواج بعد خودت -
 .نیست مشکلی خوبه، و بزرگ که اتاقا نه؟ که چرا آره، نبود وسط آرزو پای اگه -

 فاصله ما با که سالن از ایدیگه یگوشه به ایلحظه برای کیاچهر سر و میشه پخش که مستندی به زنممی زل
 که گرفته قرار سالن بزرگ یگوشه پنچ توی سلطنتی مختلف مبل پنج. گردهبرمی خاموشه، تلوزیونش و داره

 و نرم صدای. حاکمه هرکدومشون، چیدمان روی بر خاصی فضای و دارن فاصله هم از کمیه عمارت بزرگی خاطربه
 :گردونهبرمی رو سرم شگرفته انعطاف

  ریختی؟ هم به قدراون چرا دیشب -
 .میشم جاجابه مبل روی کمیه و کشممی بلندی پوف

 !کیاچهر نکن یادآوری -
 :کنهمی زمزمه بارتأسف و میده تکون طرف دو به رو سرش

! نه؟ یا میشی سرپا که بود این فکر به فقط هم بابا. بود نگران خیلی کیانمهر. خونه توی آوردیمت بدبختی کلی با -
 . باشی ریخته هم به پیش سال چند مثل ترسیدمی
  چی؟ تو -

 .باشه شده یادآوری ایمسئله ذهنش توی انگار زنهمی تلخی لبخند
 .نمیشه هیچیت تو نباشه، نگران گفتم هم بابا به. تریقوی گذشته از خیلی تو کنممی احساس من -
 عبور گرفته قرار باال یطبقه به منتهی هایپله و مبل پنج بین که باریکی راهروی بین از میشه، بلند مبل روی از

. متفاوته ما با کیاچهر یچهرهته کنممی حس گاهی. بسته نقش ذهنم توی صورتش. میره خودش اتاق به و کنهمی
 گام طرفمبه آروم خانممریم که نشستم جام سر هنوز. سبزرنگشه هایچشم داره ما به که شباهتی تنها کنممی حس
 .کشهمی عمیقی نفس و نشینهمی مبل روی داره،برمی

 .میارن تشریف آرزوخانم یخونواده دارید، مهمون امشب مادر. میشم پیر دارم جدیجدی کنم فکر -
. میشم هابچه جدید هایطرح به رسیدگی مشغول و دارمبرمی رو خودکار. شینممی صندلی روی. گردمبرمی اتاقم به
 هایچشم. کنممی بلند رو سرم. میشه باز اتاق در کار ساعت چند از بعد. ونقصنعیببی همه که کار اینجای تا

 .نشینهمی نگاهم توی سبزرنگش
 !رسیدن الظالمینقوم که پایین بیا! کیاراد -
  کین؟ دیگه الظالمینقوم -
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 .شترکشونم مادرزن و عیال و اهل همراه به بابا باجناق -
 این از شدتبه دونهمی چون اندازه؛می راه وملوچملچ بلند صدای با و زنهمی محکمی گاز دستش توی سیب به

 !میاد بدم خوردن سبک
 . بشه خیربهختم نذار اینا سرسربه رو امشب یه من جان! کیانمهر -

 :کنهمی زمزمه خیالبی
 . چشم -
 ! ماندانا بابای به ندی گیر باز -

 .میشه خم طرفمبه کمیه و کنهمی جاجابه دستش توی رو شده کندهپوست سیب میاد، جلوتر
 .نیست بیراه که اون -

 رو درش و افتممی راه اتاق سفیدرنگ دیواری کمد طرفبه. میشم بلند جا از و کنممی جابهجا دستم توی رو خودکار
 :کنممی زمزمه آویز،رخت از آویزون هایلباس به کردن نگاه حین در و کنممی باز
 !نباشه کنیممی فکر ما که جوریاون شاید. ستمحاکمه بدون دادن حکم شبیه رفتارت -

 .ایستهمی رنگمطالیی سلطنتی تختخواب کنار و دارهبرمی طرفمبه قدمی شاکی
 هم کلی! کرده نابود رو شهر این زمینای نصف. کنهمی خواریزمین داره طرف! من؟ برادر نباشه چطوری دیگه -

 مردم یناله و آه ثروتش از ریال یه پشت نکنم فکر. داره کفاره هم بردنش اسم حتی که کنهمی دیگه خالف کارای
 ! نباشه
 با و ذارهمی آقاجمشید دم رو پا زیاد جدیداً. ترسونهمی رو من کالمش جدیت گردونم،برمی طرفشبه رو سرم

 نداره تصمیمش روی اثری دونممی که ایفایدهبی تالش. شینهنمی ساکت دونممی دارم مرد این از من که شناختی
 :میگم کردنش متقاعد برای و کنممی
 آدما این از کم شهر توی مگه. بردار دست. نکن قضاوت پس نداری،؛ محکمی مدرک تو هم باز صورت هر در -

 ! هستن؟
 رو قلبم ته داد، حواله سمتمبه که ایشاکی حال عین در و مصمم نگاه. میره بیرون اتاق از حرفبی و نمیده جوابی
 حتی و میشه قاطع و محکم خیلی هاشتصمیم کیانمهر گاهی. گیرهمی هم رو امیدم ذره یه همون و کنهمی سست

 هم باز. کنممی عوض همرنگش شلوار و خاکستری جذب شرتتی با رو خونگیم لباس! برنمیام پسش از هم من
 از تونممی کی تا دونمنمی هم خودم. کشممی صورتم به دستی و زنممی شونه رو هاممو آینه به کردن نگاه بدون
 ! بزنم؟ ندیدن به رو خودم تونممی کی تا! باشم فراری آینه
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 جمعشون به کلی نگاهی دور از. رسونممی سالن به رو خودم و گیرممی دست به رو مشدهپریشون ذهن افسار
 روشونبهرو دقیقاً و چپ سمت هم من یخونواده و نشستن هامبل راست سمت هم کنار در هامهمون. اندازممی
. باشه پنهان زیرشون هاییواقعیت و حرف چه دونهمی خدا اما نشسته؛ هاشونلب روی زیبایی هایخنده. دارن قرار

 صورتمون روی تفاوتیبی نقاب و بزنیم لبخند واقعیمون احساسات بروز جایبه گرفتیم یاد کی از هاآدم ما راستی
 ! بذاریم؟

 بعد. کنممی سالم رسا صدایی با و نشونممی صورتم روی لبخندی. گردهبرمی طرفمبه هاسر رسممی که نزدیکشون
 محضبه و میشه وارد هم کیانمهر من، از بعد دقیقه چند. شینممی و کنممی انتخاب رو هامبل از یکی احوالپرسی از

 مبل روی. کنممی حس من فقط رو درونش زهرخند که زنهمی زیبایی لبخند آقاجمشید، آرزو، شوهرخواهر دیدن
 : میگه آقاجمشید به رو نشینهمی من کنار

 ...ترینبزرگ از یکی دارم! بزرگی افتخار چه! بینم می چی بهبه -
 : میده ادامه و خورهمی رو حرفش که زنممی پهلوش به پنهانی و کوتاه ایسقلمه سریع

  چطورن؟ شهر زمینای شما؟ هستین خوب -
 : میگه و زنهمی رمزداری لبخند دوزه،می کیانمهر به رو اندرسفیهشعاقل نگاه آقاجمشید

  چطوره؟ شریف اوقات پسرجان؟ خوبی -
 .اندازهمی آقاجمشید قامت بلند سرتاپای به نگاهی کیانمهر

 .گرخممی ارادهبی بینمتونمی وقت هر آقاجمشید، دارین هیبتی عجب ماشاءاهلل -
 خواهرش و ماندانا. کنیممی انتخاب دورهمی برای رو سالن از ایدیگه یگوشه هاترجوون ما کیانمهر پیشنهاد به

 .نشیننمی کیانمهر و من جلوی نازگل
 ؟کجایی جوانی روزگار هی. میشه باز دلش بینهمی خوشگل جوون دوتا آدم! بهبه -

 .کنهمی نگاه کیانمهر به گردونه،می بر رو سرش ماندانا
 !نیستی پیر که تو -
 .شدم پیر بدم نجات اخوارزمین چنگ از رو زمین کردم تالش انقدر -

 .کنهمی نگاهش مشکوک و سؤالی ماندانا
  خوارا؟زمین -
 ! میرن خورنمی زمین میان باال یهو آخرن مرحله غول سری یه آره -
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 فضا. بندهمی نقش هاشونلب روی آمیزیمصلحت یخنده و اندازنمی هم به پرمعنی نگاهی خواهرش و ماندانا
 عادی حالت به رو جو کنممی سعی و زنممی کیانمهر پهلوی به ایسقلمه رسوایی، ترس از و میشه سنگین

 .برگردونم
  میره؟ پیش چطور شرکتتون کارای چطوری؟ شما! خانمنازگل -
 رو دستش. افتنمی گردنش روی و خورنمی تکون رنگشطالیی هایمو از کمیه من، طرفبه سرش حرکت با

 : میده جواب و کنهمی بلند زدنشون کنار برای
 . شکر رو خدا خوبه چیهمه -

 : پرسهمی و اندازهمی اطرافش به ایکنجکاوانه نگاه ماندانا
  نیست؟ خونه کیاچهر -

 .گیرهمی هدف رو ماندانا هایچشم شیطونش، نگاه برق و زنهمی آمیزیشیطنت لبخند کیانمهر
 .کنه کمک شهر دخترای به رفته آقاداداشم. نه -
 .میشه ماندانا زیبای و سفید صورت چاشنی تعجب کمیه
  کمکی؟ چه -

 .گیرهمی باال عمد به رو سرش. اندازهمی ماندانا به جدی نگاه کیانمهر
 ! دربیان تنهایی از کنهمی کمک داره -

 قبل جدی حالت به شچهره. گردونهبرمی من طرفبه رو سرش ماندانا. میدن سر بلندی یخنده خواهر دو ناگهان
 .ذارهمی زانوش روی و کنهمی قفل هم توی رو هاشدست. گردهبرمی

  کنید؟ تأسیس اروپا یشعبه بود قرار کیاراد -
 :میدم جواب ربطش،بی سؤال از معذب و حوصلهبی
 به هنوز من ولی بگم؛ رو نتیجه و بگیرم تصمیم من بود این بر قرار اصل در. شد صحبتش فقط نبود، که قرار -

 االن دالیلی به بنا که بگیرم عهده به رو شعبه اون مسئولیت باید خودم بشه رفتن بر قرار اگه. نرسیدم نهایی تصمیم
 .ندارم رو آمادگیش

 .پشتشه خوبی سود بزنید اگه -
 : میده جواب و کنهمی عوض رو حرف بینه،می رو بحث این ادامه به من بودن تمایلبی و کالفگی که کیانمهر

 هستیم، خسیسی آدمای خونوادگی ما چون دیم؛نمی چیزی کسی به ما اما باشه؛ پشتش ممکنه خوبی سود آره -
 . ایمچندزنه هم مونهمه
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 دور ماندانا تیزبین نگاه از من عالقگیبی... که کرده حس چیزی. فهمهمی رو من حال معنی اتفاق از قبل کیانمهر
 صدای با راه بین. کنممی حرکت اتاقم طرفبه و میشم بلند جا از. خندهمی کیانمهر شوخی این به نازگل. مونهنمی
 :پرسهمی ذاتیش لوندی و جذابیت همون با که میشم مواجه ماندانا بلندنیمه

 کیاراد؟ کجا -
 . بیا خوادمی دلت اگه هم تو. اتاقم میرم -

 قدمهم. دارهبرمی گام طرفمبه زنه،می زیبایی برق که هاییچشم با و نشینهمی هاشلب روی شیرینی لبخند
 قد و ترهکوتاه من از سانت شیش یا پنج یاندازه به فقط. کنممی نگاهش چشم یگوشه از. افتیممی راه و شیممی

 : میگه وارزمزمه. اندازهمی درودیوار به نگاهی و چرخونهمی رو سرش ماندانا. داره خوبی
 ! بیفتم بود نزدیک بار ده دویدیم؟می پله این روی چقدر نوجوونی میاد یادت! خیربه یادش -
 . نشی پرتاب که بگیرمت بودممی مواظب باید رو بار ده هر بدبخت منِ و -

 .اندازهمی من به نگاهی گوشه و میده سر بلندی یخنده
 . کنیم مواظبت باید همدیگه از گفتمی آقاهامون همیشه -
 . بود نگران همیشه بابا -
 .بود تو نگران فقط بابات -

 اتاق در به. شدیممی بازی غرق و اومدمی مادرش و پدر با چندبار ایهفته. بود من هاینوجوونی پایهم ماندانا
 اتاق داخل به قدم من سرپشت ماندانا. کنممی بازش خفیفی فشار با و ذارممی و دستگیره روی دستم. رسیممی

. رقصهمی مواج دریای این وتابپیچ بین من هایچشم و زنهمی شونه دست با رو پریشونش هایمو. ذارهمی بزرگم
 .دوزهمی نگاهم به رو شزدهشب هایچشم. گردونهبرمی من طرفبه رو سرش و اندازهمی اطرافش به کلی نگاهی

 تغییرش چرا! طالیی خواب سرویس و رنگناینسکافه راحتیای همون دقیقاً مبال کیاراد، نشده عوض اصالً اتاقت -
 نمیدی؟

 که ایینهآ خواب،تخت مبل، ای،نسکافه سفید هایپرده! اتاق این رازورمز از دونیمی چه تو. کشممی پرحسرتی آه
 نمیدم؛ رو جوابش. هستن رنگطالیی و سلطنتی سبک از و هاقبلی همون وهمههمه. شده شکستن به محکوم هابار
 ... اتاق این اما
  نشده؟ کنندهکسل برات -
 . کردم عادت نه، -
 .نیست خوب کردن عادت گاهی -
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 و ذارهمی هاشپا روی رو دستش. نشینیممی اتاق دنج یگوشه هایمبل روی دوتایی. نشستن به کنممی دعوتش
 .کنم عوض رو بحث کنممی سعی. کنهمی مرتب رو دامنش

 .گرفتم برات جدید کتاب یه -
  کتاب؟ -
 . زدممی حرف موردش در سری اون که همونیه. آره -

 ورق کنجکاوانه و گیرهمی رو کتاب بره،می دل وجودم از که ایکودکانه شوق با. میارم براش رو کتاب و میشم بلند
 .زنهمی
 !دیدم رو کیاچهر دیروز راستی. ممنون. گشتممی دنبالش که همونیه خود این -
  کجا؟ -
 ! بودن نشسته رستورانکافه توی خانمی یه با -

 .گیرممی باال رو سرم. میدم فشار مبل به بیشتر رو خودم. خندممی
 ! کنهمی بدی کارای چه باباش و داداش چشم از دور! روشن چشمم -
 : میده ادامه هیجان با و کنهمی ریز رو هاشچشم. خندهمی بیانم و لحن به
  بود؟ نامزدش کنه؟ ازدواج خوادمی -
 .بوده همکارش هم شاید یا دخترش*دوستً حتما! کدومه؟ نامزد -
 هست؟ هم هابرنامه این اهل مگه -
 . خیره قصدش کیانمهر قول به -

 : میگه حسرت از لبریز صدایی با ناگهان. خندهمی ریزریز
 . میومدن هم به خیلی. شد جدا زنش از شد حیف -
 !داشتن موجهی دلیل یه حتماً زندگیه، دیگه -

 .میاد من طرف مستقیم. دارهبرمی اتاق داخل به قدم عصبانی نازگل و میشه باز در که هستیم وگوگفت سرگرم
 ! اینجا بیام من نمیده اجازه ساعته دو. کنهمی مدیوونه داره داداشت کیاراد -

 قدم یه و دارهبرمی کوتاهی هایگام مرموز ایچهره و آرامش با. بندهمی رو اتاق در. میشه کیانمهرداخل سرشپشت
 .کنممی نگاه کیانمهر به. ایستهمی نازگل از ترعقب

  کیان؟ شده چی -
 .کنهمی نگاه ایبامزه حالت با. میده فشار بهم رو هاشلب کیانمهر

 ! کردم اختالط باهاش کلوم دو باباش، جان به هیچی -
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  مگه؟ گفتی چی -
 ! کنیم آب زیر رو بابات سر دوتایی بیا گفتم فقط خدا به هیچی -

 من برخالف ماندانا. میدم فشار هم روی محکم رو لبم و گیرممی دهانم جلوی رو دستم. خندممی بلند ناخواسته
 .میده هدیه خواهرش به آمیزیمحبت نگاه و زنهمی آرومی لبخند

 ! که شناسیشمی رو کیانمهر خودت عزیزم -
 : میگه و میده قرار مخاطب رو ماندانا و من. پرهمی خواهر دو حرف بین کیانمهر

  شد؟ عایدتون چی خلوت این از خبرا؟ چه خب -
 :میده جواب و اندازهمی باال رو هاششونه ماندانا. اندازیممی هم به نگاهی تعجب با
  چطور؟ -
 باهم هاشما تا کردم گرم رو سرتق نقوینق یدختربچه این سر همهاین من! هستید؟ کی دیگه هاشما! عجبا -

 .بزنید حرف
. گزهمی رو لبش و زنهمی دستش پشت ما العملعکس دیدن با کیانمهر. میشه ردوبدل بینمون سردرگمی نگاه

 :میگه و کنهمی گرد رو هاشچشم
 ! کردید معلوم هم رو عروسی و عقد تاریخ حاال تا کردم فکر! باش رو من -

. اندازهمی پایین رو سرش و میشه سرخ. خندهمی ماندانا. کنهمی من نثار زیرلب هم عرضهبی یه و کنهمی نچینچ
 : میگه سریع ماندانا حالت دیدن با کیانمهر

 !رضاست عالمت هم سکوتش -
 آشپزخونه در از خانممریم ما، با زمانهم. کنیممی حرکت پایین یطبقه طرفبه هم با همه خنده و شوخی از بعد

 چیده غذا اینکه محضبه. کنیممی حرکت غذاخوری میز سمتبه همه. ستآماده شام کنهمی اعالم و میاد بیرون
 :میگه کیان میشه

 .نمیشه پیدا هاغذا این از جاهمه که بخور آقاجمشید -
 م،کشیده ونشونخط هایچشم و چپ نگاه دیدن با که زنممی کیانمهر به ایسقلمه من و کنهمی تشکر آقاجمشید

 :میگه و میشه ساکت
 !ندید رو کمونت ابروی دو وتخماخم این شیرازی حافظ خواجه فقط -

 خوردن مشغول و زننمی هم به آمیزیمصلحت لبخند من به بنا هم بقیه که زنممی رودربایستی توی لبخندی
 .میشه وارد سرحال و شاد صورتی با کیاچهر که رسیممی شام آخرهای به. میشن

 .سلحشور برادران دو و عزیزم پدر و آرزو! گرامی مهمانان بر سالم -
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 کیان و من. کنهمی نگاهش برنده و تیز عمیق، اخمی با دادن جواب حین بابا ولی گیره؛می سالم جواب همه از
 توی و برهمی رو کیاچهر سرِ ها،مهمون رفتن از بعد مواقع جوراین بابا دونیممی خوب و اندازیممی هم به نگاهی
 .گیرهمی خودش به غمگین حالت بابا اخم دیدن با کیانمهر. ذارهمی سینی

 به من. کن رحم بهش میفتم پات و دست به بابا. مرگمجوون داداش برای بمیرم الهی. کن رحم جوونیش به بابا -
 ...کیاراد نباشه این! داره نگهم دور کیاراد گندِ اخالق خطرات از ندارم رو کسی این غیر
 دادن تکون به شروع و ذارهمی چشمش دو روی تأسف با رو دستش! اندازهمی تیکه هم باز. میدم تکون رو سرم
 بهش خشمگینی نگاه و گردونهبرمی کیاچهر سمت رو سرش بابا که خندنمی نازگل و ماندانا. کنهمی هاششونه

 :میگه مظلومانه و کنهمی پیشکش صورتش به مهربونی لبخند کیاچهر. اندازهمی
 !بگردان عفو مرا بزرگوار پدر ای -

 :گیرهمی رو حرفش یدنباله کیانمهر
 !بفرما عفو را کیاچهر رئوف پدر ای -

 رفتن قصد آقاجمشید ها،وگفتگپ از بعد. میده تکون سری افسوس ینشونه به و کنهمی نگاه هردوشون به بابا
 کیانمهر که گردیمبرمی سالن به و کنیممی همراهیشون ایوون روی تا. میشن بلند هم بقیه بلندشدنش با و کنهمی

 برنده و محکم کالمی با. کنهمی اخم بابا قدم دومین برداشتن از قبل ولی کنن؛می رفتن قصد سرعتبه کیاچهر و
 :میگه و کنهمی تیز رو هاشچشم

 !کنید صبر -
 :میگه سریع کیان که گردنبرمی و ایستنمی دو هر تحکمیش و قاطع یجمله با
 !بگن؟ مننه به اگه وای کیاچهر؟ کنیم کارچی حاال! گرفتنمون! بده مرگم خدا اوا -

 :میگه جدیت با و گذرهمی رو لبش یگوشه. اندازهمی نگاهینیم کیاچهر
 .بزرگه خدا -
 !میده شوهرم مننه میشه، سرم به خاک -

 لحنی با بابا که نشینهمی صورتش روی ناخواسته لبخندی و کنهمی باز هم از رو صورتش یگرفته عضالت کیاچهر
 :میگه شده کنترل و شاکی

 بود؟ خوب بیرون آقاکیاچهر؟ گذشت خوش خبرا؟ چه خب -
 .کنهمی حفظ رو لبخندش همچنان کیاچهر
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 شده جوری هر خواستمی بود اومده کاغذدیواری برای که آقایی این. کشید طول کارم. خدا به مشرمنده بابا-
 برم اخمت قربون. کنه تموم تا بمونم سرش باال شدم مجبور. رفتمی باید ایدیگه جای فردا چون کنه؛ تموم امشب

 !من
 .میشه رنگمک بابا صورت هایاخم! دیگه ستبزرگه پسر! داره دست توی رو بابا خواب رگ همیشه

 .باشی خاصی شرایط تو اینکه مگه دار،نگه همیشه رو هامهمون حرمت پسر -
 .میده تکون رو سرش. کنهمی مکث ایلحظه

 .بابا برو پسرم، نکن تکرارش دیگه ولی شده؛ که کاریه! خبخیله -
 و کنهمی سپر ـینه*سـ مقابلش. میره سمتشبه قدم چند اندازه،می کیانمهر به نگاهی کیاچهر رفتن از بعد

 .میده باال رو ابروش تای یه. زنهمی گره هم به پشت از رو هاشدست
 رفت؟ یادت حدوحدود باز تو -

 شیطنت با و میشه مسلط خودش به. زنهمی برق هاشچشم ایلحظه برای. میره ترعقب قدم چند عمد به کیانمهر
 :میگه

 !ریزهمی دلم ته کیان میگی وقتی! ایجذبه عجب من بشم فدات -
 .میشه خیره بابا هایچشم به سریع و میشه هول کیان که خنده زیر زنممی بلند

 !خندهمی الکی گفتم، جدی خدا به -
 .دارمبرمی طرفشونبه گام چند. کنممی کنترل کمیه رو مخنده

 .گرفت مخنده افتادی کشیمنت به یهو -
 .گردونهبرمی بابا طرفبه رو روش. کنهمی نگاهم چپچپ و میره ایغرهچشم

 !عاشقتم چطوری من ببینه نداره چشم کن نگاه بابا -
 هایچشم به مستقیم. گیرهمی باال رو سرش و کشهمی افسوس سر از آهی. میده تکون طرف دو به رو سرش بابا

 .کنهمی نگاه کیانمهر
 به حواست اما پسندم؛می رو شادت روحیه. بسنجی رو شرایط بهتر دارم انتظار ازت االن. دیگه شدی بزرگ بچه -

 .درست و جابه اما کن؛ شوخی باش، شاد. نمیده بهت رو شوخیا بعضی یاجازه دیگه وسالتسن. باشه شوخیات نوع
 چشمش روی و میاره باال رو دستش کنه،می گرد هابچه عین رو هاشچشم گزه،می رو لبش ناگهان کیانمهر

 .ذارهمی
 !آخر مرحله غول نمیگم آقاجمشید به دیگه من! چشم. چشمام تخم دوتا روی به ای -

 :پرسهمی حیرون و شدهمات کنه،می نگاهش سریع بابا
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  بهش؟ گفتی مگه -
 : میگه و گردونهمی دورواطراف به رو هاشچشم. میده قورت رو دهنش آب کیانمهر

 . بابا دیگه آره -
 برای حرفی دیگه انگار. اندازهمی بهش عمیقی نگاه و میده فشار هم به رو هاشلب. کنهمی ریز رو هایچشم بابا

 دیدن با کیانمهر. گیرهمی مخنده بابا رفتار و کیانمهر هایشوخی از. میره و میده تکون سری ناامیدانه. نداره گفتن
 : میگه لرزونم هایشونه و قرمز صورت

 !نشی درددل بخند راحت! تو؟ نمیری خنده از -
*** 
 صبحونه خوردن مشغول و ذارممی الش رو سبزی و پنیر دارم،برمی رو نون. شنیممی جام سر و کنممی سالم
. نشسته همیشگیش صندلی روی پوشیده، عمارت از خروح قصد به که هاییلباس و آماده ظاهری با آرزو. میشم

 رو حالتشخوش هایمو. کنهمی نگاه بابا یچهره به و زنهمی ایدلبرانه لبخند گردونه،برمی بابا سمت رو صورتش
 وجود با. میده نشون سنش از ترجوون و شاداب شچهره هنوز اما داره؛ سن ایوخوردهچهل. میده جا روسریش زیر

 .باشه آلایده زن هایویژگی تونهمی هااین من نظر از و کرده حفظ رو اندامش تناسب متوسط، قدی
 از بیشتر. مونمنمی اونجا بیشتر هفته دو یا یه من. باش خودت مواظب عزیزم، نکنم سفارش دیگه! جانهامون -

 .ندارم رو دوریت طاقت این
 .آرزو به نگاهش و اومدنه حال در که میاد کیانمهر یخنده صدای

 ! نداری دوری طاقت که مادر بمیرم الهی -
 : زنهمی صدا رو کیانمهر اسم اخطارگونه بابا
 ! کیان -
 .بدید ادامه توننیالوده تخیالت به! ببخشید! ببخشید -

 خداحافظی بعد یدقیقه چند آرزو. میشه خیربهختم قائله و اندازهمی کیان موقعبی هایخنده به تندی نگاه بابا
 هم مردی هیچ. برن کیش به تفریح برای هاشخواهرزاده و خواهر مادر، با قراره. برسه پروازش به تا میره و کنهمی

 .کنن تجربه رو زنونه سفر یه خوانمی. بره همراهشون نباید
 .کنیممی حرکت و شیممی ماشین سوار کیانمهر اتفاق به آرزو، شدن دور از بعد
 ! شدیم راحت شرش از رفت، آرزو این شکر رو خدا -
 .نداره کاری ما با که خدا بنده این -

 .میده تکون رو سرش و کشهمی بلندی پوف
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 .میره رژه من اعصاب روی کمیه فقط نداره، کاری آره -
 .شدی حساس بهش -

 حین در و ذارهمی فرمون کنار رو دستش. کرده ایجاد مهتابیش صورت با رو زیبایی تضاد تندش، ایسرمه پیراهن
 :کنهمی زمزمه ویراژدادن

  کیاراد؟ -
  جانم؟-

 .درمیره بناگوشش تا نیشش
 . عشقم بالبی جانت -
 .بزن رو حرفت! درد -

 : میگه مظلومانه و کشهمی جلو به رو آبیش کت آستین خنده،می
 درد؟ بعدش جان، اولش! ؟کنیمی بازی احساساتم با چرا -
 .من برادر نداری جنبه آخه -
 ! شهالت ابروی دو اون قربون به من ای -

 : شکنهمی رو بینمون ایثانیه چند سکوت صداش. کنممی سکوت و اندازممی بهش چپیچپ نگاه
  بری؟ زود خوایمی امروز -
 .ببینم رو کارش محیط برم باید. دارم قرار بارانا با آره -

 عوض رو حرف نیست، دور مبرادرانه نگاه از و ذهنشه توی که حرفی گفتن بدون اما اندازه؛می سؤالی نگاهی
 :کنهمی
  بیای؟ شرکت رسیمی بعدش -
 .دونممی بعید -
 تمیز و تیز خیلی المصب ولی سوزونن؛می آتیشی یه مدت چند هر. بگردیم اکارخراب اون دنبال زودتر باید کیاراد -

 ! سختیه کار انداختنشون گیر میدن، انجام رو اکار این
. دارمبرمی اتاقم سمتبه رو محکمم هایقدم. میشه جدا ازم ابتدا همون کیانمهر. شیممی شرکت وارد اتفاق به

 صدای کمترین با. میشم اتاق وارد روزانه پرتکرار هایعلیکسالم از بعد و کنممی ترصاف همیشه از رو هامشونه
 هایکناره روی رو دستم دو. کنممی پرت میز روی تقریباً رو کیفم. ایستممی میزم جلوی و بندممی رو در ممکن

 .خورهمی زنگ تلفن کنممی نشستن قصد که همین و ذارممی میز
 . ببینن رو شما خوان می موهبتی آقای مهندس، آقای ببخشید -
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 .داخل بفرستینشون -
 .میشه وارد لب روی لبخندی با میالد و درمیاد صدا به پیاپی ضرباتی با در بعد یثانیه چند

 !رئیس بر سالم -
  خبرا؟ چه -
 . داره دنباله که خبر -
 بگم؟ چی موندم واقعاً دیگه! عجب -

 .برممی فرو کوتاهم هایمو بین رو دستم کالفه
  همیشگی؟ همون -
 .کرده پیدا مشکل حسابا هم باز! آفرین -

 .دوزممی تیزش نگاه به رو متعجم هایچشم
 .بودی سرشون باال سری این خودت که تو! میشه؟ مگه! چی؟ یعنی -

 .کنهمی حرکت طرفمبه و دارهبرمی قدم میز کنار
 بار یه. داریم حساب اختالف سری هر. کننمی رو اکار این دارن چطوری و کِی دونمنمی واقعاً دیگه اما بودم؛ بله -

 .میشه کم پرداختیا از یکی بار یه. کمتره تعداد اما میشه؛ گرفته اگردمیله پول
*** 

 اطراف و دور به نگاهی. دارممی نگه رو ماشین خیابون یگوشه و زنممی راهنما. میدم فشار ترمز روی رو پام
 عقب به رو سرم کجاست؟ بانک اما دارن؛ قرار خیابون طرف دو هر شیک و بلند اداری هایساختمون. اندازممی

 اداری ساختمون بود نوشته آدرس توی. اونجاست بانک کردم، پیداش. کنممی نگاه بیشتری دقت با و گردونمبرمی
 وارد از قبل. افتممی راه ساختمون طرفبه و زنممی رو دزدگیر. میشم پیاده ماشین از. خودشه بانک، کنار بزرگ
. میارم بیرون کتم جیب از رو گوشیم. نیست ازش خبری ولی کنم؛می جستجو رو محیط خودش دنبال به شدن

 .دارهبرمی رو گوشی اول بوق چند همون. گیرممی رو ششماره
  کجایی؟ شما شرکتم، در دم من! سالم -
 . نشستم شرکت البی توی من. سالم اومدی؟ اِ -

 لبخند دیدنم با. میرم سمتشبه بارانا دیدن با. میشم نزدیک ورودی در به و کنممی قطع رو گوشی صحبت از بعد
 گام چند و کنهمی مرتب رو لباسش میشه، بلند جا از. کنهمی پدیدار رو هاشگونه روی چال که زنهمی زیبایی

 .دارهبرمی سمتمبه
 !کیاراد سالم -
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  خوبی؟ -
 . اومدی موقعبه درست -

 : کنممی زمزمه آهسته. کنممی متمایل طرفشبه کمیه رو سرم. زنممی عمیقی لبخند
 ! نداریم بیشتر که باراناخانم یه -

 گفتن با و کنهمی بلند احترام ینشونه به رو دستش. شینهمی معصومش و زیبا یچهره روی ایمحجوبانه یخنده
 .کنهمی راهنماییم دوستش اتاق به «بفرمایید»
 . خوبیه خیلی دختر کالسیمه،هم دانشگاه توی گفتم که همونیه دوستم این -
 اجازه کسب و بزنیم در بتونیم اینکه از قبل. رسیممی اتاق یه در جلوی. کنیممی حرکت شرکت اصلی سالن طرفبه

 .بندهمی نقش چهارچوب پشت دوستش خندون یچهره و میشه باز در کنیم،
 . اومدی خوش باراناجونم، سالم -

 : میده ادامه و چرخونهمی من طرفبه رو سرش
 . اومدین خوش هم شما. محترم آقای سالم -

 :میگه دوستش به رو و گیرهمی نشونه من طرفبه رو دستش. داره قرار من از ترعقب کمیه بارانا
 . گفتم برات که همونی هستن، آقاکیاراد ایشون -

 .گردهبرمی من سمتبه بارانا دوست
 !آقاکیاراد خوشوقتم خیلی -
 جایی کنممی حس. آشناست برام زن این یچهره چقدر. میشه زده ذهنم توی ایجرقه کالمش، و نگاه دیدن با

 اسمش شدم متوجه که بارانا دوست کجا؟ اما دیدم؛ جایی هم قبالً رو کوتاه قد و ایقهوه هایچشم این! دیدمش
 : میگه ما به رو ماراله

 . باراناجون استخدام برای سرمدی آقای پیش برمتونمی مستقیم دارم،نمی نگهتون سرپا زیاد دیگه خب -
 دونممی که جایی تا نه هست؟ اسم این با کسی هاآشنا و اطرافیان بین. «مارال» میشه تکرار گوشم توی اسمش
 فکرکردن بیشتر فرصت. دیدم جایی رو زن این قطعاً من نظرم به ولی نمیاد؛ یادم چیزی. نداشتیم اسمی چنین
 مدیر مونده فقط. میاد خوبی کاری محیط نظر به. زنممی سر هم شرکت هایقسمت یبقیه به ماندانا همراه. ندارم
 حرکت خروجی سمتبه مرتبط مسئولین با صحبت و شرکت کل دیدن از بعد. نیست فعالً گویا که شرکت اصلی

 دنبالم آرامش و لبخند با بارانا اما بودن؛ کرده تعجب من سنجینکته و گیریسخت این از هاکارمند یهمه. کنیممی
 .نکرد اعتراضی ترینکوچک و اومدمی

*** 
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 بیشتر دقیقه چند. کنهمی نگاه صورتم به ناشیانه. گیرهمی جا من کنار صندلی روی هم بارانا. شینممی فرمون پشت
 .نمیاره دووم رو سکوت این

  بود؟ چطور کیاراد خب -
 !بود هم شرکت اصلی مدیر کاش ولی اومد؛می نظر به عالی چیهمه که اینجا تا -
  بشم؟ کاربهمشغول -
  خوبه؟ میدم، خبر بهت شب کنم فکر کمیه من. خوبه چیزهمه -

 .گردونهبرمی رو سرش و زنهمی ایساده لبخند
  گیری؟می سخت زیاد داری کنینمی فکر ولی قبوله؛ -
 رو خودم تونمنمی من ببینی آسیب یا بشه سختت محیط اون توی نکرده خدایی اگه. مسئولم تو مقابل در من -

 . ببخشم
 باورش اینکه یا نبود باورکردنی براش حرفم انگار. نشسته نگاهش توی عجیبی برق. کنهمی نگاهم تردید و مکث با

 : میگه رفتهتحلیل صدایی با و لب زیر آهسته گردونه،برمی رو سرش. نداشت
 .میدی اهمیت ما به که ممنون -

 برای تأییدی مهر عجیبش حالت اما! شدم متوجه بد من هم شاید. شد دارطعنه کالمش کنممی حس ایلحظه برای
 : خورهمی زنگ گوشیم که درمیارم حرکت به رو ماشین. کنممی پیاده شونخونه در دم رو بارانا. منه حدس این

 !عشقم سالم -
 !درد و سالم -
  منه؟ از استقبال وضع چه این -
 .عشقم نگو من به گفتم بار صد -
  عشقم؟ پس بگم کی به نگم تو به -
 ... یمرتیکه روحت تو -

 .میشه نواخته گوشم تو شیطونش و معترض صدای. میدم قورت رو حرفم یبقیه
 .داریم دعوت نهار امروز راستی -
  کجا؟ -
 .بزنیم جوجه باصفا جای یه بریم نهار هابچه با قراره -

 : کنممی زمزمه و کشممی هاممو به دستی
  کردید؟ آماده رو هاجوجه کی اصالً! خبرم؟بی من شده چیده برنامه این کی -
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 . باشه گفتم هم من بریم، کنیم هماهنگ زد زنگ اردالن دیشب. بگم بهت صبح رفت یادم! آخ -
 !بیام نتونستم من شاید! بده خبر صبح از باش آدم ذره یه ولی خب؛خیله -
 ! قوزمیت نذار کالس نداشتی، خاصی برنامه که امروز -
 : میگم حرص با
 ! گرفتاری هزار و آدمیه! کیانمهر -
 .باخبرم بخوری آب! شریکتم و داداش من -
  میای؟ خودت یا دنبالت بیام -

 .نشونهمی هاملب روی لبخندی کالفگیش، تصور و شنوممی رو بلندش آه صدای
 با صبح که زدهفلک بدبخت من. بریم باهم شرکت بیا! بری؟ خودت خوایمی که داری آدرس گرامی برادر -

 .اومدم تو ماشین
 .ندارم صبرکردن حوصله باش، آماده باشه -
 !من شهالی چشم به ای -

*** 
 با ماشین کردن پارک از بعد. کنه باز رو در آقامحمود تا ذارممی بوق روی رو دستم شرکت، به رسیدن محضبه

 سمتبه و میشم اتاق وارد. بردارم بررسی برای هم رو امروز هاینقشه باید. کنممی حرکت اتاقم طرفبه سرخوشی
 پیداش. گردونممی میز روی تقویم پیداکردن برای رو هامچشم چندمه؟ امروز راستی. کنممی حرکت کارم میز
 ... روز امروز. دارممی برش و کنممی

 نگاهش دارم روزه چند االن یعنی امساله؛ همین مال تقویم این. میشم خیره تقویم به زدهبهت. میشه گرد هامچشم
 پیش وقت چند یادمه من. کشممی هاممو به دستی سردرگم! کردم؟ فراموش چطور من اما منه؛ اتاق توی و کنممی

 از تقویم، این دیدن از بعد روز اون شد؟ چی بعدش اما! بود قبل سال شونزده به متعلق بود من میز روی تقویمی
 عوض هاتقویم دوباره روز اون بعد از! نشدم؟ متوجه ترزود چرا من! آره. نکردم نگاه دیگه بعدش. رفتم بیرون اتاق

 ناباورم هایچشم. گیرهبرمی در رو وجودم تموم استرس باشه؟ تونهمی کی کار اما شده؛ گذاشته جدید این و شدن
 ... پیش سال شونزده! چرخهمی کاسه توی

 باشه؟ تونهمی اشتباهی چه این آخه ولی بوده؛ هابچه از یکی اشتباه یا شدم خیاالتی من یا قطعاً. نداره امکان این نه
. گیرممی باال رو سرم و بندممی رو هامچشم. ذارممی پیشونیم روی رو دستم... اما بزنم گول رو خودم کنممی سعی
 از خبری چرا راستی. میرم بیرون اتاق از هاکار سری یه انجام از بعد. نبوده مهمی چیزً حتما. کشممی عمیقی نفس

 با. نرسیده گوشم به چیزی سکوت صدای جز حالتابه اما مونه؛می منتظرم شرکت توی گفت! نیست؟ کیانمهر



 

 

79 

 

  باردمی باران نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی شقایق

. افتممی راه اتاق بهطرف. کشیهنقشه اتاق تویً حتما باشه کیانمهر اگه. کنممی نگاه شرکت محیط به کنجکاوی
 توی مرموزی لبخند. آدمه اتاق این توی پس. رسهمی گوش به کوتاه هاییپچپچ صدای. کنممی مکث در پشت

 باز رو اتاق در ضرب با. ذارممی در یدستگیره روی رو دستم. بندهنمی نقش هاملب روی ولی کنه؛می خونه نگاهم
 نگاه. پرهمی باال ناخودآگاه هامابرو. پرنمی هوا به متر شیش در شدن باز از بعد همراهش و کیانمهر. کنممی

 پرش این دلیل تا کنممی نگاهشون دقت با کنجکاوی کمال در. دوزممی شونزدهبهت یچهره به رو مشکوکم
 هم نزدیک مقدار یه فقط طبیعیه، وضعیت. نداره وجود خاصی مورد که نظر به. بشم متوجه رو شوندونفره ناگهانی
 مرد رسن؟می نظر به خطاکار یبچه دو شبیه چرا که اینجاست جالب ینکته. شده درشت هاشونچشم و نشستن
 وارد ماجرا دونستن موضع از اطالعیبی عین در و کنه حفظ رو موقعیت این داره سعی شیطنت با درونم کوچیک

 مـینه*سـ نگرانشون هایچشم جلوی. میشه خیره صورتم به دقت با کیانمهر. ذارممی اتاق داخل به قدم پس! بشه
 اخمی و مقتدر ظاهری با. دارمبرمی قدم طرفشونبه آروم و گیرممی باال رو سرم کنم،می ترصاف همیشه از رو

 : میاد حرف به کیانمهر که اندازممی پرمعنایی و گذرا نگاه هردو به مصنوعی
 .کردممی آرومش داشتم بود گرفته استرس! ندیدی دیدی شتر داداش -
  چطور؟ استرس؟ -
 .بگم تو به تونمنمی که من! شده چیزیش یه شاید خب -

 : میگه وارزمزمه و میده تکون هوا توی دستی. میره فرو فکر به کوتاه لحظاتی. کنهمی مکث
 !گفتم خلوت تو بعداً شاید حاال -

 جلوش من اینکه یادآوری با اما گردونه؛برمی سمتشبه رو سرش سریع. پرهمی جا از جمله این شنیدن با ملیحه
 توی و نمیارم خودم روی به. چینهبرمی لب و دوزهمی من به رو رنگشمیشی معصوم هایچشم نگرانی با وایستادم،

 : میدم ادامه شیطانیم فکر به و خندممی دلم
 ! کاریه محیط و شرکت اینجا میاد یادم که جایی تا -
 ! هدف به زدی خودشه، همینه، داداش آره -

 . برداره شوخی از دست تا زنهمی پاش به ترس با ملیحه که کنممی نگاهش تیز
 دلم اصالً. رو شرکت این قوانین هم شناسی،می رو من هم کنی،می کار اینجا داری که وقته خیلی! خانمملیحه -

 . ببینم رفتاری همچین خوادنمی
 در اما میده؛ تکون دادن جواب حالت به رو دهنش. خورهمی جا کالمم جدّیت از. پرهمی مهتابیش صورت از رنگ

 توی رو ترس که کیانمهر. نمیشه خارج صدایی و کنهمی پیدا رو کردنشبازوبسته توان فقط ماهی مثل نهایت
 .گردهبرمی من سمتبه. خونهمی ملیحه نگران هایچشم
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 .اومده بند زبونش! کردی چه مملیحه با قوانینت این با ببین! روحت تو ای -
 .کاریه محیط! شرکته اینجا -
 ! صندلیش پشتی روی گذاشتم رو دستم لحظه یه فقط ولی جریانم؛ در بله -

 :پرسممی تعجب با و میدم فشار هم به رو هاملب
 ترسید؟ قدراین چرا پس -
 .شد رگبهرگ زبونش دادیمی قورتمون داشتی تو که جوریاون نترسید، -

 چند. کنممی نگاه هردوشون به شوخی، این به دادن پایان برای. خندممی بلند صدایی با و میدم دست از رو کنترلم
 .دارمبرمی عقب به قدم

  بریم؟ پاشید خوایدنمی خب -
 : میگه و کنهمی ریز رو هاشچشم جوابم در کیانمهر

 !بریم؟ پاشیم کجا خشکیده، مملیحه -
 .خندهمی برگشت، عادی حالت به ما هایشوخی دیدن از بعد که ملیحه

 .کردیم شک خودمون به کردید برخورد جوری! آقاکیاراد -
 .دوزهمی ملیحه به رو ـزش*آمیـوکنایه گرسرزنش نگاه کیانمهر

 توبه وسط همین و کردمی اعتراف شنکرده و کرده ـناه گـ به ملیحه آوردیمی فشار بیشتر کمیه اگه اتفاقاً، آره -
 !آوردمی جا به

 از بعد. بدوزه زمین به رو میشیش هایچشم و بکشه خجالت میشه باعث که اندازهمی ملیحه به چپی نگاه هم بعد
 خیره کیانمهر به آینه از و میدم تکون تأسف به سری. شینهمی ملیحه ماشین توی کیانمهر و افتیممی راه خندیدن

 .داد ترجیح برادرش به رو ملیحه با خلوت سریع عجب. ایمنیشه کمربند بستن حال در که میشم
*** 
 از نشسته، فرمون پشت و کرده عوض ملیحه با رو جاش که کیانمهر. میدم فشار بوق روی رو دستم میشم، کالفه

 :زنهمی لب و اندازهمی منتظر من به نگاهی ماشین جلوی آینه
 !شو خفه -

 و میشم وارد سرش پشت. گیرهمی رستوران ورودی در طرف به رو ماشین گاز و دارهبرمی تردید از دست باالخره
 .کنممی قفل رو ماشین کردن، پارک از بعد
 کردیم؟می اختالط داشتیم ندیدی! بوق رو گذاشتی رو دستت چیه! نماانسان فرهنگبی -

 .میدم تکون تأسف معنای به سری
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 میاره؟ بند هم رو دیگران ورود راه و کنهمی اختالط و ایستهمی رستوران در جلوی ربع یه عاقلی آدم کدوم -
 از بعد. گردممی هابچه دنبال چشم با. ریممی رستوران داخل به هم پایهم و زنانقدم. میشه باز بناگوش تا نیشش

 کنار و دنج ایگوشه. بشیم حضورشون یمتوجه و برگردونم رو سرم میشه باعث هاشونخنده صدای ای،لحظه گذر
 گامهم کیانمهر و ملیحه. بدن نشونمون رو موقعیتشون خوانمی سروصدا با و نشستن ایتخته روی درخت، چند
 این. ترهکوتاه کیانمهر از ملیحه چقدر. افتممی راه سرشون پشت هم من و کننمی حرکت هابچه طرفبه باهم

 برادر و کجا قدکوتاه الغراندام یملیحه! ببازن دل هم به توننمی رنگی و طیف هر از که هاآدم با کنهمی چه عشق
 به شروع...! داشتم کیانمهر از من که شناختی با ولی داره؛ زیبایی یچهره ملیحه البته! کجا من کارورزش و رشید
 : پرسهمی اردالن از نرسیده هنوز کیانمهر که کننمی علیکسالم

 اینجا االن. جوجه برای بودم زده صابون رو ممعده من! رستورانه خود که اینجا! داریم؟ جوجه نگفتی! کتابی مرد -
 ! کنهنمی هضم رو غذا گردونه،می رو ازم میاد قهرش بدم خوردش به دیگه چیز یه
 درست فرصت دیگه کشید، طول بیفتیم راه و بشن بیدار خواب از هاعتیقه این تا صبح. بود شده دیر کیانمهر -

 ! نداشتیم جوجه کردن
 .میره نشونه سمتشونبه اندرسفیهیعاقل نگاه کیانمهر. زنهمی خواهرهاش به ایاشاره

 ! هرگز هاعتیقه این ـناه گـ از ولی گذرم؛می گناهت از دفعه این باشه -
 : میگه الناز و کننمی ردوبدل هم با نگاهی مهناز و الناز

 ! بودی؟ کجا حاال تا خودت -
 ! خدا خلق کار به رسیدگی حال در -

 .خندهمی شونچهره دیدن با. دوزنمی کیانمهر به رو ناباورشون نگاه مهناز و الناز
  نمیان؟ حساب به خلق جز کیاراد و ملیحه مگه -

 خداحافظی همه از نهار از بعد. کنهمی پیدا نشاط و شور کیانمهر، گرم حضور با گذشته مثل جو و خندنمی همه
 نذاشتم دستگیره روی هنوز رو دستم. رسممی ماشین به. کنهمی حرکت خودش ماشین سمتبه هرکسی و کنیممی
 این از مات. میشه پرت صندلی روی و ماشین توی کنهمی گلوله رو خودش حرفی هیچ بدون و سریع کیانمهر که

 وارطعنه و برممی داخل پنجره از رو سرم. میده پایین رو من سمت یپنجره و زنهمی استارت که ایستممی حرکتش
 : کنم می زمرمه

  بیاری؟ تشریف ملیحه بانو با خواینمی -
 ! عشقم؟ چطوری! عشقه رو دادشم فقط! هیوال؟ یدختره اون چیه نه، -
 شده؟ دعواتون -



 

 

82 

 

  باردمی باران نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی شقایق

 .کنهمی نگاهم جدی و حوصلهبی
 . بشین بیا نه -

. نمیاره دووم زیاد اما کنه؛می سکوت دقایقی. افتیممی راه و میده فشار رو گاز. میشم سوار و زنممی دور رو ماشین
 حرف به شروع کیانمهر که افکارم این غرق. بزنه حرف برام شروزمره اتفاقات از داره عادت. شناسمشمی خوب
 :کنهمی زدن

 مال یا باالخره. سردرگمی این از شدم خسته دیگه من. کنیم رسمی رو مونـطه رابـ بیا میگم بهش وقته خیلی -
 مسئله این سر هم سری هر. کنهنمی قبول اما. بالتکلیفیه از بهتر ولی نمیشه؛ و میفته اتفاقی یه یا شیممی هم

 . کنهمی پیدا مواسه تریاحمقانه هایبهونه بار هر و میشه موندعوا
 ملیحه ولی میشن؛ قدمپیش ازدواج برای خودشون عالقه، ایجاد و دوستی مدتی بعد دختراً معموال! عجیبه خیلی -

 ... چرا
 دانشگاهمون از که هست هم سالی چند االن. داریم ـطه رابـ باهم دانشگاه زمان از ما! همینه هم من حرف -

 ملیح ولی اومدیم؛ کنار هم اخالق با تقریباً و داریم هم از شناخت و سن هم کافی یاندازه به. همکاریم و گذرهمی
 . گردو پوست تو گذاشته رو دستم. کنهنمی قبول

  چیه؟ حرفش -
 ! بشیم جدا ذارهمی نه کنیم، ازدواج کنهمی قبول نه. دیگه یبهونه هزار... و زوده االن نمیشه، نیست، وقتش میگه -

 .کشهمی هاشمو روی رو آزادش دست و میگه بلندی پوف کالفه
 .بیام کنار هاشبهونه این با تونمنمی من اما باشه؛ کنندهقانع دالیلش هم شاید دونممی چه -
  کنی؟ کارچی خوایمی -
 ! نمیشه راضی ایبهونه به بار هر ولی زدم؛ حرف باهاش ممکنی طریق هر از االن تا دونم،نمی -
 چی؟ یعنی -

 .مونهنمی دور تیزم نگاه از درونش ینهفته آه که کشهمی عمیقی نفس و میده قورت رو دهنش آب
 منفی موضع ازدواجمون به نسبت همهاین که منه از غیر به کسی منتظر شاید کردم فکر خودم با دیگه سری این -

 ! گیرهمی
 . میدن ادامه سال چندین و جدی صورت به رو ـطه رابـ نفر یه با معموالً خانما! نگو جوریاین نه -

 رو طالیی از ریزی و گنگ هایرگه آفتاب نور توی که میشم زمردینی هایچشم در غرق و کنهمی نگاهم سؤالی
 :زنهمی لب و بینهمی رو توجهم. کنهمی نگاهم تداعی

 اصلی؟ ماجرای این چیه پس -
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 !ترسهمی هم شاید یا بگه بهت تونهنمی که داره دلیلی یه شاید ولی دونم؛نمی -
 :کنهمی زمزمه حیرت کمیه با و اندازهمی نگاهی گذاشتم دستگیره روی که دستی به
 ! راحتیم خیلی باهم که ما چرا؟ ترسه؟می -
 ! شرایطشه و آدم خود مهم نداره، ربطی راحتی به مسائل بعضی خب -

 .کشهمی هاشروز این یدراومده ریشته به دستی
  چیه؟ منظورت -
 .حدسه یه نیست، فکرم تو خاصی چیز. زنممی حرف دارم کلی خیلی -
 : میگه وعلیکسالم از بعد و رسونهمی ما به رو خودش خانممریم رسیممی که خونه به
 . منتظرتونه پذیرایی توی پدرتون. پایین بیاید کردید، عوض که رو لباستون مادر -
 و کردیممی بازیسرسره هانرده این روی چقدر! خیربه هاقدیم یاد. کشممی هانرده روی رو دستم. میرم باال هاپله از

 برامون مامان هاینگرانی که هم ما اما نیفتید؛ باشید مواظب گفتمی. کشیدمی جیغ و ایستادمی هاپله پایین مامان
 برسه روزی شاید رسیدنمی ذهنم به وقتهیچ هازمان اون. کنیم درکش که بودیم اون از تربچه. نداشت مفهومی

 جا هانرده روی که شده بزرگ قدراون دیگه پسرت ببینی کجایی مامان. کشممی عمیقی آه. نباشه مامان دیگه که
 ! نمیشه

 رو خودش مخصوص هایدوست. کردنمی بازی ما با زیاد همین خاطربه بود، تربزرگ ما از سالی چند یه کیاچهر
 ما نداشت امکان. افتادمی راه ما سرپشت اردک جوجه عین هم کیانمهر و بودیم بازیهم همیشه کیاشا و من. داشت

 ارادهبی. بودیم بازگوشی و شیطنت فوق که هم ما. ببرید باید هم من که کردنمی گریه کیانمهر و بریم جایی بخوایم
 فوتبال توپ عین همیشه بود، هم خودش تقصیر! دید آسیب ما هایشیطنت خاطربه چقدر کیانمهر بیچاره. خندممی

 .خوردمی قل بینمون
 جزبه داشتن، گذری نقش برامون هادوست یبقیه. بودیم هم رفیق کنیم، رفاقت دیگران با اینکه از قبل برادر سه ما
 آب. شورممی رو صورتم و دست و کنممی عوض لباس. بودن هاما از یکی صمیمی دوست کدوم هر که نفر سه-دو

. میرم پایین هاپله از. میشه دیر هاآدم ما برای زود چقدر کهراستیبه. کشهمی بیرون خاطرات یهجمه از رو من سرد
 مهمونی و باشیم خودمون که وقتی همیشه بابا. افتممی راه پذیرایی راحتی مبل طرفبه و گذرممی راهرو از آروم

 .بینهمی هاشیشه پشت از رو باغ و زنهمی کنار رو پنجره بلند هایپرده. شینهمی اونجا نباشه
 هاشلب روی مهربانی لبخند دیدنم محضبه. میشم نزدیک بابا به و کنممی طی رو سالن عرض کوتاه هاییگام با

 .نشینهمی
 . بشین اینجا بیا! بابا بیا پسرم؟ اومدی -



 

 

84 

 

  باردمی باران نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی شقایق

 توی حافظ کتاب. نشینممی کنارش مطیع کودکی عین و زنممی لبخندی. زنهمی ضربه کناریش مبل روی دست با
 نفسی از بعد. میشه دقیق هانوشته به و گردونهبرمی رو سرش. اندازهمی سمتمبه مهربونی نگاهنیم. هاشهدست

 : کنهمی زمزمه بمش و نشیندل صدای با عمیق،
 است اُنس مجلس مطربا /شد خواهد آن از و راه این از آمد باغ به که /صحبت شمریدش غنیمت عزیزست، گل -

 شد خواهد چنان و رفت چنین که گویی چند /سرود و خوانغزل
 عمد به رو ابیات این کنممی حس «شد خوهد چنان و رفت چنین که گویی چند» میشه تکرار مغزم توی آخر مصرع

 .میاره بیرون رفتم، فرو توش که فکری از رو من بابا محکم و نرم صدای! کرده انتخاب
 و روحیه داریم ما که زمختی شغل اون با. کنهمی نوازش رو روحت. بخون شعر داشتی فرصت وقت هر! پسرم -

 دیگه شد زمخت طبعت اینکه محضبه باشه، لطیف و خوردهصیقل روحش باید آدمی. کنهمی حفظ رو لطیفت طبع
 . میشه عوض دنیات باشی، خوبی انسان تونینمی

. ریزهمی درونم التهاب روی آبی و میده آرامش بهم همیشه مثل بابا هایحرف. کنهمی خونه هاملب روی لبخندی
 بهم گیراش کالم و هاحرف نگاهش، با رو آرامش تونهمی بابا فقط هم میام تنگ به کیاشا نبود از که هاییوقت

 رو ایوون درمانند یپنجره. میشم بلند جا از. سوزممی درون از و افتادم هاگذشته یاد که امشب همین مثل برگردونه؛
 باال این از هادرخت. سکوته غرق خونه باغ. مطبوعه و عالی هوا کنم،می نگاه آسمون به و میرم ترجلو. کنممی باز

 .هاشپرنده صدای نابش، طبیعت بوی سکوتش، بودم؛ جنگل عاشق قدیم از! رسنمی نظر به بخشآرامش چقدر
 پایین رو سرم. بود بر از رو من فهمید،می رو من هایحس تموم. کردمی درک رو من همیشه! بود اینجا کیاشا کاش

 این نبض. شد روحبی کیاشا بعد باغ این چقدر. میشم خم جلو به و ذارممی طالیی نرده روی رو هامدست. اندازممی
 من آروم و میشه گذاشته مشونه روی دستی. من همیشگی همراه دلسوز، و مهربون ـت،*سرمـسـ و شاد بود، خونه

 .میده فشار رو بازوم کشه،می خودش طرفبه رو
 رو زندگی. بردار قدم بااراده و محکم. باش جریان در. کیاراد گذرهمی داره زندگیت. خطاست و اشتباه از پر زندگی -
 .بگذر هم تو گذشتم، من. کن زندگی بزرگ! باش بزرگ. شو رها خودت از. بکش نفس وجودت یهمه با

 سکوت جز ایچاره. شده مختل کشیدنم نفس. زنهمی چنگ هوا خروج و ورود مسیر به و بسته رو گلوم راه بغض
 : میده ادامه بابا. نیست گفتنم برای حرفی. ندارم

 کن، پروانگی شدی ناچار که وقتی. میفته اتفاق نیست، براش ایچاره که زندگی این توی هست هاییلحظه -
 ممکنه؛ که طریقی هر به باش خوش اطرافته، در و زیباست که هرچیزی به بخند. برندار تالش از دست اما بسوز؛

 .کن زندگی! کیارادم. کن زندگی نشو، سخت نشو، تلخ اما
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 دنیا کاش. ایستهمی کنارم حرفبی و ـوسـه*بـمی رو پیشونیم. کنهمی نزدیکم خودش به بیشتر کنم،می نگاهش
 . شدمی تموم جاهمین

 رو این فرتفرت چی یعنی. سوزونهمی رو وجودم تهِتهِ داره حسادت حس بابا! کردین خلوت پسر و پدر! بهبه -
 ! پس؟ چی من! زنی؟می ـل*بغـ
. میشه خیره پسرش رشید وباالیقد به کرده خونه نگاهش توی که شیرینی غرور با و زنهمی عمیقی لبخند بابا

 .کنهمی باز کیانمهر طرفبه رو شدیگه دست
 . کردی دیر خودت! بابا بیا پسرم؟ جانم -

. خوبه حضورشون و بودنشون چقدر که کنممی فکر این به من و میره فرو بابا ـل*بغـ توی و ما کنار هم کیانمهر
 .کشید نفس باید رو هالحظه این بابا قول به! دارم؟ لیاقت من یعنی

 *** 
. گردهبرمی سمتمبه هابچه سر و میشه باز خفیفی تیک صدای با در. میدم فشار رو دستگیره و زنممی در به ایتقه

 آقای رضا، سامان، میالد،. هستن کار به مشغول هابچه. اندازممی همه به کلی نگاهی و میدم رو سالمشون جواب
 یبقیه نسبت به شرکته، قدیمی هایحسابدار از یکی که ماُلیی خانم و کنهمی کار بابا همراه هاستسال که میراثی

 . کارهبهمشغول هم هنوز و شده وارد شرکت کار ابتدای همون از گفتمی بابا. میاد شرکت تردیر هاحسابدار
 باشه؟ تونهمی هابچه این از یکی کدوم خاطی حسابدار اون یعنی. میشه کشیده اخیر هایکاریخراب سمتبه ذهنم

 باز رو پوشه. ذارهمی دستم تو رو شرکت مالی هایگردش آخرین یپوشه حرف بدون. دارمبرمی قدم میالد طرفبه
 دور نگاهم از رو کنجکاوی. میگه ایدیگه چیز میالد نگاه اما درسته؛ ظاهر به. اندازممی هابرگه به نگاهی و کنممی
 قطعاً میالد. میرم خودم اتاق به در بستن از بعد. دارمبرمی گام خروجی در طرفبه اقتدار با و خونسرد. کنممی

 طرفشبه آزادانه رو کنجکاوم نگاه. نمیشه طوالنی انتظارم زیاد. رسونهمی توضیحات یارائه برای رو خودش
 .میاد حرف به که کشممی
 ! کنننمی کاری که نیست معنی این به این ولی شده؛ بهتر مدتیه کتاباحساب وضعیت -
  چیه؟ منظورت -

 .ایستهمی مقابلم و میاد جلوتر گام چند
 اینکه یا نرن لو کنن رعایت کننمی سعی دارن انگار. سابق مثل نه ولی داره؛ کسری گاهی حسابا هم هنوز یعنی -

 .ترنمناسب فرصت یه منتظر
  ایه؟زمینه چه تو جدید کسریای! عجب -

 .پیچهمی بینیم توی جدیدش افترشیو بوی و اندازهمی باال ابرویی
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 خودنمایی جور یه مثل. دونمنمی چیه احمقانه دزدیای این روی عجیبشون اصرار این ولی دزدیه؛دله بیشتر -
 !بدیم انجام کاری تونیممی و هستیم هم ما بگن خوانمی انگار. مونهمی
 ! بدن هشدار خوانمی هم شاید یا -

 .کنهمی نگاهم سنگین اما ریز
  هشداری؟ چه -
 چه این جز! کنیم نابودتون تونیممی و هستیم ما باشه جمع حواستون بگن خوانمی شاید ولی دونم؛نمی دقیق -

 باشه؟ داشته تونهمی ایدیگه دلیل
 .میره فرو فکر به و ذارهمی میز به رو دستش دو. میده تکون سردرگمی با رو سرش

 . گیجم هم من -
 .میشن افکارم سنگینی تحمل برای محکم، ستونی هامدست. ذارممی روش رو دستم دو و میرم میز طرفبه
 دریافتیای تموم بابا، اتاق رفتم دیروز! چیه؟ شانگیزه و هاستبچه این از یکی کدوم کار بدونم خوادمی دلم خیلی -

 این یماهیانه حقوق تا گذاشتیم جیب از شده حتی که اینه ما شرکت افتخارات از یکی. کردم چک رو هابچه حقوق
 ازش کسی نشده. هست هابچه مالی وضعیت به حواسش شخصاً خودش بابا هم طرف یه از. نیفته عقب هابچه

 اتفاق این کردمنمی رو فکرش وقتهیچ. دیممی خوبی وام هم شرکتا یبقیه به نسبت. بکنه دریغ و بخواد کمک
 ! کنه دزدی بخواد کسی و بیفته ما شرکت برای

 . کننمی کار رقیب شرکتای نفع به دارن هم شاید. باشه حسادت یا خواهیزیاده یه تونهمی نیست، حقوق چیزهمه -
 .حدسه حد در چیهمه فعالً -

 .دارهبرمی قدم در طرفبه و کشهمی پرصدایی نفس
 .برسم امکار یبقیه به برم من نداری کاری اگه خب -

 .زنممی زنگ کیانمهر به و دارمبرمی رو گوشی. کنممی آروم رو درگیرم ذهن میالد، رفتن از بعد
  پسر؟ کجایی -
 ! کنیدمی ظلم بهم تونهمه! شدم؟ آخر بچه کردم ـناه گـ من. کنیدمی وادار کارایی چه به رو آدم ببین! برادر ای -
  زنی؟می غر شده چی -
 کولر باد نشستید خودتون ریختید بدبخت من سر روی داشتید کار هرچی حاال تا صبح از شده؟ چی تازه -

 . خوریدمی
 :کنممی زمزمه خیالیبی با و خارونممی رو بینیم نوک خودکار، یگوشه با
 ! نیست کولر فصل االن! من برادر -
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 ! خاموشی؟ کولر فکر به تو ریزممی جبین عرق دارم من -
  کیان؟ -

 : میشه اکو تلفن توی بلندش و دارکش صدای
 ... عشقم نفسم،! کیان جان -

 رو حرفش و نمیدم بهش رو جمله کردن کامل یاجازه. منه خوردن حرص فقط جمالت این از قصدش دونممی
 : کنممی قطع

 . بزنیم حرف اخیر خرابکاریای این به راجع باید شرکت برگرد ترزود کیان -
 رسهمی نظر به که میده انجام رو کار ایحرفه و دقیق قدراون باشه؟ تونهمی کی کار یعنی. کنممی قطع رو گوشی
 بده؟ انجام کاری چه مونهمی آدم که کنهمی ایاحمقانه هایدزدی هم قدراون اما باشه؛ باتجربه و کاربلد دزدی

 دقایقی برای رو هامچشم. ذارممی سرمپشت و زنممی گره هم توی رو دستم دو باشه؟ تونهمی چی هدفش
 هدف میگه درونم در چیزی یه. کنهنمی منتقل بهم رو خوبی حس ماجرا این. کشممی عمیقی نفس و ببندممی

 باهم کیانمهر و میالد. میاد در صدا به اتاق در بعد ساعت یه. ستساده دزدی از فراتر که دارن کار این از خاصی
 .دیممی تشکیل اینفرهسه یجلسه و میشن وارد

 *** 
 عجیب شمعصومانه و زیبا نگاه و بسته نقش هاشلب روی ایدلبرانه لبخند. گیرممی دستم توی ترمحکم رو جام
 . کشهمی آتیش به رو درونم و خندهمی ـتانه*مسـ. زنهمی من جام به رو جامش. نشینهمی دلم به
 . خودمون سالمتیبه -
 !ستآبمیوه که جاما این ولی -
 ! شدی خوشتیپ امروز کیاراد -

 . کردم تن به رو وشلوارکت این و گرفتم دوش شرکت از بعد امروز. کشممی مدادیمنوک دوختخوش کت به دستی
 . بانو بینهمی تیپخوش شما چشمای -

 لوندش قامت با شدتبه رنگش سرخ ماکسی پیراهن. کنهمی هدیه نگاهم به رو زیباش شکرخند و خندهمی
 . کنهمی غرق خودش توی رو من آوریاعجاب طرز به و ستدریاگونه مواجش هایمو. داره خوانیهم
  گذشت؟ خوش سفر -
 ! خالی جاتون. کیاراد بود عالی -

 به رو خودش کیانمهر. برهمی فرو دهان به هم رو مونده باقی محتویات آخرین و برهمی باال رو لیوانش سرخوشانه
 .رسونهمی ما
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 ! بزنه مردم دخترای دل به رد دست داشت حال کی وگرنه کرده؛ دعوت کمی جمعیت بابا امشب الحمدهلل -
 ! دلبریا همین برای میدی جون که تو -
 . نکن باز سیـاسی بحثای این به رو من پای وارم،عیال من. دلم جان نه -

 جدا هم از رو نگاهمون یرشته صدایی. خورهمی گره نگاهم به درشتش هایچشم ایلحظه برای و خندهمی ماندانا
 .کنهمی
  گذشت؟ خوش سفر چطورید؟ شما مانداناخانم. عزیز هایپسرعمو بهبه -

 .کنیممی حرکت بابا و آرزو طرفبه کیانمهر همراه به و میشم جدا ازشون. میشن احوالپرسی غرق اردالن و ماندانا
  ببری؟ ما بابای از دل خوایمی! کردیا برنزه خوب عزیز نامادری -

 بین رو شربتش لیوان. اندازهمی بابا به کوتاهی نگاهنیم عسلیش هایچشم با و زنهمی ایمحجوبانه لبخند آرزو
 .کنهمی جاجابه هاشدست

 .بریم باهم بعد سال انشاهلل. بود عالی. خالی همتون جای -
 . میده نوازش رو گوشم آرزو مادر ضعیف و پیر صدای

 .باشید ما همراه دیگه یدفعه حتماً باید پسرا شما -
 :میده ادامه رفتن راه حین و دارهبرمی قدم طرفمونبه آرومآروم. زنهمی سرامیک به و گیرهمی محکم رو عصاش

 هم پیرمردی هیچ بد، شانس از حاال. بردنمی دریا لب رو پیرزن من دائم هم دخترا این. بود گرم خیلی فقط هوا -
 .اختالطی صحبتی، یه. دربیام تنهایی از نبود پیدا شهرشون توی

 شیطون هر دست برسه که وقتش به مادربزرگ. میره غرهچشم «مادرجانی» گفتن با آرزو و خندنمی بابا و کیانمهر
 . بندهمی پشت از رو شیطنتی و
 تسلیقه بیشتر جوونه اون. کرد انتخاب ماندانا گفتم رو تو واسه کیارادجان! سوغاتیایی چه گرفتم، براتون سوغاتی -
 . شناسه می رو

 :پرهمی حرفمون بین ذوق با کیانمهر بدم، جوابی من اینکه از قبل
  کنه؟ انتخاب کی گفتی رو من برای جونممادربزرگ -
 . زوده هنوز شما برای. حیابی یپسره کردم انتخاب خودم رو تو برای -

 دور صحنه از و میده ترجیح قرار بر رو فرار واکنشی هر از قبل که میره نشونه کیانمهر سمتبه رو عصاش زمانهم
 .اندازهمی پایین رو سرش و خندهمی بابا. میشه

 شبیه خیلی ظاهری! رفته؟ کی به کیانمهرت این اما اخالقی؛ هم و ظاهری نظر از هم خودته، شبیه کیارادت مادر، -
  کشیده؟ کی به اخالقی ولی کیاراده؛
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 :میگه و زنهمی ایمحجوبانه و ملیح لبخند بابا
 هم اون رفته، داییش به اخالقی نظر از کیانمهر. کنهمی وقتیبی شوخیای گاهی اگه شمام یشرمنده من -

 . بود طوریهمین
 .دوزهمی پایین رو نگاهش. میشه غمگین کمیه حرف این شنیدن با مادربزرگ

 .میاره همه دل به رو شادی مادر، دارم دوست رو کیانمهرت. بیامرزه رو رفتگان یهمه خدا الهی -
*** 

 مبل روی. میشم وارد و کنممی باز رو اتاقم رد. کشونممی باال به رو مکوفته تن و دارمبرمی قدم هاپله روی آهسته
 بودن؛ دعوت کمی هایمهمون اینکه با. اندازممی طالییم تختی رو روی و کنممی باز رو کراواتم. شینممی راحتی

 نبودنش از روز چند این توی. داد ترتیب رو مهمونی این آرزو برگشت مناسبت به بابا. بود ایکنندهخسته شب اما
 هاینقشه به چشمم! آورده؟ من پدر سر به بالیی چه زیبا و موطالیی زن این کنم،نمی درک واقعاً. بود تاببی

 کارم افتاده جدید اتفاقات این وقتی از. کنم بررسی صبح تا رو سریشون یه باید امشب. افتهمی میز روی یتلنبارشده
 . ببینم خودم دوباره رو هابچه هاینقشه و هاطرح مجبورم و شده بیشتر

 کمی و برهمی بین از رو تنم هایخستگی ولرم آب. کنممی آویزون آویز،رخت روی رو محوله و میرم حموم طرفبه
 و کننمی برخورد صورتم به وارشالق آب قطرات. بندممی رو هامچشم و گیرممی باال رو سرم. کنهمی بهتر رو حالم
 به آرامش که ببرم کجا رو اون چی؟ رو خستم روح اما کنه؛ درمان تونهمی آب این رو مخسته تن. ریزنمی پایین

 وارمجنون ذهنم. داره درد هم یادآوریش حتی. میارم پایین رو سرم. کنممی ـل*بغـ رو هامبازو برگرده؟ وجودم
 آوردن، هجوم هاخاطره از ایهجمه روزی اگه تا ها،دست توی داشت عنانی مغز کاش. کنهمی مرور رو خاطراتش
 چه تو از بعد ندیدی و نبودی نبودی،. بشی خالص درد از و بکِشیش. ببری در به سالم جون و بکِشیش
 امنه؛ جونش بسپارمش، خدا امون به گفتی. کردی رهام داشتم نیاز بهت که وقتی. نبودی! نکردم که هاییدیوونگی

 من ولی کشه؛می گلوم به محکمی چنگ من، هایروز این ناتموم بغض. نگفتی! میاد روحش سر به چی نگفتی اما
 دو. میرم بیرون حموم از و پیچممی خودم دور رو حوله. بندممی رو آب شیر. ندارم اشکی دیگه ببین،. شدم قوی

 ... که میشم هاممو کردن خشک مشغول و ذارممی سرم روی رو دستم
  ترسیدی؟ -
  کنی؟می کارچی اینجا تو دختر. کردم تهی قالب! ترسیدم -

 هایقدم با رو فاصله قرارم،بی قلب تند هایتپش و گرگرفتن به اهمیتبی و میده سر ایـتانه*مسـ یخنده
 .کنهمی کم شدلبرانه
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 کردممی نگاه رو کتابات داشتم. اومدم تازه هم من. کنن باز رو سوغاتیا خوانمی بزنم، صدات باال بیام گفت خاله -
  نه؟ یا شده اضافه جدیدی چیز ببینم

 .میارم بیرون کشو از رو سشوار. خندممی
 . داری رو کتابام آمار من خود از بهتر تو -

 شونه و کشهمی هاشابرو به دستی. کنهمی حرکت اتاق یاستفادهبی یآینه طرفبه و زنهمی پرشوری و گرم لبخند
 . برهمی فرو مواجش دریای داخل رو
  میای؟ دفاعم برای کیاراد -
 . هستم من بگو، داشتی نیاز کمکی اگه هم باز. گفتم بهت هم قبالً که من آره، -
 ... دارم برات سوپرایز یه راستی. دارم استرس کمیه من اما مونده؛ دفاعش فقط شده انجام اشکار -

 .میشم نگاهش ـت*مـسـ. ذارهمی میز روی رو شونه ناز با و میده تکون سری مرموزانه
  چی؟ -
 !بزن حدس -
 .خودت بگو -

 صورتش روی خجولی لبخند. زنهمی گره منتظرم نگاه توی رو هاشچشم. ایستهمی مقابلم درست. میاد جلوتر
 .میده نشونم رو کادوپیچ ایبسته. میشه قرمز هاشگونه و نشینهمی
 .درویش یتحفه سبزیست برگ -
 . طالست من برای سبزی برگ هر تویی، درویش اگه -

 این دونستن از چرا! بوده من یاد به سفر توی یعنی. شینهمی جونم به نگاهش حریر و اندازهمی گل هاشگونه
  زده؟ جوونه دلم توی عجیبی غرور حس و شادی موضوع،

 !بانو نکنه درد دستت -
  کنی؟نمی بازش -

 باز رو درش آهسته. زنممی کنار روش از رو روبان. میشم شده کادوپیچ یبسته بازکردن مشغول و زنممی لبخند
 .کنممی
 . ممنونم. زیباست خیلی -

 حرف برام طوریاین وقتی دونیمی چه تو نگفتم نگفتم، اما میشه؛ صورتش کنج زیبای یخنده من، تشکر جواب
... هستی تو وقتی تا! میاد؟ من کار چه به کادو تو وجود با نگفتم. عالمی یهدیه ترینبزرگ کنی،می ناز و زنیمی

 .کنممی نگاه هاشچشم به. رسهمی ذهنم به فکری
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  بیرون؟ بریم داری فرصت فردا -
 کجا؟ -
 .اندازممی متعجبش صورت به نگاهینیم. کنممی خشک رو خیسم هایمو حوله، کاله با
 .نپرس -

 .دوزهمی نگاهم به رو مشکیش هایتیله مکث، لحظاتی از بعد. کنهمی تردید
 . قبوله اشهب -
 . داره فاصله کمیه چون شو؛ بلند زود صبح فردا -
 .ندیدمش مهمونی تو کجاست؟ کیاچهر راستی. منتظرتم وقت اول صبح -
. بشه تموم زودتر هرچی داره عجله هم طرفی یه از. میده انجام رو مطبش سازیآماده ایکار داره وقتیه چند -
 .وایمیسته اکارگر سر باال میره شب تا صبح از همین خاطربه
 ! بمونه بابات خاطربه کردممی فکر -

 و میشه باز در. شیممی خیره در به زمانهم دو هر. گیرهمی ازم رو دادن جواب فرصت و خوره می در به ایتقه
 .بندهمی نقش چهارچوبش توی کیانمهر خندان صورت

 ! گزیدید خلوتی عجب -
  داره؟ ارتباطی شما به -
 !گفتیدمی چی ببینم میرممی فضولی از دارم فقط نه -

 . میشه خیره اطراف به خیالیبی با و زنهمی گره هم دور رو هاشدست ماندانا
  برید؟ بیرون اتاقم از خوایدنمی -

 .میشن خیره من به تعجب با دو هر
 ! کنم؟ عوض لباس هاشما جلوی ندارید که انتظار -

*** 
 یصفحه به چشمم. کنممی بلند کردنش خاموش برای رو دستم. بپرم خواب از میشه باعث گوشی زنگ صدای
 دستی! بشم بیدار خواب از ترزود باید امروز رفت،می یادم داشت. گوشیه آالرم نیست، زنگ صدای. افتهمی گوشی

 کمد طرفبه و شورممی رو صورتم و دست. میشم بلند تخت روی از بلند آهی با و کشممی مکردهپف صورت به
 ست جین شلوار با و دارمبرمی رو سبزم شرتتی. بپوشم رسمی نیست نیازی امروز برای. کنممی حرکت هاملباس

 . بندممی دستم مچ روی و میارم درش جعبه از ارادهبی. افتهمی ماندانا اهدایی ساعت یجعبه به نگاهم. کنممی
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 رسوای وگرنه خوابه؛ هنوز کیانمهر خوشبختانه و ستجمعه امروز. کشونهمی آشپزخونه طرفبه رو من گشنگی حس
 سمتمبه قدم چند و میاد کنار قلقل حال در سماور جلوی از. میشه ورودم یمتوجه خانممریم. کردمی وعاممخاص
 .دارهبرمی

  پوشیدین؟ لباس رینمی جایی شدین؟ بیدار آقا اِ -
 . بیرون برم خواممی -
 .بخوری صبحانه بریزم چایی برات پس بیا -

 .افتهمی شده، کار سفیدش چوب روی که سلطنتی هاینقش و هاطرح به نگاهم و نشینممی میز سر
  بگیری؟ قرص یه برام راه سر تونیمی میای داری غروب مادر -
  خوای؟می قرصی چه! نه که چرا آره -
 .بگیر زحمتبی نوشتم برگه روی برات رو اسمش آقا -

 دوندگی به شروع زود صبح از آوردن در نون خاطربه فقط مردم ما انگار! خلوته جاهمه جمعه هایصبح چقدر
 خرج بتونیم ماه آخر بلکه خریم،می جون به رو ترافیک سختی و ریممی شهر سر اون به شهر سر این از کنیم،می

 درصد یه که جمعه روز صبح همین مثل. کنیمنمی زندگی خودمون خواست برای وگرنه بیاریم؛ در رو زندگیمون
 چند. زنممی ماندانا گوشی به زنگیتک و کنممی توقف شونخونه در جلوی. نداره جمعیت عادی روز هایآدم

 و بلند سالم خنده با و کنهمی حرکت ماشین طرفبه قبراق و سرحال ماندانا. میشه باز شونخونه در بعد یدقیقه
 .میده تحویلم داریکش

 !خیربه عالی صبح خانم، سالم -
 . خیربه هم شما خوانخروس صبح! آقا مرسی -

 هایچشم این عجیب و آلودهخواب هم هنوز ماندانا. میاد در حرکت به ماشین و میدم فشار گاز روی رو پام
 میشه بیدار که وقتی اما پیداست؛ نگاهش عمق در ایکودکانه معصومیت. کنهمی بازی آدم روح با شمخمورشده

 روی رو مدیگه دست و کنممی کنترل رو فرمون دست یه با. میده نوازچشم و محض زیبایی یه به فقط رو جاش
 تابلو به اول و میشه جاجابه کمیه. کنهمی جلب خودش به رو ماندانا توجه «آمدید خوش» تابلوی. ذارممی مچونه
 .میشه خیره رخمنیم به تعجب با بعد و کنهمی نگاه

  روستا؟ اومدیم چرا -
 .برسیم تا نپرس چیزی ولی خاص؛ جای یه ببرمت خواممی -

 با که بینممی رو هاشچشم. کنهمی سکوت و زنهمی زیبایی شکرخند. دارهبرمی رخمنیم روی از رو شخیره نگاه
 .میام وجد به نشاطش از. شده خیره روستا طبیعت به شیرینی ـذت*لـ
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 که زمانی تا مخصوصاً برم، بیرون اینجا از خواستنمی دلم وقتهیچ. داشتم دوست رو روستا این طبیعت همیشه -
 و شد خسته داشت کارش محل با که ایفاصله و وآمدرفت از بابا باالخره پیش سال چندین اما بود؛ زنده بزرگپدر

 . کنیم کوچ شهر داخل عمارت به همیشه برای شدیم مجبور
 . موندن روز چند برای فقط ولی میشه؛ تازه آدم روح. زیباست واقعاً اینجا -
  روز؟ چند فقط -

 .چسبهمی هامروز این غریب دل به هاش،چشم نینی توی زده ریشه صداقت عجیب و اندازهمی باال ایشونه
 اینجا. سخته دائم زندگی تصور کردم زندگی شهرنشینی خاص هیاهوی و امکانات توی هاسال که منی برای -

 و استراحت برای رو اوقاتی و کنم زندگی شهر توی میدم ترجیح. خوبه زندگیشون عادتای و خودش مردم برای
  بمونی؟ اینجا شهری زندگی بعد تونیمی خودت تو. بگذرونم اینجا توی تفریح
 تعجب با و کنهمی مکث ایلحظه. زنممی نگاهش حریر به ایگونهنوازش لبخند. گردونهبرمی من طرفبه رو سرش

 : میدم ادامه رو اومده پیش بحث حیرتش به دادن پایان برای. میشه خیره مافسارگسیخته هایچشم به
 تردد و میشه دور کارم محل از فعالً ولی اینجاست؛ کودکیم خاطرات یهمه اومدم، دنیا به اینجا اول از که من -

 . کنهمی سخت رو مروزانه
 چیز به داره دونمنمی. میشه طبیعت غرق دوباره و گردونهبرمی رو روش زنه،می مرمیده هایچشم به شیرینی لبخند

 با ماشین شیم،می نزدیک روستا خاکی جاده به. شده سکوتش باعث طبیعت این دیدن فقط یا کنهمی فکر خاصی
 کنار بلند هایدرخت. بذاره اثر تصمیمم روی ایذره تونهنمی اما کنه؛می طی رو هاسنگالخ شدیدی هایتکون
 هیاهوی جاده، روی الستیک هایچرخ شدن کشیده صدای از غیر به. ایستادن آسمون به رو پرغرور و محکم جاده،

. نشینهمی آدم دل به عجیب اینجا آرامش. رسهمی گوش به پرندگان آواز و طبیعت ناب صدای فقط. نیست مزاحمی
 گنگ و مبهم خاطرات تداعی من برای ولی نفهمه؛ هرگز هم شاید و رسهمی کجا به جاده این دونهنمی ماندانا

 ...و زدممی قدم خلوت این توی هاساعت پیاده پای با که هاییروز. تنهاییمه هایروز
 محضبه ماندانا. کنممی پارک دنج ایگوشه رو ماشین. ذارممی ترمز روی رو پام. شیممی خارج رو ماشین قسمت از

 .میشه خیره آسمون به تنیدهدرهم هایشاخه الیالبه از و کشهمی بلندی هاینفس. میشه پیاده ماشین از توقف
 ! رؤیاییه چه زیباست، اینجا چقدر وای -

 .بندهمی نقش لبم روی ناخواسته لبخندی. میشه سرازیر قلبم به خوبی احساس
. کن نگاه رو قسمت اون. گذروندم درختا این بین جا،همین رو تلخم و شیرین هایلحظه. منه آرامش منبع اینجا -

 . سترودخونه یه دره اون پایین رسه،می دره یه به که داره کوهستانی مسیر یه درختا پشت
 . ببینیم بریم بیا! عالیه وای -
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 . داشتیم آمادگی که وقتی باشه. دوره نسبت به و بریم پیاده باید کوهستانیه، مسیرش. نمیشه امروز ماندانا، نه -
 و میره هادرخت سمت کنه،می حرکت به شروع. ذارهمی نمایش به رو هاشدندون مروارید که زنهمی شیرینی لبخند

 هاییوقت همون تنگیم،دل وقت بودم، که تربچه. کنممی فکر گذروندم، اینجا که هاییلحظه و هاروز تموم به من
 خوندم،می آواز زدم،می داد. شدمی پناهگاهم جاهمین شدم،می لبریز غم از و آوردمی فشار بهم دنیا هایغصه که

 به وادار که نبود کسی تنهایی، و بودم خودم. کردممی گله لطفکم دنیای این از. چرخیدممی خودم دور واردیوانه
! بود نگرفته سخت من به قدراین روزگار کاش. کنه فکر چاره به و بترسه هامکردن دیوونگی از و بکنه بودنم عاقل
 شد؟ روزگار از من نصیب سرنوشت این که بودم کرده کارچی مگه

  کیاراد؟ -
 .کشونهمی ناب حسی و حال به گذشته قعر از رو من لطیفش و موزون صدای

  جانم؟ -
 پایین، اون بریم بیاریم مناسب وسایل دیگه بار یه بود، عالی رفتم جلو حدودی تا زیباست، پاییناش اون خیلی -

 . ببینم رو شرودخونه
 . بانو چشم -

 قدم پرشور کودکی مثل کنارم ماندانا. کنیممی طی رو مسیر طبیعت هایزیبایی در غرق و زنیممی قدم باهم مدتی
 که ستماندانا هایچشم توی عجیبی آرامش. میشه خیره سرتاپاش به قرار،بی و دزدانه من هاینگاه و دارهبرمی

 از. رفته بین از و برگردونده رو من از هاستسال که داره آرامشی همون از ردی. کنهمی خودش غرق رو من
 زیبایی همهاین به پشت و زنممی استارت. گردیمبرمی ماشین طرفبه هم دوشادوش و شیممی خسته رویپیاده

 ماندانا یخونه جهت برخالف و میشم میدون اولین وارد. رسیممی شهر به دقایقی از بعد. کنیممی حرکت به شروع
 نگهبان. ذارممی بوق روی رو دستم. کنهمی زمزمه آهنگ همراه جاده به توجه بدون ماندانا. رونممی رو ماشین
 .میشه جلب اطراف به شتوجه تازه ماندانا. میگه خوشامد سر با و کنهمی باز رو مسیر

  اینجا؟ اومدیم چی برای -
 .اندازممی متعجبش صورت به خندانی نگاه

 . مگشنه -
. گرفته بازی به رو قلبم ش،انداخته گل هایگونه. میشم خیره جذابش و سفید صورت به. میشه گرد هاشچشم
 رو دنجی یدونفره میز. شیممی رستوران وارد باهم نشینه؟دل من هایچشم به همیشه از بیشتر امروز چرا دونمنمی

. نشینهمی پشتش بهاری خندیدل با ماندانا و کشممی بیرون براش رو صندلی احترام ینشونه به. کنیممی انتخاب
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. زنممی گارسون به ایاشاره دست با. کنیممی انتخاب رو غذا هم کمک با و دارمبرمی رو میز روی لیست
 .میشه دور ما از سفارش گرفتن از بعد و میاد طرفمونبه
  بگیری؟ جدی تصمیم اروپا یشعبه برای خواینمی کیاراد -
 .دارم کار خیلی اینجا هنوز من زوده، االن نه -

 .کنهمی باز میز روی و دارهبرمی قرمزرنگی یسفرهدستمال
 . اینجاست شرکت اعتبار و شهرت به بزرگی کمک خودش بشه باز اگه اونجا -
 !نیست وقتش االن -

 . داره کردن مقاومت قصد میده نشون هاشچشم و خورهمی گره هاملب به نگاهش
 ... اما -
 چی؟ اما -

 .اندازهمی گارسون به نگاهی و خورهمی رو حرفش یادامه
 . میارن رو غذا دارن دیگه االن. زنیممی حرف درموردش بعداً. نیست چیزی -

 ماندانا نگاه. کنممی جاجابه دستم توی رو نوشابه لیوان. میشه صرف ماندانا یطنازانه هاینگاه و من آرامش در نهار
 .ستدیگه جایی فکرش اما میشه؛ کشیده دستم به
 کیاراد؟ -
 جانم؟ -

 : کنهمی زمزمه ها،کاهو با بازی حین در و برهمی فرو ساالد ظرف توی رو چنگالش
 .افتادم پدریت یخونواده یاد دیدم رو عموت مهمونی توی دیروز -
  خب؟ -
  داری؟ هم ایدیگه عموی تو -
 .آره -
 :پرسهمی مشتاقانه و کنهمی گرم خاصی مهربانی با رو صداش لحن. شینهمی نگاهش به تردید کمیه
  نیست؟ ازش ردی هیچ چرا کجاست؟ خب -
  گردی؟می ردش دنبال -

 . کنهمی صاف رو بندشدست و میشه جابهجا صندلیش روی. خورهمی جا کمیه کنممی حس
 نیست؟ چرا بدونم خواستممی. شنیدم درموردش جایی فقط نه -

 .میدم نشون تفاوتبی رو خودم. دارمبرمی معذبش صورت روی از رو تیزم نگاه
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 .باخبریم ازش هم ما هات،شنیده حد همون در -
*** 
 روی ماندانا گذری نگاه مدت چند هر. بندممی رو کمربندم. کنیممی حرکت و زنممی استارت. شیممی ماشین سوار
 داره خاصی کردار و رفتار گفتار،. رازآلوده و عجیب دختری. کنم کشفش تونستممی کاش. کنممی حس رو رخمنیم
 . آگاهه اکثرشون به و داره بیشتری دقت پیرامونش مسائل به نسبت. ندیدم دختری هر توی که
 کنممی فکر گاهی کنن،می عبور کنارم از سرعت با کتحر حال در هایماشین. اندازممی عقب به نگاهی آینه از

 پژوی یه به چشمم. کشممی فرمون روی دستی. خبربی ماجرا از و ایستادم پیست وسط که منم فقط و ستمسابقه
 ایفاصله با. بودمش دیده جا یه. آشناست چقدر متالیک رنگمشکی ماشین این. افتهمی دودی تمام رنگمشکی
 . دیدم هم قبالً رو مدلش و ماشین این مطمئنم من. میارم فشار مغزم به. حرکته حال در سرمون پشت زیادً تقریبا
 حرکت حین در. رونممی عمارت طرفبه و رسونممی خونشون به رو ماندانا. میشم کوچه وارد و زنممی راهنما
 .نیست ماشین اون از خبری اندازم،می سر پشت به آینه از دقیق نگاهی

 هول با و بازهنیمه در. میرم عمارت در سمتبه آروم هاییقدم با و میشم پیاده. کنممی متوقف رو ماشین حیاط توی
 . میشه باز کوچیکی دادن
 ذارهنمی کنجکاوی اما میرم؛ باال هاپله از! نیست خونه کسی هم شاید. کنهنمی وآمدرفت کسی سکوته، غرق جاهمه

 گوش به صدایی محض، سکوت جز. میشم جواب منتظر و زنممی رو کیاچهر اتاق در قبلش پس برم، خودم اتاق به
. رفته بیرون حتماً نیست، خبری اندازم،می داخل به نگاهی. میشه باز در و کشممی پایین رو در یدستگیره. رسهنمی

 از خبری. ببندنش رفته یادشون شاید بود؟ باز چرا در اما! نیست کسهیچ کنم،می سرکشی هم هااتاق یبقیه به
 که کنممی پرتاب و خارج تن از حرکت یه با رو شرتمتی. ذارممی خودم اتاق داخل به قدم! نبود هم الهام و مریم
 .میاره جا رو حالم ایدقیقه یه دوش. کنممی باز رو آب دوش. میرم حموم طرفبه. افتهمی تخت روی
 آب ایقطره. میشم کار به مشغول حوله، برداشتن بدون و نمیدم هدر رو زمان. کنم بررسی رو هانقشه باید امروز
 از رو نگاهم هم باز. کنممی خشک رو هاممو و دارمبرمی رو سشوار. میشم بلند جا از ناچاربه. ریزهمی هانقشه روی
 .قانون چکش آینه، و شدم فراری یه مثل من. کنهمی خونه صورتم روی تلخی زهرخند خندم،می. دزدممی آینه

 این کی پس درسته، هاطرح اینجا تا هم باز. کنهمی پیدا تالطم فرصت ذهنم و میشه کشیده هانقشه به نگاهم
 کار اتاق به دوباره احتماالً نهایی تأیید از بعد اینقشه هر! کنه؟می پیدا رو هانقشه ریختن هم به فرصت خائن

 کلنگ و برن نظر مورد زمین به کارپیمان و نقشه همراه مجری مهندسین از یکی باالخره تا گردهبرمی مهندسین
 . بشه زده کار شروع
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 پذیرامکان این ولی بده؛ تغییر رو نقشه بتونه نفر یه فاصله این توی اینکه هم اون مونه،می باقی حالت یه فقط
 ! میاره؟ کجا از رو هاامضا و مهر اما خودشه؛ همینه، آره! باشه داشته وجود هم کپی نقشه یه اینکه مگه نیست،

 . اندازهمی من به نگاهی. میاره داخل رو سرش کیانمهر و میاد در صدا به اتاق در
  مهندس؟ هستی -
 بینی؟نمی -

 گفتن برای کنممی حس نگاهش نوع از اما نمیده؛ نشون خاصی حالت صورتش. دارهبرمی قدم طرفمبه و خندهمی
 تعریف براش حرارت با رو خودم هایحدس و نمیدم صحبت یاجازه بهش کنم،می دستیپیش. باشه اومده حرفی

 : میگه که کنممی
 زنیممی سر هاپروژه به خودمون اینکه با ما و فرستنمی اجرا برای رو جعلی هاینقشه دارن اونا میگی تو یعنی -

  بفهمیم؟ نتونستیم هم
 کاریخراب زیاد که زننمی دست رو نقشه از قسمتایی همیشه. نکردن خاصی کار حالتابه اونا کیانمهر، ببین -

 نه هشداره، جور یه شبیه. بشیم متوجه تونیممی نقشه به کردن نگاه بار چند از بعد ما و نمیاره وجود به خاصی
 کنن نابودمون توننمی که زمانی درست نقشه، کردن کاریدست توی زرنگی همهاین با اونا! واقعی کاریخراب
 در اما شد؛ متوجه میشه راحت خیلی که جوری ذارن،می جا به احمقانه و ریز اما واضح اشتباه یه و دارنبرمی دست
 . بشیم اعتباربی کمکم میشن باعث کارشون این با نتیجه در و دقته نیازمند و سخت تشخیصش حال عین
 :میگه و ذارهمی میز روی رو هاشپا. میده لم چیدتشون هم دور دقت با آرزو که هاییمبل روی

 این واقعاً بفهمیم تا بشن تست هاامضا بودن، جعلی نظر از باید. کنیم چک رو اجرایی هاینقشه تموم باید ما -
 از رو اعتبارمون زمان مرور به تا کنن صبر باید چرا باشه درست تو حدس اگه! نه؟ یا باشه درست تونهمی تو حدس

 کنن؟نمی نابودمون جا یه فنی کاریدست یه با چرا دارن دسترسی ما هاینقشه به راحت قدراین اگه! ببرن؟ بین
 .رسهمی بهشون چی وسط این دید باید. اومده ذهنم توی گمان و حدس جور هزار و متعجبم این از هم من -

 هایپا و نشینممی کناریش مبل روی. میشم رد جلوش از و کنممی پرت میز روی از رو هاشپا لگد با. میرم ترجلو
 :میگه که کنممی دراز رو امروزم هایدودندگی از خسته

 ! عجیبه خیلی هست که چی هر. دونمنمی -
  بکنه؟ کاری همچین تونهمی کی هابچه توی نظرت به کیانمهر -

 .کنهمی شچونه ستون رو دستش و کشهمی بلندی نفس
 . دارن دسترسی هانقشه به همه هابچه. تونهمی هرکسی! آخه؟ بگم چی -
  یادته؟ پدرام آخر حرفای اون -
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 دستم دو. ایستممی کیانمهر مقابل درست و میرم راه اتاق چوب طرح هایسرامیک روی قدم چند. میشم بلند جا از
 از رو راحتیش حس فاصله، شدن کم از. میشم خیره سرگردونش هایپلک به و ذارممی صندلیش هایکناره روی رو

 با میاره، باال رو دستش. گردهمی حدقه توی من، بدون دیدن ایذره دنبال به هاشچشم مردمک و میده دست
 :کنهمی زمزمه و میده هل عقب به رو من فشار کمیه
  میالد؟ و نیازی خانم درمورد -
 .آره -
  دوتاست؟ این کار میگی یعنی -

 .گردمبرمی خودم سرجای و ایستممی صاف
 از غیر به باشه؟ مسلط هم کاری قسمت دو هر به و باهوش قدراین تونهمی کی اونا جز ولی نیست؛ کردنی باور -

 و باشن آگاه کار زیروبم تموم به و کنن جعل هم رو ما هایامضا حتی بتونن که کردن کار ما با قدراون دو هر اینکه
 .بدونن رو تعویضش و نقشه شدن اجرایی زمان حتی

 . سخته باورش آخه -
 کردن اعتماد جای دنیا این کنه باور داداشم صاف دل که بگم چی اما کرده؛ خونه برادرم یصادقانه نگاه توی تردید
 !نیست

 . کرد اعتماد نمیشه آدما ظاهر به -
 ...آخه ولی -
 .میشم خیره اتاق دارطرح و شده بریگچ سقف به و کنممی سرم گاهتکیه رو دستم دو
 شاید اصالً. کنیم بررسی و ببینیم رسیدن اجرا به مدت این توی که رو هایینقشه تموم باید فردا از. نداره اگر و اما -

 . بدیم کارشناس دست نبودنش یا بودن جعلی تشخیص برای بشه الزم
 . موافقم آره -

 .بندهمی نقش نگاهم جلوی دندونش آخرین تا که کشهمی بلندی یخمیازه و میشه بلند
 . کنیم بررسی اتاقم توی بیار رو هانقشه صبح سر فردا -
 .میشه خشک در یدستگیره روی دستش و گردهبرمی سرعتبه
  صبح؟ خود -

 .خندهمی و کنهمی حس رو اندرسفیهمعاقل نگاه سنگینی
 .دربیام هپروت از تا کشهمی طول ساعت دو صبح من. شو خیالبی رو مورد یه این ما جان -
  معتادی؟ مگه -
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 . ریخته هم به خوابم برنامه دادم، انجام رو تو ایکار صبح سر از که هم دیروز. میاد خوابم! چیه معتاد -
 .دادی انجام رو من کارای شرکت بیرون رفتی عمرت تو بار یه -

 .میده تکیه اتاقم براق سفید در به و خندهمی ـینه*سـبهدست
 .خوردیمی ساندیس باید زندون گوشه االن نبودم من اگه هم همون -
  چرا؟ ساندیس -
  امروز؟ رفتید هاکجا ماندانا با حاال. آوردممی برات مالقات موقع چون -

 دستی. کنهمی نفوذ عضالتش بین موذی دردی و میشه منقبض رگش. گردونمبرمی درجه ۱۸۰ شعاع به رو گردنم
 .کنممی دادن ماساژ به شروع آرومیبه و کشممی روش

  دونی؟می کجا از تو -
 . گفتی چی بهش شنیدم در پشت کشیدم،می رو کشیکتون داشتم دیشب! بزنه؟ رو مخت ذارممی کردی فکر -
 تو؟ کشینمی خجالت -
 :میگه رسونهمی غیظ مرز به رو حرصم که لبخندی و تفاوتیبی با
 شیطان این شر از کردممی عمل برادریم یوظیفه به داشتم. نیست استخاره هیچ حاجت خیر کار در چی؟ واسه نه -

 ... رجیم
 .میشم خارج اتاق از محکم هاییگام با و میشم بلند جا از. کشممی عمیقی نفس

 *** 
 فرصت شد باعث عجله صبح. میدم قرار مقابلم رو چایی لیوان و زنممی کنار رو هانقشه. کنممی محکم رو کراواتم

 چقدر هر. شدم بررسی به مشغول و رسوندم شرکت به رو خودم کیانمهر از قبل. بدم دست از رو خوردن صبحونه
 انجام خاصی کار هنوز عمالً. ترهکارکشته ما از ماجراست این پشت که شخصی کنممی احساس گذرهمی بیشتر
 خوبی بوی برخورد این. کنهمی نگران رو من بیشتر این و میدن انجام رویت قابل و جزئی کاریدست فقط نداده
 . دارن سر زیر بیشتر هدفی. نمیده

 داخلی یشماره. دارمبرمی رو میز روی تلفن. کنهمی پاره رو افکارم مشوش یرشته لیوان، به قاشق برخورد صدای
 .میشه باز شدت با اتاقم در که نخورده اول بوق هنوز. میشم وصل منشی به مستقیم. زنممی رو
 . عشقم خیربه صبحت -

 .گیرممی ازش رو واکنشی هر فرصت و ذارممی سرجاش رو گوشی. اندازممی خندونش یچهره به گذرایی نگاه
 . بشیم کاربهدست باید بیار، رو هانقشه اون سریع برو -
 نه؟ یا کنم تمرکز بتونم باید نه؟ یا کنم کار باشم داشته جون باید. میاد خوابم من ولی. االن باشه -
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 .اندازممی بهش چپی نگاه کالفه
  نخوابیدی؟ دیشب تو مگه -
 ! ذارنمی دخترا این مگه! نه -

 : میده ادامه توجهبی و کنهمی حس رو تفاوتیمبی. کنممی نگاهش زیرچشمی. برممی دهان به رو چایی
 .بمونم تنها نباید که من رفت، دیدی وقت یه درمیاره بازی داره ملیح -
 . بیار رو هانقشه برو -

 .دارمبرمی رو تلفن گوشی. میشه خارج اتاق از و کنهمی تند پا سریع که کنممی حواله سمتشبه تندوتیزی نگاه
 . من اتاق بیاد بگید میالد به خانم -

 .کنهمی نگاهم تعجب با احوالپرسی از بعد. میشه وارد میالد و خورهمی در به ایتقه انتظار دقیقه چند از بعد
  اینجایی؟ تو کیاراد -
  چطور؟ -
 .درگیره خودش با و شده خیره صورتم به سردرگم و حیرون. کنممی نگاه متعجبش یچهره به
  شده؟ چیزی -
  نرفتی؟ بیرون شرکت از امروز تو -

 دهنش یگوشه رو انگشتش. میده تکون رو هاشپا و شینهمی صندلی روی. میدم تکون تفاوتیبی با رو سرم
 .کنهمی ترمتحیر رو من و میشه خارج دهنش از نامفهومی هایجمله فکر، در غرق و گذاشته

  ممکنه؟ چطور. بودی اونجا تو مطمئنم من ولی -
 !بودم؟ کجا من -
 از تو که گفت پرسیدم هم منشی از امروز! باشم؟ دیده اشتباهی من میشه مگه. نکن شوخی باهام من جان -

 دیدم؟ اشتباهی من یعنی بود؟ کی دیدم من که اونی پس نرفتی؛ بیرون شرکت
 .میدم لَم صندلی روی و کنممی نگاهش تعجب با. درنمیارم سر چیزی هاشحرف از
  شده؟ چیزی. شاهدن هم کیانمهر و منشی. بودم شرکت صبح از امروز من -

 : کنهمی زمزمه حیرت، از باز دهانی با و میده تکون سری سردرگم
 ! هیچی نه -

 : کنممی بیانش سریع نکردم فراموش تا و افتممی داشتم باهاش که کاری یاد
  برنخوردیم؟ مشکلی به جدیداً چطوره اوضاع کن تعریف میالد خب -
 .میرن پیش احتیاط با دارن و شده جمع حواسشون هم اونا گویا. بهتره اوضاع روزهسه-دو این -
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 .کنممی استفاده مچونه برای نمایشی ستونی عنوانبه ازشون و زنممی گره هم توی رو دستم
  کنیم؟ پیداش افتادیم صرافت به ما فهمیده هست کسی هر پس -
 . زد حرفی نمیشه دقیقاً ولی! شاید -

 :پرسممی بحث موضوع شدن عوض برای میدم تکون سری
  خوبه؟ خبر؟ چه ساراخانم از راستی -
 لطفکم ما به نسبت کیاراد گفتمی داشت. بود خیرت ذکر دیروز اتفاقاً. رسونهمی سالم خوبه هم سارا. ممنون -

 . زنهنمی سر بهمون دیگه شده،
 نتونستم بود زیاد درگیریام مدت این دونیمی که خودت. مونهمی منداشته خواهر عین ساراخانم! چیه حرفا این نه -

 .حتماً بیاد پیش مناسب فرصت شاءاهللان. بزنم سر بهتون
 میالد با و بندهمی رو در پا با. میشه وارد نقشه از پر هاییدست با کیانمهر و میشه باز اتاق در حین همین در

 و گردهبرمی میالد سمتبه خنده با. میده قرار میزم روی رو هانقشه و هافایل میاد، من طرفبه. کنهمی احوالپرسی
 رو دستم و کشممی ایکالفه آه کنم،می نگاه شده تلنبار هایبرگه و دفاتر به. میشه زدن حرف یادامه مشغول

 . ذارممی هامچشم روی
 کار از زیادی زمان هنوز و نشسته من راست سمت کیانمهر. کنیممی هانقشه بررسی به شروع میالد رفتن از بعد

 کیانمهر که کنهمی سالم هردومون به. میشه وارد معروفی خانم بندش پشت و میاد در صدا به در دوباره که نگذشته
 :میگه معروفی خانم به رو ایدررفته بناگوش تا نیش با
  چطور؟ داداشا خوبن؟ بابا مامان شما؟ احوال الهام بانو خوبید -

 .زنهمی ایزیبنده لبخند معروفی خانم
 . خوبن همه مهندس آقای مرسی -
 . کیانمهر بزن صدا راحت میگی؟ چیه مهندس آقای! دختر؟ بگم تو به من بار چند آخه -
 دور کیانمهر تیزبین نگاه از که کنهمی بازی مانتوش هایدکمه با دستپاچه و اندازهمی پایین رو سرش خجالت با

 .مونهنمی
 ! رفیقیم باهم همه اینجا بابا، باش راحت -

 با و کنممی قفل هم توی رو هامدست. میشم جاجابه جلو به کمیه. پرهمی باال هامابرو. کشممی نفس پرحرص
 .اندازممی معروفی خانم هایچشم به گذرایی نگاه مقتدر، و سرد صورتی

 .بفرمایید رو کارتون خانم -
 : کنهمی زمزمه سرعتبه و اندازهمی پایین رو سرش. میره کنار هاشلب روی از لبخند
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 خوانمی. بیارید تشریف کشینقشه اتاق به لحظه چند خدمتتون بگم گفتن نیازی خانم! مهندس آقای ببخشید -
 . بدونن نقشه طراحی به راجع رو ذهنیتون آلایده

 :میگه من به رو و ذاره می شچونه زیر رو دستش. گیرهمی معروفی خانم از رو نگاهش کیانمهر
 ! رساست و شیوا کالمشون چقدر ببین! بهبه -

 رو سرم. میشه خارج و زنهمی نامحسوسی لبخند. کنممی تشکر معروفی خانم به رو و میگم شویی خفه لب زیر
 : میگم ایشدهغلیظ اخم با و گردونمبرمی کیانمهر سمت

  داری؟ کارچی این با دیگه کشی؟نمی خجالت تو -
 . بکنه راحتی احساس خواستم فقط چه؟ تو به -
 .برجت آخر حقوق و دونممی من بزنی حرکتا این از دیگه دفعه! ستخاله خونه مگه -

 :میگه شده گرد هایچشم با و برهمی باال رو هاشدست
 ! داره خرج زندگی خدا به داری؟ کارچی ماه تهِ به داداش -
  تو؟ ونوشخوشـی یا داره خرج زندگی -

 .میده تکون سری
 .گل دخترای! کدومهیچ -

*** 
 طرفمبه سرش. ذارممی اتاق داخل به قدم طمأنینه با و آهسته «بفرمایید» صدای شنیدن از بعد. زنممی در

 .کنهمی اذیتم کمیه بودنش معذب. کنهمی مرتب دست با رو مانتوش و میشه بلند جا از سرعتبه. گردهبرمی
 . باشید راحت بفرمایید -
 . مهردادیان جناب ممنونم -

 سوءاستفاده آدم صمیمت از وجههیچبه دیگران برخالف. اومدمی خوشم گفتارش و کالم متانت همهاین از همیشه
 صداش که کنممی بلند هانقشه برداشتن برای رو دستم. نشینممی کنارش صندلی روی. وقارهبا همیشه و کنهنمی

 :رسهمی گوش به
 نمونه برای رو مدال این زمین ینقشه اساس بر ولی هست؛ نظرتون مد طرحی چه شما دونستننمی دقیقاً هابچه-

 .بیفته جلو کار هم کمیه و ببینید شما که فرستادن
 .شده استفاده درست نحوی به زمین فضای تموم از و شده کار بهتر بقیه از نظرم به. دارمبرمی رو هانقشه از یکی

 . کنن دقت بیشتر اصلی فضای طراحی روی بگید فقط. بهتره بقیه از این -
 . افتممی راه خودم اتاق طرفبه و میشم بلند جا از. اندازهمی پایین رو سرش و میگه چشمی نیازی خانم



 

 

103 

 

  باردمی باران نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی شقایق

 رو هامپا و میدم بدنم به وقوسیکش. میشه یادآور رو خوبی خاطرات ذهنم و کنممی نگاه ماندانا اهدایی ساعت به
 اما رسیده؛ پایان به کاری ساعت و رفتنه وقت کمکم دیگه. گرفته درد هامشونه زیاد کار از امروز. ذارممی میز روی

 مورد این البته که نکردیم برخورد خاصی یا واضح چیز به هانقشه توی مشکوک مورد چند جز بررسی همهاین از
 پیش روز چند رو مشکی پژوی اون من اومد، یادم حاال. میشه زده ذهنم توی ایجرقه ناگهان. نبود انتظار از دور

 اون ولی مونده؛ خاطرم توی بود شده وصل شآینه به که اسکلتی عروسک خاطربه و بودم دیده شرکت در جلوی
 اینه اون از ترمهم اما باشه؛ اتفاق یه فقط شاید دونم،نمی کرد؟می کارچی ما روستای به معطوف یجاده توی روز
 کرده،می تعقیبمون یعنی این. شدم متوجهش اونجا اصل در یعنی! دیدمش هم رستوران از اومدن بیرون از بعد که

 ! رو من هم اون
 حال به فکری باید. خونه یا برم شرکت یا شده کارم مدت چند این. کنیممی حرکت خونه طرفبه کیانمهر همراه به

 ولی نداره؛ مانعی کار بین تفریح گاهیگاه. کنهمی زدهدل و خسته رو آدم تهش بشی کار غرق که زیاد. بکنم خودم
 سوءاستفاده فرصت این از هااون و نباشم شرکت تو نشده، بسته هادزدی این یپرونده هنوز ترسممی هم طرفی از

 . بگذرم هوا و حال شدن عوض و تفریح خیر از باید کرد، نمیشه کاری فعالً پس. کنن
*** 

 خوبی. اندازممی داغ سماور به نگاهی. میرم آشپزخونه به لباس تعویض از بعد و کنممی حرکت خودم اتاق طرفبه
 . داری دسترسی بهش بخوای وقت هر و داره آماده چایی همیشه اینه خانممریم

 هوا هاروز این. زنممی تکیه هانرده به دست به چایی. میرم بالکن طرفبه بزرگ لیوانی چایی یه ریختن از بعد
. کنهمی دگرگون رو آدم حال درخت هایشاخه از آویزون هایمیوه رنگانگی و هاشکوفه عطر. لطیفه عجیب
 بشه ساخته عمارت اینجا اینکه از قبل. داره باغ این قدمت هاسال از نشون خورده، گره هم در سرسبزِ هایدرخت

 با و چیدیممی رو هامیوه رفتیم،می درخت باالی سرخوشی با هابچگی. داشت وجود هاشزیبایی یهمه با باغ این
 اما بگیره؛ رو ما جلوی کردمی سعی ترسید،می ما هایباالرفتن درخت از مامان. کندیممی پوست جاهمون چاقو یه
 از باید. بچشه خودش رو چیدن درخت از میوه ـذت*لـ باید بچه خانم» گفتمی و خندیدمی جوابش در همیشه بابا

 این از رو آلبالو درختای از آویزون هایشاخه روی میوه کردن احساس ـذت*لـ خانم. بکشه سختی بره، باال درخت
 « .نگیر هابچه
 چه. گیرهمی جون خاطرم توی هاقدیم یاد و کنممی جاجابه دستم توی رو چایی لیوان میشم، باغ زیبایی در غرق
 . شد مخفی هادرخت این زیر که هاییراز چه و کردیم هادرخت این زیر که هاییبازیباشکقایم

 : کنهمی زمزمه و دارهبرمی جلو به قدم. بندهمی نقش در قاب توی بابا صورت. میشه باز بالکن در
 !شده هوایی چه بهبه -
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 : میده ادامه که زنممی لبخندی. گردونمبرمی طرفشبه رو سرم
 ... زدیممی حرف جاهمه از. شدیممی وگوگفت مشغول و نشستیممی اینجا ساعتی چند اروز! خیربه مادرت یاد -

 :میده ادامه و زنهمی ـینه*سـبهدست گرفته، صدایی با و کنهمی پیدا شدیدی افت لحنش ناگهان
 این به ولی کندی؛ دل هاشمیوه و باغ این از هم تو اتفاق، اون از بعد. رفت هم من حال و حس رفت، که مادرت -

. کنممی نگاه رو باغ و ایستممی بالکن این روی قدیم یاد به گاهی شبا. نکردم غفلت هاشما از ایذره که خوشمدل
 .میدی انجام رو کار همین هم تو که دونممی

 یمنظره به عمیق نفسی با و میده تکیه نرده روی رو دستش دو. خورهمی رو حرفش. کنممی نگاه بابا به لبخندی با
 و ذارممی روش رو دستم. کنممی حرکت کارم میز صندلی طرفبه. گردمبرمی اتاقم به. کنهمی نگاه باغ سرسبز
 کوتاهش وقتشه دیگه شده، تربلند قبل از. کشممی هاممو بین رو دستم حوصلهبی. کنممی پرت تقریباً رو خودم
 .گیرممی رو ششماره و دارمبرمی رو گوشی. کنم

 !بانو سالم -
 .گیرهمی بازی به نوازشگرانه رو گوشم و پیچهمی گوشی هایسیم وتابپیچ توی ظریفش صدای

 .بیای من با که خواممی فردا بانو؟ هستی -
 کیارادجان؟ کجا -
 .بیا اما نپرس؛ -

. کنممی قطع رو گوشی راحت خیال با من و میگه ایباشه. تصوره قابل برام هم گوشی پشت از لوندیش و خندهمی
 .رسهمی گوش به صدایی اون متعاقب و خورهمی در به ایتقه
 . حاضره شام. بیارید تشریف آقا -
 هامقدم درپیپی ضربات انعکاس به و ذارممی هاسرامیک روی محکم رو پام. میرم هاپله طرفبه و میشم بلند جا از

 دو اتفاق به بابا، و آرزو. کنممی کج خوریغذا میز طرفبه رو راهم ها،پله پایین به رسیدن محضبه. میدم گوش
 بابا که شینممی خودم همیشگی جای سر. کننمی نگاهم ایلحظه برای ورودم با و نشستن میز سر من گرامی برادر

 :پرسهمی کیاچهر به رو و میاد حرف به
  شد؟ تموم مطبت کارای -
 .گیرممی براش افتتاحیه یه دیگه یهفته. شده تموم اشکار بابا آره -

 .خندهمی بلند صدای با کیانمهر
 . ندیده چیزای حق به! الخالقجلل! بگیری؟ افتتاحیه خوایمی مطب واسه -

 .دارهبرمی رو کاهو از تیکه یه چنگال، با و اندازهمی باال رو ابروش تای یه کیاچهر
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 . مشتریه جذب نوین یشیوه این! نکن نظر اظهار نداری، خبر وکارکسب از شما -
 .میده باال سرعتبه رو شنوشابه لیوان کیانمهر

 کنیم؟ پیدا کجا از افتتاحیه واسه مریض همهاین حاال! مریض؟ یا مشتری -
 . کنممی جورش خودم من! نباش نگران -

 من روح فهمننمی و کننمی گستاخی به شروع قرارانهبی افکارم هم باز و میرم خوابم اتاق طرفبه شام از بعد
 . هاستتکرار این از ترخسته
 *** 

 شراننده کنممی سعی عصبانیت با. ایستممی جلویی ماشین قدمی یه توی و میدم فشار ترمز روی شدتبه رو پام
 حرص، با و کشممی بلندی پوف. میشه دور و گیرهمی رو مشکیش پژوی گاز من به توجهبی اما کنم؛ نگاه رو

 تموم محضبه امروز. رونممی ماندانا یخونه طرفبه و زنممی دور چهارراه سر. درمیارم حرکت به دوباره رو ماشین
 بانوی انتظار دقایقی از بعد و کنممی پارک رو ماشین شونخونه در دم. افتادم راه سمت این به شرکت، کار شدن

 .رسونهمی ماشین به رو خودش خرامانخرامان و میاد بیرون در از پوشخاکستری
  ریم؟می کجا! آقاکیاراد خب -
 ! خوب نمایشگاه یه ببرمت خواممی -

 .گرفته جون نگاهم توی که مشکینی درشت هایتیله از کنممی کیف و گردهبرمی طرفمبه نگاهش
  چی؟ نمایشگاه -
 . برم شما چون مهربونی و هنرمند خانم با گرفتم تصمیم هم من. برم دیدن برای که زد زنگ دیروز. دوستمه مال -

 .نشینهمی دلم کنج که زنهمی عمیقی لبخند
 . دارم دوست رو نقاشی تابلوی هاینمایشگاه دیدن خیلی هم من. کردی خوبی کار -
 خونیهم و خوبش هایاخالق. کنهمی مجذوبم که نگاهشه پشت اینهفته معصومیت. کنممی نگاه شچهره به

 زیاد جدیداً چرا دونمنمی. میرم فرو صندلی توی بیشتر و میدم تکون دوطرف به رو سرم. جالبه برام من با افکارش
 حس رفتارش و کالم نگاهش،. شده آرامشم منبع خواستهنا و کنهمی خوب رو حالم دیدنش. کنممی فکر درموردش

 تزریق بهم رو خوبی حس و بکشه بیرون فکریم هایمشغله اوج از رو من تونهمی راحت خیلی. میده بهم خوبی
. نداره وجود ماشین کردنپارک برای جایی و شلوغه تصورم حدِ از بیش. رسیممی نمایشگاه برگزاری محل به. بکنه

 .کنممی نگاه ماندانا به
  ؟کنیم پارک پشتی کوچه بریم -
  کدوم؟ -
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 . باشه خالی داخلش احتماالً. نمایشگاه از بعد یکوچه همین -
 صدای به. کنیممی حرکت نمایشگاه طرفبه هم یشونه به شونه و کنممی پارک رو ماشین. شیممی کوچه وارد

 من از ترجلو ماندانا کنممی صبر و ایستممی نمایشگاه در دم. میدم گوش روپیاده فرشسنگ روی هامکفش برخورد
 یمتوجه که افتهمی فرهاد به چشمم دور از. میشه وارد مشتاقم هایچشم جلوی و زنهمی لبخندی. کنه حرکت

 .رسونهمی ما به رو خودش ایمردونه لبخند با و میشه حضورمون
 افتخار. کنیم زیارت رو شما تونستیم ما باالخره! عجب چه مهندس؟ آقای چطوری! کیارادخان گلم داداش! بهبه -

 !دادید
 :میده ادامه ماندانا به رو موقری، لحن با و میشه کشیده ماندانا سمتبه نگاهش

 .کردید سرافرازمون! بانو اومدید خوش هم شما -
 و هستن نمایشگاهشون سرگرم دوستان که کنیم چه. شماییم یاد به همیشه ما فرهاد؟ چطوری تو! ممنون -

 .نیستیم غافل شما حال از اِال و زیاده، ما کاری هایمشغله
 .اندازممی ماندانا به نگاهینیم
 . من یدخترخاله و عزیز دوست مانداناخانم، خم ایشون -

 : میگه فرهاد به رو و زنهمی زیبایی لبخند ماندانا
 !خوشوقتم آشناییتون از -

 .میره عقب قدم چند و کنهمی بلند تعارف ینشونه به رو دستش فرهاد
 . خدمتتونم در خودم ببینید، رو هاتابلو بیارید تشریف! اومدید خوش خیلی -

 خاصی نظم با هاتابلو دورتادور. کرده انتخاب رو زیبایی و شیک سالن فرهاد. افتهمی اطراف محیط به نگاهم تازه
 به خاصی ابهت و کنهمی ترانگیزروح رو فضا که شده گذاشته کار تابلو هر روی کوچکی هایالمپ و چیده
. کرده نقاشی جذاب و زیبا واقعاً. میده توضیح برامون یکییکی و میفتیم راه تابلو اولین طرفبه باهم. میده هاشتابلو
 دختری تصویر هم گاهی و مختلفه مناطق و هافصل توی طبیعت از تصاویری هاشتابلو. ستالعاده فوق هاشکار
 با مقابلم تابلوی به. هاستتابلو معرفی درحال. دراومده پرواز به مواجش و بلند هایمو و مشخصه پشت از فقط که

 خنده با. میره کنار بعدی تابلوی جلوی از فرهاد. سر پشت از اما ست؛دختره همون تصویر هم باز. کنممی نگاه دقت
 تا کنممی دنبال رو دستش رد و میدم رو لبخندش جواب. کنهمی معرفی به شروع و گیرهمی تابلو طرفبه رو دستش
 طبیعی حد از هامچشم مردمک. میشم حرکتبی و مبهوت. گذرهمی سرم از برق ناگهان. افتهمی تابلو به نگاهم
 این جنگل، این تابلو، نقش این! نداره امکان. گردهمی فرهاد و تابلو بین نگاهم سردرگمی، با و میشه تربزرگ
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 رو مشده حسبی دست. کشهمی تیر سرم ممکنه؟ چطور نه، نه،. پیداست پشتشون فقط که هاییآدم این رودخونه،
 .زنهمی زل مچهره به مات، و گردهبرمی من طرفبه فرهاد سر. میدم ماساژ رو درد محل و میارم باال سختیبه
 کیاراد؟ شده چیزی -

 : پرسممی میاد، بیرون محنجره از زوربه که صدایی با و دادم دست از رو تکلمم قدرت. زنممی زل تابلو به حیرون
 دیدی؟ چطور تو... منظره این... تابلو این -

 : میده جواب و چرخونهمی کاسه توی رو هاشچشم. گیرهمی تعجب رنگ فرهاد نگاه
 مگه؟ شده چی. کشیدم تخیالتم با رو تابلو این من دیدی؟ چی کیاراد؟ شد چی -

 و دارمبرمی عقب به قدمی. میدم تکون طرف دو به رو سرم زدهبهت. دوزممی هاشچشم کنج به رو نگاهم ناباورانه
 : کنممی زمزمه زمخت و دارخش صدایی با
 تخیالت؟ با فقط -
 کیاراد؟ شده چیزی افتاده؟ اتفاقی مگه ولی آره؛ -

 گرشپرسش نگاه و درنمیاره سر چیزی. چرخونهمی تابلو طرفبه رو سرش و اندازهمی ما به نگاهی تعجب با ماندانا
 .دوزهمی من به رو
 افتاده؟ اتفاقی کیاراد؟ -

 یخیره و کنممی بلند رو سرم ماندانا، صدای با. کشیدیمی تصویر به رو تابلو این نباید. شدمی طوریاین نباید
 به آمیزیمصلحت لبخند فرهاد، گستاخ هایچشم جلوی و میدم تکون سری. میشم شزدهحیرت مشکین هایتیله

 .زنممی روش
 دردش تونمنمی دیگه من. برگردیم بیا مانداناجان. شده تربد االن کرد،می درد صبح از سرم. نیست چیزی! نه نه -
 . کنم تحمل رو

 : میده جواب شدههول و نگران صدایی با ماندانا
 .بریم کردم، نگاه اینجا از هم رو اونا که نمونده باقی بیشتر تابلو دوتا -

 .چرخونهمی بینمون رو کنجکاوش نگاه فرهاد
 افتاده؟ اتفاقی چه بشه؟ بهتر سردردت بریزم چایی برات خوایمی زودی؟ این به کجا -
 که اصواتی با و رسونممی هم به رو صوتیم هایتار دارم، دادنشنشون عادی تو سعی که ظاهری و داغون حال با

 : میدم جواب بشه، ادا محکم خواممی
. استروز این خستگی و زیاد کار از احتماالً که کنهمی درد سرم! ببخش! محشره هاتتابلو! قدیمی رفیق ممنونم -

 .کنیممی زحمت رفع ما بدی اجازه اگه
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 .دوزهمی هامچشم به رو ناباورش نگاه فرهاد
 !آوردید تشریف کردید حالمخوش خیلی -
 چیزی که ممنونم ماندانا از. انفجاره به رو سرم. میفتم راه ماشین سمتبه سرعتبه و شیممی خارج نمایشگاه از

 گاهیگـه که کنممی حس رو متعجبش نگاه سنگینی همچنان فقط. دارم احتیاج سکوت به فهمهمی و نمیگه
 حس. ندارم کردنرانندگی قدرت. ذارممی فرمون روی رو سرم. شیممی ماشین سوار. کنهمی شکار رو رخمنیم

 ماشین توی آوریسرسام سکوت. ندارم رو توانش. بدم بهش جوابی تونمنمی ولی کنم؛می درک رو ماندانا نگرانی
 :پرسهمی که کنممی نگاهش بازنیمه هایچشم با. کنممی بلند رو سرم آروم. میشه فرماحکم

 . پریده هم رنگت نگرانم خیلی من. بیمارستان بریم بده؟ حالت شده؟ چت کیاراد؟ -
 . عمارت بریم فقط. فرمون پشت بشین بیا. نه -

 .دارهبرنمی ازم رو نگرانش هایچشم زدنیپلک یاندازه به حتی و کنهمی نگاهم
 داشته؟ سابقه حالتت این هم قبالً شده؟ چیزیت نکنه. بیمارستان بریم اول بیا -
 .نیست چیزی -

 با. میفته اتفاق داره هاحالت همون دوباره و شده سنگین بدنم. دارممی نگه باز رو هامچشم سختیبه. میره گیج سرم
 عوض هم با رو جامون حرفبی. شده خیره من به نگران و مردد که کنممی نگاه ماندانایی به بازمنیمه هایچشم

 .رسهمی گوش به گوشیش قفل بازکردن صدای. بندممی رو هامچشم و میدم تکیه صندلی به رو سرم. کنیممی
 شما به گفتم. نگرانم من. نیست خوب کیاراد حال مقدار یه راستش! شدم مزاحم ببخشید خوبی؟! کیاچهر سالم -

 .بدم خبر
 . کنهمی قطع رو گوشی و «عمارت میام االن! چشم» میده جواب ماندانا اما شنوم؛نمی رو کیاچهر صدای
*** 

 سعی. گیرهمی رو بازوم زیر. میاد طرفمبه دیدنمون با. بینممی ایوون روی منتظر رو کیاچهر که شیممی وارد در از
 :کنممی زمزمه عصبانیت با و زنممی پس رو دستش که کنه مپیاده کنهمی
 !میشم پیاده خودم -

 : میده توضیح ماندانا. میره کنار و نمیگه چیزی
 .شد بد حالش ناگهانی که دوستش نمایشگاه بودیم رفته ما -

 .میده تکون تأسف به سری کیاچهر
 .شده ضعیف کمیه نیست، چیزی! نباش نگران! ماندانا نکنه درد دستت -
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 تکون سری گیجی با ماندانا. فهمیممی خودش و خودم فقط رو شنهفته تمسخر که کنهمی بیان رو شجمله جوری
 .رسونهمی ما به رو خودش و میاد پایین هم کیانمهر که رسیممی هاپله نزدیک. میفته راه دنبالمون و میده

 میدی؟ تحویلم افقی االن دادم، دستت عمودی رو داداشم ماندانا؟ شده؟ چی کیاچهر؟ شده؟ چش کیاراد! خدا یا -
 داری؟امانت رسم اینه

 با ماندانا. نداره اهمیتی براش ایذره اما مونه؛نمی دور نگاهش از که میرم نشونه کیانمهر سمتبه ایغرهچشم
 : میده جواب غمگین ایچهره

 . شد جوریاین یهویی! نکردم کاری من خدا به -
 : پرهمی حرفشون بین کیاچهر

 !همین حاله،بی کمیه کیاراد! داره؟ گناهی چه ماندانا! کیان بسه -
 هنوز. میدم ادامه حرکتم به و زنممی پس رو دستش. بگیره دست توی رو بازوم کنهمی سعی و میاد جلو کیانمهر

. رسیممی اتاقم به. کننمی شلوغش دارن فقط. باشم نداشته رو خودم داشتننگه قدرت که نشدم ناتوان قدراون
 طرفبه رو روش. میده بهم قرص یه فشارخون، گرفتن و معاینه از بعد و درمیاره رو پزشکیش وسایل کیاچهر
 .گردونهبرمی کیانمهر

 .کن پذیرایی ازش پایین ببر رو ماندانا -
 بدم، احوال بین. میشه خارج اتاق از ماندانا همراه به و گردهبرمی عقب به حرفبی کیانمهر که دفعاتیه معدود از

 نسیم پرحرصش، هاینفس. میده قرار بالشتم کنار و میاره جلو رو دستش. دارهبرنمی همیشگیش سماجت از دست
 .کنهمی برخورد سردم صورت به و میشه سوزیآتش اما جونکم
 عین و کردی نابود رو روحت. اعصابه ضعف مال حالتات این یهمه مردک؟ کنیمی خودت با کاریه چه این آخه -

 نگی؟ رو واقعیش دلیل و بدی نشون ضعف قدراین خوایمی کی تا! نیست خیالت
 نفهمیدم هم هنوز و مریضشه نوکر به اربـاب نگاه مثل نگاهش. میشه بلند جا از و کنهمی سکوت لحظه چند

 !من وجورکردنجمع هربار حوصلگیِبی یا ستبرادرانه دلسوزی از گاهشوبیگاه هایقروچهدندون
 .میشه بهتر حالت بشی که بیدار. بخوابی زنممی آمپول دوتا -
 نگاهش که زنممی کنار رو دستش. کنم عوض رو هاملباس تا کنه کمک کنهمی سعی و میاد جلو کالفگی با

 زده رفتنشرکت برای صبح از که رو کراواتی و کشهمی بیرون دستم از رو کتم حوصلگیبی با. میشه خشمگین
 .میشه وتارتیره دنیا کمکم و میشن خمـار معترضم هایچشم. کنهمی باز خشونت با بودم،
*** 
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 به نگاهی چنده؟ ساعت. ستگرفته اتاق فضای. کنم باز رو هامچشم سرعتبه تا میشه باعث اطرافم عجیب سکوت
. شده صبح معلومه تابه،می اتاق به پرده یگوشه از مکث، ایلحظهبی که نوری یباریکه از. اندازممی دورم تا دور

 چطور اصالً بود؟ کشیده رو تابلو اون فرهاد واقعاً. میشم خیره سقف به ایدقیقه چند. دارم سردرد معمول روال طبق
 صندلی روی. میشه نزدیک هاقدم صدای. گردونمبرنمی رو روم و نمیدم حالتم تو تغییری. میشه باز اتاق در ممکنه؟

 شروع آروم. پیچهمی گوشم توی آرومش هاینفس صدای. کنهمی سکوت ایدقیقه چند حرف،بی و نشینهمی کنارم
 :کنهمی زدنحرف به
 ... اما باشی؛ اینا از ترمحکم داشتم انتظار -

 صدای! من االن حال مثل میشه، عاجز بیان و زنهمی سکوت رو حرف بهترین گاهی. ندارم گفتن برای چیزی
 .کنهمی برخورد مغزم تحلیل قوای به ناخواسته و میشه رد شنواییم صوتی دیوار بین از پرغرورش و محکم

 پس کنی؛ زندگی باید تو. بریزی هم به طوراین نباید! باش قوی. ستغیرمنتظره اتفاقای از پر زندگی! پسرم -
 بشی درگیرشون زیاد اگه که نشو محدود اجتماعی خوبای و بد به. نباش افکارت زندان اسیر! کن زندگی قشنگ

 هر یالزمه انسانیت نه، باشی، بدی انسان بتونی که نیست معنی این به حرفم این. برهمی بین از رو خودت فقط
. بردار قدم مسیر این توی و کن درک رو زندگی مفهوم. شو بلند! پسرم. نباش مطلق بدیای و خوبیا اسیر ولی آدمیه؛

 : شاعر قول به. کن عبور هم تو. کردیم عبور گذشته از ما
 بود آرامی شب»

 خود از بپرسم تا ایوان، در روممی
 چه؟ یعنی زندگی
 دست در چایی سینی مادرم

  چید، لبخندی گل
 من به داد اشهدیه

 آنجا آمد آورد، نانی تکه خواهرم
 نشست پاشویه لب

 داد پشتی بر تکیه آورد، شعری دفتر پدرم
  خواند زیبایی شعر

 یقین زیبای آرامش به برد مرا و
 گفتممی خودم با

 جاریست ما در که بزرگیست راز زندگی
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 ماست رفتن و آمدن یفاصله زندگی
 جاریست دنیا رود

 است رود این در کردن تنیآب زندگی
 ایمآمده ورود هنگام به که عریانی همان به رفتن وقت
 گردد؟می چه دنبال به رود این کف در ما دست
 !هیچ

 ماندمی هاخاطره در که نگاهیست وزن زندگی
 داری دل بر که بیهوده حسرت این شاید
 کشت خواهد را تو امید گرمی شعله

 است اکنون همین درک زندگی
 آمد نخواهد که فرداییست همان به رسیدن شوق زندگی

 فردایی در نه و دیروزی در نه تو
 توست بودن از پر امروز ظرف
 کردی دریغش امروز که خنده این شاید

 است امید با همراهی فرصت آخرین
 ماندمی جا به خاک ـینه*سـ در که غریبیست یاد زندگی
 برگ اندیشه در آیه سبزترین زندگی
 رود آرامش در قطره یک دریایی خاطره زندگی
 بذر باور در مزرعه یک شکوفایی حس زندگی
 تُنگ در ماهی اندیشه در دریاست باور زندگی
 عشق یآیینه در است خاک روشن ترجمه زندگی
  هاستنفهمیدن فهم زندگی
 کردیم دریغش که لبخندیست آن شاید زندگی
 سکوت دو میان حیاتست پاک زمزمه زندگی
 ماست رفتن و آمدن خاطره زندگی
 ستتنهایی ما رفتن و آمدن لحظه

 خواهدمی دلم من
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 «.دریابیم را خاطره این قدر
 سپهری سهراب از شعر* 

 لب و میشم خیره شپردغدغه زمردین هایچشم به. گردونمبرمی طرفشبه رو سرم و کشممی عمیقی نفس
 :زنممی
 .ندارم ایچاره که دونممی رو این فقط. دونمنمی محکم، یا مجبورم! نباش نگرانم -
 .نشینهمی صورتش روی باریحسرت لبخند و کشهمی آه
 .بشی بلند جا از تونیمی اما شکنه؛می روحت. حساس حال عین در و بودی قوی همیشه تو -
 سالن طرفبه و گیرممی گرمیآب دوش. میرم حموم به مستقیم و میشم بلند تخت روی از. میره بیرون اتاق از

 توی حسی. دونمنمی فرهاد به رو تابلو اون ربط. نمیده قد جایی به اما درگیره؛ همچنان ذهنم. میفتم راه پایین
 ازش من که میاد سرم به داره چی. بلعهمی و کنهمی سست رو پام و دست خوره مثل و دوونده ریشه وجودم

 :میگه همیشگیش مهربونی با و کنهمی محکم رو سفیدش روسری. میاد طرفمبه دیدنم با خانممریم خبرم؟بی
 ؟شدی بهتر مادر؟ خوبی -

. بندممی رو هامچشم و میدم تکیه مبل تاج به رو سرم. شینممی آرزو مخصوص هایمبل روی و میدم تکون سری
 :رسهمی گوش به کیانمهر صدای که مونممی حالت همون توی ایدقیقه چند

 این آخرش دیدی! نکن؟ وآمدرفت ورپریده یدختره این با نگفتم تو به من شدی؟ بهتر! رفته باد بر برادر بر سالم -
 !گردوند؟ برت چطوری دیدی دادم، تحویل بهش سالم رو تو وگرنه کرد؟ چیزخورت بریدهگیس
 .میدم تکون سری گرفته،خش صدایی با و کالفه. کنمنمی باز رو هامچشم

 .شد بد حالم خودم. نداشت ربطی بیچاره اون به -
 .میشه چی اوضاع ببین نده، گوش من حرف به تو حاال. دیگه کرده چیزخورت میگم همینه -

 فقط هاست،واژه این از فراتر منظورش. کنممی درک بهتر هم خودش از رو هاشحرف مفهوم اما نمیدم؛ رو جوابش
 .گردهبرمی داغ چایی لیوان یه با خانممریم. شوخه هاشحرف قالب

 . کنهمی بهتر رو حالت بخور، نبات و چایی حداقل نیومدی، که سفره سر! مادر بیا -
 رو قرمزش شرتتی. میشه بلند ندارم، زدنحرف یحوصله فهمهمی که کیانمهر و گردهبرمی آشپزخونه سمتبه
 به سرم توی فکری. عمیق آرامش یه. دارم گرفتن آرامش به احتیاج بدجوری. میره آشپزخونه به و میاره کش کمیه

 سفیدرنگ درب که میگه ایبله. زنممی در و میرم بابا اتاق طرفبه. باباست گزینه بهترین. خودشه آره،. درمیاد صدا
. میشه سرازیر وجودم به لبخندش آرامش و کنهمی پیدا تالقی شپدرانه نگاه با هامچشم. کنممی باز رو اتاقش
 هامچشم. کنممی عبور اتاقشون سلطنتی و طالیی وسایل از انبوهی بین از و ذارممی جیبم توی رو هامدست
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 کنجکاو یچهره. برهمی پی دارآینه میز پشت بابا تنهایی به نتیجه،بی اما گرده؛می آرزو از ردی دنبال به اختیاربی
 .کنهمی وادار کردن کار به رو زدنمحرف قوای و برانداز رو مشکینم سرتاپای بابا
 . بیام شرکت تونمنمی امروز من! بابا -

 .بندهمی رو دستش توی کتاب و دارهبرمی رو شمطالعه عینک
 .بیای باید. نه -
 

 .است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این
www.negahdl.com 

 
 ... بابا اما -

 :میده ادامه عمیق نگاهی با و کنهمی قطع رو حرفم
 !بندازی تعویق به رو شرکت کار چیزی هر برای نمیشه -

 ذارممی جیبم توی رو هامدست. کشونممی مقتدرش هایچشم به رو مستأصلم نگاه و میاد بیرون گلوم بین از آهی
 .گیرممی ضرب زمین روی پا با و
 باشه؟ شرکت کارای به حواستون من نبود تو میشه اما بابا؛ بیام تونمنمی واقعاً امروز من -

 .میشه کالمش چاشنی تعجب کمیه و اندازهمی پایین رو سرم منه، نافرمانی از ناشی که تیزش نگاه سنگینی
 چیه؟ منظورت -

 .ببینه کنترل تحت رو موضوع و نشه چیزی نگران تا تفاوتمبی بدم نشون باید. کشممی عمیقی نفس
 میشه؟ خوردیم، مشکل به هانقشه توی کمیه -
 !باباجان میشه که معلومه -

 قدم کیانمهری طرفبه و میشم سرازیر هاپله از آهسته. میرم بیرون در از راحت، خیالی با و زنهمی گرمی لبخند
 .کنهمی نزدیک دهان به رو چاییش و خوردنه صبحانه مشغول هنوز که دارمبرمی

. دونهنمی اخیر اتفاقات درباره زیادی چیز فعالً بابا اینکه فقط. باشه چیزهمه به حواست. نمیام شرکت امروز من -
 !کن جمع رو حواست

 :کنهمی زمزمه خیالیبی با و گردهبرمی طرفمبه
 .هست چیزهمه به حواسم! تخت خیالت! عشقم جونم -

 :کنممی زمزمه بستن، حین در و کوبممی ششیشه روی رو افتاده ایگوشه که مربایی قوطی در عصبی
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 !باش مواظب امروز من جان. ندارم اعصاب کیان -
 .میشه کشیده دستم حرکات به اندرسفیهشعاقل نگاه

 یاغی؟ داری مرض مگه. نبند هم رو قوطی در. کن اعصاب تمدد راحت خیال با! چشم -
*** 
 سر باید. کنم صبر این از بیشتر تونمنمی. شده خشک زبونم و طاق طاقتم. کوبممی در به رو مشدهمشت دست

 .دربیارم
 بفرمایید؟ بله، -
 .کن باز منم، -

 هم روی رو هامدندون حرص با. کنممی حس آیفون پشت همین از رو هاشنفس تردید و کنهمی مکث ایلحظه
 :غرممی و سابممی
 !المصب کن باز دِ -

 به ممکنه لحظه هر که آروم نگاهی با. کننمی باز رو در فهمیدنم نیاز پرِ هایدست و میشه باز تیکی صدای با درب
 حیاطشون قدیمی هایموزاییک و کوچیک حوض کنار از. میفتم راه شخونه طرفبه بشه، بدل گیردامن طوفانی

 .گیرهمی جا درب پشت الغرش و قامت بلند اندام و میشه باز خونه در. کنممی عبور
 عمویی؟ چطوری! کیارادخان! بهبه -
 .کنار برو -
 راه شونخونه قرمز قالی روی. کشهمی کنار درب چهارچوب از رو خودش و میشه خیره نگاهم خشمِ به تعجب با

 هم پرتفکر مغز عنانیبی این. داشتیم قالی رنگی و قرمز هایگل همین میون هم با که خاطراتی میشه مرور و میرم
 قرار سرمپشت که فرهاد. گردمبرمی ناگهان و گیرممی قرار مبل کنار درست. میرم جلوتر. شده برام جدیدی دردسر
 .کنهمی نگاهم حیرت با و خورهمی تکون جا از کمیه ناگهانیم گردش این از بود، گرفته

 شده؟ چیزی -
 چند؟ -

 .ریزهمی بیرون ایشقهوه هایچشم مردمک پس از و کشهمی فریاد رو تعجب نگاهش
 چند؟ چی -
 !تابلو اون قیمت -

 :میگه و میاره باال تعارف ینشانه به رو دستش. کنهمی حرکت مبل سمتبه و گیرهمی فاصله ازم
 !چته ببینم بزن حرف بعد. بیارم برات چیزی اینوشیدنی یه! بشین بفرما اول -
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 .کشممی پیشونیم روی رو دستم و نشینممی مبل روی کالفه
 فروشی؟می چند رو تابلو اون! فرهاد کن بس -

 .اندازهمی باال ابرویی و زنهمی مستبدم و خشن لحن نوع به آمیزیطعنه لبخند
 !دیروز همون. فروختم -

 .گیرهمی رو فرهاد دامن رعدش و میشه پا به طوفانم ملتهب
 ها؟ طرفی؟ کی با کردی فکر! لعنتی نگو چرند -

 .برهمی باال رو صداش من از تبعیت به و میشه بلند
 !کنیمی بولدرم اولدرم و انداختی تکله پس رو صدات که نیست جونتبابایی اون عمارت اینجا چته؟! هوی -

 .زنممی نگاهش به رو خشمم تیر و دارمبرمی طرفشبه رو پرغیظم هایقدم
 ...پول خاطر واسه و وصله چندرغازی به که رو صدایی ببر -

 ...هم خودم که وقتی بزنم زخم نیستم حدی در من. خورممی رو حرفم
 :کنممی زمزمه جگرسوزم، یدیرینه خشم پس از و میدم فشار هم روی رو هامپلک و کنممی جمع رو ذهنم

 .نزن اضافیم حرف و بیار برام رو تابلو. نیست وقتش االن! فرهاد نگیر پیش دست من برای -
 .زنهمی م ـینه*سـ یقفسه به وارتهدید رو شاشاره انگشت و میاد ترجلو

 اتاقا تموم نداری باور. ندارم بهش دسترسی االن و فروختم رو تابلو اون واقعاً من. گفتم بهت هم اول! کیاراد ببین -
 .بگرد رو نمایشگاه اون حتی و

 :کنممی زمزمه و زنممی انکارش به ایبرنده ریشخند
 فروختی؟ چند -
 !کنی پرداختش تونینمی هرگز تو که قیمتی به -

 دارشطعنه اما آروم نگاه پشت که حرفی از ریزممی فرو. درهمی رو پراضطرابم قلب وسط و میشه تیغی شطعنه
 سمتبه پرگاز و زنممی رو ماشین استارت. کنممی حرکت و کوبممی سرم پشت رو شخونه در عصبی. بسته نقش
 صورتم کنار و میدم تکیه در به رو دستم. برسم کجا به قراره دونمنمی هم خودم که افتممی راه انتهابی ایجاده

 اصرار دیگه که معنیه این به. داره ندونستن و کاریپنهان در سعی شدت این به آدمی وقتی همیشه. کنممی مشت
. زدمی نهایتبی به ایطعنه امروز فرهاد انکار. نشینهمی لبم به پوزخندی. غرور شکستن و کردنه خم سر مقابلش در

 شهر خروجی اولین به. افتهمی جاده به نگاهم. بشم عمل وارد ایدیگه طریق از باید. نبود من پافشاری جای دیگه
 گیرنمی پا لحظه یه توی اتفاقات همیشه. خاطراته از پر من برای اینجا دیدن. میشم خاکی یجاده وارد و رسممی

. هستن هارؤیا ینیالوده دنیای تصورات یا افتادن اتفاق واقعاً کنی تعجب که ببندن نقش ذهنت تو توننمی جوری و
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 مقصد به و کنممی عبور هاسنگالخ روی از. میفتم راه همیشگیم خلوتگاه طرف به و کنممی پارک رو ماشین
 عبور تأمل بدون که هاییآب جاریه، رودخونه. میشم خیره رومبهرو بکر طبیعت به و کشممی عمیقی نفس. رسممی
 روی رو مخسته تن و بگیره آروم تا رودخونه کنار آوردم رو مریخته هم به اعصاب که ایخسته من این و کننمی
 دورش رو هامدست و کنممی خم رو هامزانو. کنه سرد رو درونم آتیش هاگِل خیسی بلکه نشوندم، کنارش هایگِل

 آب هنجارشکن عبور و جنگل سکوت صدای به رو هامگوش و ذارممی هامزانو روی رو سرم. زنممی حلقه
. بره تابلو اون سمت ذهنم خوامنمی. کنممی خأل احساس بودن، پر عین در که هاییهروز اون از امروز. سپارممی

 خسته نشستن از میشه؟ مگه ولی نداره؛ ایدیگه چیز حالم شدن بد جز تهش که بره هاییجا به ذهنم خوامنمی
 طرفبه ناچاراً و برهمی رو امونم هامپا زقزق باالخره روی،پیاده هاساعت از بعد. کنممی زدنقدم به شروع و میشم

 رو ماشین لحظاتی، از بعد و زنممی گره فرمون دور رو دستم. زنممی تکیه صندلی پشتی به آروم. گردمبرمی ماشین
 .درمیارم حرکت به
 .میاد بیرون آشپزخونه از خانممریم که کنمنمی حرکت بیشتر قدم چند. میشم عمارت وارد سروصدابی
 . دارن فوری کار. بزنید زنگ بهشون حتماً بگم اومدی، گفتن باباتون! سالمت سرت! اومدی؟ آقا -
 . زنممی زنگ االن -

 گوشی توی بابا صدای بوق، چندتا از بعد. کنممی گیریشماره میرم، باال هاپله از که همچنان و درمیارم رو گوشیم
 : پیچهمی
 . ببینه خوادمی رو هابچه. اینجا بیا. نیست راه به رو اصالً وضعیتش. شد بد آرزو مادر حال امروز! پسرم سالم -

 .تکونممی دست با رو شلوارم یگرفتهکخا یگوشه و خارونممی رو سرم
 .ندارم حوصله امشب. بابا نمیام من -

 *** 
 رو مخسته هایقدم. میشه باز تیکی صدای با قدیمی، ایقهوه درب چندثانیه از بعد. ذارممی زنگ روی رو دستم
 وارد صدابی. دوزممی ویالییش یخونه ورودی در به رو مکالفه نگاه. دارمبرمی درخت پر حیاط هایموزاییک روی

 با خانمش و آرزو برادر. شلوغه اینجا کردممی فکر که چیزی از بیشتر. کنممی علیک و سالم همه با و میشم
 .گردونمبرمی طرفشبه رو سرم آقاجمشید صدای با. هستن هم هاشونبچه

  چطوره؟ شما احوال کیاراد؟ خوبی -
  هستین؟ خوب شما! ممنون -
 !پسر مرسی -

 .کنهمی زدنحرف به شروع آرزو مادر که نشده تموم ما هایحرف هنوز
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 بیاین برادرات و تو بشه، زده زنگ بلکه شد خشک در به چشمام پیرزن من. زنیمی سر ما به کم! مادر کیارادجان، -
  بیارتتون؟ زوربه بزنه، زنگ پدرتون بگم باید حتماً. کنید دوری ما از همهاین مادر نیست خوب. داخل

 . میایم دیدنتون حتماً بشه وقت. گرفتارم خیلی کنید باور. دارین اختیار! مادر نه -
 باالخره و نداد بهم هم رو تنهایی شب یه یاجازه بابا. بشم ملحق هاجوون جمع به تا زنهمی صدام کیانمهر

. کشوند جمع این به رو من بابا و شدم میدون این ثابت یبازنده پسری، و پدر نابرابر جنگ این میون از ناخواسته
. افتممی راه نشستن، پذیرایی هایمبل دور که هابچه طرفبه و میشم بلند جا از میلبی. کشممی صداداری پوف

 جای به اشاره با و اندازهمی اسپرتم سرتاپای به کلی نگاهی کیانمهر. کننمی باز جا دیدنم با که رسممی نزدیکشون
 : میگه کنارش خالی

 ! مزخرفتم تیپ و خودت تنگدل که داداشم بشین بیا -
 رو دستش. اندازهمی پوشیدم روش که سبزی شرتتی و مشکی لی شلوار به نگاهی و کنهمی ایخندهتک کیاچهر

 : میگه کنایه با کیانمهر، به رو و ذارهمی ایشسرمه کت با رنگهم شلوار روی
 !دادیمی جون فراغ غم از داشتی. آره -

 : میده جواب و گیرهبرمی در رو کیاچهر بلندقامت تمامیت کیانمهر، اندرسفیهعاقل نگاه
! ترکیدمی داشت دلم شلغم، این جان به ولی میده؛ نشون خنده با رو درونش غم داداش، کنهنمی گریه که مرد -

 !بود خون
 .دوزهمی کیانمهر به رو ناباورش نگاه و خندهمی کیاچهر

 ! گرفتیمت وسط از زوربه نفریسه! ماشاءاهلل آره -
  چی؟ وسط -

  :میده جواب منتظرم، نگاه دیدن با. کنهمی قفل هم توی رو هاشدست و گردهبرمی طرفمبه کیاچهر سر
 . رفت رو از تا زد تشر یه بابا آخرش! کردمی رقصی چه دونینمی -

 : میگه سرعت با کیاچهر به رو ماندانا
 . نگیرید سخت بهش قدراین. گرفتیم انرژی همه بود، خوب خیلی اتفاقاً -

 .کنهمی تشویق رو ماندانا محکم، و گیرهمی دست توی رو کالم یرشته کیانمهر
 دوست زندگیم اول از من چیه؟ دونیدمی اصالً. بشه باجناقم داداشم ندارم مشکلی من دیگه حاال! آفرین! ماندانا -

 . بشم باجناق داداشام با که بگیرم زن جوری داشتم
 ایجمله لب زیر و کنهمی نگاه امشب پوشمشکی کیانمهر به غلیظ اخمی با و میشه قرمز پره،می رنگش نازگل
 : میگه نچنچ با و کشهمی دندون به رو لبش سریع کیانمهر که کنهمی زمزمه
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 ! گیرمتانمی بزنی حرف بد! عهعه -
 و ریزهمی هاششونه روی رنگشطالیی لَخت هایمو. گردونهبرمی رو سرش و کنهمی غلیظی اخم نازگل
 گلش از گل نازگل، العملعکس دیدن با کیانمهر. میشه بلند زدنشون کنار برای زمانهم ظریفش هایدست

 .خندهمی بیشتر و شکفهمی
 نه؟ یا میای کنار هوو با تو. بپرسم ازت رفت یادم! راستی -

 .میشه بلند جا از اشتیاق با و مونهنمی دور کیانمهر تیزبین نگاه از نازگل، چشم پشت
 . بله گفت اینکه مثل -

 : زنهمی صدام و گذرونهمی نظر از رو کیانمهر شلواریکت قامت مانندی،جیغ صدای با نازگل
 ! نکشتمش خودم تا بگیرش کیاراد -

 .کنهمی اشاره امشب پوشاسپرت من به و زنهمی مرموزی لبخند کیانمهر
 رو خودش حاال تا بکنه کاری تونستمی اگه زنی؟می صدا رو من یزدهفلک برادر این میشه چی هر چرا! عه -

 . دادمی نجات
 .اندازهمی باال ابرویی چشم گوشه با و زنهمی پوزخندی نازگل

  میدی؟ عذاب هم رو داداشت تو -
 . میدم بـوسش عشقمه،. نه -

 .میدم قرار دیگری روی رو پام یه و کنممی نگاهش چپچپ
 . ببند -

 .نشینهمی جاش سر و ذارهمی بشقاب روی رو دستش توی خیار کیانمهر
 !ظالم خشمگین کنی؟می دعوام چرا! چشم -

 لی شلوار با مشکی تک کت. بندازم خودم تیپ به نگاهی کنممی فرصت تازه و میشه برقرار ایلحظه چند سکوت
 و نشستن هم کنار ماندانا و نازگل. میارم باال رو سرم. نیومد خوشش کیانمهر که نیست هم بدک همچین مشکی
 ماندانا از جدی نگاهی با و کنهمی تازه نفسی. نشسته من مقابل درست و ماندانا راست سمت مبل روی کیاچهر

 : پرسهمی
  میشه؟ تموم کی درسِت -

 . کنهمی مرتب رو قرمزش کوتاه پیراهن دامن ناز، با و زنهمی ملیحی لبخند ماندانا
 . دیگه نیم و ماه یه نیاد، پیش خاصی مشکل اگه شاءاهللان -
  کشور؟ از خارج بری نداری قصد بعدش -
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 . نیست معلوم دقیق -
 با فهمیم،می برادر دو ما رو اخطارش فقط که جدی حد از بیش لحنی با و ذارهمی پاش روی رو دستش کیاچهر
 : میگه آرامش

 .تآینده برای هم خودت، برای هم. باشه بهتر بری نظرم به ولی -
 و زنهمی کنار رو هاشچشم جلوی مزاحم هایمو تعجب با ماندانا و میشم خیره العملشعکس این به زدهحیرت

 .کنهمی نگاهش
  چطور؟ -
 . باشی ترموفق تونیمی اونجا -

 ایآشوبهدل ناخواسته و درمیاره صدا به برام رو خطر زنگ که باشه تونهنمی جدی هشداری جز کالمش یطعنه
 با و کنهمی ترریز رو هاشچشم. زنهمی مصلحتی لبخندی ماندانا. پرهمی باال کیانمهر هایابرو و گیرممی پنهونی

 : میده جواب زیرکانه و خاص بیانی
 .کنم انتخاب رو زندگیم مسیر خودم میدم ترجیح و نگرفتم رو تصمیمم هنوز من ولی فکرمی؛ به اینکه از ممنون -

 .منم بازی این یبرنده و بگیری تصمیمی من برای تونینمی تو یعنی این
 قصد با همه هاشحرف و بچشه رو ماندانا دهن یمزه خوادمی ندارم شک. اندازممی کیاچهر سرد یچهره به نگاهی

 با. رسوند رو منظورش و داد رو جوابش زیرکانه هم ماندانا هرچند. بود محض هشدار گفت میشه بیانی به. غرضه و
 هنوز که زنی دیگه طرف و نشسته برادرم طرفش یه که افتادم نرم جنگ یاد ایلحظه برای صحنه این دیدن
 .چندچندیم هم با دونمنمی

*** 
 طرفبه و کنممی عوض رو هاملباس صورت، و دست شستن از بعد. میشم بلند جا از و کشممی بلندی یخمیازه

 .میشم کنجکاو. بینممی میز سر هم رو کیاچهر که افتممی راه غذاخوری میز
 بیداری؟ زودی این به صبح امروز شده چی کیاچهر؟ -
 .شدممی بیدار همیشه -
 !حرکت یآماده و رُفته شسته نه ولی آره؛ -

 .کنهمی خالی خودش ظرف توی رو محتویاتش قاشق، با و دارهبرمی رو مربا ظرف
  نمیای؟ تو. ببیننش آدم چهارتا افتتاحیه از قبل بذارم باز رو مطب در برم خواممی -

 .کنممی نزدیک دهانم به و دارمبرمی رو چایی لیوان
 . کردی کارچی ببینم میام سر یه فردا ولی ندارم؛ وقت امروز -
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 . بذار شرکت تو ببر بگیر. کردم چاپ رو ویزیت کارتای -
 شدی؟ دوست دختری با جدیداً تو! راستی. باشه -

 .بخونه هامچشم از رو پرسشم دلیل بتونه بلکه اندازهمی صورتم به بندینیم نگاه
 .کنم کمک یکیشون به گفتم تنهان، اینجا دخترای دیدم. آره -
 .خندممی کالمش پنهان حرص ولی جدی لحن به
 .خیرید کار حال در همیشه کیانمهر و تو -
 پرسیدی؟ شد چی. باشه خیر کار تو دستش باید آدم -
 !دیدتت دختر یه با گفتمی ماندانا. هیچی -

 صورتم اجزای دقیق، و شده ریز هاییچشم با. کنهمی درست لقمه ـذت*لـ با و برهمی فرو کره توی رو مربا قاشق
 :میگه و گذرونهمی نظر از رو
 .گفته تو به گویا اما کنه؛می خبرچینی شخاله برای میاد حتماً گفتم. بودمش دیده دور از لحظه یه -

 .کنممی مربا از پر رو نونم. زنممی ایساده لبخند
 .گفت مهمونی توی روز اون -
 تو؟ به فقط وقتاون -
 .آره -

 توی رو هاشانگشت و کشهمی خوردنصبحانه از دست. اندازهمی باال رو ابروش کنجکاوانه. میشه جدی نگاهش
 .زنهمی گره هم
 داری؟ ایـطه*رابـ چه دختره این با! کیاراد -
 .نیست خاصی یـطه*رابـ -

 چشمی ارتباط و شدن ترنزدیک با کنهمی فکر شاید. میشه متمایل سمتمبه کمیه و ذارهمی میز روی رو دستش
 هامچشم زمردین توی نگاهش سبزی. برسه هاشسؤال جواب به و بگیره دستم از رو افکارم اختیار تونهمی مستقیم

 .نیست پیدا ازش «بگو رو حقیقت» جز حرفی که خورهمی ایگره
 چندچندین؟ دختره این با. بگو رو راستش. برادرتم من کیاراد -
 .ستساده رفاقت یه -

 .برهمی فرو پنیر توی رو چاقوش و زنهمی نیشخندی
 !رؤیایی چه -

 .کنم عوض رو فکرش کنممی سعی ارادهبی چه من و میده ناباوری از خبر ـزش،*تمسخرآمیـ لحن
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 !نیست خاصی چیز واقعاً -
 !هستن کیا ردخت این مادر و پدر نره یادت که بگم بهت فقط. پیداست شما وجنات از کامالً. بله -

 .زنممی زل هاشچشم به و ذارممی میز طرف دو رو هامدست
 .داره مستقلی شخصیت ماندانا داره؟ اونا به ربطی چه دختر این -
 .گیرهمی تأثیر ازشون تهش و اوناست یشده تربیت نخواد چه بخواد چه. هستن شخانواده اونا -
 .ندارم قبول رو حرفت این من -

 :میده جواب متفکرانه و کشهمی ریششته به دستی
 !کوچیکم برادر باشی خوش ماندانا با و نباشه درست میشم حالخوش هم من -

 بیرون آشپزخونه از سرعت با. اندازهمی بهم ایبستهیخ و پرحرف نگاه و دارهبرمی رو کیفش حرف، این گفتن از بعد
 .ذارهمی جا فکر توی رو من و زنهمی

*** 
 هایانگشت دستپاچه، و میشه بلند جا از سرعتبه من دیدن با. کنهمی بلند رو منشی سر کوتاهم، هایگام صدای

 دستم که همین. میرم خودم اتاق طرفبه وقفه، بدون و میدم رو سالمش جواب. برهمی فرو هم تو رو دستش تپل
 قاب خندونش، یچهره و باز بدی صدای با در کنم،می نشستن قصد و ذارممی چرمیم صندلی هایدسته روی رو

 .میشه ایقهوه چهارچوب
 !عشقم سالم -
 ! منه به رسوندن آزار داری، پشتکار همیشه که کاری تنها توی -

 مرموزانه! میاد بدم گفتنش عشقمعشقم از چقدر دونهمی خوب. سابممی هم به رو هامدندون غیظ با که خندهمی
 .کنهمی کیف عجیب من هایخوردنحرص این از و زنهمی لبخند

 نبودی؟ که بودی کجا -
 .دارمبرمی رو حسابرسی زونکن و زنممی باال رو روشنم پیراهن آستین

 .بودم رفته تشخیص برای. کارشناس یه پیش -
 شد؟ چی -

 :کنممی زمزمه و اندازممی میزکارم روی شدنش خم به نگاهینیم
 .بده خبر بهمون روز چند از بعد شد قرار و گرفت رو اصلی هایامضا. هیچی -

 .نشینهمی صندلی روی و میره ترعقب کمیه. اندازهمی صورتم به عمیقی نگاه و کنهمی ریز رو هاشچشم
 .زنهمی مشکوک نیازی خانم رفتارای من نظربه! کیاراد -
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 .کنممی نگاهش تیز و میاره باال رو سرم نیازی، خانم اسم شنیدن
 چطور؟ -

 :میگه هیجان کمیه با و ذارهمی مقابل میز روی رو گوشیش. میشه جاجابه سبزرنگ مبل روی
 همون توی دقیقاً که اینه اصلی نکته و شرکته توی بقیه از بیشتر. کنهمی گم رو وپاشدست زود وقتیه چند -

 . بُرده اجرا برای و بوده دستش هانقشه خانم این بود، کرده پیدا مشکل هانقشه که مواردی
 : زنممی لب موشکافانه، نگاهی و باالپریده هاییابرو با. ذارممی مچونه زیر رو دستم دو و کشممی جلو رو خودم

  میده؟ نشون خودش از رفتارایی چه دیگه -
 چندوقت گفت رفت در دهنش از زدم،می حرف معروفی خانم با داشتم وقتی ولی نه؛ که ایدیگه خاص رفتار -

 مالیش وضع ناگهانی خیلی االن اما کرده؛می قرض پول هابچه از و بود کرده پیدا مالی مشکل نیازی خانم پیش
 .میده پس رو شده گرفته قرض پوالی تموم موعد از قبل که جوری شده، تأمین حسابی

 ترینکوچک بدون ساله چندین که باشه زنی کار میشه چطور. بعیده نیازی خانم از اما نیست؛ غیرممکن اتفاق این
 صدای کردن قطع حال در که دوزممی کیانمهری به رو پرتردیدم و ناباور نگاه! داده؟ انجام رو کارش ممکن، خطای
 .کرده ایجاد عجیبی تضاد خاکستری، وشلوارکت زیر از رنگشکم صورتی پیراهن و گوشیشه زنگ

 .کنهنمی اضافه اون به چیزی که ما هاینقشه کردن خراب چیه؟ منظورت -
 .کنهمی رو کار این داره تنهایی خودش بگیم که ستفرضیه اون مال این -
 نیست؟ تنهایی یعنی -

 .زنهمی زل نگاهم به و ذارهمی میز روی رو شمردونه هایدست. کشونهمی جلو به رو خودش
 از بیرون توی اما نداریم؛ مشکلی کسی با اصوالً و شناسیممی رو شرکت هایبچه هاستسال ما! کیاراد ببین -

 کنترل رو اوضاع داره بیرون از نفر یه زیاد خیلی احتمال به. نباشه ما تن به سر حاضرن که داریم رغیب کلی شرکت
 راه به رو شدت اون به کوتاهی مدت ظرف اما ریزه؛می هم به حد این در نیازی خانم مالی اوضاع وقتی. کنهمی

 .کنه جبران رو مالی خأل این بتونه که باشه رسیده دستش به هنگفتی پول یه وسط این باید میشه،
 .میشم خیره جلوم به و زنممی گره هم توی رو هامدست

 بزنگاه سر باید. باشه نیازی خانم به حواست چهارچشمی بعد به این از. سخته هم باز یکی من برای قبولش ولی -
 میفته؟ اتفاقا این چرا حسابداری توی وسط این ولی بگیره؛ رو دستمون مدرکی که بندازیم گیرش

 کنهمی زرنگی احساس داره که هاستبچه از یکی کار احتماالً. ندارن هم به ربطی هیچ مشخصه، که جوریاون -
 .بکشه باال پولی خوادمی و

 .کنممی باز رو زردرنگ هایزونکن
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 وجود حادی مشکل زیاد هم طرفی از. هست کتاباحساب به حواسش میالد. بندازیم گیر رو نیازی خانم باید فعالً -
 .کنیم جمعش تونیممی. نداره

 و دارمبرمی رو جدید ینقشه و میشم بلند جا از. کشممی صورتم به دستی. میره بیرون اتاق از حرفبی کیانمهر
 رو در. میشه وارد میالد و خورهمی در به ایتقه برم،می مداد طرفبه رو دستم که همین. ذارممی کارم میز روی
 .بندهمی سرش پشت

 !عزیز مهندس بر سالم -
 .میدم تکون سری حوصلهبی. کنممی نگاهش سرحالش و قبراق صورت به
 حسابا؟ هم باز شده؟ ایتازه خبر! میالد سالم -

 .میده تکون رو سرش و خندهمی
 .کنم دعوتت اومدم. نیستم بدخبر کالغ سری این. نه -
 دعوت؟ -

*** 
 توی کاریخراب به بسته کمر چرا. چیه هاشکار این هدف و ماجراست این پشت کی بدونم خوادمی دلم خیلی

 !شرکاش اومدن در آب از زرد تو و جدایی اون از بعد حتی. داشته نگهش سرپا تنهایی بابا هاسال که شرکتی
 ماشین یشیشه کمیه. زنممی بیرون شرکت از و پوشممی رو کتم. ستخونه به رفتن وقت. کنممی نگاه ساعتم به
 که موقعیتی هر از. برگشت بابا همراه من، از قبل کیانمهر. بشه عوض داخل یگرفتهدَم فضای تا میدم پایین رو

 بدون. دارممی نگه رو فرمون راستم دست با و ذارممی شیشه کنار رو چپم دست. کنهمی استفاده رفتن برای بتونه
 سرم توی محکمی برخورد صدای ثانیهصدم یه توی. زنممی دور و گردونمبرمی مخالف سمتبه رو فرمون مکث

 توی بدی درد. کنممی نگاه اطراف به گیجی با. نشم خارج جاده از تا کنممی کنترل رو فرمون سختیبه و پیچهمی
 و میشم پیاده ماشین از. میدم ماساژ رو گردنم دست با و میشه جمع هامابرو. پیچیده گردنم مخصوصاً و بدنم

 سریع. کنهمی فرار سرعتبه و گیرهمی رو ماشین گاز میشم، نزدیک که همین اما میرم؛ دیگه ماشین طرفبه
 بوق و میدم چراغ. کنهمی درد شدتبه گردنم هنوز. کنممی تعقیبش پرگاز و زنممی استارت. دوممی ماشین سمتبه

 الیی هاماشین بین از کنه،می عبور سرعتبه چهارراه یه از. میشه بیشتر سرعتش و نمیده اهمیت ایذره اما زنم؛می
 سرعت با که رسهمی سپرش چندمتری به سپرم. میشم نزدیکش. گرفته ازم رو واکنشی هر فرصت و کشهمی
 مونفاصله. پیچهمی گوشم توی دیگه هایماشین خراشگوش هایبوق. میدم فشار ترمز روی رو پام. پیچهمی

 از رو هامدندون. بگیرمش تونممی دیگه چندثانیه. میشه کم داره فاصله. میدم فشار ترمحکم رو گاز که میشه بیشتر
 ناگهان که دوزممی جلویی ماشین به شکار، حال در عقابی مثل رو زمردینم هایچشم و میدم فشار هم روی حرص
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 جاده یشونه به خراشیگوش جیغ با الستیک و میدم فشار ترمز روی قدرت با رو پام. پیچهمی جلوم ماشینی
 شانس هالعنتی. زنممی فرمون به بد، اقبال این از محکمی مشت و دارممی نگه رو ماشین سختیبه. میشه منحرف
 بیرون رو حرصم و خشم از بریده هاینفس و میشم خیره فراری ماشین اون شدن دور به تأسف با! آوردن

 مثل و گرفته نظر زیر رو رفتارم خیالیبی با که افتهمی بست رو راهم و پیچید جلوم که ماشینی به نگاهم. فرستممی
 و میشم سرخ خشم از. برهمی ـذت*لـ دیدنش از داره و نشسته چندبُعدی سینمای وسط که مونهمی شخصی

 پیاده ماشین از. میشه دور و گیرهمی رو ماشینش گاز م،نشسته خون به هایچشم جلوی اهمیتبی مقابل یهرانند
 توی مهارتم اگه. زنممی تکیه ماشین به و فرستممی بخت این به لعنتی. زنممی کاپوت به محکمی مشت. میشم

 عمد از داشت، ماشین با که برخوردی مدل. کردم جمع رو ماشین سختیبه. افتادمی بدی اتفاق قطعاً نبود، رانندگی
 حرکت به رو ماشین بزنه؟ عمد از باید چی برای ولی نمیشه؛ منحرف مسیر از طوریاین کسهیچ مطمئنم من. بود

 ویزتش کارت یموندهباقی هنوز. بود میدون حوالی میاد یادم که جایی تا. رونممی کیاچهر مطب طرفبه و درمیارم
 وقتهخیلی ولی خوبیه؛ جای. تجاری ساختمون خیابونه، نبش. خونممی رو آدرس و درمیارم رو یکی. ماشینه توی
 پارک ساختمون مقابل. داره پارک جای خوشبختانه. رسممی ساختمون به. نمیشه انجام وسازساخت منطقه این توی
 ذهنشون توی چی دونممی خوب. بینممی ماشینم داغون گلگیر به رو عابرین یخیره نگاه. میشم پیاده و کنممی
 میاد نظربه. زیباست واقعاً داخلش معماری. افتممی راه ساختمون سمتبه و کشممی باریحسرت آه. گذرهمی

 ساختمون. باشن کرده استفاده براش خوبی مصالح از امیدوارم فقط. باشه داشته محکمی یبدنه و اسکلت
 تابلوی و میشه باز آسانسور در! کنه؟می کارچی باال اون مطب من برادر آخه بگه نیست یکی حاال. ستچندطبقه

 رو ایشقهوه هایچشم. کنهمی باز رو در پرقدرت، نگاهی و متوسط قد با زنی که زنممی در. رومهبهرو درست مطب
 و مناسب آرایش. گردهمی ایشقهوه لَخت هایمو وتابپیچ بین و میده دست از اختیار هامچشم. دوزهمی نگاهم به

 و داره خوبی ظاهر کل در. کرده ایجاد من تو خوبی حس که داده شچهره به خاصی نمک ش،ساده بینی
 تعجب از دست... ولی بپوشه؛ تریرسمی لباس منشی یه اینه کار اصول نیست؟ راحت زیاد پوششش اما تیپه؛خوش
 اتاق به نگاهی. کنهمی احوالپرسی و زنهمی لبخند من دیدن با. میرم کیاچهر اتاق به منشی راهنمایی با و دارمبرمی

 روی. اومده وجود به جذابی یصحنه قرمز، و سفید و مشکی رنگ جالب ترکیب و بودن شیک از. اندازممی بزرگش
 .میام حرف به و نشینممی میزش جلوی هایمبل از یکی

 .مدرنه و عالی داخلیش طراحی. دراومده آب از تروتمیز خیلی! کردی چه! داداش به -
 .هستی هاییمنظره همچین شاهد هست آقاداداشت وقتی تا! گرفتیا کمدست رو ما -
 .میفته ایشقهوه میز به نگاهم و خندممی شمغرورانه گرفتن ژست به
 نبود؟ بهتر همکف طبقه دوم؟ طبقه اومدی چرا! راستی -
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 فعالً. نکردم پیدا بکنه، برابری ذهنیم هایآلایده با و باشم داشته دوست که رو جایی ولی پره؛ که همکف طبقه -
 .بهتره نظر همه از اینجا
 .نشده کم دردش هنوز. میدم ماساژ رو گردنم و خندممی
 !فرماییدمی صحیح. بله -

 :میگه شدن بلند حین در و ذارهمی صندلی هایدسته روی رو دستش
 .اومدی اینجا باره اولین. بخوری سازدست شیرینیای این با بیارم چایی عزیزم برادر برای برم خب -
 .بیاره منشیت بگو بری؟ چرا تو -

 .ذارهمی زانوش روی رو دستش و شینهمی دوباره. کنهمی نگاهم حیرت با و پرهمی باال هاشابرو
 منشیم؟ -
 . کرد باز رو در که خانمی همون. دیگه آره -
 : کنهمی زمزمه بریدهبریده و میشه قرمز هاشگونه. خنده زیر زنهمی بلند صدای با
 میرم فنا باد به! نگی خودش جلو وقت یه! کدومه؟ منشی -
 ...پس نیست منشی اگه -

 .خندهمی همچنان
 . بدم بهش رو ـغلی*بـ اتاق این قراره. همکارمه نوری دکترخانم -
 هاشچشم. گردهبرمی چایی سینی با ایدقیقه چند از بعد. میره بیرون اتاق از سرعتبه و خندهمی مرموزی حالت با

 .خندهمی هم هنوز
 .دادممی نجاتت اومدممی باید! بود کنده رو تکله وگرنه نگفتی؛ چیزی خودش به کرد رحم خدا -

 :پرسممی که شینهمی جاش سر. دارمبرمی رو چایی و برممی جلو رو دستم. نمیدم نشون واکنشی
 کنی؟می برگزار کی رو افتتاحیه -
 .شیممی مستقر رسماً دکترخانم با هم موقعاون تا. هفته این یجمعه زیاد احتمال -

 زمردینم نگاه به رو روشنش سبز هایچشم قند، برداشتن از بعد و برهمی لیوانی چای یدسته سمتبه رو دستش
 .کنممی استفاده فرصت از. برهمی دهن به رو لیوانش و میده تکون رو سرش. دوزهمی
 ؟کنی کارچی خوایمی افتتاحیه برای بدم؟ انجام برات مونده چیزی کاری -

! مطب تا ستدوخوابه یخونه یه شبیه بیشتر. اندازممی سالن به نگاهی. ریممی بیرون اتاق از خنده و شوخی از بعد
 مثل. نیست اینجا ولی گردونم؛می دکترخانم دنبال به رو سرم. کوچیکه اتاق یه توی شآشپزخونه اینه تفاوتش تنها

. بیاد خونه دیگه ساعت یه کیاچهر شد قرار. زنممی بیرون مطب از و کنممی خداحافظی. خودشه اتاق توی اینکه
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 هایکار هم شاید. شینهمی هاملب روی آمیزیشیطنت لبخند. بود نداده انجام رو هاشکار سری یه هنوز انگار
 عمارت به رو خودم تاکسی، یه با و میدم تحویلش رو ماشین و میرم دوستانم از یکی صافکاری به! داشتن ایدیگه

 با و رسهمی گوش به جاهمین از کیانمهر هایخنده صدای. دارمبرمی سالن طرفبه رو محکمم هایقدم. رسونممی
 : زنهمی حرف و وایستاده بابا جلوی صداش قابلیت آخرین

 !بگو من جان! بابا -
 .بگیر آروم بچه -

 خودم اتاق به کوتاه، لپرسیاحوا از بعد. گردوننبرمی طرفمبه رو سرشون و میشن حضورم یمتوجه. کنممی سالم
 و نشستیممی پنجره این کنار چقدر قدیما میاد یادت! کیاشا». افتهمی پنجره کنار اتاق، از ایگوشه به نگاهم. میرم
 پاتپابه همیشه من و میده دست بهت خوبی حس دیدنش با گفتیمی! بودی باغ دیدن عاشق تو کردیم؟می بازی
 «.شدمی رد ادیوار این مرز از مونغصهبی هایخنده صدای. بودم

 از میشه پُر ذهنت و گذشت که هاییسال به کشهمی پر روحت ساده، کردن نگاه یه با. نیست آدم خود دست گاهی
 .بندنمی نقش چشمت جلوی ناخواسته که خاطراتی

 احوالپرسی همه با همیشه، از شادتر کیاشا و شدن دعوت زیادی هایمهمون. چرخهمی سالن دور تا دور به نگاهم»
 صدامون بابا. شسایه من و جلوئه اون همیشه. کنممی حرکت سرش پشت مادرش، دنبال ایبچه مثل. کنهمی
 .شیممی نزدیک و گردیمبرمی طرفشبه. زنهمی
 جمع! من سرایپ نیست هاشما جای اینجا. کنید بازی باال یطبقه ببرید خودتون با رو هابچه برید بیاید! پسرا -

 .ستبزرگونه
 بابا حتی که کنجکاوی و کشهمی سر که تعجبه بینش از و کنهمی برخورد هم به کیاشا و من هایچشم گنگ نگاه
 .کرده حس نگاهمون پس از هم
 بکنیم؟ باهم که داریم بازی چی! نیستیما بچه هم زیاد ما باال؟ بریم باید چرا -

 ششونه روی رو دستش. کنهمی توقف کیاشا مقابل درست و کشهمی عمیقی نفس. کنهمی حرکت طرفمونبه بابا
 . زنهمی رسیده، شچونه تا که خودش یپرودهدست پسر رشید قد به لبخندی و میده فشار

 !پسرا باشید سرگرم برید. زوده هاشما برای هم هنوز جمعا بعضی ولی بابا؛ شدین بزرگ درسته -
 هابچه طرفبه راحت خیال با و زنممی بخشیاطمینان پلک. میشه خیره من به و گیرهمی بابا از رو نگاهش کیاشا

 باهم بیشتری سنی اختالف چهارتا، ما نسبت به. بودن نشسته ایگوشه خواهرش با که دیدم رو بهراد دور از. ریممی
 .برسه نظر به بامزه کیاشا هایچشم به که باشه زیبایی کوچولوی دختر بارانا بود شده باعث همین و داشتن

 !نازه چقدر دختره این! کیاراد -
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. زد ایمعصومانه لبخند کودکیش، یهمه با و جاهمه از خبربی بارانا. رسید بهراد غیرتمند هایگوش به کیاشا صدای
 .بست رگبار به رو ما عصبانی، لحنی با و شد بلند جا از بهراد که نشد هم دوثانیه

  ندارید؟ شرف هاشما کشید؟نمی خجالت -
 .کرد نگاهش سردرگمی با و زدهبهت کیاشا

 گفتم؟ چی مگه زنی؟می حرف ما با طوریاین چرا -
 :گفت حمله یآماده و عصبانی. کرد سپر ـینه*سـ بهراد

 هان؟! چیه ناموس فهمیدمی چه هابچه ژینگول شما -
 .دادم هلش عقب به کمیه دست با و شدم عصبانی

 .نداشتیم بدی قصد! ما با بزن حرف درست -
 :داد جواب من به رو و گرفت جا لبش یگوشه آمیزیتمسخر پوزخند

 !نیفته دار نگه رو شلوارت! جغله نزن حرف تو -
 بابا و تو به. شکستممی بیشتر و خوردممی جا زودتر. بودم ترسوتر و ترضعیف ازت همیشه چون جغله؛ گفت من به

 بهم هم رو بودنمحکم یاجازه حتی. گرفتیدمی خودتون حمایت چتر زیر رو من همیشه. بودم وابسته بدجور
 و چرخوندی بهراد طرفبه رو سرت. کردی نگاهم. بشم روبهرو مشکالتم با تنهایی به خودم ذاشتیدنمی و دادیدنمی

 :گفتی
 ...اِال و بزن حرف درست من داداش با درضمن. نداشتیم بدی قصد ما! بهراد ببین -
 !داری جرئت اگه بگو هان؟ چی؟ اِال و -

 .بیارم طاقت نتونستم
 ها؟ زنی،می داد چی واسه تو اصالً -
 .نمیشه حالیت بچهژیگول توی که چیزی. دارم غیرت خواهرم سر و داداششم چون -
 و داشت فرق تربیتمون نوع که تویی و من برای بهراد واکنش. انداختی من به نگاهی بودی، کرده تعجب که تو

 از رو تقلید فقط بهراد اما بودیم؛ نگفته بدی چیز ما. بود عجیب بدیم، بروز تونستیممی رو احساساتمون آزادانه
 آشنایی این دونستیمنمی ما از کدومهیچ روز اون! کیاشا ولی غیرت؛ واقعی مفهوم نه و بود گرفته یاد ترشبزرگ

 «...وقتهیچ کاش و بشه بهراد و تو عمیق رفاقت سرمنشأ قراره صمیمی، چنداننه
 حال زمان به رحمانهبی هم باز. میشه گسسته هم از افکارم یرشته و خورهمی دیوار به شدتبه اتاقم در ناگهان

 یچهره دیدن با. گردمبرمی اضطراب کمیه با و سریع. کوبید سرم به و شد پتکی کیاشا، نبودن حقیقت و شدم پرت
 .میدم تکون افسوس به سری سرحالش، و شاد
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 !بود گرفته یاد رو زدن در حالتابه بودم داده آموزش دوساله بچه به اگه -
 من از بدنش. خورممی تکون جام از کمیه که زنهمی بهم محکمی یتنه و میشه رد کنارم از من، به اهمیتبی

 .زنهمی کنار کمیه رو پرده و ایستهمی پنجره جلوی. ترهکاریورزش
 کو؟ ماشینت -
 چطور؟ -
 کردی؟ تصادف. نمیدی جواب رو گوشی ولی داره؛ کارت گفتمی. زد زنگ صافکارت رفیق -
 :کنممی زمزمه خیالبی و آرامش با
 !رفت در و زد خبریبی خدا از یه -
 .زنهمی زل هامچشم به و گردهبرمی طرفمبه تعجب با
 کردی؟ نگاهش وایستادی ماست عین هم تو -

 :میگم خونسرد و ذارممی شلوارم جیب توی رو هامدست. ایستممی مقابلش و میرم جلوتر
 .جلوم پیچید ماشین یه. بگیرمش نشد اما رفتم؛ -
 اصالً؟ شد چی -
 سمت از دلیلی هیچ بدون ناگهان. داشتم ازش هم زیادی یفاصله. بپیچم که زدم راهنما. دونمنمی هم خودم -

 .کوبید ماشین به راست
 .کنهمی برانداز رو سرتاپام نافذش نگاه و میره باال هاشابرو

 گرفتی؟ رو ششماره زده؟ عمدی یعنی -
 .گذاشت گاز روی رو پاش رسیدم، نزدیکش و شدم پیاده که ماشین از کرد صبر. بود ایستاده اولش. نکردم فرصت -
 !ترهخطرناک کردن فرار بعدش که همین. خطرناکه که باشن زده عمد از اگه چی؟ یعنی -

 .میرم میز طرفبه قدمی چند و کشممی گردنم پشت به دستی
 چند هر. بود زیاد من از شفاصله وگرنه زد؛ عمد به. نداره خوبی مالی وضعیت بود پیدا ماشینش سرووضع از -

 .رفتن در خسارت یهزینه ترس از شاید. نشده وارد ایدیگه آسیب ماشین، راست سمت گلگیر جز خوشبختانه
 .درگیره برادرم ذهن دونممی و اندازهمی بهم سؤالی نگاهی

 بزنه؟ عمد از باید چی برای -
 .دادنمی نشون رو این جز دیدم، من که ایصحنه ولی دونم؛نمی -
 ببینی؟ تونستی رو شچهره -
 .نه -
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 .ذارهمی جیب توی رو هاشدست و ایستهمی مقابلم. زنهمی فریاد رو نگرانی هاشچشم و میشه بیشتر تعجبش
 چی؟ یعنی -
 .ندیدم چیزی محو یسایه یه جز. بود باال درصد با دودی ماشینش هایشیشه -
 بوده؟ کار در عمدی واقعاً نکنه -

 پنهانی حمایت این از دلم ته و زنهمی فریاد رو نگرانی نگاهش. اندازممی باال ایشونه و میدم فشار هم به رو هاملب
 .میشه قرص برادرم،

 چی؟ که خب -
 .کشهمی خودش طرفبه و گیرهمی رو مشونه و میاد ترجلو حرص با
 بعد و بوده دودی هم هاششیشه زده، عمداً طرف میگی خیالی؟بی به زدی رو خودت یا نیست مهم برات واقعاً -

 ...قصد نکنه نیست؟ مشکوک این کرده، فرار هم
 چی؟ قصد -
 !بکشنت خواستنمی شاید ولی نیستی؛ هم ایتحفه حاال -
 :میگم خیالیبی با و ناباورانه کنم،می حرکت کمد سمتبه که زمانهم. درمیارم رو کتم و خندممی بلند صدای با
 .نداره رو من کشتن یحوصله کسی! نترس -
 عجیب؟ ینوشته اون وجود با حتی -
 نوشته؟ کدوم -

 فرو فکر به و کنهمی سکوت ایچندثانیه. میشم لباس تعویض مشغول و کنممی پشت. ذارممی کمد توی رو کتم
 .برداشته من کمد از هم باز ندارم شک و اندازهمی خودم شرتتی یاد به رو من سبزرنگش، شرتتی. میره

 خاطربه اما کنم؛ بازش خواستمنمی اول. گرفتم تحویل خودم نیستی، دیدم. بود آورده پستال کارت برات نفر یه -
 شب آن در که بارانی به قسم» بود شده نوشته پررنگ و بزرگ فقط توش. شدم کنجکاو داشت، که خونی طرح
 .ایشماره نه و داشت آدرسی نه« !باش منتظر بارید،می

 بهم بدی حس آینه روی ینوشته دیدن با اول همون از. نشینهمی صورتم روی سردی عرق و کشهمی تیر پشتم
 کنممی سعی و میدم قورت رو دهنم آب. گردمبرمی سختیبه ممکنه؟ چطور اما زدم؛می حدس. بود داده دست
 .میشه باز سؤال به هاشلب و نمیاره دووم. خورهمی گره متعجبش هایچشم به نگاهم. بدم جلوه عادی رو خودم

 شدی؟ شوکه که باشن مرتبط هم به توننمی موضوع دو این یعنی کیاراد؟ شده چیزی -
 سرم پشت. کنممی حس رو برداشتنش قدم. گردونمبرمی رو سرم و میدم تکون نه معنای به سری سردرگمی با

 .میده فشار رو مشونه آروم و ایستهمی
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 مطمئنی؟ -
 :میدم جواب برگردم، اینکه بدون

 .آره -
 .بندهمی سرشپشت رو در و میره بیرون اتاق از. گردهبرمی عقب به من، کوتاه و مفهومنا هایجواب از کالفه
*** 

 !کیاراد! بزرگ خر! کیاراد! بزرگ داداش! کیاراد -
 .کنهمی دادنمتکون به شروع آروم که میگم داریخش و گرفته هوم. پیچهمی گوشم توی مدامش صدای

 .خوابیدی تو که خوابهنمی قدراین خرس! دیگه شو بلند -
 .بخوابم خوب نتونستم دیشب. بذار راحتم برو -

 .ذارهنمی تأثیری هیچ روش مگرفته و دارخش کالم
 .شد دیر. کار سر بریم باید! شو بلند -

 شدت با که کشممی صورتم به دستی. گیرهمی رنگ نگاهم توی قامتش. کنممی باز رو مکردهپف چشم یگوشه
 .کشهمی روم از رو پتو
 !خرنره پاشو -
 !نداشتی عادتا این از کردی؟ بیدارم مهربونی با امروز شده چی -
 کمیه. میاره جلو رو سرش و نشینهمی تخت روی. میاد جلوتر گام چند. کنهمی نگاهم مهربون و عجیب لبخندی با

 .خندهمی و مونهنمی دور نگاهش از که کشممی عقب رو خودم
 !خیربه صبحت! داداش سالم -

 .کنممی نگاهش مشکوک. پرهمی باال هامابرو
 شدی؟ مهربون شده چی -
 جرمه؟ کنم، بیدار خواب از رو عزیزم داداش اومدم -

 .کنممی نگاهش چشم یگوشه از و گیرممی باال رو سرم
 مهربون؟ برادر خوایمی چی بگو -
 بیدارت خواب از آرامش با بیام گفتم فقط من. کنی برخورد جوریاین نباید گلت داداش با. خوامنمی چیزی واال -

 !همین کنم،
 .بری تونیمی. شدم بیدار! ممنون باشه -
 .زنهمی زل بهم ایثانیه دو سکوت توی و کنهمی دنبال رو دستم رد. میدم نشون رو در دستم با
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 بگم؟ بهت چیزی یه تونممی من! عزیزم داداشِ -
 .کنممی آویزون تخت از رو هامپا و کنممی ریز رو هامچشم کمی

 !بفرما -
 کنی؟ رد مرخصی برام امروز میشه -

 :میگم رفته، بین از خشش تازه که محکم صدایی با اراده،بی و گردونمبرمی سمتش رو گردنم سریع
 .کار سر بیای باید هابچه یهمه مثل. نیست طمعبی گرگ سالم دونستممی -
 ...اما -
 .تو و دونممی من شرکت، نیای اگه امروز. نداره اما -

 از بعد و کنممی عوض رو لباسم. شورممی رو صورتم و دست. پرممی شوییدست داخل سریع که بزنه حرف میاد
 شینممی خودم جای سرِ. افتممی راه غذاخوری میز سمتبه تأمل بدون و میرم پایین یطبقه به ها،نقشه برداشتن

 رو که گذرهمی دقیقه چند. میشه خیره بشقابش محتویات به و زنهمی لبخندی بابا. اندازهمی نگاه بابا به کیانمهر که
 .کنهمی زدنحرف به شروع من، به
 ترسبک من دوش روی بار هستی، تو وقتی از. دارم تو چون کاردانی و مقرراتی پسر که حالمخوش خیلی! کیاراد -

 چرا خواسته، مرخصی تو از من پسر این مدتی بعد حاال. شد راحت جهت هر از خیالم هم کیانمهر اومدن از بعد. شده
 بابا؟ کنیمی دریغ ازش

 دو و خندهمی بلند بابا. دوزممی چشم نگاهش به ناراضی و ذارممی میز روی رو چایی. اندازممی بابا به نگاهی
 .میده قرار میز روی رو دستش

 بده انجام باید که داره کار سری یه. نیاد شرکت امروز بچه این بذار! بابا اما هستی؛ پستت الیق که الحق! آفرین -
 .کن استفاده برادریت از رو امروز یه. کنی رد مرخصی براش خواممی ازت من سری این و

 بلندی پوف و کنممی نگاهشون کالفه. بشه وارد دری چه از دونهمی خوب همیشه. میشم خیره نگاهش به
 .کشممی
 !حقوق بدون ولی میدم؛ مرخصی باشه -

 .کنهمی صاف رو کمرم و میده بهم قدرت حس ش،پدرانه و راضی نگاه. میشه قهقهه به تبدیل بابا آروم یخنده
*** 

 و حرکت اتاقم طرفبه همیشگی اقتدار با. میشه منعکس شرکت صبحگاهی سکوت توی محکمم هایقدم صدای
 تولد هایکار انجام برای و گرفته مرخصی هم میالد امروز. کنممی پرت صندلی روی رو کیفم. کنم می باز رو در

 شناسم،می وقته خیلی رو سارا. نابه زمونه این توی گفت میشه جورایی یه. زیباست خیلی عشقشون. رفته سارا
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 منشی. اخالقخوش و باوقار حال عین در بود، خونگرمی و خوب دختر. اومد پیشم استخدام برای که روزی از درست
 که گذشت همکاری این از هامدت. بود شده مشتاق بهش نسبت ابتدا همون از میالد. میالد همکار و شد ما شرکت

 .شد محافل نقل عشقشون یقصه
*** 

 بازی این از عجیب و کنه همسان من تند هایقدم با رو شزنونه هایگام کنهمی سعی. کنممی نگاه بارانا به
. اندازهمی بهم بندینیم نگاه زناننفس و میاره باال رو سرش. ندارم رو سرعتم کردن کم قصد و برممی ـذت*لـ

 .میدم نشون رو ورودی در و خندممی
 !منتظرن هابچه. بریم کن عوض رو لباست! باراناجان بفرما -

 خانم سارا، تولد امروز. رسونممی باغ به رو خودم و گردمبرمی رو رفته راه. برهمی پناه اتاقم به و کنهمی تشکر
 شروحیه کمیه تا کردم دعوت رو بارانا هم من و بگیرن جشن اینجا تا دادم رو باغ کلید بهشون خودم دیروز. میالده
 سرمون زمانهم بلندی صدای. افتهمی ایشغنچه سرخ هایلب به نگاهم. شینممی هامیز از یکی سر. بشه عوض

 .گردونهبرمی رو
 چطوره؟ احوالتون باراناخانم؟ خوبید! اومدید خوش. سالم -

 :کنممی سؤال میالد به رو. کنیممی پرسیاحوال باهم
 اینجا؟ بیارید رو سارا خوایدمی چطور -
 بزنم زنگ داشتید، نگه شام برای رو من شما و باغ اومدم تو با من که بهانه این به دنبالش بره خواهرم شده قرار -
 .برسونتش کنه اصرار هم خواهرم و بگه خواهرم به هم اون. سارا به
 .کردین هم رو جاشهمه فکر! آفرین -
 .گذاشتیم مایه ازت هم گرفتیم، رو باغتون هم! شرمنده داداش دیگه -

 .ذارممی ششونه روی رو دستم و خندممی
 !شرمنده دشمنت -

 و شده انتخاب هامهمون نشستن برای سفید، هایروکش با ماننددایره هایمیز. میشه دور ازمون و زنهمی لبخندی
 که گذرهنمی مدتی. ببینه تدارک بخواد حد این تا کردمنمی رو فکرش. چیدن تولد جایگاه رویروبه خاصی نظم با

 زمزمه گوشم توی و چسبونهمی بهم رو خودش سرعتبه کیانمهر. میشن اضافه جمعمون به هم ملیحه و کیانمهر
 :کنهمی
 نیومده؟ چرا کیاچهر -

 .کنممی دور دهنش از رو گوشم کمیه و اندازممی باال ایشونه
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 .دونمنمی -
 مونده همراهش انتخاب توی ترسممی زیاده، خیرخواهیش موارد آمار بس از. باشه شده گیج که اینم نگران من -

 .باشه
 :میده ادامه و چسبونهمی گوشم به رو دهنش هم باز. ذارممی میز روی رو دستم و خندممی ارادهبی
 پیشش کاش. شناسهنمی رو ایرانی دخترای نبوده، ایران وقتی چند بچه این! کردممی کمکش زدمی زنگ کاش-

 !نزنن گول رو داداشم کردممی کمک بودم
 !حریفه هم با رو تو صدتای. تو موجودیت فوق موجودیه یه اون! نترس -
 رو؟ من چرا حاال -
 !شیره اون بَبری، راه این توی تو اگه -
 .برهمی فرو شیرینی توی رو کاردش و زنهمی اشاره مجلس دخترای به
 .بینینمی رو زیبایی همهاین و کوری موش بینمون تو فقط -

 چشمم. کنممی نگاهش چپچپ. افتهمی دستش از شیرینی و میده جاخالی زیرکی با که بزنم برممی باال رو دستم
 کیاچهر بعد دقیقه چند. گذرممی بحث ادامه خیر از و میفته ملیحه و بارانا پنهونی هایخنده از سرخ صورت به

 .کنهمی نگاهش تعجب با شدن، مطمئن محضبه کیانمهر. تنها اما رسه؛می
 زدی؟ رو قیدشون که شد سخت قدراین انتخاب یعنی -
 .بشکنم رو دلشون نیومد دلم بود، باال تعداد! دلبندم نه -

 .گردنمبرمی بارانا طرفبه رو روم و کشممی خیالیشونبی همهاین از بلندی پوف کالفه. کنممی نگاهشون چپچپ
 ای؟راضی کارت محل از چطوره؟ شرکتتون اوضاع خبر؟ چه -

 .کشهمی چنگال به رو میوه از ایتیکه و خندهمی زدهذوق
 !کیاراد چسبهمی خیلی استقالل حس این. شیرینی کاری محیط هم و دارم خوبی همکارای هم! خیلی آره، -
 .میشه باز خنده به اشتیاقش و شور همه این از هاملب خواستهنا
 .نیست خوب هم همیشه کاری محیط باشه حواست ولی خوبه؛ شرایطتت شکر رو خدا -

 نگاهش توی چیزی. میاره باال رو سرش لحظه چند از بعد. میره فرو فکر به و میشه غمگین عجیبی طرزبه نگاهش
 .لرزونهمی رو درونم

 !نبودن بلد کاری هم، به خوبی جز آدما کاش! نداشت بدی چیزهیچ دنیا کاش -
 :کنممی زمزمه غریبش، رفتاری تفاوت این از زدهحیرت و زنممی عمیقی لبخند

 !شدمی طوراین کاش -
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 .اندازهمی پایین رو سرش و دزدهمی ازم رو نگاهش
 قلبم و میفتم خاطراتش یاد. شینهمی دلم به سنگینی غم یه االن مثل. میشه تنگ خیلی بهراد برای دلم گاهی -

 !هاششونه روی بذارم رو سرم آروم شدمی کاش. کشهمی تیر
 :میده ادامه درونم، آتیش گرگرفتن از خبربی و کشهمی باریحسرت آه
 رو بهراد حضور حس من به. گیرممی آروم هستی تو وقتی چرا دونمنمی وقتا جوراین. خوادمی رو حضورش دلم -

 .میدی
 نشأت درونم از که استرسی با و هدفبی رو چاقوم. کشممی محسوسینا نفس و میدم فشار هم به محکم رو هاملب

 .برممی فرو هامیوه پوست بین گرفته،
 شب امشب! بارانا نشو غمگین ولی داره؛ تو برای ایفایده یه بودنم که حالمخوش. کنممی درک رو حالت -

 شوخی آدما سرنوشت با خیلی گاهی دنیا! بخند و بیار باال رو سرت. بشی شاد و بخندی که آوردمت. شادیاست
 !کرده شوخی زیاد که من با مخصوصاً. کنهمی
 ته یگرفتهجون غم. زنهمی غمگین زهرخند. کنم بیان و ردیف رو هاجمله این بتونم تا کشیدم چی دونهمی خدا

 و دوزهمی صورتم به رو ایشقهوه هایچشم. کنهمی سنگینی قلبم روی و میشه وزنه. ستفاجعه یه مثل نگاهش
 :کنهمی زمزمه

 کنیم؟ شوخی دنیا از بیشتر تونیممی ما -
 !بازیه نیست، شوخی اسمش دیگه موقعاون -
 کنیم؟ بازی -

 وجودم به رو بدی حس بده، جلوه محکم همچنان کنهمی سعی که صداش یگرفتهجون غم نگاهش، غریب حالت
 :زنممی لب رفته، باال هاییابرو با و شدهمسخ. کنهمی ترزیق

 !بچرخه هم باز ممکنه گردونه چرخ! باش مواظب ولی کن؛ بازی -
 کیانمهر. گردونهبرمی رو سرش آروم. شده پنهان پشتش حرف صد خفگی کنممی حس که زنهمی عجیبی لبخند
 :زنهمی لب گوشم توی

 !جنگیشم یپایه من بازیه اگه زنید؟می چیه حرفا این -
 بین وگرنه کرده؛ حس هم کیانمهر دونممی و دارم عجیبی حس. خورهمی گره هاشچشم به نگاهم ایلحظه برای

 :میدم جواب نمایشی حرصی با جمع، توجه دیدن با. کردنمی زمزمه رو هشدارگونه یجمله این و پریدنمی حرفمون
 !ماست به حواست هم زنی،می حرف ملیحه با هم چطوری تو موندم من وایمیستی؟ گوش -
 !هست؟ کسی مگه ترساده و ترخنگ تو از! مجبور باشم، مواظبت مجبورم داداش -
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 :زنممی لب آهسته. اندازممی بهش چپی نگاه و کنممی غیظ
 !بمیر الل -
*** 

 رو سرم. شینهمی کنارم صدابی. رونممی بارانا یخونه طرفبه همه، با خداحافظی از بعد و کنممی روشن رو ماشین
 .گردونمبرمی سمتشبه
 گذشت؟ خوش بهت بود؟ خوب امشب -
 .بود عالی خیلی! مرسی -

 مشکلی یا شده ناراحت چیزی از انگار. نیست همیشگی بارانای دیگه وقتیه چند کنممی احساس چرا دونمنمی
 بعد یچندثانیه. مونیممی منتظر و میدم فشار رو در زنگ. زنممی ترمز شونخونه در جلوی. میده آزارش که هست

 تا کرد خداحافظی مهمونی از بعد کیانمهر. میدم تحویل مادرش به رو بارانا کوتاهی، خداحافظی با و میشه باز در
. نداره ما به کاری بکشه، طول مهمونی ممکنه اینکه خاطربه بابا که آزادیه هایشب اون از امشب. برسونه رو ملیحه
 خودشون توسط که هم من! بود خواسته خدا از که هم کیاچهر. نمیشه پیداش حاالحاالها کیانمهر بندممی شرط
. خرممی زرشکآب خودم برای و دارممی نگه فروشیمیوهآب کنار. برگردم برادرام از ترزود ندارم حق شدم تهدید
 عاشق کیاشا. ایستادیممی فروشیمیوهآب یه کنار مدرسه از بعد فرهاد، و بهراد و کیاشا همراه! خیربه یادش

 پر هاقدیم به روحم زرشک،آب دیدن با ارادهبی! داشت پایین و باال چقدر من برای زندگی که آخ. بود زرشکآب
 هاشب گاهی خیربه یادش. کنممی نگاه دستم توی لیوان محتویات به خیره، و زنممی تکیه ماشین در به. کشهمی

 جذاب پنهانی کار یه حکم برامون رفتنبیرون شب و بودیم هیجانی هایکار عاشق. زدیممی بیرون خونه از یواشکی
 به زیاد هازمان اون. کشیدیممی سرک اطراف هایباغ به و رفتیممی راه هاکوچه توی. بود زیبا شب آرامش. داشت
 به تاریکی دل توی هاشب. بودم جنگل عاشق هم من. بود جنگل عاشق کیاشا. موندیممی شب و رفتیممی روستا
. بود معناییبی مفهوم برامون ترس. میشه مشت دستم و نشینهمی هاملب روی ارادهبی زهرخندی. زدیممی جنگل

. کرد باهامون هم سنگینی برخورد چه که بماند. شد ما نبودن یمتوجه بار یه فقط بابا مدت، این یهمه توی
 جلوی از باشن، افتاده اتفاق لحظه همین که انگار هاصحنه و کنهمی نحس روز اون مرور به شروع مغزم ارادهبی

 .کننمی عبور نگاهم
. زد میز به رو دستش محکم. بودیم مونده ما فقط. بودن رفته همه هابچه. نداشتیم معلم. بود آخر زنگ روز اون»

 .دوخت نگاهم به رو ایشقهوه هایچشم
 !ترسویی خیلی -



 

 

136 

 

  باردمی باران نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی شقایق

 به شدن شبیه حس با و گرفتم باال رو سرم کمیه. انداختم دیگه پای روی رو پام و نشستم ـینه*سـبهدست کالفه
 :کردم زدن حرف به شروع و دادم تکون رو سرم. نشست هاملب روی باریرضایت لبخند پدرم،

 بشه؟ چی که اونجا بریم شب موقعاون ما. بهراد نداره ترس به ربطی هیچ این! کنیم امتحان نباید ما رو هرچیزی -
. نه یا راسته گفتمی پسره اون که چیزی واقعاً ببینیم اونجا بریم خوایممی! ایجوجه هنوز. ترسممی بگو اول از -

 .زدیم جا و ترسیدیم کننمی فکر نریم
 .کنممی نگاهش اخم کمیه با و زنممی گره هم توی رو هامدست

 نفهمن؟ هامونبابا که بزنیم جیم چطور شب موقعاون. شد رفتنمون بر قرار که هم فرض بر -
 نه؟ یا ایپایه بگو تو. کنیممی درستش رو این -
 .نیست درست اصالً کارتون. نه که معلومه -

 با که میدم جاخالی سریع. گیرهمی نشونه سرم سمتبه و دارهبرمی رو گچ. میره کالس یتخته سمت و خندهمی
 :کنهمی زمزمه آمیزتمسخر لبخندی

 !ماشینی جوجه -
 :میده ادامه و گردونهبرمی کیاشا سمتبه رو روش

 ترسی؟می تونجوجه عین نکنه. ساکتی هم تو چیه؟ -
 و کشهمی جلوش هایبرگه روی دستی کرد، ثابت رو وضعیتش اینکه از بعد. خورهمی تکون جاش سر کمیه کیاشا

 .فکره در غرق. زنه می ورق هدفبی
 بشه؟ چی که اونجا بریم. ترهمنطقی کیاراد حرف ولی ترسم؛نمی من -

 .کنهمی شوت رو افتاده زمین روی گچ پاش با. میشه بلند جا از کالفه بهراد
 شونه و شاخ ما واسه دوهزاری یپسره اون مونده همینمون! حیثیته مسئله نیست؟ حالیتون چرا سوسوال شما بابا -

 .بکشه
 .میده تکون هوا توی دستی. دوزهمی بهراد ایقهوه هایچشم به رو نگاهش کیاشا

 داره؟ اهمیتی چه اونا حرف آخه؟ داره رو اکار این حال کی شبینصفه! بهراد خیالبی -
. نیستیم بچه که ما ندارید؟ دیدنش برای هیجاتی هیچ ببینید؟ رو اونجا خوادنمی دلتون اصالً خودتون هاشما یعنی -

 .شدم مرد درمیاد، داره که یکی من سیبیل. سالمونه پونزده ناسالمتی. شدیم بزرگ دیگه
 پرهمی باال کمیه هاشابرو زمختی، هیچ نکردن حس از بعد. کشهمی لطیفش و صاف صورت با دستی ارادهبی کیاشا

 هم من. کنهمی نگاه هامچشم به. زنهمی رو نگاهم رد. گذرهمی مغزش توی چی بفهمم تونممی من فقط که
 دو هر. خنده زیر زنیممی دوتایی ناگهان که فهمهمی رو العملمعکس معنی. کشممی مچونه به دستی ارادهبی
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 کی نیست هم معلوم و نزده جوونه هنوز که بود سیبیلی کردیم، فکر که چیزی تنها به لحظه این توی دونیممی
 .کنهمی نگاهمون متعجب بهراد. برسه وقتش

 «!روانیا؟ چتونه -
 حال زمان به کامالً رو من و زنهمی زنگ گوشیم. نوشممی رو لیوانم محتویات از ایجرعه و میام بیرون گذشته از

 .زنممی رو اتصال یدکمه. کشونهمی
 کجایی؟! کیاراد سالم -
 .ندارم رفتن خونه حق بودید فرموده امر. دیگه بیرون -
 .کن پیامک رو آدرس. پیشت بیام خواممی. نرو هم االن پس -
 برای و میدم تکیه صندلی پشتی به رو سرم و زنممی رو در قفل. شینممی ماشین توی و میشم خسته ایستادن از

 شیشه به صورت دیدن با. بپرم جا از میشه باعث که خورهمی پنجره به ایتقه. بندممی رو هامچشم لحظاتی
 .کنممی باز رو در کیانمهر، یچسبیده

 !عزیز برادر بر سالم -
 .میدم تکون رو هاملب حوصلهبی
 کنی؟ سالم اینجا اومدی راه همهاین -
 !نباش عجول -

 :میگه و زنهمی ایاشاره. مونده باقی سومشیک هنوز. افتهمی زرشکآب بزرگ لیوان به چشمش
 !الهی بخوری کارد ای بخری؟ نباید گرامی برادر برای. رسیمی خودت به خوب چه -
 .کنممی نگاهش رخشنیم به و گردونمبرمی رو سرم کمیه اخم با
 بود؟ چی کارت -
 !میره بین از بگیرم باید که حسی کنی، برخورد من با جوریاین -

 :کنممی زمزمه وارطعنه. میدم باال رو ابروم تای یه. زنممی ـینه*سـبهدست و میشم صاف
 .شماست به حواسم دونگ شیش من! بفرمایید خب -

 میشه، زیاد که غصه گاهی. بود غیرارادی واکنش یه فقط. نیست واقعی کنممی حس که ایخنده. خندهمی غمگین
 .میده دست زیاد آدم به ارادهبی هایخنده این از
 زدنه؟ حرف طرز چه این. رفت یادم غمم -

 :زنممی لب آروم
 داشتی؟ غم -
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 !دونمنمی -
 دونی؟نمی -
 .بزنم هم به ملیحه با خواممی! کیاراد -
 بزنی؟ هم به -

 :میده جواب که کنممی نگاهش سردرگمی با و سؤالی
. شدم خسته وضعیت این از من. خودش طرف از نه، من طرف از البته. شده هدفبی خیلی ـطه*رابـ این -

 .نه یا بکنه ازدواج خوادمی واقعاً دونمنمی
 نداده؟ بهت مشخصی زمان -

 .کنهمی نگاه تردد حال در هایماشین به و ذارهمی شچونه زیر رو دستش کالفه
 .نداشتم مشکلی االن من که گفتمی زمان اگه -
 ببین کن خلوت خودت با. کنید فکر ترعاقالنه باید شما که دونممی رو این فقط اما نیستم؛ ملیحه یا تو جای من -

 .نه یا ذارهمی خاصی تأثیر زندگیت توی حضورش اصالً. داره اهمیت برات ملیحه چقدر واقعاً
 :میگه و گردونهبرمی رو سرش. کنممی شکار رو غمگینش رخنیم
 .ترسهمی چیزی از ملیحه کنم می حس من! کیاراد -
 چی؟ از مثالً -

 حین در و اندازهمی پایین رو سرش. کشهمی سر رو محتویاتش و برهمی باال رو من لیوان. کشهمی عمیقی نفس
 :کنهمی زدنحرف به شروع لیوان، با بازی

 رو عالقه و عشق اشرفتار توی من طرفی یه از. میشه عصبی و دلخور زنم،می ازدواج از حرف وقتی مدتیه -
 یا ازدواج مورد در جدیت با که هم وقتایی. میشه مضطرب و نگران وسط، میاد که ازدواج بحث طرفی از اما بینم؛می

 .کنهمی بغض میگم، جدایی
 میلی؟بی نه پشتشه، خاصی دلیل میگی تو یعنی کنه؟می بغض -
 .پیچهمی فرمون دور رو دستش و میده تکون تأیید معنای به رو سرش جدیت با
 اینکه یا کنهنمی راحتی احساس من با قدراون هنوز یا خودت قول به. نمیگه چیزی بهم کنممی کاری هر اما آره؛ -
 .ترسهمی مشکل اون خود بیان از که هست وسط این مشکلی یه
 ...اینکه یا بفهمی رو ماجرا خودش طریق از یا که کنی تالش بیشتر باید تو طورهاین اگه پس -

 .میشه نگاهم مات شمردونه یخیره نگاه و منتظر صورت
 چی؟ اینکه یا -
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 کنی؟ وجوپرس یا تحقیق شونمحله توی رفتی حالتابه -
 .ذارهمی دهنش روی رو دستش پشت و میشه فکر غرق

 .نکردم رو کار این حالتابه من نه نه -
 !چیه ماجرا بفهمی بتونی شاید. شده بزرگ شرایطی چه توی کین، شخانواده ببین. تحقیق برو سری این پس -
 .خوبیه فکر -

 آرومی خیربه شب. رسیممی خونه به باهم. رونهمی دنبالم خودش ماشین با و میشه پیاده کیانمهر گفتگو، این از بعد
 .بندممی رو در و میرم اتاقم طرفبه دوخته، بهم که حیرونش نگاه به توجهبی و میگم
*** 

 شدن؟ مشکوک که کردی کارچی بشه؟ انجام نقصبی و درست باید اکار نگفتم مگه! احمق -
 :زنهمی لب آرامش با و آهسته. میشه گم خاصش و لطیف لحن بین صداش تردید

 .خواستیمی که جوریهمون. میره پیش درست و اصولی داره اکار -
 .میدم فاصله گوشم کنار از رو گوشی کمیه و کشممی پیشونیم به رو دستم

 !نیست وقتش االن گفتم بهت من -
 .کنممی حس رو عمیقش آه تلفن پشت همین از
 تونیمی تنهاییبه که تویی این کنیمی فکر شهمه چرا کنی؟نمی اعتماد من به شده که هم بار یه برای چرا -

 !کن اعتماد اطرافیانت به شده که هم بار یه برای کنی؟ حل رو مشکالت تموم
 .ایستممی اتاقم خیابون به رو یپنجره مقابل و فرستممی بیرون پرحرص رو نفسم

 مدت این که زحماتی کل شدن تموم یعنی اشتباه ترینکوچک فهمی؟می نیست، زدن آب به گداربی وقت االن -
 .نداریم کردن اشتباه برای جایی ما. نیست انکار قابل این و ترنقوی ما از اونا. کشیدیم
 .شنوممی میشن، له کفشش بلند هایپاشنه زیر که هاییسرامیک روی رو برداشتنش قدم صدای

 .داریم احتیاج زمان به ما! باش داشته صبر کیاراد -
 میره که رو صدایی سختیبه. افتهمی زمین به بدی صدای با صندلی و میشم بلند جا از شدت با. میشه لبریز صبرم
 :غرممی لب زیر و کنممی کنترل فریادشدن برای

 رو اوضاع تونممی کی تا کردی فکر. هستیم وضعیتی چه توی دونیمی که تو ندونه، کی هر! کن بس! کن بس -
 هم جاشهمین تا. ترنزیرک کنیمی فکر تو که چیزی اون از بابام و کیانمهر نبره؟ بویی کسی تا دارم نگه طبیعی

 میشه؟ چی بفهمن، کنیم تموم رو کارمون ما اینکه زا قبل اگه دونیمی. رفتیم در دستشون زیر از تا دراومده پدرم
 میفته؟ اتفاق ایفاجعه چه فهمیمی
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 .دوزممی پدریم شرکت چوب طرح هایسرامیک به رو نگاهم و شنوممی رو پراسترسش و زدههول صدای
 صبر. میره پیش درست داره اکار. شنوهمی منشیت میره، بیرون اتاق از صدات خدا به! کیاراد باش آروم خدا رو تو -

 !کن
 جز. بمونه ساکت باید مواقع جوراین دونهمی خوب. میدم فشار هم روی محکم و بندممی حرص با رو هامچشم

 به هاسیم تابوپیچ از ایدیگه صدای آرامش، و امید از پر دیگری و حرصه و خشم از پر یکی که هایینفس صدای
 .رسهنمی گوش
*** 

 ابهت و نشسته تنش به بدجور جدیدش خاکستری وشلوارکت. کنممی نگاهش و گردمبرمی کیاچهر صدای با
. زده شونه باال به رو مشکیش هایمو و کنهمی منتشر رو رضایت برق سبزرنگش هایمردمک. داده بهش خاصی

 .مراسمه هایکار درگیر ذهنش هم هنوز و ستکالفه کمیه
 داداش؟ جانم -

 .اندازهمی سالن داخل جمعیت به نگاهی و خارونهمی رو سرش
 جمعیت این حریف ترسممی. میشه زیاد تعدادشون داره دیگه مهمونا. نباشه کم چیزی ببین بزن سر یه برو -

 .نباشن
. هستیم مطب افتتاحیه برای دیدن تدارک مشغول سانیا و کیاچهر با امروز. میرم آشپرخونه طرفبه و میگم ایباشه

 .شده هاکار انجام برای بزرگی کمک و همراهشه صبح از هم سانیا خواهر
 .کشیدمی زحمت دارید صبح از. شدین خسته خیلی! آقاکیاراد -
 رنگش میشی هایچشم و شده گرفته قاب رنگارنگش شال پشت صمیمیش و گرم صورت. گردمبرمی طرفشبه

 .زنممی لبخند ناخودآگاه و میده بهم خوبی حس
 !دکترخانم بود موظیفه! حرفیه؟ چه این. نه -

 .پاشهمی صورتم به رو گرمش لبخند و ایستهمی مقابلم. میاد ترنزدیک
 .تریمراحت همه طوریاین. سانیا بگید نه، دکترخانم -

 که جوری. دارن کیاچهر با ایصمیمی یـطه*رابـ و مهربونه و خونگرم خیلی. داره احترامی قابل و خوب شخصیت
 یهمه تقریباً. اندازممی جمعیت به نگاهی و گردمبرمی سالن به. شناسنمی رو همدیگه هاستمدت کنممی حس

 با گرمیبه و میرم سمتشونبه کوتاه هاییگام با. اومدن انشونهمکار سری یه و بودیم کرده دعوت که کسانی
 .چسبونهمی گوشم به رو دهانش و میشه نزدیکم کیاچهر. کنممی پرسیاحوال هاواردتازه

 کردی؟ دعوت تو رو بارانا -
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 داره؟ عیبی مگه؟ چطور. آره -
 :کنهمی زمزمه تردید با و فرستهمی باال کمیه رو ابروش

 ...بارانا ولی خوبه؛ -
 چی؟ بارانا -

 .میده تکون رو دستش هوابی و کشهمی عمیقی نفس
 ...کمیه بابا شاید گفتم ولی کردی؛ دعوت شد خوب. هیچی -

 .بگه چی خوادمی دونممی خوب و پرممی حرفش بین
 و دارن آشنا و دوست کلی خوبه، خیلی هم تو برای اومدنشون. فهممنمی رو حرفاتون این دلیل اصالً من! کیاچهر -

 .ترهراحت هم من خیال جوریاین. بیان تو پیش سرهیه بیماریا وقت شاید
 نگاه. میشه قطع حرفمون رسوندن، ما به رو خودشون میشه ساعتی دو تقریباً که کیانمهری و بابا شدن نزدیک با

 صاف دست با رو اسپرتش کت که گردمبرمی کیانمهری طرفبه و گیرممی کیاچهر هایشونه روی از رو سؤالیم
 :میگه بلند صدایی با و کنهمی حس رو سمتشبه شده کشیده هاینگاه. ایستهمی حضار به رو و کنهمی
 همین من، عزیز برادر دونیدمی خوب شما یهمه. مشعوفیم دیدارتون از سخت! گرامی آشنایان و دوستان خب، -

 تأسیس شیک مطب یه تونواسه اومده رُفتهشسته االن و خونده طبابت درس فرنگستون رفته هاسال کیاچهر، دکتر
 !پیشش بیاید بشید مریض شاءاهللان که کرده

 :میده ادامه و کنهمی صاف رو گلوش خودش، سمتبه بابا گردن سریع حرکت و جمع یخنده دیدن با
 وپوکجیک از همه ماشاءاهلل که جورهمون من داداش این. بیاید دیدنش به فقط نشید، مریض! ببخشید یعنی -

 االن و داده ادامه داخلی جراحی تخصص تا فرنگستون توی متصل، محل سی.بی.بی اخبار به و باخبرید ما زندگی
 نیست نیازی حتماً. بدید نشون بهش بیاید کرد، پیدا موردی داخلتون وقتی یه ولی گرفتنه؛ دست تیغ یآماده هم

 .باشید عملی
 .کنهمی جلوه بیشتر جذابش صورتی شرتتی و میاره باال رو دستش دو
 !عزیز دوست شما حتی. کنیممی حساب نقدی نداریم، هم آشنا و فامیل ما! دستتون قربون دیگه -

 محکمی هایقدم. کنهمی سنگینی کیانمهر هایشونه روی بابا خشمگین نگاه و میشه بلند جمع یخنده صدای
 صدای و میشه گم حضار یهمهمه توی کیانمهر، رفتن عقب گام چند. رسونهمی کیانمهر به رو خودش. دارهبرمی

 :کنهمی جلب رو همه توجه بشه، ادا آرامش نهایت با کنهمی سعی که بابا
. زد حرف ایکلمه چند شما با مزاح قصد به و شوخیه یبچه ما کیانمهر! آوردید تشریف حالمخوش خیلی -

 .بود شما یدوباره دیدن سعادت و شدن جمع هم دور مراسم این از هدف. باشه سالم تونهمه تن که شاءاهللان
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 عجیب ذوقی با و میره طرفشونبه سرعت با سانیا. رسنمی هم سانیا یخونواده که میشه پخش پذیرایی وسایل
 با و زنهمی برق هاشچشم. میشه ورودشون یمتوجه کیاچهر. باشه تنگیدل از میاد نظربه که کنهمی ـغلشون*بـ

 طرفبه مدتی، از بعد و کننمی برخورد باهم صمیمانه خیلی. رسونهمی خوشامدگویی برای رو خودش حالیخوش
 که سانیا مادر ظاهر و لبخند. گیرهمی گرم سانیا پدر با بابا و میشه شروع هاعلیکسالم. میان ما خونوادگی یحلقه
 لبخندی اومدن وجودبه باعث و بندهمی نقش هامچشم توی بده، نشون موجه حد از بیش رو خودش کنهمی سعی

 هایمو و اندازهمی آرزو و بابا به نگاهی. رسهمی نظربه مهربونی و خوب زن. میشه صورتم روی غیرارادی
 .برهمی فرو روسری زیر رو ششدهرنگ

 !نبودیم ایران مدتی ما متأسفانه اما شدیم؛می آشنا شما با شدمی فرصت اینا از زودتر کاش ای -
 .نشونهمی لب به رو همیشگیش محکم لبخند بابا
 .بیارید تشریف ما منزل روز یه حتماً. حالیمخوش شما دیدن از هم ما. طورههمین بله -

 که میشه کشیده مادرش و بارانا طرفبه نگاهم. گیرممی فاصله ازشون مقدار یه من و کنهمی گل بینشون بحث
 پا طرفشونبه. بزنم گپ هاشونبا نکردم فرصت حاال به تا ورودشون یلحظه از. نشستن تنهاییبه سالن از ایگوشه

 .میگم خوشامد و کنممی تند
 .بخوره رقم براش اینجا خوبی اتفاقات و باشه موفق همیشه کیاچهر شاءاهللان! مادر ممنون -

 .کنممی نگاه هاروز این عجیب و ساکت بارانای طرفبه. زنممی لبخندی
 چطوری؟ شما باراناخانم؟ -
 ...ممنون -

. ذارهمی سالن به قدم ای،چندثانیه تأخیری با در، پشت شخص و میشه باز ورودی در که نشده کامل جوابش هنوز
 که متعجبم سراسر صورت به نگاهش چی؟ یعنی. بودم نکرده دعوتش که من کنه؟می کارچی اینجا این ...اینکه
 گلدسته و ایستهمی مقابلم. کنهمی حرکت طرفمبه و افتهمی خونده، وضوحبه رو حیرتم حس کنممی فکر حاال

 .گیرهمی طرفمبه رو دستش توی کوچیک
 !میگم تبریک! عزیز مهندس آقای سالم -
 :میدم جواب دارم، کردنش پنهان در سعی که تعجبی با
 !دارید لطف -

. دارمبرمی سانیا یخانواده کنار در ایستاده کیاچهر طرفبه رو هامقدم. میشم دور ازش سریع و نمیارم طاقت
 .گردهبرمی لباسش شدنکشیده از. کشممی خودم طرفبه کمیه حواسبی و گیرممی رو کتش یگوشه

 کردی؟ دعوت رو پسره این تو! کیاچهر -
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 .کنهمی نگاه گرفته رو کتش یگوشه ترسیده کودکی مثل هنوز که دستم به تعجب با و پرهمی باال هاشابرو
 پسره؟ کدوم -
 !فرهاد -
 مگه؟ شده چی حاال. نکردم دعوتش من نه -

 تابلوی از اون کنه؟می کارچی اینجا فرهاد. میشم دور هاشچشم حیرت به اهمیتبی و ندارم دادنجواب یحوصله
 کنممی سعی و خورممی سردرد قرص یه سریع. گیرهمی درد سرم. اومدنش از هم این بود، کشیده که اینقاشی
. کنممی انتخاب نشستن برای رو سالن از ایگوشه. بکشونم ایدیگه سمت به متناقض، افکار یهجمه از رو ذهنم
 .نشینهمی کنارم ماندانا... اما شدم؛ حساس اتفاق این روی زیادی من هم شاید. جوابهبی سؤاالت از پر ذهنم

 شده؟ چیزی. پکره تقیافه نشستی؟ تنها اینجا چرا! کیاراد -
 .بود گرفته درد سرم کمیه. نیست چیزی نه، -
 بزنم؟ صدا رو کیاچهر خوایمی میشی؟ شب اون مثل داری نکنه! وای ای -
 .خوردم قرص. نیست الزم اصالً. نه -

 سمتمبه رو سرش و گیرهمی جمعیت از رو نگاهش خودش، به مخصوص نازی با و زنهمی نمکینی لبخند
 .ذارهمی زانوش روی و برهمی فرو هم توی رو ظریفش و کشیده هایانگشت. گردونهبرمی

 کیاراد؟ نه مگه ست،چهرهخوش و شیرین چقدر دکترخانم -
 .میدم ماساژ رو پیشونیم آرومیبه و خندممی
 کنم؟ دقت شچهره به باید من آخه -

 :میگه و کنهمی نازک چشمی پشت
 !کنینمی دقت که نه -

 صدای با و دارمبرمی پیشونیم از رو دستم. زنهمی پیروزی برق پرشیطنتش هایچشم و کنممی بلندی یخندهتک
 :کنممی زمزمه سرم، توی پیچیده عصبی درد از گرفتهخش

 .اومد چشمم به اخالقش صورتش، از بیشتر -
 .میام پیشش شهمه که من عالیه، باشه طوریاین -

 .میده تکون سری ناز با و آروم که زنممی ریزی چشمک
 ماندانا؟ بیای بشی مریض -
 .بزنیم سر بهشون بیایم اوقاتگاهی. دیوونه نه -

 .میشم جاجابه کمیه. ذارم می مدیگه پای روی رو پام
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 میای؟ بریم، بیرون چهارتایی مثالً بیا بگم یعنی -
 زمزمه خودشه، مختص که حیایی و ناز با گوشم نزدیک و میشه متمایل جلو طرفبه کمیه و زنهمی شیرینی لبخند

 :کنهمی
 !نه؟ که چرا! معلومه -

 :میگم شده صالح خلع و ارادهبی
 !بانو هاتونمخنده این عاشق -

 به شدنش هول این که میشه بلند جا از دستپاچه کمیه. اندازهمی پایین ایدخترونه شرم با رو سرش و میشه سرخ
 یبقیه طرفبه. گذرونهمی نظر از رو پوششآبی جذاب سرتاپای و درهمی افسار هامچشم. میده قوت نگاهم شیطنت

 عجیبم آرامش. کنه خاموش رو درونم غوغای زیادی حد تا تونست دختر این وارمعجزه چه که راستی. میره هابچه
. گرفته معرکه فامیل جمع وسط که افتهمی کیانمهری به نگاهم. میشم بلند جا از و میده بهم ایدوباره قدرت

 .خورهمی زنگ گوشم توی شوخش صدای. ایستممی سرشونپشت آهسته و حرفبی
! بگیرید یاد. گیرهمی رو ترینشخانم گیرهمی وقتی گیره،نمی گیره،نمی زن من داداش دیدید؟ رو مآینده داداشزن -

 !برم پیشش آموزشی کالس یه باید هم خودم
 :میده جواب کیانمهر به رو و ذارهمی کتش جیب توی رو گوشیش ارسالن

 !خداشی که تو -
 .کنهمی خودش به معطوف رو جمع حواس کیانمهر، نچنچ صدای

 .کنهمی پیدا خوب ازدواجی کیس داداشم! زدن مخ توی فقط -
 :پرسهمی پرهیجان کنهمی کم رو کیانمهر شینطت روی که صورتی با و کنهمی مرتب رو کیفش یدسته مهناز

 بده؟ شما کِیس مگه -
 .میشه مهناز شیطون هایشونه سنگینی کیانمهر، چپ نگاه

 .نبودم بلد اکار این از که من وگرنه کرده؛ پیدا رو من خودش تازه! نظیرهبی که من کیس -
 و دارمبرمی جلو به قدم چند. نمیارم طاقت این از بیشتر. خندنمی صدا با و کننمی ردوبدل هم با نگاهی هادختر
 :میدم جواب کیانمهر هایچشم به خیره

 درمیاره؟ حرف برادرش برای آدم -
 مرتاضی از دیگه ببینی تونینمی چرا تو. زنهمی فوران داره عشق. بنداز شونچهره به نگاه یه .نیست حرف خدا به -

 !نداری تجربه خودته،
 .ذارممی مگونهمأمن هایجیب توی رو هامروز این قراربی هایدست و کنممی صاف کمیه رو صدام
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 .نیست عشق که صمیمیتی هر -
 !جرمه یا باشه عشق بینشون باید یا. قدیمیم مردای این از من -
 نبود؟ عشق اگه -

 .کنهمی صاف رو کتش و خندهمی مرموزانه
 !جونشون نوش -
 دیگه. میشه کشده مچیم ساعت به نگاهم. گردمبرمی اوضاع بررسی از بعد و میرم آشپزخونه به کیاچهر صدای با

 .مهموناست رفتن وقت کمکم
 !مهندس آقای -
 .کنهمی جلب رو توجهم بنفشش شال پشت گرفتهقاب صورت و گردمبرمی ای،دخترونه ظریف صدای با
 !باشن موفق شاءاهللان. میگم تبریک هم شما به ولی گفتم؛ تبریک دکتر آقای به من -

 به رو دستم و گیرممی صورتش از رو نگاهم. اندازهمی پایین رو سرش و کنهمی بازی کیفش یدسته با قراربی
 .میارم باال تعارف ینشونه

 برید؟می تشریف کجا! خانم هنوز زوده. دارید رفتن قصد پیداست شدنتون آماده از -
 .میشه کشیده هامچشم رخ به حیاش و کشهمی جلو رو شالش کمیه
 .برم من توناجازه با. شده دیرم -
 .برسونتت کنم صدا رو کیانمهر بذار پس -
 :کنهمی زمزمه تمایلبی و میاره باال رو شرمیگنش نگاه سرعتبه. میشه هول کمیه
 .خداحافظ اجازه با. شلوغه سرشون هم االن. میرم خودم من نه نه -

 و جمعیت میون از که نمیشه خودش به کیانمهر یکالفه و خیره هاینگاه یمتوجه و میره در طرفبه مکث بدون
 دختر این و کرده خونه نگاهش کنج که شکایتیه از نشون صورتش هایاخم و گرفته نظر زیر رو اپاشسرت پنهونی،

 ها،مهمون رفتن از بعد و میشه تموم مراسم. دارن پیش در رو هاییتنش و شده دعواشون هم باز احتماالً. ندیده
. گوشیشه سرگرم و نشسته صندلیتک روی سالن وسط کیانمهر و برگشت آرزو همراه بابا. کنممی کمک به شروع
 کسی که خندونهمی رو جمع هاشحرف با قدراون« !گرفته خوابم کنید، تمومش زودتر» که زنهمی هم غری گاهی

 افتهمی راه آشپزخونه طرفبه برداشتنشون، با و کنهمی یکی رو میوه هایبشقاب سانیا. نیاره روش به رو تنبلیش این
 :میگه زمانهم و
 !داشتیم خوبی شب خیلی. نکنه درد تونهمه دست -

 :میده جواب پرنیمه دهنی با و کنهمی گره هم به رو پاهاش زنه،می موزش به محکمی گاز همه از قبل کیانمهر
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 !شد سیر ما شکم! دکترخانم بده خیرت خدا! کنممی خواهش -
 و اندازهمی هاصحنه این به نگاهی کیاچهر. خورنمی تکون دستش توی میوی هایظرف و خندهمی بلند سانیا
 :میگه

 !کردی تکمیل رو ماهت یه ظرفیت خوردی، امشب تو که قدراین -
 :پرسهمی پرحرارت و میده قرار مخاطب رو سانیا کیاچهر، حرف به تفاوتبی کیانمهر

 خونه؟ ببرین خواینمی رو خوراکیا یبقیه -
 .گیرممی ترباال کمیه رو دستم توی یعبهج و کنممی بلند خجالت با رو سرم سریع

 آخه؟ داری کارچی تو -
 .رسهمی ما به چقدرش ببینم خواممی -

 زنهمی لبخندی کیاچهر. میده ادامه خوردن به همچنان کیانمهر و میشه گم ماخطارگونه نگاه بین سانیا هایقهقهه
 .میده تکون طرف دو به رو سرش و

*** 
 به شدیگه دست با و ذارهمی فرمون روی رو دستش یه. شکنهمی رو موندونفره سکوت بلندش نفس صدای

 .کشهمی چنگ صافش مشکی هایمو
 .شدیم خسته. شد تموم! آخیش -
 .شد برگزار خوب -

 :زنممی صداش و اندازممی امشبش یافتتاحیه خوب برگزاری از خوشی در غرق صورت به رو کنجکاوم نگاه
 کیاچهر؟ -

 به ایطعنه یا حالیهخوش روی از فهمید نمیشه که داروزن لبخندی با و کنهمی متمایل سمتمبه کمیه رو صورتش
 :میده جواب زنه،می روزگار

 !نمیاری طاقت دونستممی -
 :میده ادامه زدن دور حین در و کنهمی محکم فرمون روی رو دستش

 بزرگش خواهر. گذروندمی رو انترنیش یدوره بودم، رزیدنتش من که بیمارستانی توی. شدم آشنا باهاش فرانسه -
 جالب برام خیلی رفتارش و اخالق و بودیم همکار مدتی چند. کردمی زندگی اونجا سانیا و بود کرده شوهر فرانسه

 متخصصای کار تو خیلی اوایل. کردمی رفتار مریضا با حوصله با همیشه و داشت دوست عاشقانه رو شغلش. بود
 بد یا نیست درست کارتون این گفتمی مریض جلوی سریع داد،می رخ اشتباهی اگه و کردمی فضولی دیگه

 .دادید انجامش
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 دوونده، ریشه جونش عمق توی که خوبی حال و بندهمی نقش هاشلب روی ایساده لبخند هاخاطره یادآوری از
 .کرده تزریق بهش زن اون که داره آرامشی از حکایت

 کرد؛می رو کار این. داشتم باورش من اما داد؛نمی گوش گوشه، یه بیا نگو، مریض جلو گفتنمی بهش چقدر هر -
 دو هم آخریا. بشم آشنا روحیاتش با بیشتر تونستم هم من وسط این. بشه جفا مریضی حق در خواستنمی چون
 مردم برای و برگردیم هم با بتونیم بشه تموم سانیا کارای خواستیممی که بود این دلیلش. موندم بیشتر سال

 .کنیم کار خودمون
 :کنممی زمزمه متناسبش رخنیم به خیره و گردمبرمی متعجب و حیرون

 نداشتی؟ زن تو مگه چی؟ زنت پس طوره،این اگه -
 .کشهمی کوتاهش هایمو روی رو آزادش دست آروم

 !نگفتم بهتون رو چیزی یه من -
 .میشه خشک هوا توی بودم، کرده بلند ایمنی کمربند کردن مرتب برای که دستی

 چی؟ -
 .شدم جدا رزا از عروسی، از بعد ماه چهار -
 ماه؟ چهار -

 :میگه میده فشار رو گریبانش یادآوری، از کنممی حس که غمی با و کنهمی هامچشم اسیر رو کوتاهش نگاه
 بدون ولی کنم؛ باز برات رو مسائل سری یه تونمنمی من. متفاوته ما با مقدار یه فرهنگشون اونجا زنای! کیاراد -

 فقط من و بود جوونیم اوایل موقع اون. کنهمی پیدا ربط هم من بد انتخاب به البته. نبود جایز هم کنار در ما موندن
 ترشیرین برام زندگی باشه، کنارم زن یه اگه کردممی فکر. بود آورده فشار بهم تنهایی. گرفتممی تصمیم عشق با

 .بودم نکرده انتخاب رو همراهش آدم اما کردم؛نمی فکر اشتباه. میشه
 .میدم تکیه سرجام و کنممی درست رو کمربند باالخره

 !داشتی زن ماه چهار فقط تو پس! طوراین که -
 .آره -

 .میشم خیره جذابش رخنیم به و گردمبرمی
 کجاست؟ جالبش ینکته دونیمی -
 کجا؟ -
 !کردین زندگی سال یه حداقل کردیممی فکر ما اینکه -
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 شد قرار که کنم پیدا کیانمهری از ردی بلکه اندازممی کوچه آخر به نگاهی دور از. میشه کوچه وارد و زنهمی راهنما
 .کنهمی جمع رو حواسم کیاچهر صدای. برسونه رو خونواده اعضای یبقیه

 .نیومدین فرانسه افتاد، اتفاقات این که آخری سال سه کیان و تو! طبیعیه خب -
 ...که اومدی خودت فقط هم بار چند -

 .میشه کم خواستهنا سرعتش و خونهمی نگاهم از رو حرفم
 .دونستمی بابا -
 .کنممی نگاهش تعجب با
 دونست؟می -

*** 
 دلم خیلی! خبر یه از دریغ ولی بده؛ بهمون رو هاشبررسی ینتیجه خبر و بزنه زنگ کارشناس منتظرم هنوز
 .بزنه هامونتالش یهمه یریشه به تیشه خوادمی و میشه آتیش داره نیتی چه با و کی بدونم خوادمی
 تلنبار هاینقشه به نگاهم ورود، محضبه. میرم اتاقم سمتبه وقفهبی و شکنهمی رو سالن سکوت محکمم هایقدم
 به. گذاشته شرکت به پا من از زودتر دقیقه چند فقط امروز. کیانمهره کار دونممی و میشه کشیده میز روی یشده
 سریع. زرگریه آقای یپروژه هاینقشه». برهمی خط نگاهم و افتهمی بزرگی ینوشته به چشمم. میشم نزدیک میز

 دیگه نیست، بساطش توی درمونی و درست پول همچین که زرگری! عجب «اجرا برای برن باید. بزن تأیید
 خب ولی بره؛می زمان کلی بشه، زده کار کلنگ و بکنه فراهم رو مقدمات بتونه اون تا چیه؟ برای شعجله همهاین
 .بشه انجام باید کار

 بعد دقایقی. بزنه صدا رو کیانمهر خواممی منشی از و دارمبرمی رو گوشی. زنممی باال رو سفیدم پیراهن هایآستین
 .کنممی زدنحرف به شروع دیدنش، محضبه و رسونهمی اتاق به رو خودش

 برات رو آدرس. گیریاندازه و زمین دیدن برای برید هابچه از تیم یه با خودت امروز. کنیم شروع باید! کیان -
 .کنممی پیامک

 .ذارهمی میز روی رو دستش دو و پرهمی حرفم بین
 !بفرما امر سرهیه بعد بشم، وارد در از بده امون! اهللبسم -

 .کشممی عمیقی نفس و میدم تکون هوا روی رو دستم
 .برس کارت به برو سریع هم تو. رفت شد تموم و گفتم که حاال خب -

 :کنهمی زمزمه و زنهمی پلک هامچشم توی. میاره جلو رو سرش و کنهمی ایمرموزانه یخنده
 !تویی من کار! خوبم برادر -
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 شمردونه و شیک سرتاپای به ایموشکافانه نگاه. چسبونممی صندلی پشتی به رو خودم و میرم ترعقب کمیه
 .فرستممی خوبش یسلیقه به احسنتی دل توی و اندازممی
 شده؟ چی باز -
 .بدم خوب خبر یه بهت خواممی -

 رو روحم و میشه منعکس شپیشهصداقت سبز هایچشم از شادی برق. ایستهمی مقابلم هیجان با و میاد ترجلو
 .میده قلقلک

 خبری؟ چه -
 .بودم میالد پیش االن همین -

 ...اما نیست؛ کردن مکث وقت االن و منتظرم دونهمی خوب. کنهمی نگاهم موذی لبخندی با و کنهمی مکث
 .بوده کی کار حسابداری خرابکاریای این فهمیده زیادی حدود تا گفت -

 توی نگاهمون خط و ایستممی صورتش مقابل درست حرکت، یه با و کنممی پرتاب میز روی رو دستم توی خودکار
 .ببره بدر سالم جون نگاهم حرارت از تا میره عقب کمیه. گیرهمی قرار مستقیمی مسیر

 بوده؟ کی کار جدی؟ -
 رفتار این از خندممی ظالمانه چه و میده هلم عقب به و ذارهمی مـینه*سـ یقفسه روی رو دستش. میرم ترجلو

 .کنه نگاهش و بایسته کم یفاصله با هم اون مقابلش، کسی میاد بدش دونممی خوب. شگونهمعذب
 و میره سامان پسره این پیش وقتی حسابا دفتر میشه متوجه مدت این توی. گیرهمی نظر زیر رو هابچه مدته چند -

 .دیده ازش هم مشکوکی رفتارای و میشن اختالل دچار گرده،برمی
 برادرم کوچیک حریم این از خندممی دل تو و بینممی بشه، دور ازم گرفتنشون کار به با داره سعی که رو هاییقدم
 .کنممی نفوذ حریمش به هربار رحمانهبی چه من و میشه معذب فاصله شدن کم با که
 ست؟پسره این کار مطمئنه میالد -
 .بمونیم منتظر باید ایدیگه روز چند یه ولی مطمئنم؛ زیادی حد تا میگه -

 .میشه کشیده شیشه پشت یمنظره به نگاهم و ایستممی میزم پشت
 شدهحساب ینقشه یه با شده حتی. بگیریدش بزنگاه سر. کنه جمع رو حواسش بیشتر بگو! عالیه این. خبخیله -

 .میشه العادهفوق بندازه، گیرش بتونه
 بندازیم؟ گیرش قبلی ینقشه با میگی یعنی -

 .داره احتیاج تأییدم به فقط یعنی این و تردیده بدون و محکم شچهره سؤالش، برخالف
 بشی؟ راحت شرش از مدارک همون با و بگیری جرم ارتکاب وقت رو مجرم اینکه از بهتر چی -
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 .شده پنهان چیز یه فقط خنده این پشت دونممی و خندهمی موذی
 !عشقم چشم -

 !گذاشت جبران میشه رو اسمش! من دادن حرص
 متریمیلی شده باعث ترافیک. کنممی حرکت خونه طرفبه و رسهمی پایان به کاری روز یه برای تالشم هاساعت
 با وقتی. قشنگه هاشیشه این پشت از فقط هاآدم هیاهوی و شلوغی. بشه کشیده اطراف به صبرمبی نگاه و برونم

 شاید. نیست قشنگ بینیمی هاشیشه پشت از که هم هاقدراون زندگی میشی متوجه زنی،می حرف کدومشون هر
 جوری رو داشتن خوش دل فرصت و کرد تا بد من با زمونه که کنم چه. ببینم رو هاشقشگنی نیستم بلد من هم
 باید مبیچاره روح و میشه گسسته هم از تلنگر یه با که شده زودگذری موهومات برام شیرین خاطرات که گرفت ازم

 و بود جمع هنوز جمعمون که هاییروز همون. زنهمی پر روزها اون به ذهنم! بده پس رو هالحظه این تاوان
. کنه پیدا تداوم هاشادی این که نذاشت روزگار. نخواست زمونه. بود شده محافلمون نقل مونسرخوشانه هایخنده
 .میرن رژه طاقتمبی هایچشم جلوی هاصحنه هم باز و کرده یخ درون از بدنم

 به لرزی بار هر و شکستمی گاهشوبیگاه هایسرفه صدای با اطرافم آوروهم سکوت. لرزیدمی بدنم. ترسیدممی»
 گرفت؛ نظر زیر رو مشدهخم قامت داشت، خونه نگاهش کنج که ترسی با و برگشت. کردم صداش. انداختمی جونم

 :زدم فریاد. داد ادامه راهش به و نیاورد کم. بیاد کوتاه نذاشت المصبش غرور اما
 !دیگه کن بس! بسه -

 :غرید خشمگینانه و ایستاد مقابلم. گرفت بازی به رو غرورم خشمگینش هاینفس صدای
 !ایبیچاره موجود یه فقط تو! بکش خجالت -

. رسیدمی گوش به سرم پشتجونشکم هایقدم صدای و افتادم راه. بود شده قرمز هامدست و بود بسته یخ دماغم
 درست و اهمیتبی رحمانه،بی چه ولی داشت؛ خبر درونم از و بود خونده رو نگاهم رد. انداختم بهش نگاهینیم

 سنگینی قامتشون به نگاهم التماس ندید. بسته یخ وجودم ندید و شد رد کنارم از داشتیم، چشم تو چشم که زمانی
 به ممتدی و کرکننده بوق صدای« .کنهمی نابودم داره درون از و زده ریشه جونم به عمیق ایشورهدل و کنهمی

 تکرار خشم با کلفتش سیبیل یراننده که افتهمی سفیدی پیکان به نگاهم و زنممی رو ردش عصبی. رسهمی گوشم
 :کنهمی
 !بدبخت؟ کنیمی فکر چی به آوردی، بند رو راه! مردک دیگه برو -

 و حرص با گاهی سرپشت هایماشین و ایستادم اتوبان وسط آوردن یادم و شدم کشیده حال زمان به رحمانهبی چه
 من یخسته روح نثار هاشونلب زیر از نامفهومی اصوات و کننمی عبور خاطره در غرق من کنار از فحش با گاهی
 . میدم فشار رو ماشین گاز و گیرممی فرمون. میشه
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*** 
. برهنمی خوابم اما کشم؛می دراز تختم روی. کشونممی اتاقم طرفبه رو مخسته تن من و سکوته در غرق عمارت

. کنممی باز مجنونم نگاه جلوی رو ایشیشه در و حرکت ایوون طرفبه. میشم بلند جا از و کشممی عمیقی نفس
 اومد، که هم وقتی و رسید من از بعد. کرد دیر خیلی کیانمهر امشب. شده همراه هوا خنکی با هاشکوفه خوش عطر

 سمتبه مشترکمون ایوون از. بیداره حتماً پس. روشنه ضعیفی نور. کنممی نگاه اتاقش یپنجره به. بود ناراحت
 از و کوبممی ایشیشه درب به ترمحکم. شنومنمی صدایی اما کنم؛می صبر مدتی. زنممی در و میرم اتاقش

 اشاره. میشه حک شیشه پشت عصبیش یچهره و میره کنار پرده. شکنهمی عمارت یشبونه سکوت صداش،
 به محکمی لگد هاشچشم جلوی. میشه شحوصلهبی نگاه و عصبی هایچشم شنتیجه اما کن؛ باز رو در زنممی

 :غرهمی و کنهمی باز رو در. زنممی شیشه
 میندازی؟ جفتک من اتاق در اومدی شبینصفه! بمیری ای -

 .شده چیزی یه امشب و دراومده آب از درست حدسم میده نشون غمگینش یچهره
 نیستی؟ فرم رو چرا چته؟ -

 یه تا مواقع جوراین. میره فرو خودش تنهایی غار به و بندهمی محکم رو در هامچشم جلوی. کنهمی نثارم بابایی برو
 .افتاده اتفاقی واقعاً یعنی این و گذاشت سرشسربه نمیشه مدتی
*** 
 با و میشه باز شدتبه که کنممی حرکت اتاقم در سمتبه و چینممی مخصوصشون هایزونکن توی رو هابرگه
 نگاه مقابل ش،افسارگسیخته و خشمگین یچهره و میشم خیره رومبهرو به مات و حیرون. کنهمی برخورد دیوار

 ونشونخط ش،خیره هایچشم مقابل مهشدگره مشت و میشه نگاهش مات عصبیم نگاه. گیرهمی قرار سردرگمم
 .زنهمی رقم رو بینمون صدایبی

 :میگه کرده، منقطع رو هاشحرف که استرسی با و زناننفس و میشه داخل سرشپشت سریع منشی
 ...بگیرم رو جلوشون نتونستم! مهردادیان آقای ببخشید -

 :غرممی شترسیده هایچشم جلوی و میارم باال سکوت ینشونه به رو دستم
 !بیرون برو -

 صبرش. بندهمی رو در و میره بیرون ما، نگاه از معذب و کشهمی چنگ به رو مانتوش یگوشه دستپاچگی با منشی
 و گیرهمی رو میقه دستش دو با. میشه ورحمله سمتمبه و دارهبرمی بلند هاییقدم با رو بینمون یفاصله. میشه لبریز

 .کوبهمی سرم پشت دیوار به باشدت
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 مردک کجا تا پرستیپول ها؟شما ندارید شرم کنید؟می بازی مردم جون با چرا کردنه؟ کار وضع چه این -
 بال این دیگه نفر چند سر حالتابه. شد متوجه سریع و بود رفیقم پروژه ناظر مهندس کرد رحم بهم خدا! وجود؟بی
 یبچه و زن! صفتبی! کنه بازی مردم یبچه و زن جون با که شرکتی اون در گیرممی گل چیز؟همهبی آوردی رو

 خیالبی طوریاین بیشتر قرون دو-یکی خاطر واسه ببریشون؟ ساختی که سقفی این زیر حاضری باشن هم خودت
 شید؟می مردم جون
 رو ماشاره انگشت و میدم هل عقب به رو هاشدست. زنممی فریاد کرده، نثارم که هاییصفت از خشمگین و مات

 .میدم تکون سرخش هایچشم جلوی اخطارگونه
 دادگاه به رو کارت گفتی، که کلماتی تکتک برای بدی ادامه کردنات توهین این به اگه که رو دهنت حرف بفهم -

 از قصوری چه بچه؟ و زن کدوم ساختمون؟ کدوم هان؟ زنی؟می چیه حرفا این معماری؟ آقای شده چی! کشونممی
 زده؟ سر ما شرکت
 گیرممی هوا روی رو ششده مشت دست. میشه ورحمله سمتمبه دوباره محکم، هایقدم با و زنهمی قهقهه عصبی

 .میده آزار رو هامگوش دادش صدای. میدم هلش عقب به دوباره و
 از یهو رسید،می هااینجا به که تونهمه! خوبیه گریز راه! نامرد مرحبا! آفرین دونید؟نمی شما بگید خوایدمی یعنی -

 !توننداشته شرف به لعنت. شیدمی خبربی چیزهمه
 :کشممی داد و کنممی پرنفرتش نگاه آماج رو منشسته خون به هایچشم

 از هرچی و انداختی سرت روی رو صدات که سرگردنه نه کاریه، محیط اینجا! مردک بزن حرف درست گفتم -
 زبون نه هاشه،بچه و شرکت این حرمت خاطربه ندارم باهات کاری اگه! کنیمی نثارمون درمیاد، دهنت

 .شما بستوچفتبی
 :کنهمی زمزمه تمسخر با و فریادگونه و زنهمی ایعصبی پوزخند

 .هستید هم پررو مردم، جون و مال به زنیدمی گند! شرفابی شما دارید رویی عجب! جناب کردین لطف -
 حال در که ایخونه از داره باشه؟ افتاده اتفاق ترسیدممی ازش که چیزی همون نکنه. کنممی احساس رو خطر

 با و کشممی عمیقی نفس. باشه افتاده اتفاق کنممی فکر که چیزی اون اگه گیره کارم... نکنه و زنهمی حرف ساخته
 نگاهی با و نشیممی صندلیم پشت عصبیش، و متحیر هایچشم جلوی و کنممی مرتب رو میقه ساختگی، آرامشی

 :میگم جدی و گرم
 دونهمی خوب عاقلی انسان هر. افتاده اتفاقی چه و شده چی که نمیشم منظورتون متوجه اصالً من! معماری آقای -

 و شده نوشته صلح توی که داریم کاری قرارداد هم با ما. رسهنمی انتها به و نمیشه حل دعوا و داد با کاری هیچ
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 حل رو مشکل باهم تا بنشینید و کنید کنترل رو اعصابتون کنممی خواهش. برسیم نتیجه به دوباره درایتی با میشه
 .کنیم

 حرکت میزم طرفبه میاد، خودش به اینکه از بعد و کنهمی نگاهم ایچندثانیه متفاوتم، رفتار این از زدهحیرت
 .کنهمی پرت صورتم توی تقریباً رو هانقشه و کنهمی
 کمتر رو اگردمیله بیشتر پول ریال چند خاطر به. ببینید رو هانقشه خودتون کنید؟نمی شرم شما! آورهخجالتً واقعا -

 ساکن آپارتمان این توی ـناه*گـبی هایبچه و زن قراره نکردید فکر! آقا نیست محکم ساختمون هایپایه زدید؟
 بشن؟

 به رو محکمم نگاه و زنممی گره هم توی رو هامانگشت کردن، تازه نفسی از بعد و کشممی صورتم به رو دستم دو
 .دوزممی صورتش

 درست همه ما هاینقشه کردیم؟ کاریکم کی ما. زنیدمی حرف چی از دارید شما دونمنمی واقعاً من چی؟ یعنی -
 .باشن کرده واضحی اشتباه همچین ما هایبچه نداره امکان. نقصه و عیببی و

 که زدممی جوری وسط همین نبود، درمیون شرکت منافع پای اگه که کشهمی جونم به ایشعله پوزخندش سردی
 .بیفته کار از فکش

 !دارن فنی ایراد شونمایه بن از هم هانقشه و کنیدنمی کار درست باطن توی ظاهراً ولی درسته؛ آره -
 :کنممی زمزمه آرامش با و ذارممی میز روی رو هامدست

 هستن؟ کی گفتید که ناظری مهندس این -
 :غرهمی و میده تکون هوا توی دستی. نشینهمی مبل روی حوصلهبی
 .اینجا میاد داره زدم زنگ! شفیعی مهندس -
 محکم و سرد باید جماعت این جلوی. برممی سؤال زیر رو شخیره هایچشم مقتدارنه، نگاهی با و میشم بلند جا از

 ...وگرنه باشی؛
 .گردمبرمی االن برم، من باشید، داشته تشریف شما! خبخیله -
 .بذارید جلسه بازادغل بقیه با برید. آره -

 طراحی اتاق وارد و گیرممی رو کیانمهر سراغ منشی از. بندممی سرم پشت رو در و ذارممی جواببی رو شکنایه
 هیچ بدون و میاد دستش چیزهمه افته،می مبریدهبریده هاینفس و عصبی صورت به که چشمش. میشم نقشه

 :کنهمی زمزمه تردید با و بندهمی سرشپشت رو در. رسونهمی من به رو خودش حرفی
 داداش؟ جونم -
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 هم روی حرص با رو هامدندون و میشم دچار مردونه غرشی به نهایت در اما کنم؛ کنترل رو خشمم کنممی سعی
 :سابممی
 میگه؟ چی معماری آقای این -

 .کنهمی نگاهم تعجب با و پرهمی باال هاشابرو
 معماری؟ آقای -
 پول برای اینا و ندارن استقامت ستونا و زدید کم رو اگردمیله که کنهمی دادوبیداد داره وایستاده من اتاق توی. آره -
 .زدن جیب به

 .ذارهمی شچونه زیر رو دستش و میده فشار هم روی رو دهانش
 .فرستیممی اجرا برای رو نقشه ما که درسته چیزهمه کرده؟ پیدا موردی مگه هانقشه چی؟ یعنی -

 باشه، کنجکاو هایچشم معرض در کمتر که سالن از ایگوشه سمتبه آروم و گیرممی چنگ به رو بازوش
 .کشونممی
 برخوردن مشکل به کار توی کنه،می ادعا که طوریاون اما سالمه؛ ظاهر به. کردم بررسی رو هانقشه لحظههمون -
 .کنهنمی برابری خورده نقشه توی که تعدادی با اگردمیله و ستونا و
 :کنهمی زمزمه حیرت با
 .هوا روی نه کنن،می کار نقشه روی از هابچه میشه؟ مگه چی؟ یعنی -
 چیه؟ دونیمی آوردیم که شانسی تنها فقط -

 .میشه حرفم یادامه برای تأییدی مهر منتظرش نگاه
 .فهمیده ناظر مهندس که نرفته جلو زیاد هنوز کار خوشبختانه -
 بود؟ کی پروژه این ناظر مهندس -
 .شفیعی مهندس -

 :کنهمی زمزمه رو نامفهومی کلمات خودش با و میره فرو فکر به عمیقاً دوباره
 پروژه سر باالی که مهندسی گروه یعنی باشه جوریاین. دادیم انجام درست رو کارمون که ما چی؟ یعنی -

 میرن؟ زیرآبی دارن فرستادیم
 و اندازممی باال ایشونه. گیرهمی خودش به رو نگاهم رد که کنهمی زمزمه تریبلند صدای با رو آخرش یجمله
 .میدم تکون تأسف به رو سرم

 .راهه تو شفیعی مهندس زده زنگ. دونمنمی -
 .پروژه سر بریم هم با اومد -
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 .میگه چی ببینیم اول بیاد -
 توی که افتهمی جدیدم نفتیآبی کت و دستش به نگاهم. کشهمی خودش طرفبه جدیت با و گیرهمی رو کتم

 .شده اسیر پرقدرتش مشت
 .بود نقصبی من کشینقشه هایبچه کار! کیاراد کنم باور نداره امکان نبینم خودم تا من بگن، هرچی -

 و گردیمبرمی اتاقم به اینوشتهنا قرارداد یه طی باهم و میشه ردوبدل مرددمون هایچشم بین سردرگمی نگاه
 پرحرصی نفس و مونهنمی دور چشممون از نیشخندش. کنیممی حرکت معماریان سمت دو هایمبل طرفبه

 :کشهمی
 انجام بیشتر سود برای که رو اییکار چه جایگاه، و عظمت این با مهندسی شرکت یه ببین! آورهخجالتً واقعا -

 نفر یه دماغ از خون اگه نگفتید شما ولی کرد؛ اعتماد نمیشه کسهیچ به دیگه! شده ایزمونه و دوره عجب. نمیده
 حتماً حالتابه بدید؟ رو مردم جواب خوایدمی چطور بریزه ساختمون اون هایپایه اگه باشید؟ جوابگو باید بریزه

 وارد پروژه این توی رو خودم رفیق من شکر رو خدا. درنیومده صداشون که خریدیدمی پول با رو اناظر مهندس
 !کردیدنمی شما که اییکار چه وگرنه کردم؛

 :میدم جواب و ذارممی مچونه کنار رو دستم قاطعیت با و کنهمی تالقی کیانمهر نگاه با نگاهم زمانهم
 توهین ما به بدتر شما بشه، معلوم واقعیت کردیم صبر و گیمنمی هیچی ما چی هر! دیگه بسه! معماری آقای -

 ساختمون هیچ امروز به تا و کنهمی فعالیت عرصه این توی داره رسمی طور به هاستسال ما شرکت. کنیدمی
 زیر رو ما یسالیانه زحمات ندارید حق اما کنید؛می اعتراض دارید که هستید نفری اولین شما. نساختیم کیفیتیبی

 گونههیچ حق دیگه شما نتیجه اعالم تا اما چیه؛ ماجرا ببینیم تا کنیممی بررسی رو شما مورد حتماً ما. ببرید سؤال
 .ندارید رو ما به نسبت توهینی

 ما به توجهبی. کشهمی رخ به رو هامونچشم قرمز هایرگه کیانمهر، و من عصبی نگاه و خندهمی واردیوانه و بلند
 :میده جواب

 .بگیرم رو خسارتم و کنیم فسخ پدرتون حضور در رو قرارداد تا اینجا اومدم! آقا کشهنمی بررسی به کار دیگه -
 دست که هایینقشه توی. کنیممی هانقشه بررسی به شروع هم اتفاق به و رسهمی شفیعی مهندس بعد دقیقه چند

 ما. نشده استفاده گردمیله تعداد این از کار توی کننمی ادعا خودشون اما درسته؛ هاگردمیله تعداد شفیعیه، مهندس
 .بریم پروژه سر هم با که خواممی ازشون خاطرهمینبه. کنیم بررسی خودمون بایدً حتما
*** 
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 بررسی به شروع و پیدا رو خلوت ایگوشه کیانمهر و من. رسیممی پروژه احداث محل سر نفر چهار هر بعد، مدتی
 کشهمی پیشونیش روی رو دستش. دوزهمی هامچشم به رو عصبیش و کالفه نگاه کیانمهر دقایقی از بعد. کنیممی

 :کنهمی زمزمه نکنه، جلب رو بقیه توجه تا باشه آروم داره سعی شدتبه که صدایی با و
 !میگن راست واقعاً انگار! کیاراد -

 :میدم جواب ها،نقشه کردن رو و زیر حال در و کشممی پرحرصی نفس
 ممکنه؟ چطور اما آره؛ -
 .ندادن انجام درست رو کارشون ما مهندسین یعنی پیداست، هانقشه از که وضعیتی این با االن -

 :میگم رفته، در دستم از کنترلشون که هاییاخم و غیظ با و میدم فشار هم روی هاملب
 .کنیم نگاه رو هابچه دست تو هاینقشه بریم بیا -

 که تعجبی با کیانمهر. شیممی روبهرو عجیبی مورد با ها،نقشه به کردن نگاه از بعد و ریممی هابچه طرفبه دوتایی
 .کنممی کردن جوابسؤال به شروع ارادهبی. کنهمی نگاهم سؤالی زنه،می موج شچهره تو
 ...شفیعیه مهندس دست که اینقشه تو ولی کمتره؛ اگردمیله تعداد اینجا میشه؟ مگه -

 .میده فشار دست توی رو بازوم و پرهمی حرفم میون
 .متفاوته شفیعی مهندس دست توی هاینقشه با هانقشه این -
 :کنممی زمزمه همیشگی صالبت همون با
 .جعلیه اینا کنار، به متفاوت -

 .چرخهمی طرفمبه سرعت با سرش
 باشه؟ جعلی معلوم کجا از -
 رفته؟ کیانمهر، درنرفته دستمون زیر از چیزی همچین حالتابه ما -

 ...اما کنه؛ پیدا براش توجیهی کنهمی سعی و دارهبرمی عقب به قدمی. کنهمی مشغول رو فکرش سؤالم
 دوئونه؟می موش کارمون توی داره یکی شاید یا نکردیم دقت شاید -

 و کنهمی سنگینی هامونشونه روی شفیعی و ریانمعما کنجکاو هاینگاه. تکونممی دست با رو مگرفتهخاک کت
 با رو مفاصله ضعفی، ترینکوچک دادن نشون بدون و محکم گرفته، ازمون رو عادی واکنش دادن نشون توانایی

 .گیرممی خودم به خونسرد ایچهره و کنممی کم کیانمهر
 پیش رو کار نقشه طبق اونا. بدیم گیر هابچه به تونیمنمی حتی که ماییم این فعالً افتاده، اتفاق که جوری هر -

 هدف. کنن وارد لطمه ما به خوانمی و گرفتن هدف رو ما مستقیماً ماجران، این پشت که اونایی یعنی این. بردن
 .هاستنقشه این زیر ما امضای ماییم،
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 جوروجمع رو خودش. زنممی نفر دو اون وجود به ایاشاره و اندازممی باال براش ابرویی. میشه سردرگم و پریشون
 :میگه آهسته و کنهمی
 کنیم؟ کارچی حاال -
 بدیم؟ چی رو اینا جواب! گیجم که فعالً. دونمنمی -

 .اندازهمی بهشون زیرچشمی نگاهنیم
 .شیممی بیچاره کنن شکایت -
 با شده حتی. گرفته صورت اشتباهی بده نشون که کنیم رفتار طوری باید فقط ما. نگو چیزی پیششون رفتیم فعالً -

 .بگیریم رو جلوشون باید کار یدوباره شروع و خسارت پرداخت
 .میده تکون نگرانی با رو سرش محسوسنا
 .تنده خیلی آتیشش دیدم من که آدمی این -
 .بشه نرم تا برقصیم سازش به باید. نداریم تحمل جز ایچاره -

 با. ریممی شفیعی و معماری آقای طرفبه داشتیم، نگهش لبخندزنان و عادی سختی به که ظاهری با دوتایی
 .پیچهمی هاسنگالخ روی ما هایقدم صدای و میشن جاجابه کمیه دیدنمون

 ولی نشدیم؛ روبهرو مشکل این با وقتهیچ اما ساختیم؛ شهر این توی بزرگی برجای و ساختمونا ما! معماری آقای -
 از واقعاً ما که بوده بزرگ اشتباه یه این نظرم به کنه، اشتباه تونهمی هم انسان و انسانیم ما یهمه که اونجایی از

 ما دوننمی و شناسنمی رو ما هم شفیعی آقای خود. کنیممی جبران رو شما خسارت همه و خوایممی معذرت شما
 .دیمنمی مردم تحویل رو کاری همچین

 .شکنهمی رو سکوتش بود، شده خیره ما یسه هر به دقیق نگاهی با لحظه این تا که شفیعی آقای
 !مهندس بود بعید شما از. شدم متعجب اتفاق این از خیلی هم من -

 کنممی سعی و میدم ادامه تالشم به. مونده امیدی هنوز اینکه به کنهمی محکمم شفیعی، مهندس ینهفته حمایت
 .کنم جمعش آبروریزی شروع از قبل جاهمین رو موضوع کردن، صحبت با
 این بدونیم باید. داریم بررسی به نیاز و نداشتیم موردی همچین االن به تا. شدیم شما یشرمنده واقعاً امروز ما -

 تا. بدید بررسی فرصت ما به. شده انجام دیگه کسانی توسط شاید اینکه یا بوده ما قصور و انگاریسهل از ناشی کار
 . گیریممی عهده بر شخصاً رو پروژه این هم زمان اون
 پرت ماشین الستیک سمتبه کفشش یگوشه با رو کوچیکی سنگ. کشهمی هاسنگالخ روی رو پاش حوصلهبی
 .تنده آتیشش و عصبیه هنوز مشخصه حرکتش این از و کنهمی
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 تموم کار که حاال نه کردید،می رو اینجاش فکر باید زمان اون! کیه دست دنیا فهمیدمی کردیم، شکایت وقتی -
 .بودیدمی سرکار باید شخصاً خودتون بیاد یادتون تازه شده،
 ذارممی شلوارم جیب توی رو دستم. بشه خراب کار که نزنم حرفی و بشم مسلط خشمم به تا کشممی عمیقی نفس

 :میدم جواب تأثیرگذار، آرامشی با و
 بیاد تا کنید شکایت بخواید. نبوده عمدی قطعاً و موندیم اتفاق این توی هم خودمون. گفتم شما به من! آقا -

 عقب خیلی کارتون و میره دست از زیادی زمان بدیم، خسارت ما و کنه صادر حکم قاضی و بگذره کار مقدمات
 هم ما قطعاً بوده، توطئه یا خطا بشه مشخص و کنید ثابت نتونید هم رو ماجرا این بودنعمدی ادعای اگه. میفته
 ما وقتی. نیست عقالنی کارتون این که بنده نظر به. کنیممی مطرح حیثیت یاعاده جهت در متقابل دعوی

 دیممی تضمین سری این ما بدید، اجازه چرا؟ بالتکلیفی و سختی همهاین کنیم، حل رو مشکل خودمون تونیممی
 دست با که ایگره معماری آقای. ما هم باشید، راضی شما هم که جوری. بدیم انجام احسنت نحو به براتون رو کار
 !کنننمی باز دندون با رو میشه باز
 میشه؟ چی شما به من اعتماد پس -

 بردیم؛ در به سالم جون آبروریزی و شکایت یه از شفیعی، آقای وساطتت با و گذشت خیربه دفعه این شکر رو خدا
 این دست به کجا از جعلی هاینقشه بسته؟ ما نابودی به کمر کی باشه؟ تونهمی کسی چه کار هاکاریخراب این اما

 باشه؟ تونهمی چی بعدیشون اقدام یعنی رسیده؟ هابچه
*** 

 سمتبه کمیه فقط که زنممی پس رو آینه عصبی و افتهمی هامچشم زمردین هایتیله به ماشین، یآینه از نگاهم
 .کنهمی سنگین رو رخمنیم متعجبش هایچشم. گردهبرمی ماندانا

 میفته، خودت به نگاهت هربار شدم متوجه وقتیه چند راستش شدی؟ عصبی دیدی، آینه توی رو خودت تا چرا -
 !کنیمی فرار و میشی عصبی
 ماندانای سؤال جواب برای جایی مغزم و بشه خنثی مغزم هاییادآوری انبوه از ایهجمه بلکه کشممی عمیقی نفس

 به لباسش مشکی و صورتی ترکیب و رسهمی نظر به ترخواستنی من برای امروز عجیب که کنه پیدا پوشصورتی
 بو. کنممی کنترل رو فرمون دیگه، دست با و ذارم می مچونه زیر رو دستم یه. میاد سفیدش و معصوم صورت

 هایچشم به وارزمزمه. کردم پیدا حضورش به غریبی حس هاروز این که رو ماندانایی بخشآرامش عطر کشممی
 :میدم جواب منتظرش

 .ترسممی آینه به کردن نگاه از من -
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 گفته باید ارادهبی که تلخ اعترافی از کنممی شرم متعجبش، هایچشم پیش و گردهبرمی سمتمبه حرارت با سرش
 .ترسممی واکنشش از که منی و بشه

 چرا؟ -
. کنهمی اعتراف به وادار رو روحم و زنهمی زنگ گوشم توی و میشه تلخ حقیقتی گفتن ناقوس چراش صدای

 .نداری هاشزدنچنبره تحمل جز کاری تو و زده ریشه جونت توی که دردی درد، نوع از اعترافی
 ببینی؟ رو کابوسات یچهره و کنی نگاه آیینه تو شده حالتابه -

 .زنهمی کنار و برهمی مواجش هایمو سمتبه رو دستش. میشه متعجب
 چطور؟ نه، -
 .بینممی آینه توی رو اون فقط من. نیستم دیوونه نه، م؟دیوونه من کنیمی فکر -
 رو؟ کی -
 بار از هنوز نبینی؟ شکسته رو روتبهرو مرد تو و نلرزونه رو وجودم یادآوریش که بگم چی کنی؟ درکم که بگم چی»

 «.کنممی ضعف احساس رسوندی، عمارت به رو من و لرزیدم که آخری
 جوابی. دوزممی جلوم به رو خوردم گره درهم هایابرو. کنهمی عصبیم هم یادآوریش حتی. کشممی پرحرصی نفس
 .نبوده بیش موهوماتی االنم هایحرف کنه فرض بذار. نمیدم
*** 

 فکر بهش وقت هر و سخته برام هم گفتنش. باشه چطور ممکنه بابا واکنش دونمنمی. استرسم از پر و قراربی
 هیچ باغ هایچمن روی سستم هایقدم کنم؟ شروع باید کجا از اصالً. میشه سرازیر پیشونیم از شرم عرق کنم،می

 انبوه بین از. زنممی سر اینجا به زیاد جدیداً. نوازهگوش هم اون که ضعیف خشیخش جز کنهنمی ایجاد رو صدایی
 بهش کردن فکر جرئت حتی پیش هاسال تا. افتهمی ماه به نگاهم و کنممی عبور شکشیدهفلکسربه هایدرخت

 ریشه از رو روحم خوره مثل که اندازهمی خاطراتی تکتک و تو یاد رو من اینجا هایقسمت تمام. نداشتم رو
 شکل اینجا ما یکودکانه هایشرارت تمام ینطفه و دویدیممی هم دنبال هادرخت همین زیر کیاشا؟ یادته. زنهمی
 یه مخواسته به باید. نیست ایچاره ولی کنه؟می قبول یعنی بگم؟ بابا به رو مخواسته باید چطور حاال. گرفتمی

 بار، یه مرگ. کرد صبر نمیشه این از بیشتر دیگه. نیست ساخته کسی دست از بابا جز که بدم جهت و چهارچوب
 روی و درمیارم جیب از رو همراهم گوشی... یا استقبال و کنهمی قبول یا. زنممی حرف باهاش! بار یه هم شیون
 :میده جواب بوق چند از بعد. کنممی مکث بابا یشماره

 بابا؟ جانم -
 .ترهآروم همیشه از صدام
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 .دارم کارت بیای؟ میشه. باغم توی من! بابا -
 .رسهمی گوش به گوشی پشت از آرزو گفتن «کیه» صدای و کنهمی سکوت ایلحظه

 بگی؟ بهم اینجا بیای تونینمی پسرم؟ واجبه کارت -
 .زنممی تکیه درخت قطور یتنه به و شینممی زمین روی

 !بابا بیا -
 آسمونی آبی برخالف که ذارممی رنگمایسرمه گرمکن جیب توی رو گوشی. میام دارم یعنی ممتد بوق صدای

 امشب. نفهمیدم رو دلیلش هنوز و بپوشم آسمونی آبی زمردینم هایچشم با میاد بدش کیانمهر. ستتیره شرتم،تی
. زنهمی طعنه بیداری به اتاقش خاموش چراغ جاهمین از و خوابیده کیانمهر چون ست؛همیشه از ترساکت عمارت

 خشخش صدای. نذاشته باقی اتاقش توی خاموشی المپ هیچ انگار که کیاچهری اتاق روشن چراغ برخالف البته
 شب سیاه مخمل از رو رنگشمشکی خونگی شلوار و بلوز سختیبه دور از. گردونهبرمی شدتبه رو سرم هابرگ

 فقط بار هر و پوشهمی مشکی یساده بلوز با رو مشکیش گرمکن هاستسال بابا چرا فهممنمی. میدم تشخیص
 هایچمن روی کنارم آروم، و زنهمی لبخندی رسیدن محضبه. نه زدگیششب اما کنه؛می پیدا تغییر پارچه جنس

 متوجه گویا. کنم جمع رو ذهنم نتونستم هنوز من اما کنه؛می نگاه صورتم به و بینهمی رو سکوتم. شینهمی باغ
 .شکنهمی رو باغ مفرط سکوت صداش و میاد لبش روی تریعمیق لبخند چون میشه؛

 شده؟ چیزی بابا؟ داشتی کارم -
 .کنهمی خیس رو پشتم عرق بابا، فهمیدن و بحث بازشدن تصور از و میشم جاجابه خجالت با کمیه
 ...باید من ولی نشده؛ چیزی -

 :میدم ادامه ناچاراً و میشم خیره منتظرش هایچشم به و کنممی مکث
 .بزنم حرف باهاتون موضوعی یه درمورد -

 .نشینهمی هاشلب کنج و کنهمی ترجذاب برام رو سرومانندش قامت ایپدرانه لبخند
 !بابا که گفتی رو جمله دو همین تا دررفت االن جونت -

 .بزنم دریا به رو دل باید آخر و اندازممی صورتش به تردیدآمیزی نگاه
 .سخته کمیه برام راستش -

 :میده تکیه درخت به کنارم و کنهمی دراز چمن روی رو پاهاش. خندهمی
 .میشن گلگون طوریاین عامل چند خاطربه زندگیشون توی پسرا معموالً! مشخصه شدنترنگبهرنگ از -
 :پرسممی باز دهنی با و گردمبرمی طرفشبه تعجب با
 عواملی؟ چه -
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 .کشهمی درهم رو هاشابرو خنده، جایبه و بینهمی رو صورتم حالت
 بزنی؟ رو حرفت خواینمی شما -

 به. خندممی خودم رفتار به زده،بهت و میشم هول خجالت شدت از. گردهبرمی صورتم به نگرانی از موجی
 :کنممی زدنحرف به شروع یواش و خورممی رو لبخندم. میکنم نگاه بابا جدی هایچشم

 .کنم ازدواج خوام می من ...من راستش ...شما! بابا -
 گم رو وپامدست کنه، کنترلش کنهمی سعی زوربه که هاشلب متضاد یخنده و صورت روی هایاخم دیدن با

 :میدم ادامه سردرگم و کنممی
 بگیرمش؟ باید یعنی! نگرفتمش هم شاید. گیرمشمی بعد کنم،می نامزد اول. کنم نامزد یعنی نه، نه -

 .میشه جمع هاشچشم یگوشه خنده، شدت از. خندهمی خرابم حال این به بلند و میده دست از رو کنترلش
 نه؟ یا بگیریش خوایمی پسرجان؟ گرفتی رو تصمیمت باالخره -

 .دنیاست کار ترینسخت االن گفتن موضوع این یدرباره. برممی فرو گردنم به رو سرم و کشممی خجالت
 .دونمنمی -

 جون و گرما از میشم ـت*مـسـ و کشهمی مشکینم هایمو به وارنوازش رو روزگارش زمهریر از زمخت دست
 .داده بهم هامقدکشیدن یهمه با دست این که ایتازه

 بزنی، هم به چشم تا. گذرهمی زود خیلی آدمی عمر بابا؟ شدی بزرگ قدراون کی. دونینمی پس! طوراین که -
 کشیمی نفس راحت خیال با تهش باشی، کرده انتخابش درست اگه. گذشته یه و مونیمی تو عاقبت و کنهمی عبور

 کیاراد باالخره پس! بیامرزه رو مادرت خدا! باشی گذرونده بد اینکه حال به وای اما کنی؛می نگاه سرتپشت به و
 .کردیم طی رو اروز این هم ما! بابا نکش خجالت. زد سرش به گرفتن زن ـوس*هـ من
 جلوش به و میده تکون کمیه رو پاهاش. کشهمی بلندی آه کنم،می حسشون هم من حتی که خاطراتی یادآوری از

 .میشه خیره
 دختر به تحصیل یادامه و درس اجازه ایخونواده کمتر که زمانی اون. بود ما خونوادگی دوست دختر مادرت -

 مهمونیای توی. کردمی حمایت ازشون حسابی و بخونن درس دختراش بود داده اجازه مادرت پدرِ دادن،می
 و حوری نمیگم. نشست دلم به شچهره. خوندمی درس کنکور برای و بود گرفته دیپلم. دیدمشمی زیاد خونوادگی

 ساده و صاف. کردمی ترشزیبا که بود اخالقش این صورت، از بیشتر. میومد زیبا عاشق منِ چشمای به بود، پری
 بود معصوم قدراون چون داد؛می دست بهت کودکی یدوره بالی فراغ حس بودی، کنارش وقتی. ریابی و پاک. بود
 فقط و نباشی آدماش و دنیا دوزوکلک نگران ایدقیقه چند کردمی کمک. بردمی یادت از رو دنیا پلشتیای که

 این من گفتم و بابام پیش رفتم. نیاوردم طاقت دیگه روز یه میاد یادم. کنی زندگی خودت خوشیدل برای ایلحظه
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 اتاق از. داد تکون تأیید معنای به رو سرش و انداخت من به نگاهی زمان اون ایمرد ابهت با پدرم. خواممی رو دختر
 برای و داده انجام رو الزم تحقیقای شدم متوجه بعد یهفته تقریباً. دونستمنمی رو جوابش هنوز اما اومدم؛ بیرون
 باز اما رفتم؛ پیشش تشکر برای. بدم بروز شدنمی روم اما شدم؛ حالخوش. گذاشته خواستگاری قرار معینی موعد

 رو خوبی دختر» گفت. زد مشونه به رو دستش آروم و اومد طرفمبه. شد متوجه خودش. بگم چیزی نشد روم هم
 انتخابت پای مردونه و مرد باید کردی، انتخاب وقتی باشه یادت ولی راضیم؛ وصلت این به من. کردی انتخاب
 پس همسراشونن؛ از آمیزمحبت کلمات شنیدن عاشق ـا*زنـ. کنی درکش کن سعی و بذار احترام بهش. وایستی

 تخونه زن که اینه از بهتر بشکنی، تو اگه گاهی. بشکنه دلش نذار. کنی برخورد باهاش مالطفت با کن سعی
. باش مرد کلمه واقعی معنای به. کن اجرا همیشه رو مردیجوون آیین. بشه افسرده نذار. ستخونه روح زن. بشکنه

 «.باش مرد بودن، مرد به بودن، نر به نه
 امآمده ماه پی در شبم گرفتار من»

 امآمده ـناه گـ به دیدم، تو دست را سیب
 زمین افتاد تو دست از زدهدندان سیب

 امآمده نگاه محض فقط که باغبانم
 هست کنعانی صورت آن دل در اگر چال
 امآمده چاه پی در شب همه برادربی

 پیوستند هم به باز تا تو گیسوی و شب
  امآمده سیاه شهر این گردیشب به من
 مکن خسته مرا شعر مرو تند همهاین
 «امآمده راه تو سوی غزلم هر در که من
 مشیری فریدون از شعر* 

 دور رو هامدست. داده دست بهم آرامش احساس پیداست، کالمش توی که خوبی حس از. کنهمی مکث ایلحظه
 .کنممی نگاهش حرکت بدون همچنان و زنممی حلقه زانوم

 شده؟ من پسر صورت رنگ پریدن باعث که کیه دختر اون ببینم بگو -
 :میدم جواب پیداست، نگاهم از که شرمی و تردید با
 .ماندانا -
 بین از گردنش هایعضله کنممی حس که جوری. گردهبرمی طرفمبه شدت با صورتش اسم، این شنیدن محضبه

 گر. بود پدرانه خوشی از مملو پیش یلحظه چند همین تا که نگاهش ناگهانی خشم از خورممی جا من و رفت
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 از گیج. اندازهمی تپش به رو قلبم و لرزونهمی رو هامچشم یزدهبهت مردمک نگاهش، قرمز هایرگه و گیرهمی
 :کنممی زمزمه دادن، دست از رو نظمشون که هایینفس با و میدم تکون رو سرم ناگهانی، موضع تغییر این

 شدید؟ عصبانی چرا بابا؟ شده چی -
 !رو صدات ببر! کیا نزن حرفی. نگو چیزی -

 باراین من همیشگی حامی چرا. میشه سست بنیادم و کنهمی آوردلهره رو بینمون سکوت پرحرصش، هاینفس
 جذاب اجزای حیرونم و متعجب نگاه گرفته؟ خون رو هاشچشم سفیدی و شد عوض رفتارش چرا کنه؟نمی حمایتم

. میشه بلند جا از ناگهان. خورهمی پیچ هم توی استرس با هامانگشت و کنهمی پایین و باال رو صورتش خشمگین و
 .لرزونهمی رو هامپلک شبرنده و تیز نگاه

 .بشنوم زبونت از نباید رو دختر این اسم وقتهیچ دیگه -
 نامفهمومی از مفاهیمی باالخره و میشه بسته و باز ارادهبی دهنم. کنممی صاف رو سستم قامت و پرممی جا از

 .دارهمی نگه جاش سر و کنهمی سست رو بابا هایقدم محکمم، صدای و درمیان
 !دارم دوستش من -

 مهربون پدر نگاه غضب، و خشم. رسونهمی بهم رو خودش و کنهمی طی رو رفته راه سریع گام چند با. گردهبرمی
 .کرده بدل ترسناک ایغریبه به رو من
 گفتی؟ چی تو -

 .کنممی دفاع مخواسته از و نمیارم کم بودن مرد رسم به اما لرزم؛می درون از و ترسممی
 !بابا دارم دوستش -

 هامنوازش منبع و پرغرور دست به زنه،می هزار روی که قلبی با و ترسیده. میره باال دستش ناگهان و میشه قرمز
 باورش تا ببینم رو بار اولین این خواممی. بندمنمی چشم. میشم خیره هدفشه، آماج صورتم و رفته باال طوراین که

 بلندی پوف. حیرونم و شده مات همچنان و ستخیره دستش به هامچشم. میشه مشت هوا روی دستش. کنم
 .چرخونهمی گنگ حسرتی و خشم با رو سرش و کشهمی
 !کنهنمی دوا من از دردی تو زدن -

 ولی نزد؛. نزد هم بار این. بود نکرده بلند روم رو دستش وقتهیچ که پدریم مبهوت من و میره و کشهمی رو راهش
 گنجهنمی ممخیله توی. کنهنمی رهاش و لرزونهمی رو قلبم شد، قرارمبی هایچشم تب که هاییدست التهاب
 .باشه گرفته دلیلی هیچ، بدون رو گریبانم خشمش، و شده بلند روم دستش

*** 
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 با. رسهمی شرکت به من از بعد و زنهمی بیرون خونه از من از ترزود صبح. شده عجیب خیلی کیانمهر هاروز این
 خوادنمی که هست چیزی کنممی حس. گردهبرمی خونه به دیروقت شب و کنهمی آمدورفت شخصیش ماشین

 نخواد که رو آدمی اگه. کنمنمی پیچشسؤال و نمیگم چیزی. نشده وقتش هنوز یا بزنه حرفی من با درموردش
 از خوامنمی من و بشه دروغ به دست ناچاراً ممکنه بذاری، گرانهپرسش نگاه و سؤاالت اجبار توی بزنه حرف برات
 باز محضبه و ذارممی گیرهدست روی رو دستم. دونهمی خوب کیانمهر رو مورد این و بشنوم دروغ هامترینعزیز
 توی رو مطمئنم هایقدم. نیست پیدا نگاهش از خاصی حس و کنهمی نگاهم. زنممی رو نگاهش رد درب، شدن
 .میفتن میز روی هاپوشه و میشن متوقف هاشدست. میرم ترجلو و کنممی حک هاشچشم

 و ناتوانیم ما یعنی این! ما شکست یعنی این. راهیم اول هنوز ما و گیرهمی باال داره کار فهمیدی؟ چیزی باالخره -
 .آشنا شرکت این ایکار به و نغریبه که اوناست تازوندن دورِ دور،

 .میشه نگاهم یشده قرمز هایرگه چاشنی خشم، و زنهمی فریاد رو سردرگمی و جوابیبی هاشچشم
 و رفتن فرو ذرهذره به داره و جالیزه سر مترسک که دارم رو ایبازیچه حس! شده سخت برام کردن صبر -

 و بده تکون سر مظلومانه اینکه جز برنمیاد ازش کاری و گرفتنش استهزا باد به. کنهمی نگاه دیگران بازیدلقک
 .میشه ناامید کمکم داره و جوشهمی دلش ته اما بباره؛ کمک براش آسمون از باشه منتظر

 روی رو شخسته تن و کشهمی ایکالفه نفس. میده قورت صدا با رو دهنش آب و میده فشار همبه رو هاشلب
 .نشونهمی صندلی

 .تصوراتمونن از ترکارکشته اونا. باشیم پیگیر ترصبورانه باید ما کنممی احساس من! کیاراد ببین -
 :کنممی زمزمه افسوس با و گیرممی رو حرفش یدنباله

 که کنیممی حرکت منافعشون جهت تو داریم یا ما! ترنتیز و ترکارکشته هم کردیممی فکر که چیزی از اونا -
 همهاین از جواببی و بتنیم خودمون دور ذارنمی فقط مار مثل که دارن تسلط رومون جوری یا رسیم،نمی بهشون
 .زدنتهمت قیمت به حتی بشه، پیدا دزد این باید. بگیریم سرگیجه گشتن،

 تهمت؟ -
 .نشینممی روش و کشممی بیرون رو صندلی

 .باشه غیراخالقی و زشت هم چقدر هر. کنی عمل ایدیگه روش از کسی، انداختن گیر برای الزمه گاهی -
 .گیرهمی نظر زیر رو سرتاپام نگاهش، تعجبِ و پرهمی باال هاشابرو

 زنی؟می حرف غیراخالقی کارای از داری که تویی این کیاراد؟ -
 .زنممی گره تاجش به رو هامدست و میدم تکیه صندلی به
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 نون از و بیننمی ضربه که اولینایی بخوریم، شکست ما اگه که درمیونه جماعت یه پای نه، من پای فقط اینجا -
 فعالً. هاستآدم ما تصورات از فراتر هاشپایین و باال زندگی! میالد نیست ایچاره گاهی. اینان میفتن، خوردن
 آمالمون یهمه با ذرهذره و مرداب یه میشه برامون تعلل نشد، اگه. برسیم نتیجه به درست راه از تا کنیممی تالش

 .برهمی فرو رو ما
 دور نگاهم از منشی، خانم توسط میز روی تلفن سریع شدن قطع و دارمبرمی اتاقم طرفبه رو تندم هایقدم
 از و بندممی سرمپشت رو در. بشه مشخص تکلیفمون و بیاد ماه آخر پرینت تا ذارممی و نمیارم روم به اما مونه؛نمی

 به رو یپنجره به رخش و منه به پشتش که بینممی رو پوشیده وشلوارکت مرد تصویر اتاق، یشیشه به نور انعکاس
 .کنهمی نگاهم شیشه از. خیابون

 .بود تصورم برخالف چیزهمه. رفتم -
 .خورهمی گره شمردونه غمگین اما محکم لحن به دقیقم و کنجکاو نگاه

 !کیاراد بیزارم خودم از -
 .میشه خیره پنجره پشت آسمون به دنیا، از کارطلب و زنهمی ـینه*سـ به رو هاشدست

 .بفهمم نتونستم من ولی گذشت؛ مدت همهاین -
 .میشه هاشیشه پشت جونکم بخار بازدمش و کشهمی عمیقی نفس

 !کیاراد کردم غفلت -
 قفل. بفهممش تا بشنوم باید که میده گسی یمزه کالمش. شینهمی جونم به عمیق ایدلهره و ضعیف ترسی

 :پرسممی و شکنممی رو سکوتم
 مرد؟ شده چی -

 .شنوممی اما بینم؛نمی رو دارش صدا پوزخند
 و رفته فرو برف توی سرش مدت این تموم که دارم رو کبکی حس. ریخته هم به امباور یهمه شده؟ چی فقط -

 !نبوده حالیش دوروبرش از هیچی
 .گرفته شکل برادرم یمردونه غرور پشت که غمی از ترسممی و زنهمی تند ضربانم

 کیانمهر؟ شده چی -
 به شباهتبی که زنهمی الجونی لبخند و گردهبرمی حمایت حس از. ذارممی ششونه روی رو دستم و میرم ترجلو

 .نیست تلخ زهرخندی
 تالش هم من. هست هم من تقصیر. بود نگفته هم رو راستش اما بود؛ نگفته دروغ. کیاراد بود متفاوت چیزهمه -

 !کردم حماقت. کیاراد نپرسیدم. بشنوم و ببینم نخواستم هم من. نکردم
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 نگاهم و گردهبرمی که کشهنمی دقیقه به. کنه جمع رو پرتالطمش ذهن بتونه و بیاد کنار خودش با تا کنممی صبر
 .کنهمی ترمکنجکاو و مسلط وجودم به گنگ استرسی هاشچشم غم. کنهمی
 و بردمش منطقه این هایکافه تموم زدم، قدم باهاش دو شهر خیابونای یهمه بودم، دوست باهاش سال همهاین -
 زیبا برات روزگار اصالً کین، تخونواده چطوره، وضعیتتون نپرسیدم ازش اصالً اما خوردیم؛ نهار رستوراناش تو

 تحقیق؟ شونمحله برو گفتی شب اون یادته. نه یا چرخهمی
 :میگم و میدم تکون تأیید معنای به رو سرم کنجکاوی با. دارمبرمی جلو به قدمی

 .آره -
 یادآوری و فکر غرق. شینهمی مبل روی. نیست دنیا این تو اصالً انگار. دارهبرمی مبل طرفبه رو سستش هایقدم

 .بده تکون رو روانش تونسته چقدر دونمنمی که شده خاطراتی
 و فامیل ممکنه بیای کوچه داخل. کن مپیاده خیابون سر گفتمی همیشه. اونجا رفتم زرگری زمین دیدن از بعد -

 پرسیدم هایههمسا از. شدم کوچه وارد باالخره امروز. رفتمنمی داخل وقتهیچ هم من. بشه بد برام ببیننت همسایه
 ترینداغون تقریباً و خونه آخرین دیدم کردم، نگاه زدنمی اشاره که جایی به وقتی. کجاست سبحانی آقای یخونه
 پدرش گفتنمی هاهمسایه. درسته شدم مطمئن تا پرسیدم دیگه چندنفر از. نکردم باور اولش. ستمحله یخونه

 اونا شدن، بزرگ دختراش که جدیداً اما آورده؛درمی رو خونه خرج کارگری با گفتنمی. خوبیه زن مادرش اما معتاده؛
 بهشون و بود بد باباهه هرچی گفتنمی. کردنمی تعریف دختراش از کلی. میدن رو خونه خرج و کننمی کار دارن
 که هاییلحظه تموم اینکه فکر از میشم دیوونه دارم. شد نصیبشون باغیرتی و اهل دخترای عوضش در کرد، ظلم
 این به و بوده زندگیشون میدون مرد تنها دست دختر این بودم، تفریحاتم یبرنامه به کردن فکر و خوشی غرق من
 درآوردن شدغدغه همه اون و نبود حواسم من. کنه تأمین چطوری رو برقشون و آب و نون خرج که کردهمی فکر

 .نمیرن گشنگی از بندازه راه رو شخونواده ماه آخر بتونه که بوده چندرغازی
 .میشه خم جلو به سردرگم و ذارهمی زانوش دو روی رو دستش دو و زنهمی غمگینی و پرحرص پوزخند

. کشممی خجالت ملیحه از خودم، از! کیاراد بودم غافل مدت این چقدر. شدم رد کنارش از تفاوتبی چه من اما -
 ممکن هم. کنم تحقیق نتونستم این از بیشتر فعالً. دونستممی هم زندگیش مرد رو خودم مثالً من بگم میاد شرمم

 برای رو من مثل آدمی داشت حق اون شاید. مشرمنده ملیحه از. دادنمی جواب دیگه مغزم هم و بشن مشکوک بود
 .نبود بهش حواسم وقتهیچ اما داشتم؛ ادعا همیشه که منی. نخواد زندگیش

 نفس کالفه و میدم باال رو سفیدم پیراهن آستین و درمیارم رو ایمسرمه کت. کشممی صورتم روی رو دستم دو
 .کشممی عمیقی

 ناراحتی؟ اینه مالیشون وضعیت اینکه از چیه؟ تصمیمت االن -
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 عامل دو همین شاید. ایهخونواده چه از اینکه و بود ملیحه مالی وضعیت نبود، مهم برام اصالً که چیزی تنها من -
 .نکنم کنجکاوی زیاد درموردش وقتهیچ شد باعث هم

 :کنممی بیانش مهابابی و رسهمی ذهنم به فکری
 .نیست کامل تحقیقاتت هم هنوز تو نره یادت -

 .کنهمی ریز رو هاشچشم و میاره باال رو سرش
 باشه؟ هم ایدیگه چیزای ممکنه میگی یعنی -
 .کنممی قفل هم توی رو هامدست و میشم جاجابه صندلی روی کمیه
 کامل تحقیقات هم هنوز اما دونستی؛نمی هرگز که فهمیدی رو مسائلی سادگی این به وجویپرس یه با تو -

 تونهمی رازی چه دیگه ببین برو. بشی وارد زندگیش توی و بری که وقتشه. وقتشه دیگه حاال من نظر به. نیست
 تو که کرده رفتار و برخورد جوری سال چند این توی اینکه مخصوصاً. خبریبی اون از تو و باشه زندگیش توی
 کرده مخفی تونهمی هم رو ایدیگه ایچیز حتماً. بگردی دنبالش بخوای و بشی مشکوک چیزی به نتونستی حتی
 .باشه
 :میدم ادامه و کشممی عمیقی نفس

 که روزی اون فقط. راحته خیالمون و کنارمونن چون شیم؛می غافل اطرافیانمون و دور از مواقع خیلی آدما ما -
. میره داره چرا و بود کی میره کنارمون از داره که اینی ببینیم کنیممی دقت تازه باشیم، داشته دادنازدست ترس

 نکن، ناراحت رو خودت. میشه درد آدم برای و دیره خیلی فهمیدن این گاهی و فهمیممی رو قدرشون تازه بعدش
 .کن جبران رو کاریتکم جاشبه

. میشه بلند جا از و زنهمی غمگینی لبخند. خونممی رو هامحرف تأیید نگاهش از و گذاشته رو خودش تأثیر جمالتم
 :کنهمی زمزمه رفتن حین و درمیاره رو آبیش تک کت

 .بزنم سروکله نقشه چندتا باالوپایین سر هابچه این با دیگه ندارم حال خدا به. خونه میرم من -
 حتی. میشه خارج اتاق از و میده تکون خداحافظ ینشونه به دستی خیالیبی با و گستاخانه. نمیشه جوابم منتظر
 .تنهام دست خیلی امروز من بگم بهش نکرد صبر

*** 
 گرمیبه رو دستش. کنهمی دراز طرفمبه رو دستش و زنهمی نمادینی لبخند احترامم به. کنممی باز رو اتاقش درب
 زمزمه و دوزممی جستجوگرش و خنثی نگاه به رو هامچشم. بنشینم مقابلش مبل روی تا کنهمی تعارف. میدم فشار
 :کنممی
 !باشید پر دست امیدوارم -
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 زوربه خوادمی انگار که کنهمی نگاهم جوری. کنهمی ترصاف رو خودش و اندازهمی شدیگه پای روی رو پاش
 تفاوتیبی با و خندممی شلوحانهساده رفتار این به. بکشه ممردونه پوشمشکی رخ به رو داشتنش نفسبهاعتماد
 .کنممی نگاه نامرتبش کوتاه هایریش و تپل صورت به سؤالی و ذارممی پام روی رو دستم

 بگم تونممی جرئتبه اما کردم؛ بررسیشون دوباره دلیل همین به و شد تعجبم باعث مورد این! نقصن و عیببی -
 .هستن خوردگیخط یا جعل نوع هیچ بدون و کامل هانقشه اون

 نگاه ماتِ. کشونممی جلو به رو خودم مبل، هایدسته به تکیه با و میشم خارج دادن تکیه حالت از کمیه زده بهت
 :کنممی زمزمه سردش، و روحبی
 ممکنه؟ چطور -

 :کنهمی تکرار و خونهمی رو نگاهم ناباوری
 .نگرفته صورت جعلی هیچ. درسته و نقصبی چیزهمه -

 بالیی این میاد؟ سرمون به داره چی پس نیست؛ کار در جعلی هیچ اگه بذارم؟ دلم کجای دیگه رو این! من خدای
 که مزخرفیه پارادوکس. خراب کار و نقصه و عیببی هانقشه که ستماهرانه چقدر شده، نازل سرمون رو که

 افتاده؛ خطر به آبروم و لنگیده کار که شده عوض کی و شده برعکس کجاش. رو تهش یا زدن رو اولش دونمنمی
 و باشه عیببی و سالم هانقشه ممکنه چطور یعنی. رونممی شرکت طرفبه مشوش افکاری با. نیست نشونی اما

 پارک رو ماشین ایگوشه پس برسم؛ شرکت به تا کنم تحمل تونمنمی بشه؟ پیدا پسشون از مشکل همهاین
... اما میاد؛ درست نظربه چیزهمه. کنممی نگاه بهشون دقت با و گیرممی دست توی رو هانقشه دوباره و کنممی
 .درمیارم حرکت به رو ماشین و گردونمبرمی خودشون جای سر رو هانقشه نتیجهبی

*** 
 حسی و گیرهمی جون هامچشم جلوی براقش مشکین هایتیله. گیرممی رو ششماره و دارمبرمی رو گوشی

 .کنهمی نفوذ مپردغدغه قلب ته شیرین،
 کیاراد؟ جانم -
 بپردازیم؟ گفتمان یک به میارید تشریف بانو؟ -
 شیرین آبی مثل و کنهمی آروم رو دلم وتابتب ظریفش، صدای عجیب و خندهمی متضادم شوخ و رسمی لحن به
 .میده جال متشنه روح به وعلفآببی بیابونی پس از
 ای؟ـطه*رابـ چه در -
 .شما چشمان با ـطه*رابـ در -
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 خودش و لبریزم جون این از برهمی دل. نکرده عادت شوخم اما رسمی لحن این به هنوز و خندهمی بیشتر
 .فهمهنمی

 کجایی؟ تو -
 .خارونممی رو گردنم پشت دست با
 .شما یکوچه به منتهی خیابون -

 :کنهمی زمزمه و میده فاصله دهنش از رو گوشی عجیب سرعتی با. بپرسه رو دلیلش میره یادش و میشه هول
 .بشم آماده میرم من! نزدیکی چه! وای ای -

 و دست زیباییش همهاین از و خندممی بلند. نمیده بهم هم خداحافظی یاجازه حتی و کنهمی قطع رو گوشی تقی
 داشته کافی وقت اینکه برای و رفت سریع پوشیدن لباس هول از. میشم شوق از پر دیدنش برای و لرزهمی دلم

 نلرزه؟ صدام که کنم کارچی و کنه درکم که بگم چی کنم؟ شروع کجا از باید. رونممی کم سرعت با باشه،
 وشلوارکت مناسبه؟ خوبه؟ لباسم راستی. میاره هجوم ذهنم به و شکنهمی رو مغزم سد عظیم سیلی مثل هامحرف
 بعد و رونممی روستا طرفبه. زدم امروز برای فقط که اینقره و بنفش کراوات و سفید پیراهن با مدادینوک جدید

 سرخوشیِ از و اندازممی متضادش صورتی و آبی تیپ به نگاهی. کنممی پارک رو ماشین رسیدن، مقصد به از
 وجودم به هاروز این که عشقی با. کنیممی حرکت پردارودرخت قسمت طرفبه زنانقدم دوتایی. میشم غرق بودنش

 میره ضعف دلم. کشهمی خجالت و مخیره هایچشم از میشه معذب. کنممی نگاه گلگونش صورت به زده، ریشه
 :کنممی زدنحرف به شروع اختیاربی. خانومیش و وقار همهاین برای

 بانو؟ عزیزی برام دونستیمی -
 .شده بند نگاهش به دلم هاستمدت که منی از برهمی دل و شینهمی هاشگونهچال کنج نمکینی لبخند

 حسیه؟ چه این نظرتبه. میده آرامش بهم تو به کردن نگاه وقتیه چند -
 .بگی باید شما. دونمنمی -

 .اندازممی شپاشنه بدون هایکفش به نگاهی
 مناسبه؟ ایحرفه رویپیاده یه برای کفشات. ببرمت خوب جای یه خواممی -
 .بریم آره، -

 طرفبه من پایهم و گردهمی هادرخت بین نگاهش. رسیممی مقصد به لحظاتی از بعد. کنیممی حرکت به شروع
 .دارهبرمی قدم کوه

 .داره ارتفاع خیلی اینجا! ترسممی من -
 .کنممی حرکت سرش پشت و خندممی ترسش این به
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 .بیفته اتفاقی ذارمنمی کنارتم، هم من. نیست زیاد اقدراون نه -
 ترعمیق قسمت و ترجلو به هرچی. کنممی حرکت جلو طرفبه ارادهبی و خونممی نگاهش توی رو ترس حس

 حامی تنها. دره طرف یه و کوهه طرفمون یه. کشهمی چنگ جونم به گنگ ایشورهدل خواستهنا شیم،می نزدیک
. ببینه رو اونجا امروز ماندانا خوادمی دلم من اما میشه؛ رد سختیبه هم نفر یه که کوهستانه باریک یجاده یه ما

 گذشته تصاویر و کوبهمی ترتند مـینه*سـ توی قلبم ریم،می جلو بیشتر چقدر هر. بذاره من راز به قدم باید ماندانا
. ببینه آسیبی ذارمنمی. کنممی مواظبت ازش وجودم همه با من... نکنه! خدایا. میفته مغزم جون به خوره مثل

 وجود. ستکننده خیره اینجا زیبایی. کنهمی نگاه اطرافش به دقت با ماندانا. رسیممی نظرم مورد محل به باالخره
 نظرمبه. مکانم این توی کردنخلوت عاشق همیشه. میده آدم به عجیبی حس روان یرودخونه و درخت همهاین

 من هایبغض. شنیدن رو من هایدرددل هاستسال صبورش هایدرخت که ستگمشده بهشت از تیکه یه اینجا
 چشمم مقابل از ثانیه یه عرض در خاطرات. دوننمی رو من زندگی اسرار تموم هادرخت این و شده صدادار اینجا
 زندگیمون مهم خاطرات بازبینی توی قدرتی عجب هاانسان ما. افتادن اتفاق هالحظه همین توی انگار. کنهمی عبور
 هامونچشم جلوی دوباره ساده ینشونه یه با تونیممی هم نمیاریم یاد به لحظه یه تو که رو خاطراتی حتی. داریم
 تشکیل زیبایی یدایره ها،درخت یتنیدهدرهم هایشاخه تالقی ینقطه. گیرممی باال سمتبه رو سرم. کنیم لمس
 و بود ساکت و آروم لحظه همین یاندازه به دنیا اگه شدمی چی. گرفته قرار خورشید اون مرکز توی که دادن
 کنار که ایزدههیجان ماندانای به. میدم تکون حسرت به سری بگیریم؟ ازش تونستیممی خوب انرژی همهاین

 .کنممی نگاه ست،رودخونه زیبایی به خیره و ایستاده درخت
 توی اتفاقایی گاهی. داره رو خودش فردمنحصربه ویژگیای انسانی هر. نیستن خوب همیشه آدما دونی؟می ماندانا -

 مثل آدما ما. بیفته اتفاق اون تا میدن هم دست به دست عوامل از خیلی. نیستی مقصر تو فقط که میفته زندگیت
 و کنیم نابود تونیممی. بذاریم تأثیر هم سرنوشت حتی و زندگی روی مستقیماً تونیممی که متصلیم هم به هایرشته
 باعث خطا یه گاهی. ستخواستهنا هم روی ما تأثیر حتی اوقات بعضی. بشیم ساخته و بسازیم تونیممی. بشیم نابود

 جبرانش و برگردی عقب به تونینمی کنی سعی هم چقدر هر که میشه جبران بدون یفاجعه یه اومدن وجودبه
 .شدم زنده جاهمین و مردم اینجا من. منه زندگی سقوط و اوج ینقطه ایستادم، االن که اینقطه این. کنی

 من از و کرد عوض رو روزگارم. داد تغییر رو زندگیم که خاطراتی یادآوری از گیرممی گر. میشم ملتهب ناخودآگاه
 از صدام. بشکنه باورم و احساسات تموم یشیشه تا بندم کوچیک سنگ یه به اما ساخت؛ سخت ظاهربه آدمی
 تموم منشأ سر اینجا. نیست خودم دست. لرزهمی پیچیدن، گردنم دور دار طناب عین هاستسال که هاییترس
 .منه هایحس
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 به. برگردم اینجا ندارم حق دیگه گفتن بهم خیلیا. رسیدم پایان به من و شدم آغاز من بینی،می که اینجایی -
 دوباره. نیام نشد. کردنمی کم التهابم از چیزی نیومدن اما نیومدم؛ هامدت و کردم گوش حدودی تا هم حرفشون
 .بمیرم جاهمین روزی یه خواممی دلم ته از! ماندانا... دوباره و اومدم. نداشت نشد اما بود؛ سخت داشت، درد. برگشتم

 از ترسهمی شاید و گرفته جون هاشچشم پشت نگرانی کمیه و کنهمی نگاه رفتاریم تغییرات به متعجب ماندانا
 .میده احساسات تغییر سرعت این به که مردی با خلوت

 !گیرهمی دلم. نگو جوریاین! نکنه خدا -
 .کنممی کم قدم چند با رو فاصله و زنممی ناراحتش صورت به لبخندی

 سرپاشدنم و زندگی خوردنهمبه ینقطه که آوردمت. ببینی رو اینجا که آوردمت. کنم ناراحتت که اینجا نیاوردمت -
 .ببینی رو

 رو خواستنش نیاز گفتن، از قبل که پرخواهشی هایچشم از گیرهمی نگاه و کنهمی مرتب رو رنگشصورتی شال
 .کرده شروع

 .بگم بهت چیزی یه خواممی اینجا من! ماندانا -
 .کنهمی وادارم گفتن به صبورش نگاه که کنممی مکث ایلحظه

 من به حضورت بودنت،. دارم عالقه بهت شاد و آروم زندگی یه نیاز حد به اما دارم؛ دوستت ایافسانه نمیگم -
 من به نسبت هم تو کردم حس که کردم پیدا وقتی رو ماجرا این ابراز جرئت راستش. میده اطمینان و آرامش

 .بگو بهم کرده اشتباه حسم اگه. نیستی میلبی
 قرارش،بی و لرزیده نگاه و خورهمی گره هم به استرس با ظریفش هایدست. کنهمی نگاهم گلگون صورتی با

 ...یعنی
 .نکرده اشتباه احساست -

 .میشم ـت*مـسـ هاشلب یمحجوبانه لبخند و حضور عطر از. کوبهمی ـینه*سـ به محکم قلبم
 چیزی یه بهت خواممی اما دادم؛ نشون بهش رو محل این که هستی زنی اولین تو! ارزشمندی خیلی من برای تو -

 .بگم
 .پیچهمی گوشم تو هاشقدم خشخش صدای و گردهبرمی طرفمبه ناز با سرش

 چیزی؟ چه -
 .کنممی مرور ذهنم توی رو هامجمله بار چند و دوزممی زیباش صورت به چشم دلیلبی
 که داره ایگذشته یه آدمی هر! ماندانا. بگم بهت باید کنیم، طی رو مشترکی مسیر یه هم با خوایممی که حاال -

 به تلخیش این از ایذره که کنممی رو سعیم تموم. تلخه خیلی که دارم ایگذشته من. بد یا باشه خوب تونهمی
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 ما و کنهمی بازی هزار. چرخهنمی آدم مراد وفق بر همیشه روزگار کرده ثابت بهم تجربه اما نکنه؛ اصابت مونآینده
 هر خواممی ازت. بیفته ممکنه اتفاقی چه فردا همین حتی یا آینده در بگیم یقین و قطع طور به تونیمنمی حتی

 از دفاع فرصت بهم. نکنی عوض من یدرباره رو نظرت شنیدی، مگذشته یا من مورد در که چیزی هر افتاد، اتفاقی
 .نکن قضاوتم نشدی مطمئن تا و بده خود
 :کنهمی زمزمه پریده، باال خواستهنا که هاییابرو با و گیرهمی تعجب رنگ شزدهشب معصوم نگاه

 !باشی کنارم قلبت تموم با اگه دارم، باورت من -
 .زنممی کالمش دودلی به بخشیاطمینان لبخند

 داری؟برمی رو زندگیت قدمای کنارم. هستم وجود یهمه با هستم، -
 :میگه دستپاچگی با و کنهمی کنترل رو شخود اما زنه؛می برق هاشچشم

 کنی؟می خواستگاری ازم داری -
 !توئه پراطمینان نگاه. نیست ساده گفتن بله یه من جواب اما آره؛ -

 .کنهمی نگاهم درخشه،می چشمه توی آب زاللی مثل که هاییچشم با و صادقانه
 .تویی زندگی این به من اعتماد داره، اطمینان برای جایی زندگی این اگه -
 .کنهمی گرم رو وجودم عمیقی شیرینی و میره غنج حرف این شنیدن از دلم ته
 !کن سربلندم کنم،می سربلندت زندگی این توی -

 ابراز نوع این شاید یا بود غم واقعاً اما نگاهشه؛ ته غمی یه کنممی حس. بازهمی رنگ شچهره ایلحظه برای
 نگاه اطرافش و دور محیط به. دارممی نگه شاپکافی یه دم و گردیمبرمی شهر به هم با هاست؟خانم احساس

 :کنهمی زمزمه و نمیشه بلند جا از تعجب کمال در. کنهمی
 خونه؟ بریم میشه کیارادجان؟ -

 .کنممی نگاهش مشکوک و اندازممی باال رو هامابرو
 شده؟ چیزی عزیزم؟ چرا -

 .کرده مصنوعی رو لبخندش کنممی حس که غمه یه هنوز نگاهش ته اما زنه؛می لبخند
 .کنم فکر خواممی خونه؟ بریم میشه. مزدههیجان کمیه من راستش ولی نیست؛ خاصی چیز نه، -

*** 
 درب نزدیک حیاط، توی رو ماشین و کنممی سالم سر با. ایستاده در جلوی بابا. کنممی حرکت عمارت طرفبه

 درب تا دیوار از شده کشیده خون رد به نگاهم. گردمبرمی عقب به و میشم پیاده ماشین از. کنممی پارک اصلی
 .کرده گرفتار موذی دردی به رو هاشدیواره و تپهمی محکم ـینه*سـ توی هامباور یهمه پهنای به قلبم و افتهمی
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 چیه؟ ما به ربطش ماست؟ دیوار روی چرا اینجا؟ چیه اینا -
 دونممی خودم هم که زنهمی لبخندی واکنشم، از ترسیده. پیداست نگاهش از سردرگمی. افتهمی بابا به نگاهم

. لرزهمی هامدست نمیشه؟ عوض من برای چیزی لبخندت با دونینمی تو بابا ولی خودش؛ هم و چیه مفهومش
 چطور؟ بکشن؟ دیوار روی رو رد این و بیان حیاط توی تا تونستن چطور. شده سست هامپا
 !نباش چیزی نگران تو. کنیممی عوض رو در داریم باباجان -

 نهانی هر شده؟ پاشیده خونه این دیوار به که نیست تهدید بوی این نداره؟ اهمیتی خون رد یعنی! واضحی انکار چه
. داری کردنش پنهان در سعی وقفهبی چه تو و آشکارشدنه روز امروز شاید. پیدا انکاری هر و میشه آشکار روزی یه

 رو سفیدت صورت خشم، که نیست این طبیعیش مگه! پدرم عجیبه خونسردیت همهاین اما نه؛ یا دونیمی دونمنمی
 داد کجاست؟ از خونسردیت همهاین پس بگردی؟ تخونواده اعضای به ربطش و مقصرش دنبال و کنه قرمز
. کنننمی درکم. فهمننمی بقیه ولی بشه؛ تخلیه روانم تا بزنم داد باید. بکشم داد باید. نیست خودم دست. زنممی
 فقط میشه؟ کنده جا از داره ـینه*سـ توی قلبم چرا و چیه دردم دوننمی چه کشم؟می چی من دوننمی چه بقیه

 .ترسنمی. میشن سردرگرم
 هدفش کیه؟ کار اصالً ندیدتشون؟ کسی چرا کنن؟ نفوذ عمارت داخل به تونستن چطور اینا خبره؟ چه اینجا بابا؟ -

 ندیده؟ رو چیزی چنین که کردهمی کارچی باغبون این پس چیه؟
 :میگه نگران و میره باال ارادهبی صداش میاد، طرفمبه. کنهمی ملتهب و دستپاچه رو بابا قرمزم صورت

 !باش ساکت گذاشتی؟ سرت روی رو خونه چرا خبرته؟ چه! باش آروم -
*** 
 عهده به رو بیدارکردنم یوظیفه که نوری یباریکه به و کنممی باز رو دیشبم خوابیبی از کردهورم هایچشم

 نپرسید؟ چیزی چرا بابا کنن؟ پیشروی حیاطمون داخل تا تونستن چطور بود؟ چی خون رد اون. میشم خیره گرفته،
 سمتبه پیشونیم از آب قطرات. زنممی آب صورتم به. میرم روشویی طرفبه و میشم بلند جا از آهسته و آروم
 عذاب، از باید همیشه که مردی این از دزدممی چشم و کنمنمی نگاه خودم به. کنهمی طی رو باریکی راه مچونه

 این. کنممی لمس رو هاروز این از جامونده ریشته دست، با. نشینه قامتش به خوشی رنگ و باشه لبریز وجودش
 روشویی از. میده انجام رو شوظیفه صدا،بی و خاموش هرچند بسته،زبون ریش این و نداشتم اصالح فرصت مدت

 ینرده روی رو دستم. کنممی حرکت پایین سالن طرفبه و کنممی خشک حوله با رو صورتم و دست. میرم بیرون
 همین به. بود شده خسته مدلش و رنگ از آرزو اما بود؛ سلطنتی هم قبالً. شدن عوض اخیراً. کشممی هاپله سلطنتی

 این فقط. نداره هاقبلی اون با خاصی فرق هیچ من نظر به البته. گذاشتن جدید طرح و کردن عوضشون امسال علت
 جای سر آرزو و بابا. کنممی کج آشپزخونه سمتبه رو راهم. شد آرزو هایـوس*هـ خرج که بود بستهزبون پول
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 جام سر داشتم، که ایطوالنی خواب این از کالفه و کنممی سالم. شده پهن نهار بساط و نشستن همیشگیشون
 :میگه و اندازهمی مکردهپف هایچشم به نگاهی بابا. شینممی
 رفته؟ کجا کیانمهر دونینمی تو! بابا کیاراد -

 .پرهمی باال ارادهبی هامابرو و میدم تکون هوا توی دستی حوصلهبی
 .بگیره اجازه ازم بیاد نیست که بچه. نه -

 :میده ادامه من به توجهبی
 .االن همین تا نبود بچه این شدم بیدار من که زود صبح از -
 .دارمبرمی رو غذاخوری بشقاب و کنممی مرتب دست با رو هاممو
 .میشه پیداش باشه جا هر دیگه االنا -

 :پرسهمی و ذارهمی بشقاب توی رو قاشق. کنهمی نگاهم دقیق
 چطور؟ -
 .کنممی نگاه کردن، پیدا بشقابم به راه خانممریم توسط که برنجی بلند هایدونه به
 !دیگه میشه شگشنه -

 :میگه مهربونی با باشه، شده من وضعیت یمتوجه تازه که انگار و زنهمی آرومی لبخند
 .بودی گذاشته سرت روی رو مخونه که دیروز نداری؟ سردرد شده؟ بهتر وضعیتت تو -

 .زنممی مصلحتی لبخندی و میدم تکون سری آشفته. دیروزمه رفتار به ایکنایه مهربونش، لبخند پشت
 .بهترم امروز نه، -

 رو برنج دیس اشتیاق با و کنهمی علیکسالم همه با پرانرژی و شاد. رسهمی سر کیاچهر که صحبتیم مشغول
 :میگه کشیدن غذا حین در و گردونهبرمی من طرفبه رو سرش نشستن، از بعد. کشهمی خودش طرفبه
 !کردی پا به گردوخاک دیروز شنیدم تو؟ چطوری -

 روی خانممریم که هاییقیمه گوشت حجم. گردونمبرمی رو سرم سریع و اندازممی خندونش یچهره به نگاهی
 .کنهمی جلوه بیشتر همیشه از کشیده بشقابم

 فرستادی؟ معتمد پزشک سرم باال خودت دیروز. باشه کامل اطالعاتتون باید که معلومه -
 :میدم ادامه و میشم خیره روشنش سبز هایچشم توی. گردونمبرمی رو سرم

 .افتاد اتفاقی چه و بودم گفته چی فهممنمی رو حرفام نصف مواقع جوراین نه؟ شناسی،می رو من که تو -
 .زنممی خرابم حال به تمسخرآمیزی پوزخند

 چیه؟ پرسیدنت دیگه کردم، کارچی و شده چی کنید تعریف برام بشینید باید روز یه حاال -
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 :میگه محتویاتش قورت از بعد و برهمی دهن به رو قاشق. میده تکون طرف دو به رو سرش و خندهمی
 گوشیم دوباره که کنم حرکت سریع اومدم هم من. کرده قاتی معمول طبق کیاراد که بیا بدو زد زنگ کیان دیروز -

. بود خورده هم به حالش اینکه مثل بودم، کرده عمل دیروز رو مریضی یه. بود بیمارستان از دفعهاین. خورد زنگ
. کردم قبول هم من« .بیمارستان برو شما برم، من رو خونه خوایدمی» گفت جوریه،این وضعیت دید هم دکترخانم

 خیلی هم وضعیتش و بود غریبه مریض اون اما بیام؛ کنار باهات تونممی برادرمی، تو. نداشتم ایچاره درهرصورت
 درستش و بیا حاال. رفتمی کما به چشه شدیممی متوجه دیرتر چندثانیه. رسیدم موقعبه کرد رحم خدا. ریختههمبه

 .کن
 :کنممی زمزمه حوصلهبی و بلعممی رو لیوانم ته ینوشابه از ایجرعه

 در قضا از که غرغروئه اخموی برادر یه دیدن از بهتر خیلی روخنده و مهربون سانیای دکترخانم دیدن اتفاقاً. نه -
 .کنهمی حالیتبی یحواله هم گردنیپس یه میده، انجام برات که حرکتی هر حین
 .همیشگیشه بد هایبرخورد به منظورم دونهمی خوب و فهمهمی رو کالمم یطعنه

 که بینممی دارم من. بفهمه رو حالت که نیست برادرت اما باشه؛ مهربون هم چقدر هر یاسان! نکنه درد شما دست -
. احمقته خود خاطربه میگم چیزی اگه من! االغ؟ هان نگم؟ بهت هیچی داری انتظار چطور. کنیمی نابود رو خودت

 ...نه داری، عقل نه
 :کنهمی قطع رو کیاچهر حرف یادامه بابا، یاخطارگونه صدای

 !بخورید رو غذاتون! نکنید بحث سفره سر -
 .خندممی زدنشفحر طرز از ارادهبی هام،مشغولیدل وسط

 !شدم مشعوف واقعاً! نگرانیت ابراز از مرسی -
 .زنهمی پرحرصی لبخند و فهمهمی رو کالمم توی نهفته یطعنه

 !نیفتاده کار از مغزت هنوز الحمدهلل -
*** 

 ...مبارک مبارک،! مبارک تولدت تولد، تولد، -
 رو شعر این موقع همین سال هر. کابوسه یه نماد برام و پیچهمی گوشم توی کیانمهر هایبازیلوس صدای

 هاینبودن شکل رسم. دادن دست از بوی میده، مرگ بوی شعر این من برای بفهمه خوادنمی انگار و خونهمی
 توی شدت با قلبم. زنهمی طعنه هامروز این تلخ قامت به و ناخودآگاهمه توی که حضوریه تصور. کیاشاست

 یچهره. میشه بدل صداییبی بغض به درونم از آه دارم،برمی ایوون سمتبه که قدمی هر با و کوبهمی ـینه*سـ
 ورود منتظر و ایستادن ایوون روی. گرفته جون نگاهم توی خواهرش، همراه به مریم و آرزو کیاچهر، کیانمهر، بابا،



 

 

176 

 

  باردمی باران نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی شقایق

 پرتش و بزن میز یشیشه به محکمی لگد و کن بلند رو پات کشهمی فریاد درونم از حسی ورودی؟ چه اما منن؛
 یه برای و بزن. بخونه مبارک تولدت برات نکنه جرئت کسی دیگه و بشه واژگون مزخرفش تزئینات و کیک تا کن
 پوزخندزنان یچهره و عذابه فقط نیست، شادی برات مبارک تولدت بفهمن بذار. رو عذابت کابوس این بشکن بار

 رو تکرارش سال هر دیگه تا بشکنم رو محفل این باید شده که هم بار یه برای. گیرهمی جون ذهنت تو کیاشا
 این دیدن با بار هر من که دردیه از کمتر دردش این اما میشه؛ کارم ینتیجه بابا طرف از کشیده یه فوقش. نبینم
 کننمی نگاه قرمزم یچهره به. ایستادن ایوون سفیدرنگ و فلزی هایصندلی و میز دور انتظارم به. کشممی جشن

 روشون به ولی بفهمن؛ رو حالم میشه باعث که حاشایی دیوار بلنده چه اما کرده؛ خونه هاشونمردمک بین ترس و
 ارادهبی... ایستادن که آدمایی این کجام؟ من کیم؟ من. هستن ورودم منتظر و زننمی لبخند همچنان. نیارن

 طوراین برام پاهاش درد با خانممریم که رو میزی بشکنم. گیرهمی جون بابا نگاه لبخند و دارمبرمی قدم طرفشونبه
 و مهمم من فقط بفهمونه بهم روز این توی کنهمی سعی سال هر که رو کیانمهری نگاه امید بشکنم چیده؟ زیبا

 و خط برام داره هاشچشم با فهمیده؟ رو نیتم یعنی. کنهمی خشکم جا سر کیاچهر بارنفرت اما خیره نگاه نه؟ کیاشا
 مثل بگیره؟ رو دامنم قراره هم باز کیاچهر خشم بلعه،می رو وجودم داره که میزی این بشکنم اگه کشه؟می نشون
 زد؟ گوشم به شکستم، رو جدیدش تاپلپ نفهمیده و بود خراب حالم وقتی پیش، هاسال که ایکشیده همون
 نه؟ یا رو پدرم و برادر نگاه خشم بخرم نه؟ یا رو هامدرد تصور بشکنم. کنممی حرکت جلو به و بندممی رو هامچشم
 کنن حسابش من از مثبتی واکنش تصور به دیگران و بکشم عذاب من موقع،همین سال هر مثل و کنارشون بشینم

 :پیچهمی گوشم تو کیانمهر صدای. ایستممی میز نزدیک کشم؟می عذاب نفهمن و باشن شاد بشه؟ شاد دلشون و
 !مگشنه بدجور که بزن برش -

 کیک هایخامه دیگه کیاشا رفتن بعد من ولی کیکه؛ روی یخامه عاشق هابچگی مثل هم هنوز. کیکه منظورش
 .بود هاشخامه عاشق هم کیاشا آخه. نخوردم رو
 فهمید؟نمی رو من حال چرا -

 افتهمی قرمزم صورت به نگاهشون. خوابهمی بارهیک به جمع سروصدای و پرهمی بیرون دهنم از جمله این ارادهبی
 .میشه آرزو مات نگاه و صورتش روی مریم دست شدن چنگ استرس، نمود و
 کیارادجان؟ شده چی -

 ...اما بکشونتم؛ دنیا این به حرف با خوادمی. باباست
 میندازین؟ راه رو بالماسکه جشن این سال هر چی برای -

 .میشه خالی و پر هوا حجم از هاشونـینه*سـ و کننمی نگاهم وارفته. میشه سرد نگاهشون امید
 خواید؟می جونم از چی دید؟می عذابم سال هر چرا -
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 .بشه ردوبدل بینشون حیرونی نگاه میشه باعث ملتهبم و دارخش لحن
 !کیاراد نکن شروع -

 از ترپروابی من دل ولی طرفی؛ خودم با کنی، شروع اگه و ندارم حوصله دوباره اینه منظورش. کیاچهره جنگ اعالم
 !برادرم خبریبی. شده هاحرف این

 من یادتونه بگید خوایدمی کنید؟ ثابت خوایدمی رو چی. میاردیش چشمام جلوی سال هر هاشما و منه درد کیاشا -
 بکشی؟ زجر تو تا گیریممی جشن بگید خوایدمی نیست؟ جمع این توی االن که اینم باعث
 .میاره بند رو نفسم عصبیش صدای و رسهمی گوش به بابا منقطع و پرحرص هاینفس

 جشن وقتی بفهم. هستی تو ولی نیست؛ کیاشا! مهمی تو فقط االن ما برای که بفهم! احمق یپسره بفهم -
 .بکشیم رخت به رو نیست که کسی خالی جای بخوایم اینکه نه ارزشمنده، برامون بودنت یعنی گیریم،می
 .چسبهمی بابا به کمیه دارش،مارک گلیگل لباس با آرزو عصبیم، یخنده از و خندممی بلند

 بهم خوایدمی کارتون این با هاشما. همسانم قل بود، من دوقلوی کیاشا چون چرا؟ دونیدمی. گیدمی دروغ -
 صورت و احمق من تصویر چون میاد؟ بدم آینه از چرا دونیدمی. نبودنشم باعث من و نیست اینجا اون بفهمونید

 بیناییم عصب به و میشه اسیر آینه توی که عجیبی تضاد از کنممی دق. بندهمی نقش چشمام جلوی معصومش
 ینیمه نابودی باعث که منی گناهکار، منِ. بینممی جلوم رو کیاشا معصوم صورت شیطان، منِ. کنهمی برخورد
 رو نگاهم تونممی چطور حاال کردم؛ نابود رو برادرم دومم، قل احمقانه، کار یه با که چیزیهمهبی منِ شدم، خودم

 حس. داره روح ستآینه توی که اونی! بابا ترسممی من زمردینش؟ هایچشم از نکنم شرم و بدوزم هاآینه به
 قلبم وسط جایی یه و لرزممی ترس از میره، باال که ابروش یگوشه. کنهمی نگاهم تمسخر با که کیاشاست کنممی
 .ریزهمی فرو

 :میدم ادامه لرزون صدایی با و کنممی مکث
 !بابا پستم خیلی من -

 حس که مونده باز هامحرف گنگی از دهنشون جوری و شده خیره رخمنیم به شون،زدهحیرت و متعجب نگاه
 افتاد؟می اتفاقی چه بشیم، منفجر زیاد حیرت از شدمی اگه! راستی. بشه منفجر حیرت از االنه کنممی

*** 
 .بندهمی نقش چهارچوبش بین کیانمهر قامت و میشه باز در که نکردم بلند رو سرم هنوز. خورهمی در به ایتقه
 میدی؟ ساعتی مرخصی بهم کیاراد؟ -

 .کنممی نگاه هاشچشم به مستقیم و برممی باال رو سرم. کشممی رنگماینقره جدید ساعت به دستی
 چی؟ برای مرخصی -
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 .ستملیحه به مربوط -
 این و کنهمی مرتب رو نفتیش آبی اسپرت کت دستش با مضطربانه کمیه اما نمیده؛ بروز رو خاصی حس شچهره
 :کنممی بیانش مهابابی و کنهمی خطور ذهنم به فکری. شده چیزی یه یعنی

 افتاده؟ اتفاقی نکنه! ببینم. نیومده سرکار امروز ملیحه -
 .بگیرم سرم به گلی یه برم کن آزادم فعالً کنم، عرض چه که اتفاق -

 .کنممی نگاهش زیرچشمی و زنممی باال دقت با رو مشکیم پیراهن آستین
 بندی؟ در مگه -

 :کنهمی زمزمه دربیاری، حرص خیالیبی با و کنهمی کج رو لبش
 .زندونه من برای تویی صبحگاهیش خروس که جایی -
 کنی؟می بیدارم سحر یکله که تو یا خروسم من -

 .کنهمی برانداز رو پوشممشکی یسرتاپا اندرسفیه،عاقل نگاهی با و ـینه*سـ به دست
 .میره کی میاد کی ببینه کرده تیز رو چشماش و نشسته میزش پشت صبح یکله که محلیهبی خروس اون مهم -

 میشم بلند جا از. نموند هم من نظر منتظر و کرد رد مرخصی خودش برای. میره بیرون در از من به توجهبی! عجب
 زیادی یعالقه همین خاطربه هم من و میاد قامتم به زیاد دونممی خوب. پوشممی رو رنگمیشمی تک کت و

 .داره که مخملی جنس خاطربه مخصوصاً. دارم بهش
 با سرش و خودشه کار مشغول هم منشی. مرتبه و خودش جای سر چیزهمه. اندازممی سالن به سراسری نگاه

 . درآوردیم مدرنیته سبک به و دادیم تغییر رو اینجا داخلی طراحی دوباره بود پارسال همین. گرمه گوشیش
 طرفمبه هابچه سر. کنممی باز رو در مکثی هیچ بدون و آنی حرکت یه با و کنممی حرکت حسابداری اتاق طرفبه

 با. شد مردد کمیه میالد و پرید سامان رنگ دیدنم با. سامان و میالد اینجان، هابچه از نفر دو فقط اما گرده؛برمی
 .اندازممی باال ابرویی تعجب

 کجان؟ هابچه یبقیه. خلوته اینجا چقدر! میالد -
 گنگ نگاه. ایستهمی مقابلم و دارهبرمی طرفمبه قدمی سه-دو. میشه بلند جا از و میده قورت رو دهنش آب تردید با

 .گذرونهمی نظر از رو هاشقدم تموم سامان
 .بود اطراف و دور همین هم رضا. داشت مرخصی که میراثی آقای امروز -

 .کنممی نگاهشون مشکوک
 کردید؟ می کارچی داشتید شما -
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 سامان پریشونی این به چشمیگوشه میالد و میده تکون محسوسنا رو سرش سامان. میشه ردوبدل بینشون نگاهی
 .کشهمی نگاهم رخ به رو خودش اوج زدمی موج نگاهش توی که تردیدی. کنهمی نگاه من به آخر در و اندازهمی
 ...خب -

 گردش به هاشونچشم بین آزادانه رو مشکوکم نگاه. کنهمی پا اون و پا این هابچه مثل و خورهمی رو حرفش
 .درمیارم

 نه؟ شده، چیزی -
 .شکنهمی میالد ضعیف صدای با بینمون ایلحظه چند سکوت

 .آره -
 ریشه هامحرف توی حاال که نگرانی و جدیت با و ذارممی ششونه روی رو دستم. دارمبرمی هامقدم با رو فاصله
 :پرسممی کرده،

 شده؟ خبر چه باز میالد؟ شده چی -
 .کشهمی رنگیش ایچهارخونه پیراهن ییقه به دستی

 ...اما کردیم؛می چک رو زرگری آقای یپروژه این کتابایحساب و امروز دفاتر داشتیم سامان با االن -
 : غرممی و سابممی هم روی رو هامدندون زدنش،حرف بریده و منقطع این از کالفه

 !بزن رو حرفت کامل میالد؟ چی اما -
 :کنهمی زدنحرف به شروع رفته، قرمزی به رو که صورتی و عصبانیت دیدن با
 مصالح تعداد شدیم متوجه دریافت موقع اما شده؛ حساب هم پولش. درسته دادیم سفارش که مصالحی تعداد -

 همین اون خرید فاکتور توی داد جواب اما دادیم؛ خبر و زدیم زنگ فروشیمصالح به. شده قرارداد تعداد از کمتر
 رفتیم. داشتن ما از کاال تحویل رسید هم طرفی از. فرستادن رو مقدار همین هم اونا و شده نوشته مصالح تعداد

 .بود اشکالبی و درست هم حساب به شده واریز پول حتی. بود درست کردیم، چک تاریخ با رو فاکتورش
 از. کنهمی برخورد دیوار به و چرخهمی صندلی. میدم هلش عصبانیت با و ذارممی کنارم صندلی روی رو دستم

 :غرممی عصبانیت با. میشه بسته نگاهم به سامان و میالد تیز نگاه برخوردش صدای
 دزدیده؟ رو مصالح از تعدادی و رفته ما انبار به راحت خیلی نفر یه میگی یعنی -

 .اندازهمی باال ایشونه
 .میده نشون طوراین که شواهد -

 :پرسممی قاطع صدایی با و کنممی کنترل رو خشمم. کنهمی عصبیم بیشتر انداختنش باال شونه
 گرفته؟ تحویل رو مصالح کی -
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 .من -
. بگیره رو همه دامن ممکنه لحظه هر که شده بنا ظن از طوفانی ناگهانیم، آرامش این پشت اما کنم؛می سکوت

 .دیده رو هامچشم توی خون دویدن رد که دونممی و کنهمی منعکس نگاهم توی رو نگرانی هاشچشم
 .بود درست چیهمه تحویل موقع اما کنم؛ ثابت باید چطور دونمنمی واقعاً من کیاراد -

 .نیست العملعکس وقت االن. میدم ترجیح رو کردن مدارا فعالً و اندازممی مستأصلش صورت به نگاهی
 .بده من به رو فروشیمصالح این فاکتور و شماره. کنم بررسی من تا بدید ادامه کارتون به فعالً. خبخیله -

 .کنهمی متوقفم جا سر صداش که دارمبرمی در سمتبه قدمی و کنممی رفتن قصد
 .منجمی آقای. کنیممی کار هاشبا داریم هاستسال که همونیه فروشیمصالح این! مهندس -

 .ایستممی ایلحظه برای و کنممی باز رو در بگیره، رو دامنشون این از بیشتر نگاهم خشم و برگردم اینکه بدون
 .کرد باید چه ببینم تا بده انجام رو گفتم که کاری فعالً. باشه -

 چه اینجا یعنی. میشه هامروز این یدغدغه به شده اضافه یمعادله درگیر ذهنم و گردمبرمی خودم اتاق به مستقیم
 هر! ببره؟ بین از رو خودش اعتبار و آبرو دزدی، این با بخواد یکی که میشه چقدر مگه سیمان بسته تاده پول خبره؟

 هم طرفی از و گرفته تحویل رو هاجنس خودش طرفی از. نشد مشکوک میالد به نمیشه کنممی فکر چی
 سیمان بسته ده فقط و کنه نفوذ انبار به باشه تونسته بیرون از نفر یه میشه چطور. بوده خودش دست هاکتابحساب
. قبلیه مورد همون شبیه چیهمه. باشه قبلی دزد همون کار باید هم دزدی این زیاد خیلی احتمال به ببره؟ برداره

 پس. بزنه ما به بیشتری صدمات تونهمی و هست اینجا هم هنوز که کنه ثابت خواسته کار این با دزد احتماالً
 و بوده کی کار هانقشه جاییبهجا اون نفهمیدیم هم هنوز طرفی از... اینکه یا گرفتین اشتباه رو دزد بگه خوادمی

. باشه متفاوت اصلی ینقشه با که بدن ما اجرای هایمهندس به رو اینقشه راحتی همین به تونستن چطور
 یا کسی چه نیست معلوم. میاد وجود به راهمون جلوی جدید مشکل یه داریم،برمی قدم طرفی هر از چرا دونمنمی
 بابا کاش. کنممی نگاه درودیوار به سردرگمی با و کشممی آهی. چرا و بستن ما نابودی به کمر کسایی چه هم شاید
 رو قرارداد بستن به مربوط هایکار میاد، ساعت یه حد در هاروز فقط! کردنمی دوری شرکت از قدراین هاروز این

 .خداحافظ هم بعد میشه، مطلع کار روند از و میده انجام
** 
 چون کنیم؛ حرکت و برم دنبالش ترزود باید. بیاد تونهمی گفت و زد زنگ ماندانا. رفتنه وقت. کنممی نگاه ساعتم به
 ماشین طرفبه و جمع رو وسایلم. بیفتیم گیر بشه، ترافیک ممکنه هم طرفی از. زیاده فاصله کیاچهر مطب تا

 و کشممی عمیقی نفس. اندازممی داشبورد روی و میارم بیرون جیبم از رو گوشی. کنممی حرکت جدیدم مشکی
 شونکوچه سر. بیاد بیرون زودتر تا زنممی زنگتک گوشیش به ماندانا یخونه نزدیک. کنممی حرکت به شروع
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 از دقت با. شدم حساس مشکی هایپژو روی جدیداً. پیچهمی زیاد یفاصله با هم رنگیمشکی پژوی که پیچممی
. کنممی کم رو سرعتم دیدم؟ بار چند که نیست ایمشکی ماشین همون شبیه ولی کنم؛می نگاه سرپشت به آینه

 پارک ایگوشه و میشم خیره سرپشت به مشکوک. کرده کم رو سرعتش هم اون یعنی این و باقیه همچنان فاصله
 نکرده، رهام هنوز که تردیدی با و اندازممی باال ایشونه. گذرهمی کنارم از ویراژ با و میشه بیشتر سرعتش. کنممی

 در از هم من زیبای بانوی باالخره دقیقه، ده از بعد. نیومده بیرون هنوز. کنممی پارک ماندانا یخونه در جلوی
 کنارم صندلی روی و کنهمی باز رو در. کرده ست خاکستری شال با رو رنگیخوش سبز مانتوی. میاد بیرون

 لیالی مثل زیباست؛ من چشم به هم من لیالی. هاممروز این لیلی رخ تماشای محو من و زیباست. نشینهمی
 از سیاهش مژگان وتابتب بین جایی یه قلبم و کنهمی بازوبسته قرارمبی نگاه توی رو مشکیش هایچشم. مجنون

 .میره غنج دلبری همهاین
 !بانو شدی خوشگل چه -

 .شکنهمی سرخش هایلب سکوت قفل و خندهمی شدهگلگون
 !آقا بینهمی قشنگ چشماتون جدی؟ -

 رو یشمی تک کت همون هم امروز. شیممی غرق خودمون افکار تو هرکدوم و میشه برقرار بینمون دلیلیبی سکوت
 .یارم از چشمیگوشه منتظر نوجوون، یپسربچه یه مثل و پوشیدم سیاهم سرتاپای روی

 چرا؟ بدونم میشه. جالبه خیلی برام که دارید هم به عجیبی عشق یه برادرا شما! کیاراد -
 .گردمبرمی طرفشبه و خورممی جا ناگهانیش سؤال از
 چطور؟ -

 .گردهبرمی طرفمبه تماماً و برهمی فرو هم توی رو هاشدست معذب
 باهم خیلی هاشما ولی چطوریه؛ کنم درک تونمنمی ندارم برادر من چون شاید. معموله حد از بیش خیلی آخه -

 خیلی نظرمبه این. گیدمی هم به رو حرفاتون تموم و ایدصمیمی هم خیلی. باگذشتید و صبور هم به نسبت. خوبید
 !خوبیه اتفاق
 :کنممی زمزمه تعجب با و اندازممی باال ایشونه

 ما خب ولی داریم؛ هم تلخی و دعوا دیگه برادرای یهمه مثل و نیستیم هم کنیمی فکر که حدی اون در البته -
 .بابا رفتارای خاطربه هم شاید! دونمنمی قویمون، احساسات یا بوده تربیتمون خاطربه شاید. اومدیم بار طوریاین
 .میشه سرخش هایگونه چاشنی مهربونی لبخند و کشهمی باریحسرت آه
 ! داشتم برادر هم من کاش. شیرینیه حس خیلی -
 .لرزهمی دلم صداش، یگرفتهجون خوب حس تصور از و خندممی حالتش این از
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 .بده خیرت خدا ببر بگیر. تو مال من برادرای بیا -
 .کنهمی نگاهم مات رو هاشچشم یزدهشب هایگوی و خندهمی
 .کافیه برام بینممی رو صمیمیتتون این دور از که همین. خوامنمی من. بهتره باشن خودت مال! دیوونه -

 :میده ادامه و کنهمی خونه هاشچشم کنج حسرتی. میشه محو ایلحظه برای لبخندش
 .باشید داشته رو همدیگه هوای افتاد، که هم اتفاقی هر و بمونید باقی صمیمی قدرهمین همیشه بده قول ولی -

 .حیرونم رفتارش تغییر این از. زنممی لرزونش صدای پشت یشدهمخفی حسرت به بخشیاطمینان لبخند
 ! بانو چشم به ای -
 ببین آزادم آزاد»

 است من درگیر عشق چون
 که دوره آن گذشت دیگر
 است من زنجیر تقدیر
 ایکرده خالصم خود از ولی، دانی؛نمی شاید
 است من تصویر امروز فقط خالی یآیینه

 مختصر آبروی آن رفت، باد بر تو عشق از
 «است من تقدیر عشق چون! ببین بارانم، روح من
 یداللهی افشین از شعر* 

 روی عمیقی لبخند. بندهمی رو هاشچشم آروم. دزدهمی شعرخونم هایلب از رو نگاهش و میده گردنش به نازی
 یه با و میشه ترشیرین لبخندش. میشه کشیده صورتش اجزای موزون خطوط به ارادهبی من نگاه و نشسته هاشلب

 .گردونهبرمی رو روش سریع، حرکت
 .خونیمی قشنگ خیلی! صداتم عاشق -

 .میشم خوب حال در غرق بیارم، زبون به باید که اعترافی و خوب حس از و زنممی چنگ محکم رو فرمون
 !بانو خودتم عاشق من -

 دیگه طرفبه رو نگاهم و خندممی. اندازهمی پایین رو سرش و میشه گلگون. کشهمی خجالت من زیباترین
 .یار و یار و یار غرقِ من اما میشه؛ حاکم بینمون چسبیدل سکوت مقصد تا. کشممی

 حس از. افتهمی شزنونه ظریف هایقدم به نگاهم. کنیممی حرکت مطب طرفبه هم با و کنممی پارک رو ماشین
 تقتق صدای و شیممی سالن وارد. میشم کودکانه غروری از سرشار شده، قدممهم حاال که هاییشونه و حضورش

 در جلوی. ترهکوتاه من از هم هنوز و کرده پا به چرم بلندپاشنه کفش. پیچهمی هاراهرو توی شزنونه هایکفش
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 احوالپرسی خنده با. شیممی مواجه سانیا شاد یچهره با و میشه باز در زدن زنگ از بعد چندثانیه. ایستیممی مطب
 .کشهمی ـوش*آغـ به رو ماندانا و کنهمی
 !آوردید صفا! اومدید خوش -

 .میفتیم راه دنبالش به هم ما و میره کنار در جلوی از زمانهم
 لباس برم من توناجازه با. کنیممی حرکت بشه تموم کارش. داره مریض یه هنوز کیاچهر. بشینید اینجا بیاید -

 .بیام کنم عوض
*** 

 افتهمی کنارمون خالی صندلی دو به نگاهم. هم مقابل درست شینیم،می رستوران رنگایقهوه ینفرهشش میز دور
 دنج هاییقسمت سالن دورتادور! شیک و بزرگ! کرده پیدا رستورانی عجب کیاچهر. نرسیدن سر صاحبینش هنوز که

 هم به ایدلبرانه نگاه هرازچندگاهی سانیا و کیاچهر. شده گذاشته دیگه هایمیز از فاصله با میزی هر و داره
 ماندانا به نگاهی سانیا. میشه جاجابه کمیه ماندانا. کنم نگاه میز هر باالی هایتابلو به کنممی سعی من و اندازنمی
 :پرسهمی و اندازهمی
 .ندیدمت وقته خیلی عزیزم؟ خوبی -

 :میده جواب و کنهمی صورتش چاشنی نشینیدل لبخند ماندانا
 .ببینیم رو همدیگه نتونستیم هنوز سری اون از -

 .کشهمی چنگ به رو اون سرعت با و خورهمی سر هاشمو روی از ایلحظه برای سانیا روسری
 کار از دل هم دیگه سال چند تا بسپاریم برادرا این به بخوای وگرنه ذاریم؛می قرار باهم جدا بعد به این از -

 .کنننمی
 .خندهمی و کنهمی مرتب رو سفره دستمال ماندانا

 .طورههمین آره -
 :کنهمی زمزمه و اندازهمی باال ابرویی بار،شیطنت نگاهی با کیاچهر

 بیرون هاشما دیممی رضایت ما ببینید اصالً! دوزیدامی و بُریدمی خوب! بیایم هم ما کنین صبر! یواش یواش -
 !بذاره؟ قرار خونه بیرون آقاش یاجازه بدون زن میده معنی چه. برید
 :میگه و کنهمی نازک کیاچهر برای چشمی پشت بانمک، اخمی با سانیا

 افتادین؟ قاجار یدوره یاد جدیدتونه؟ منطق! دکتر آقای حرفا چه -
 .میشه خیره سانیا هایچشم به و میده تکون رو سرش خنده با کیاچهر

 !میشه تنگ براتون دلمون چیه؟ حرفا این! خانم نه -
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 اشتیاق خبر کیانمهر که وقتی کیاچهر. میشم ماندانا زیبایی محو من و میشه ردوبدل سانیا و ماندانا بین خندونی نگاه
 این. پذیرفته من کنار رو ماندانا حرفش، برخالف امروز ولی کرد؛ مخالفت شنید، رو ماندانا با ازدواج به نسبت من

 بین ماندانا. گذاشته احترام من به اینکه یا کنه اعالم رو موافقتش خوادمی اینه مفهومش شاید یا نیست، عجیب
 :میگه حالیخوش با و میشه وارد کیاچهر و سانیا یعاشقانه هایحرف

 !عاشقه کرد اعتراف کیاچهر -
 :میگه بینه،می رو ماندانا ابروی وتابپیچ به محوشده منِ تا و خندهمی خجالت با سانیا

 !کیاراده عشق ابراز نوبت -
 من به خشمگینی و چپ نگاه و میده تکون تأسف معنای به رو سرش محسوسنا کیاچهر. باخبره هم سانیا پس
 :میده جواب. مونهنمی دور سانیا تیزبین هایچشم از که اندازهمی
 !گذشته حرفا این از کار دیگه. صحراست در آواره مجنون حالش وصف که کیاراد -

 رو سرش سردرگم و میشه جو یمتوجه ماندانا. کنممی نگاه کیاچهر به حرص با. پرهمی هم توی ارادهبی هاماخم
 :پرسهمی و کشهمی ایدیگه جهت به رو حرف سرعتبه سانیا. گردونهمی بینمون

 آره؟ بشیم، دعوت عروسی قراره شنیدم -
 :میده جواب و اندازهمی پایین رو سرش کیاچهره، حضور شرم از ناشی که ایگونهمعذب حالت و خجالت با ماندانا

 .نیست معلوم چیزی هنوز راستش -
 :پرسهمی زدن پلک ایذره بدون و پرهمی باال تعجب از سانیا هایابرو

 چطور؟ -
 :میگم ماندانا زدن حرف از قبل و گیرممی دست به رو کالم یرشته روم،بهرو عجیب جو از کالفه و حوصلهبی
 یا هستن موافق. چیه خونواده نظر ببینیم بذاریم سرپشت رو مراحل این باید. نرفتیم خواستگاری رسماً هنوز چون -

 !بشن پامون جلوی سنگ خوانمی
 اندازهمی باال رو هاشابرو اهمیتبی که کشونممی کیاچهر سمتبه ها،دختر هایچشم به توجهبی رو پرحرصم نگاه

 .شکنهمی رو جمع سکوت سانیا. میشه خیره روشبهرو به و
 !بخوره رقم خوبه هردوتون برای که سرنوشتی اون خدا امید به -

 .گیرهمی بازی به رو هامروز این قراربی قلب و زنهمی ایمعصومانه لبخند ماندانا
 .عزیزم ممنون -

 :میگه و ذارهمی میز روی رو هاشدست کیاچهر
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 هم ملیحه و کیانمهر منتظرم فقط. بدم بهتون خبری خواممی من که اینه امروزمون شدن جمع از غرض! هابچه -
 .کنم بیانش تا برسن

 .کنممی نگاهش کنجکاو
 میاد؟ هم کیانمهر مگه -

 .کنهمی تعجب کیاچهر
 نگفت؟ بهت. دیگه آره -

 :کنممی زمزمه و کشممی صورتم به دستی
 .ندیدمش حاال تا صبح از اصالً من -

 تونهنمی رو نگاهش توی برق اما داره؛ ندادنش بروز در سعی که میشه ایبرادرانه نگرانی از لبریز کیاچهر صورت
 .کنه کنترل

 نیومده؟ شرکت ندیدیش؟ -
 .زنممی زل هاشچشم به بخشاطمینان نگاهی با و کشممی عمیقی نفس

 .رفت هاشکار دنبال اومد، پیش براش کاری صبح! نباش نگران -
 برای رستوران ایشیشه در زدن کنار حال در رو کیانمهر یچهره لحظه همین توی و نمکمی نگاه ورودی در به

 شونه به شونه. کنهمی مرتب رو رنگشجگری کت و زنهمی رو نگاهم رد دور از. بینممی داره،می نگه ملیحه ورود
 زدنحرف به شروع بلند و میده تکون هوا توی رو دستش شدن نزدیک محضبه کیانمهر. افتنمی راه ما سمتبه

 :کنهمی
 .جمعند ماندانا و سانیا و گل و شمع! بهبه -

 :میده ادامه و گردونهبرمی ملیحه طرفبه رو روش
 .بپیوند بهشون هم تو! من یپروانه بیا -
 :پرسهمی کیانمهر از ماندانا کردن علیکسالم حین در
 هستین؟ چی پسرا شما وقتاون -

 .میده فشار هم روی رو هاشلب و میده تکون هوا توی دستی کیانمهر
 !هرز؟ علف و وخاشاکخس مشت یه جز باشیم تونیممی چی مردا ما -

 باعث و کنهمی سنگینی روم هرزش علف اطالقی معنی که دوزهمی بهم رو نگاهش طوری هرز علف گفتن موقع
 من کنار معمول طبق هم کیانمهر. شینهمی سرجاش و کنهمی علیکسالم همه با ملیحه. میشه جمع یخنده
 .برهمی فرو گوشم توی رو سرش و شینهمی
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 .خبره چه دونهنمی ملیحه! ندی سوتی وقت یه کیاراد -
 .کنممی نزدیک گوشش به رو سرم کمیه و کنممی نگاهش دقت با
 فهمیدی؟ دردبخوریبه چیز -

 .میده تکون سری و اندازهمی هم روی رو پاهاش
 .میگم بهت بعداً -

 میان؛ بیرون هم با باره اولین برای که دوزممی هاییدختر صمیمی و گرم جمع به رو نگاهم و اندازممی باال ابرویی
 :زنممی لب کیانمهر گوش توی آهسته. داشتن رفاقت باهم هاستسال کنممی حس که شدن صمیمی قدراون اما
 کردید؟ آشتی چطوری -

 .کنهمی نزدیک گوشم به نکنه، توجه جلب زیاد که جوری رو سرش و زنهمی نگاهم به محسوسینا چشمک
 .مصلحتیه فعالً نیستیم، که آشتی آشتی -

 ظاهر هاملب روی عمیقی لبخند نفهمه، کسی تا بدن انجام باید ناچاراً که مصلحتی هایرفتار تصور از ناخواسته
 :میگه سریع و کنهمی اخم کیانمهر که میشه

 !حمال ببند رو نیشت -
 .میشه ثابت پرسهمی سؤال که ماندانایی صورت روی نگاهشون جمع و اندازنمی هم به نگاهی سانیا و ملیحه

 خندید؟می ریزریز گیدمی هم گوش توی چی -
 :میگه جوابش در و اندازهمی ماندانا به بعد و من به اندرسفیهیعاقل نگاه کیانمهر

 .داشت طول تایتانیک کشتی مساحت حد در. نبود ریزریز کردم،می نگاهش من که اونجایی تا واال -
 :میده ادامه سریع که اندازممی سمتشبه آتیشی نگاه

 .شد آتشفشانی االن البته -
 :میگه وارکنایه و کشهمی ششده اصالح تازه ریش و چونه به دستی کیاچهر که خنده زیر زننمی هادختر

 !نذار بابا مظلوم یبچه این سرسربه قدراین -
 ادامه و گیرهمی خودش به جدی ایچهره بینه،می خودش به رو جمع توجه وقتی و اندازهمی همه به کلی نگاهی

 :میده
 .باشه وقتش االن کنممی فکر که کنم اعالم شما به رو خبری یه شد قرار امروز! هابچه -
 رو حرفش و کشهمی رنگشمشکی کت یگوشه به دستی ما، کنجکاو یچهره دیدن با و کنهمی نگاه ما یهمه به

 :میده ادامه
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 منظورم. بسازیم خونواده و فامیل باید که ماییم این کنممی احساس چون مهمه؛ خیلی برام نفرهسه جمع این نظر -
 .بمونه پایدار ما بین همیشه تونهمی که یگانگی و الفت و انس اون نیست، هم به وابستگی

 .کشهمی موهاش به دستی و کشهمی عمیقی نفس. اندازهمی هامونچهره به ینگاه ایلحظه برای
 خواستم مناسبت این به امشب. رسونده عرش به بله گفتن با رو من خواستن جواب و داده افتخار من به سانیا -

 .کنیم اعالم رو موندونفره خواستن این تا بشیم جمع هم دور اینجا
 هامونچهره توی حیرت و شوک جز چیزی اما بشه؛ رضایتمون میزان یمتوجه تا چرخونهمی ما بین رو نگاهش

 :میگه و میشه روبهرو کیانمهر باز دهن با و بینهنمی
 میفته؟ داره فکت چرا شده؟ چی -

 :میده جواب باز دهن همون با و کشهنمی دهنش بستن برای زحمتی کیانمهر
 گفتی؟ بود چی اینا کار؟چی رفتی عرش توی رسوندی؟ چی چی گفتی؟ چی جان؟ -

 :کنهمی زمزمه جدی خیلی کیاچهر و خندنمی کیانمهر حیرون و وارفته یچهره به دخترا
 !ببند -

 :میگه و کنهمی نگاه کیاچهر به. گرفته جون هاشچشم توی شادی برق. زنهمی لبخندی هادختر یخنده از کیانمهر
 !بگیرمش خواممی بگو چیه؟ دیگه فرش و عرش من؟ برادر میگی چیه اینا خب -

 خوب حال دیدن از شیرینی حس. کنهمی مرتبش و کشهمی روسریش به دستی ارادهبی. کشهمی خجالت سانیا
 غرق دلم ته و داده دست بهم داد، تشخیص تکشونتک یچهره توی میشه رو شادی حاال که جمعی و برادرم
 زندگیش و کنه پیدا رو خودش مناسب همسر تونست هامدت از بعد کیاچهر حداقل که شکر رو خدا. شده خوشی

 و خوب هایبرخورد جز هم مدت این توی. دید رو عالقه و عشق میشه دختر این یچهره از. بیفته روال روی
 .باشه کیاچهر انتخاب بهترین تونهمی ازدواج این زد حدس میشه و ندیدم ازش چیزی صادقانه

 .داداشزن شما همچنین. میگم تبریک بهت خوبت انتخاب این بابت کیاچهر! بشید خوشبخت -
 :میدم ادامه و کنممی نگاه بهش بینم،می رو سانیا گرم نگاه وقتی

 .بدون خودت برادرای رو کیانمهر و من شما ولی کیاچهرم؛ برادر من درسته -
 به و خوابهمی کیاچهر نگاه عمق جونکم استرس جمع، رضایت حس از و میشه شروع هابچه هایتبریک از بعد

 .دادیم غذا سفارش ما و اومد گارسون حین همین در. رسهمی آرامش
 که رسیممی هامونماشین نزدیک. کنیممی رفتن قصد غذا، از بعد. میشه صرف ما هایخنده و هاشوخی با شام

 :میگه کیاچهر
 .خونه بیاید مقرر ساعت سر بعد برسونه رو عیالش بره کی هر! آقایون خب -
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 :میگه غیظ با و کنهمی نگاهش چپچپ سانیا
 !کیاچهر -

 :میگه و کنهمی اصالح نیامده، خوش سانیا مذاق به دونهمی که رو ایجمله سریع کیاچهر
 .برسونید رو گرامی بانوان -

 اما کنیم؛می حرکت زمانهم کیاچهر و من اون از بعد. میشه ماشینش سوار خندون و میگه چشمی به اِی کیانمهر
 :کنممی صحبت به شروع خودمون، بین سکوت شکستن برای. میشه جدا هم از راهمون کوچه سر
 بود؟ چطور امروز! بانو خب -
 .دارم دوست زنهمی موج توش صمیمت و رفاقت که رو جمعایی این. بود خوب خیلی -
 .خدمتتونیم در هم بعدی یدفعه پس! شکر رو خدا -
 .گردونهبرمی رو روش و زنهمی لبخند صورتم به
 .هاریزهمی قلبم! عزیزم نخند شیرین -

 .کنهمی ثابت دوباره رو افتاده که خاکستریش شال یگوشه و خندهمی
 !لوس -

*** 
 پرتاب رو سنگ گیری،هدف از بعد و کنممی نگاه اتاقش یپنجره به. میدم فشار هامدست توی رو کوچیکی سنگ

 .میشه باز ایششیشه در و میره کنار اتاق یپرده و میشه شنیده ضعیفی صدای شیشه، به برخوردش از. کنممی
 ینغمه من یپنجره زیر خوابیده، دیگه جای یه عشقت! عامو برو مردم؟ یشیشه به زنیمی سنگ شبینصفه چیه -

 !نده سر عاشقانه
 .کشممی باغ هایعلف روی رو پام و میدم تکون تأسف معنای به سری

 .نه یا بیداری ببینم خواستم -
 .میشه خیره ایوون زیر ایستاده منِ به عصبی، نگاهی با و کشهمی هاشمو به دستی کالفه

 .شدمی پاره چرتم زدی، شیشه به تو که جوریاین بودم، خوابم اگه! مرتیکه -
 .بیداره که داد تشخیص شدمی پنجره، پشت شسایه حرکت و روشن چراغ از. زنهمی الکی حرف

 .بخوریم هوا پایین بیا شو گم. بودی بیدار دونممی -
 .کنهمی برخورد نگاهم به و درخشهمی هاشچشم توی شرارت برق

 عشقم؟ کننمی استقبال عشقشون از فحش با عاشقانه هواخوری برای حاال تا کی از -
 .کنممی نگاهش حرص با و کشممی عمیقی پوف
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 .پایین بیا بپر انداختی؟ راه «ش» حرف آراییواج -
 .میده تکون ناامیدی با رو سرش و اندازهمی پایین به نگاهی. میاد ترجلو

 !زیاده خیلی ارتفاع کنممی نگاه چی هر کن باور -
 عمارت یشبونه سکوت وارشقهقهه صدای و میده خالیجا سریع که کنممی پرت سمتشبه و درمیارم رو دمپاییم

 .شکنهمی رو
 !نیست آدم عین گیریتمنشونه که سرت تو خاک -
 :کنممی زمزمه سریع و میشم هول بلندش صدای از
 نه؟ یا میای. شبینصفه کردی بیدار رو همه! رو فکت ببند! زهرمار-

 درخت کنار رسیدنش از قبل. کنهمی حرکت من سمتبه و میشه پیدا عمارت کنار از بلندش قامت دقایقی از بعد
 کنارم و کنهمی درستش. میده تکون رو خاکستریش آزاد شرتتی باد. میدم تکیه شتنه به و شینممی همیشگیم

 .زنهمی زل هامچشم به منتظر و زنهنمی حرفی. شینهمی
. تریسرحال هم من از گویا ولی بدم؛ داریتدل ناراحتی، خیلی اگه احیاناً فهمیدی، چی امروز ببینم خواستممی -

 .بودم نگرانت الکی
 روشن رو تردیدم آتیش که نگاهشه ته اینهفته زهرخند. بندهمی رو هاشچشم و اندازهمی من به پرحرفی نگاه
 .کشهمی عمیقی آه و میده تکون افسوس ینشونه به سری. کنهمی
 خوبه؟ حالم رسیدی نتیجه این به خنده چهارتا و نگاه یه با! داداش ای -

 ادامه و کشهمی آه ارادهبی. ورمشعله هایچشم از گیرهمی چشم و کنهمی حس رو مرددم و پرسؤال نگاه سنگینی
 :میده

 دختری این ببینم رفتم تازه مدت همهاین بعد االن. ملیحه زندگی دنبال برم نبود یادم حاال تا آخه؟ بگم چی! هی -
 .بوده کی خودمه، مال گفتممی جاهمه که
 .زنهمی تمسخرآمیزی پوزخند و کنهمی کج رو هاشلب
 .نداره بودن خوشدل به ربطی گیره،می شخنده خودش حماقت شدت از آدم گاهی دیگه -

 حاال تا من و داره خوبی صدای واقعاً. کنهمی برخورد شنواییم هایتار به وارنوازش و داره عجیبی سوز بیانش لحن
 :پرسممی و میدم تکون رو سرم. بودم نکرده دقت بهش

 نه؟ فهمیدی، خاصی چیز درموردش -
 .میشه ترعمیق و گیرهمی شدت هاشلب پوزخند
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 بشه ناراحت نباید دیگه مواقع جوراین آدم رسیدم نتیجه این به! کیاراد خندیدم فقط خودم، حماقت شدت از امروز -
 امروز. خودته به خندیدن فقط کارت یچاره. بخنده و خودش سر تو بزنه باید فقط مواقع جوراین بخوره، افسوس و
 .خندیدم چیزهمه به تونستم تا

 من امروز. کنممی نگاهش تعجب با و دوئهمی هامرگ توی خون مثل نگرانی. زنهمی چنگ وجودم توی دلهره
 روی رو دستم آروم! من امبرادری عجب. نشدم کیانمهر هایحالت یمتوجه که بودم ماندانا و خودم غرق قدراین

 آهسته. پیچهمی گوشم توی هاشنفس صدای و گیرهمی قرار بازوم بین. کشممی خودم طرفبه و ذارممی ششونه
 :کنممی زمزمه گوشش کنار

 داده؟ تکونت قدراین که فهمیدی چی کیانمهر؟ شده چی -
 و مونهمی پشتش فقط نگاهم تیررس از. کشهمی جلو به رو خودش و کنهمی اسیر هاشبازو بین رو هاشزانو
 .مواجش مشکی هایمو
 چیزی تکراری حرفای چندتا جز که اوایلش. رفتم شونمحله به تحقیق برای هم دیگه بار چند دفعهاون از بعد -

 هم عمو مگه پرسیدم« .بپرسی عموش از بری تونیمی» گفت هاشونهمسایه از یکی باالخره اما نگرفت؛ رو دستم
. گذرهمی هم ناموسش از مواد گرم چند خاطربه که بدبختیه معتاد بدتر، هم باباشون از یکیه ولی دارن؛» گفت دارن؟

 «.میده گزارش هم رو دودمانشون تا دستش کف بذاری پول کمیه
 :میده ادامه و کشهمی نامرتبش هایمو بین دستی کالفه

 یه گفتنمی هاهمسایه. نیست درست وسط این چیزی یه کنممی احساس شهمه اما گرفتم؛ رو عموشون آدرس -
 هاهمسایه با زیاد گفتنمی. بودن شهرستان اینکه مثل قبلش کنن،می زندگی اینجا اومدن که سالیه چند
 بینشون دعوایی یه دفعه هر معموالً و میره و شونخونه میاد بار چند سالی هم عموشون این. ندارن وآمدیرفت

 هم چی هر. نیست درست زیاد اخالقش گفتنمی اما ست؛کردهتحصیل و مهندسه کوچیکه خواهر. میشه درست
 .برم عموئه دنبال باید سری این. نگفتن چیزی بهم چرا، کردم اصرار

 :پرسممی و پرممی حرفش بین نگران، و ناخودآگاه
 داری؟ کارچی من یبرادرزاده با و هستی کی تو نمیگه عموئه بپرسی؟ چی عموش از خوایمی -
 .شده خیره من به که بینممی رو چشمش یگوشه و گردهبرمی طرفمبه
 .کنه ایجاد مشکلی کنمنمی فکر. بنده پول به زبونش و داغونه اوضاعش میگن -

 .گرفته نظر زیر رو حرکتم زمردینش نگاه. کشممی جلو رو خودم
 .نیست اعتباری داغون و معتاد حد این در آدمای به! باش مواظب -

*** 
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 .بندازیم گیرش بزنگاه سر بتونیم احتماالً که گشتم خطاکاری دنبال مدت این خیلی من! کیاراد ببین -
 .ایستهمی رومبهرو درست و میشه نزدیک طرفمبه. پیچهمی شرکت چوب طرح هایسرامیک روی هاشقدم صدای

. نرسیدم توانایی اون به هنوز من یا زرنگه خیلی طرف یا حاال. نیومد پیش شرایط اون کردم، تالش چی هر اما -
 هضم قابل برات کنمنمی فکر بگم، اگه که میده نشون دزد و خطاکار عنوانبه رو نفر یه من بررسیای و شواهد فعالً
 .باشه

 .برممی بین از سنگینم هایقدم با رو فاصه و میشم بلند میزم پشت از نگرانی با
 کیه؟ مگه... یعنی -

 شچهره خطوط بین نگرانی. میده نشون تفاوتبی و خونسرد همیشه مثل ظاهرم اما گرده؛می حدقه توی هامچشم
 .میفته تپش به قلبم درون، از و کنهمی و خودنمایی

! کیاراد. بشه بازی آدم این آبروی با و باشم کرده اشتباه نگرانم هم طرفی از. دارید اعتماد بهش خیلی مطمئنم -
 !کن برخورد منطقی خیلی کنممی خواهش
 :میگم محکم لحنی با و کنممی پنهان خونسردم یچهره پشت رو کالفگیم

 کنم؟ رفتار منطقیغیر بود قرار مگه -
 :میده ادامه و زنهمی چنگ هاشدست توی یشدهلوله هایبرگه به
 بشه وارد ناحقی یلطمه آدم اون به که بدی انجام رو کاری زدهشتاب ترسممی ندارم، اطمینان هنوز چون اما نه؛ -
 .بشیم شرمنده دو هر تهش و

 :غرممی و سابممی هم به حرص با رو هامدندون
 بگی؟ رو آدم اون اسم میشه حاال. هست حواسم باشه، دادم؟ انجام کاری نسنجیده کی من میالد؟ -

 :میگه و کنهمی باز هم از آرومیبه رو هاشلب نگاهشه، توی که ظنی و تردید با. کنهمی مکث ایلحظه
 .میراثی آقای -
 میراثی کار ممکنه چطور. میدم تکون اطراف به رو سرم باورینا با و مونهمی باز هم از دهنم تعجب و حیرت از

 بزنه؟ هم به رو خودش اعتبار باید چی برای آخه! میراثی نه اما باشه؛ تونهمی کسی هر کار. نداره امکان این باشه؟
 یوجهه خوادمی یکی شاید. نیست درست وسط این چیزی یه کنممی حس... که دارن بابا با ایچندساله دوستی
 مرموز؟ سامان همون هم شاید یا میالده خود شخص اون نکنه... و کنه خراب رو میراثی

 چطور چیزی همچین داشته، مشارکت بابا با شرکت این تأسیس بدو از میراثی آقای نه؟ کنی،می شوخی میالد؟ -
 ممکنه؟

 .میده تکون هوا توی کنمنمی درک عالمت به رو هاشدست تحیّر با و کشهمی عمیقی نفس
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 .بوده خودش کار میده نشون شواهد یهمه اما سخته؛ خیلی کردنش قبول و باور هم من برای -
 شواهدی؟ چه -

 :میگه و گیرهمی طرفمبه رو شدهمچاله هایبرگه
 هابچه یبقیه ایکار به خیلی اینکه خاطربه مدت این توی. داره دسترسی کتاباحساب یهمه به که کسیه تنها -

 کاریدست رو حسابا راحتی به تونهمی که کسیه تنها اون اما کنم؛ توجه اشرفتار به نتونستم زیاد کردم،می دقت
 حسابایی اکثر شدم متوجه هم پیش وقت چند. نیست کارتازه آدم یه کار بودن ایحرفه همهاین هم طرفی از. کنه
 سر زودتر ما یهمه از هم صبحا. کنهمی رفتار مشکوک زیاد هم جدیداً. بوده اون نظر زیر شده، مواجه مشکل با که
 .ندارن هابچه یبقیه داره، دزدی برای فرصت و وقت میراثی آقای که قدریاون. میاد کار

 تجربه سال همهاین با مرد اون. باشه میراثی کار نمیشه باورم هنوز. میره بیرون اتاق از کوتاهی خداحافظی با میالد
 اون شاید. بزنم حرف بابا با باید. کامله کامل هم میالد مدارک طرفی از اما زد؛می کاری همچین به دست نباید
 سرعتبه دیدنم با منشی. کنممی بازش حرکت یه با و میرم اتاق در طرفبه. بکنه سردرگمیم این به کمکی بتونه

 کت. برنداشته کاری محیط توی خونوادگیش هایبحث از دست هم هنوز یعنی این و ذارهمی جاش سر رو گوشی
. میشم نزدیک بابا اتاق براق ایقهوه درب به منشی، منتظر نگاه به توجه بدون و کنممی مرتب رو مشکیم

 ایران عاشق همیشه. گردهبرمی بابا شخصی یسلیقه به این و شده کشیده در روی زیبایی باستانی هاینقش
 خوب. رسهمی گوش به بابا «بله» صدای. میشه خیره براقش بیستون نقش به نگاهم. زنممی در به ایتقه. باستانه

 و نمیاره باال رو سرش. کنممی باز رو در. کوبهنمی در به سبک این به کسی کیانمهر، و من از غیر به دونهمی
 نگاهش باالخره و کنهمی کنجکاوش حدم از بیش صبر. کنممی تردید. مشغوله نوشتن به و پایینه سرش همچنان

 انگار امروز. کنهمی نگاهم سؤالی و گیرهمی دست توی رو شمطالعه عینک. دارهبرمی مقابلش هایبرگه روی از رو
 شنیدن بدون تونستمی بابا کاش. ندارم زدنحرف یحوصله دیگه هایروز برخالف. گرفتم سکوت یروزه

 رو من. شینممی داره وجود میزش مقابل که مشکی مبل اولین روی منتظرش، نگاه جلوی! بشه هامحرف یمتوجه
 خودت از بهتر رو تو مقابلت شخص بفهمی اینکه حس چسبهمی چه و کرده سکوت من مثل هنوز که فهمهمی
 تنش توی همیشه مثل مشکیش وشلوارکت. خورهمی گره هم توی هاشدست. کشممی عمیقی نفس. شناسهمی

 .رسهمی نظر به جذاب
 !کنهمی دزدی داره میراثی آقای -

 مغزش هنوز انگار میگه نگاهش. خورهمی جا ممقدمهبی حرف این از و میشه خیره هامچشم به ایلحظه برای
 .نکرده پردازش رو مجمله

 دزده؟ میراثی پسر؟ میگی چی -
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 .کنهمی ترش و سوزهمی هاروز این. کشممی ممعده به دستی
 از کمتر امونخرید معموالً. خونهنمی وخرجموندخل حساب. میشه مواجه مشکل با شرکت کتابایحساب مدتیه -

 کار فهمیدنش اما کجاست؛ از مشکل بفهمیم تا کردیم بررسی به شروع. میشه فاکتور و پرداخت پولش که تعدادیه
 خاطربه. بود شده سخت انداختنش گیر که کردمی کار تمیز قدراون. قدره و کارکشته خیلی طرف چون بود؛ سختی
 .افتاد گیر باالخره اما کشید؛ طول همین

 .میندازه بهم نگاهی و کشهمی صورتش به دستی ناباورانه
 زنی؟می تهمت کی به داری فهمیمی پسر؟ میگی چی داری! نداره امکان -

 آقای به اعتمادش و بابا و کنی عوض بخوای رو آدم یه یچندساله باور سخته. نداره شدن کم قصد ممعده سوزش
 .کنی باورش تونینمی بذارن، جلوت اگه موثقم مدرک مواقع جوراین. اتفاقاته دست این از هم میراثی

 .نمیشه باورتون اگه داریم مدرک و کردیم تحقیق خیلی ما ولی عجیبه؛ هم من برای باورش -
 .گردهبرمی همیشه خونسردی به شچهره و میده تکون هوا توی دستی

 ...و کنممی اعالم بهتون شخصی هایبررسی از بعد رو نتیجه. ببینمشون باید. میز روی بذار رو مدارک -
 :میده ادامه و میده تکون نگاهم جلوی اخطارگونه رو انگشتش

 توی اشتباهاتت از که دونیمی! تو و دونممی من نرفته، پیش درست تحقیقتون کار و کردید دقتیبی بفهمم اگه و -
 .گذرمنمی کار

 .داریم پیش در داستانی کردنش پیدا از بعد و گردهمی ماجرا و حقیقت دنبال به سخت و سفت فردا از یعنی این و
 !باشه راحت خیالتون -

 بلند قصد که همین اما ذارم؛می صندلی طرف دو روی رو هامدست رفتن قصد به تکمیلی، توضیحات گفتن از بعد
 .گردیمبرمی منشی سمتبه دو هر و کنممی نگاه شده باز در به. میشه باز و خورهمی در به ایتقه کنم،می پیدا شدن

 .کنن مالقات رو شما االن همین حتماً خوانمی و ایستادن البی توی آقایی یه اما شدم؛ مزاحمتون ببخشید -
 .دوزهمی منشی به رو سؤالیش نگاه و کنهمی بازی دستش توی خودکار با. پرهمی باال بابا هایابرو

 چیه؟ اسمش -
 :میده جواب ش،باالرفته هایشونه پس از و میده تکون ندونستن معنای به رو سرش منشی

 و شیک خیلی. ببینن رو شما خوانمی فقط و نمیدن جواب پرسممی ازشون چی هر که اینه مشکل. دونمنمی -
 !شناسینشونمی دیدن محض به شما میگن. هستن هم کشیده اتو و پیک

 لبش یگوشه از رو انگشتش. میره فرو فکر به ایلحظه برای و دارهبرمی منشی روی از رو گذریش نگاه بابا
 :میگه و دارهبرمی
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 .بیان بگو برو -
 رنگ. بندهمی نقش در پشت جذاب و مردونه ایچهره و میشه باز در منشی رفتن از بعد که کشهنمی طول دقایقی

 تعجب نهایت با و کرده خونه زمردینش نگاه ته حیرت و بهت. میشه بلند جا از شدت با و پرهمی دیدنش با بابا نگاه
 .میشه خیره روش به رو سالمیان مرد به
 کنی؟می کارچی اینجا تو -

 .میشه خیره بابا به گستاخ نگاهی با و شینهمی آشنانا مرد لب یگوشه عمیق پوزخندی
 نه؟ نداشتی، رو دیدنم انتظار -
 اومدی؟ کاریخراب همهاون از بعد چی برای -

 از پر مغزی با شده،مات من و میشه منعکس اتاق توی هاشگام صدای. کنهمی زدنقدم به شروع آهسته و خندهمی
 وزنش گاهتکیه و گذاشته میز روی حیرت با بابا هایدست. کنممی نگاه سبزشون هایچشم به جواب،بی هایسؤال
 هاشچشم. گردهبرمی سمتمبه ایلحظه برای. نفسهپراعتمادبه و محکم. اومده قدرت موضع از روروبه مرد اما شده؛
 این هاستسال کنممی حس که جوری زنه،می لبخند روم به. سنگینه برام نگاهش هرم حد از بیش و زنهمی برق

 .شناسممی رو غریبه
 !بابا بیرون برو -

 به دوباره و کرده پیدا رو خودش. میشم همیشگیش صالبت با نگاه متوجه و میاره خودم به رو من بابا محکم صدای
 با و میشه ترعمیق روییبهرو مرد پوزخند. شده تبدیل زندگیمه سخت هایروز گاهتکیه که همیشگی مرد همون
 منتقل رو خوبی چیزهای حواسم رادار اما میشم؛ بلند جا از. شده خیره بابا به عصیانگر، و عجیب نگاه همون

 ...شبیه بیشتر نیست، دوستانه اصالً دیدار این. کنهنمی
 .افتممی راه خودم اتاق طرفبه و میام بیرون فکر از اتاق، در شدن بسته با

*** 
 .ندارم قبول رو ازدواج این من -

 :میدم ادامه حوصلهبی و برممی فرو کوتاهم هایمو توی رو دستم کالفه
 .پدرش نه کنم، ازدواج ماندانا خود با قراره من! کیاچهر کن بس -

 :غرهمی و اندازهمی غذاش بشقاب توی حرص با رو چنگالش و قاشق
 خوایمی چطور میشه، باز زندگیت توی پاش و پدرزنت میشه ابعد اون بگم باید بهت چقدر! نفهمیزبون بس از -

 آدم اون. آورد سرمون به هاییبال چه بابا با شراکتش سر یادمه من ولی نمیاد؛ یادت تو کنی؟ عوض رو رفتارش
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 رو ایبره هر گرمش و نرم زبون با که گرگی. ستجامعه به ظلم بودنش حتی و ایراده پاش تا سر. نیست درستی
 !درهمی

. کنهمی ترمکالفه و عصبی زنه،می حرف بیشتر چی هر. میدم فشار دستم توی و گیرممی چنگ به رو آب لیوان
 . کنه پیدا تونهمی ماندانا و من زندگی به ربطی چه هاشکار و آدم اون فهممنمی واقعاً

 فهممنمی من. گیریممی تصمیم زندگیمون برای خودمون که بالغیم و عاقل آدم دوتا ماندانا و من! کیاچهر ببین -
 .کنه پیدا ما به تونهمی ارتباطی چه آدم این با وصلت
 و نشسته بینمون عادل داوری مثل. میشه هامونچهره مات بابا نگاه و شینهمی لبش یگوشه تمسخرآمیزی پوزخند

 رو شخواهرزاده و داماد از کردن دفاع جرئت هم آرزو حتی کیاچهر، عصبانیت خاطربه. میده گوش هامونحرف به
 پروپیمونش ظرف به نگاهی. کرده یخ کیانمهر جزبه مونهمه هایغذا. کنهمی بازی غذاش با فقط و نداره
 االن و شکمشه کردن پر حال در کیاچهر، و من دعوای شروع اول یلحظه از خیالیبی با که کسیه تنها. اندازممی
 :غرممی لب زیر و کنممی نگاه کیاچهر به. رسیده ساالد ظرف به
 .من با کردن مخالفت برای فقط شدی زاده تو کنممی حس گاهی -

 :زنهمی لب و میشه ترعمیق پوزخندش
 اخالق این با! پرستهپول و طماع. شعور نه داره، اخالق نه مرد این. میگم خودت خاطربه بابا! احمقی که بس -

 .بره پایین گلوتون از خوش آب ذارهنمی داره ماندانا روی که تسلطی و گندش
 اصالً که بفهمونم کیاچهر به باید چطور. میشه درپیمپی و عمیق هاینفس بیرونیش نمود و خورممی حرص درون از

 . باشه هااون تأثیر تحت هم چقدر هر نداره، پدرش به ربطی هیچ ماندانا. کنه دخالت من زندگی توی نمیاد خوشم
 !مستقلیه آدم کرده ثابت ماندانا -
 .میده قورت رو نوشابه از جرعه یه
 .نبود بلد کارا این از باباش دیگه آخه. کرشمه و ـوه*عشـ تو اما مستقلیه؛ آدم ماندانا آره، -

 طرف و دارم گیریتصمیم قدرت هم من بفهمه خوادمی کی. بزنه طعنه بلده فقط و فهمهنمی رو هامحرف لعنتی،
 از و کنممی پرت میز روی رو دستم توی لیوان ارادهبی و کنهمی عصبیم بیشتر کیانمهر یخنده. شناختم رو مقابلم

 .میشم بلند جا
 .بگیری رو جلوم تونینمی هم تو و کنممی ازدواج باهاش من -

 :کشهمی فریاد قرمز هاییچشم با و پرهمی جا از خودم مثل
 !بینینمی رو شخونواده و دختره این بدیای و بستی رو چشمات! کوری و ساده که بس از -

 :کشهمی خودش سمتبه رو هردومون نگاه بابا محکم و بلند صدای
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 .دارید نگه رو تربزرگ و سفره حرمت! کنید بس -
 :کشهمی فریاد تریبلند نسبت به صدای با
 !جاتون سر بشینید -

 کیاچهری نگاه به رو مخصمانه نگاه. بشینیم سرجامون دوباره میشه باعث قاطعش لحن و خشمگین هایچشم
 .نداره اومدن کوتاه قصد عنوانهیچبه و کنهمی نگاهم عصبانیت با که کشونممی
 .نشنوم کسهیچ از صدایی دیگه. کنید تموم رو غذاتون! پسرا باشید آروم -

 عمل زدن، حرف از بیشتر. محکمه و قاطع بابا. تهدید یعنی این دونیممی خوب هاش،حرف آروم ظاهر برخالف
 .دونیممی کسی هر از بهتر تاسه ما رو این و کنهمی
 .ذارهمی رو خواستگاری قرار و زنهمی زنگ فردا آرزو. ندید ادامه رو حرفا این دیگه -

. زنهنمی هم پلک دیگه و خورده جا من از بدتر کیاچهر و کنممی نگاه کرد،می مخالفت که بابایی به ناباور و شوکه
 :میده ادامه کنه،می بازی ساالدش ظرف با کهدرحالی بابا و کشیده غذا از دست باورینا با هم کیانمهر حتی

 و احرف دلیل هابعد و بشه راه این وارد خودش مقابل طرف بذاری که میشی ناچار چیزا بعضی برای گاهی! پسرا -
 .کنه درک رو تو ایکار

 و افسوس بین حالتی گردونه؛برمی طرفمبه بودم، ندیده نگاهش توی حالتابه که غریب حالتی با رو صورتش
 .ببری بین از رو ساختی که چیزی خودت هایدست با قراره که انگار. نگرانی

 .ندارم ایاضافه حرف دیگه من. گفت کیاچهر رو من حرفای! بشی خوشبخت امیدوارم! پسرم -
*** 

 رو در سرشپشت و میشه داخل کیانمهر کنم، پیدا زدن حرف فرصت اینکه از قبل. خورهمی اتاقم در به ایتقه
 .بندهمی
 مرغا؟ قاتی میری داری جدی جدی کیاراد؟ -
 .کنهمی نگاهم زنه،می ایناشناخته برق که هاییچشم با و دارهبرمی گام طرفمبه
 !کنی؟ خرج هم کلی و بگیریش بری کاریه چه باهمید، وقته خیلی که هاشما! گرفتیشنمی حاال! بابا ای -
 .شده بند هاشنفس به نفسم که رو برادری این شناسممی خوب و میدم باال رو ابروم تای یه
 .ذارممی تنگیتدل ابراز پای رو این -

 جذاب و کرده تن به ایساده سفید پیراهن زیرش که میشه کشیده رنگشطوسی وشلوارکت به نگاهم. خندهمی
 .شده

 .کشممی راحت نفس من بری تو. نیستم تنگدل واال -
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 حالت و کردن مرتب مشغول. دارمبرمی رو شونه. میفتم راه اتاقم سفید میز طرفبه و زنمنمی حرفی جوابش در
 .کنهمی ایجاد ایبرادرانه طنین گوشم توی صداش که میشم هاممو به دادن

 .رفتی فنا به گرفتی زن تو کنم تصور تونمنمی اصالً من! نکن ازدواج ما جان -
 .کنممی نگاهش و گردمبرمی تعجب با
 چطور؟ -
 .کنهمی مرتب اتاقم یاستفادهبی یآینه جلوی رو مرتبش ییقه و میده تکون رو خودش کمیه
 .کنممی اغفال رو اهللخلق جات من شو بازنشسته برو تو میگه شیطون به بینم،می من که ماندانایی اون -

 از و خندهمی سرخوشانه من، به توجهبی. میشم ظاهرم به رسیدگی مشغول و نشونممی صورتم به ظاهری اخمی
. میشه زده ذهنم توی ایجرقه تیره؟ آبی وشلوارکت اون یا خوبه خاکستریم وشلوارکت امشب برای. میره بیرون اتاق
 صورتی پیراهن. میرم هالباس کمد سروقت معطلیبی. داشت دوست رو صورتی رنگ ماندانا. همینه درستش آره،
 خودم به نگاهی و ایستممی آینه مقابل. پوشممی خاکستری وشلوارکت با همراه و کنممی پیدا رو رنگیکم
 .رسهمی درست نظربه چیهمه. اندازممی
 :میگه وارکنایه دیدنم با. میشه داخل و کنهمی باز رو در کیانمهر که هستم خودم براندازکردن حال در
 !کردی چه! بهبه -

 خواممی که چیزی همون به دارم امروز باالخره. گردمبرمی طرفشبه زمانهم و کشممی کتم ییقه به دستی
. لرزهمی دلم ته اما باشه؛ چی ممکنه ماندانا یخانواده جواب حتی یا میشه چطور هاشونرفتار دونمنمی. رسممی

 .هامهدلهره تسکین برای مسکنی خود خودی به ماندانا داشتن
 خوبه؟ -

 از امروز که هاشهبرادرانگی این کنممی حس و زنهمی خاصی برق نگاهش. میده تکون هوا توی دستی کالفه
 .میده نشون رو خروج راه و نشونهمی صورتش به اخمی. کنهمی طی رو نگاهم مسیر و میشه خرج هاشچشم

 .پسندید پسندید،می رو علف باید که بزی اون! خرنره بیرون برو بیا -
 مفهوم و گیرهمی سرچشمه شبرادرانه هاینگرانیدل از مبدأشون دونممی که هاییحرف از خندممی دلم ته

 ...اینکه جز نیست چیزی تیزش هایحرف
 شد؟ باز دهنت خندیدم تو صورت توی بار دو من باز کیانمهر؟ دادم رو بهت باز -

 .ذارهنمی نصیببی رو سرتاپام اندرسفیهشعاقل نگاه
 .منتظرته بابا. پایین بریم بیا من، روی میزان تعیین جایبه -
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 با. سابممی هم روی رو هامدندون! بشر این نمیاره کم وروییچشمبی توی عنوانهیچبه! پرروییه بچه عجب
 .میشه بلند اعتراضش صدای که میشم رد کنارش از سرعتبه و کشممی هم تو رو هامابرو عمیق ایغرهچشم

 .دادمی رهن گربه صدای بیاد راه قدم دو خواستمی قدیم حاال! شده هم تیزپایی غزال چه -
 مارپیچ هایپله کنار و پوشیده دوختیخوش وشلوارکت. میشم نزدیک بابا به و میرم پایین هاشحرف به توجهبی

 هام،قدم صدای شنیدن با. زنهمی چشم توی بدجور همیشه کاریشورزش و مردونه هیکل. ایستاده دوطبقه بین رابط
 :میگه دیدنم با و گردونهبرمی طرفمبه رو سرش

 بریم؟ بابا؟ ایآماده -
 .حاضرم آره، -

 از قبل تالهاما مثل که هاشهچشم توی حسی. نگرانشدل نوع از اما میشه؛ مهربونی و لطافت از پر نگاهش رنگ
 بابا نگاه. دارم کردنشپنهان توی سعی وارمردونه من و زنهمی چنگ دلم گوشه استرس. ریزهمی دلم. مونهمی واقعه
 .هامهدلهره منبع نگرانیه، خود

. شناسهنمی دلیل و حرف عشق و عاشقی تو که کنم چه اما نیستم؛ راضی گفتم هم اول همون از. نیستم راضی -
 به رسیدن راه چقدر هر دونستممی چون نکردم؛ مقاومت زیاد. شدی ترعاشق روزروزبه ولی بکنی؛ دل که خواستم

 .کنیمی تالش و میشی عاشق بیشتر تو کنم، ترسخت رو عشق
 .شکنهمی رو سالن خلوت پرقدرتش صدای طنین. میشه خیره هامچشم به و کنهمی مکث ایلحظه

 !نبندی دل این از بیشتر! ندونی رو قدرش نکنی، تالش بیشتر این از که کردم قبول -
. مونهمی باز دهنم رساش، و رک کالم این و بابا هاینگرانی همهاین از و میارم باال رو سرم بابا، گوییرک از حیرون

 ...بابا و باشه خواستگاریم روز گنجیدنمی تصوراتم توی وقتهیچ شاید. زنهمی چنگ دلم به غمی
 .دوزممی شپدرانه هایچشم به رو غمگینم نگاه

 !کردی حمایتم حداقل که بابا ممنونم من -
 رنگ هاشچشم. کرده تغییر نگاهم توی زدهریشه غم دیدن از هاشچشم حالت. میده تکون طرف دو به رو سرش

 .گیرهمی جوییدل
 ولی تر؛سخت پدر من برای و باشه سخت شاید. بفهمن و کنن تجربه خودشون تا کنی رها رو آدما الزمه گاهی -

 ...نکنی لمس و نیاری دست به تا دونممی
. دارهبرمی طرفمبه قدم چند. گیرهمی انتظاری از دور و عجیب مهربونی رنگ نگاهش و خورهمی رو حرفش

 .کشهمی ـوشم*آغـ در محکم مقدمهبی
 !پسرم کنممی آرزو برات رو درصد یه اون من. باشه داشته موفقیت امید درصد یه حتی زندگی هر ممکنه دونممی -
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*** 
 توان آخرین تا رو صداش و ایستاده اتاقم در پشت عمداً. میشم بیدار خواب از کیانمهر، خوندن آواز صدای با

 تعویض از بعد. میرم بهداشتی سرویس به و کنممی نثارش بلندی «زهرمار». میشم بلند جا از. بُرده باال شحنجره
 مراسم خوشبختانه اما داشتم؛ استرس خیلی دیشب. کنممی حرکت عمارت خروجی در طرفبه شدن، آماده و لباس

 همه و داد من به بله جواب ماندانا نمیشه باورم هنوز. رسید نتیجه به و کرد حرکت خوبی روال روی عجیبی طرز به
 و بودن گرفته دست تو خوب خیلی رو مجلس آرزو مخصوصاً و بابا تصورم، برخالف. کردن موافقت ازدواج این با

 که روزی اولین از. بود ایداشتنیدوست موجود من برای همیشه ماندانا. کرد همکاری باهامون خیلی هم ماندانا پدر
 زودتر هرچه خواممی. شده ترزیبا من نظر در هم روزروزبه. داشته رو خودش خاص شیرینی االنتابه شناختمش

 . نداره معنایی ما برای نامزدی یدوره دیگه وآمدرفت سال همهاین بعد. بشه برگزار ازدواجمون مراسم
*** 

 مستخدمشون گفتن «کیه؟» صدای. زنممی رو خونه زنگ و میشم پیاده. کنممی متوقف شونخونه در دم رو ماشین
 .میان در دم مادرش و ماندانا بعد لحظه چند. میشم حیاط وارد و کنهمی باز رو در دیدنم محضبه. رسهمی گوش به
 .باال بیا! اومدی خوش! کیارادجان سالم -

 از هم من. کنهمی جذب رو هانگاه و میشه ساطع ایببینده هر چشم به هم دور از براقش زیبای صدفی پیراهن برق
 و شیک و کننمی حروم خودشون به رو راحتی هم خونه توی حتی همیشه خواهر دو این. نیستم مستثنی قاعده این

 .طورههمین هم آرزو. میدن ترجیح چیزهمه به رو بودن آراسته
 .میشه دیر. آزمایشگاه بریم زودتر باید! مادر ممنون نه، -

. میده حرکتش من طرفبه و میده قرار ماندانا کمر پشت رو دستش. نشونهمی هاشلب روی مهربونی لبخند
 .ریزهمی هم به رو تمرکزم مادرش صدای و میشه برداشته طرفمبه ماندانا یدلبرونه هایقدم

 ! باش مواظبش. دیگه سپردم تو دست رو دخترم من! کیارادجان! باشید همدیگه مواظب -
 !باشه راحت خیالتون -

 از سفیدش شال و ارغوانی مانتوی. شیممی ماشین سوار باهم. کنهمی مونبدرقه حیاط هایوسط تا و خندهمی
 .نداره اندازهمی جونم به هاشنگاه این با که آتیشی از خبر و کرده ترشجذاب همیشه

 مانداناخانم؟ خوبی -
 گره نگاهم توی بلندش هایمژه. گردهبرمی طرفمبه میده، اجازه ماشین صندلی که جایی تا و خندهمی سرخوشانه

 .کنممی فراموش رو مکان و زمان یار، محو من و خورهمی
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 دیروز همین تا. کنیممی ازدواج هم با داریم و شد انجام مراسم راحتی همین به نمیشه باورم! کیاراد وای. مرسی -
 .برسیم کجا به عاقبت قراره دونستمنمی. داشتم استرس خیلی

 .زنممی لبخندی گذشته، شب یادآوری با
 بانو؟ دارم دوستت خیلی دونیمی. گذشت خوب خیلی آره، -

 داغ ایشعله گرمای جونم به آتیشه، مثل معصومش نگاهِ شرم. اندازهمی پایین رو سرش خجالت با و میشه گلگون
 کارمون خوشبختانه و رسیممی آزمایشگاه به. گلگونشم هایگونه همین عاشق. میده رو زمستونی هایروز وسط
 که هرچند. کنیم تهیه رو نوشته عقد جشن برای لیست توی آرزو که وسایلی و حلقه باید امروز. میشه انجام سریع
 صرف از بعد. خونوادگی و خصوصی کامالً شام یه و رفتن محضر حد در. بگیریم خوایمنمی خاصی خیلی عقد

 اصرار ماندانا. زنیممی سر طالفروشی چند به حلقه دو خرید برای و کنیممی حرکت خرید مرکز سمتبه صبحونه
 .کنه انتخاب رو یکی ست هایحلقه از حتماً داره

 نیست؟ قشنگ ست این! کیارادجان -
 .جذابن و شیک سادگی عین در. اندازممی دارنگین مانندرینگ هایحلقه به نگاهی

 !عالیه عزیزم، خوبه -
 هابچه مثل برچیده هاییلب با و کنهمی نازک چشمی پشت. کنهمی نگاهم شکوه با و اندازهمی صورتش به اخمی
 :کنهمی زمزمه

 .عالیه گفتی دیدی رو ایحلقه هر حالتابه تو! کیاراد -
 .خبرهبی خودش و بیچاره من از برهمی دل ساده چه حرکتی هر با. میام وجد به شبامزه یچهره از و خندممی
 !دارم؟ گناهی چه من! خانمی دیگه خوشگله شونهمه خب -
 .تو یسلیقه با هم بیاد، در جور من یسلیقه با هم که کنیم انتخاب رو بهترینشون باید -

 .گرفته نشونه رو قرارمبی قلب درست شاشاره انگشت
 .خدمتم در من. بفرمایید امر شما چی هر! چشم -

 و ساده طالیی یحلقه همون دقیقه چند از بعد باالخره. گردونهبرمی هاحلقه دیدن برای رو روش و خندهمی شیرین
 بعد. شد تموم اصلیمون هایخرید از یکی الحمدهلل. کنهمی انتخاب خودش برای رو شزنونه ست و من برای شیک

 .بندهمی رو ماشین در ماندانا من، وشلوارکت خرید از
 .عالیه عقدش هایمانتو. دوستام از یکی مزون بریم باید عقد لباس خرید برای! کیارادجان -

*** 
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 و ببینم رو لباس االن خوادنمی گفتمی. میره تنهایی به خودش و میشه پیاده ماشین از رسیم،می که مزون به
 هم من ذاشتنمی شدمی چی». مونممی منتظر ماشین توی حرفبی. ممنوعه هم مزون به آقایان ورود طورهمین
 از« .میشه حقمون در ظلم چقدر بیچاره مردای ما! خب بشم سورپرایز لباس دیدن از بعد عقد سر دادممی قول! برم؟
 .زنممی زنگ کیانمهر گوشی به و خندممی خودم یگفته

 زنت خودم عاشقمی قدراین دونستممی اگه داری؟برنمی من سر از دست هستی هم اونجا! نورسیده دوماد! بهبه -
 !عشقم شدممی
 !درد -

 این به که افتاده شرکت توی اتفاقی یعنی داره؛ من خندوندن توی سعی دائماً و شاده حد از بیش که صدایی لحن
 سعی ندونسته کیانمهر و برم از رو مغزیش هایواکنش خطوط خودش از بهتر. کنه مخفیش من از خوادمی طریق

 بود ماندانا کنار میشه مگه. سرحالم و شاد امروز من چون فهمیدم؛ که نمیارم خودم روی به. داره رفتارش یادامه به
 که محیطی توی وبازدمشدم هوای بکشی، نفس کنارش میشه مگه نکرد؟ استفاده زندگی یلحظهبهلحظه از و

 .کنه اذیتم ایذره تونهنمی هیچی امروز نباشی؟ سرکیف تو و بشه پر هستی
 عشقم؟ چی تو موافقم، بچه تاسه با شخصاً من -

 .نشونممی صورتم روی لبخندی. میاره خودم به رو من صداش
 .چطوره شرکت اوضاع ببینم زدم زنگ! زهرمار -

 :کنهمی زدن حرف به شروع شاکی، لحنی با و میده صداش به گریه حالت
 رفتی افتادم، چروک که حاال کردم، تروخشک رو هاتبچه نشستم، پات به سال همهاین! مرد کنه ذلیلت خدا ای -
 !دوخشتکه یمرتیکه گرفتی؟ دیگه زن یه

 خبر شدم چاق کی. نیستم راحت و تنگه کمیه ایمسرمه کت. میدم تکیه ماشین یپنجره به رو آرنجم و خندممی
 ندارم؟

 چطوره؟ اوضاع! بمیر الل -
 !عالی اندر عالی متعالی،ِ پدر مرحمت به -

 .خبریه یه. زدم حدس درست پس
 شده؟ چی -
 فلکش داشت کنم فکر. داشت نگهش پا لنگه یه اتاق، تو برد زود صبح از رو میراثی آقای این امروز. هیچی -

 !کردمی
 .نبوده دلیلبی شَکم بله، یعنی هاششوخی
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 !ببینم بزن حرف درست -
 .رسهمی گوش به گوشی پشت از تفاوتشبی آه صدای

 ما جمع از قراره میراثی آقای گفت و بیرون اومد هم مدتی بعد اتاقش، توی برد رو میراثی آقای سلطان. هیچی -
 !الفاتحه. برن

 .میده بهم خوبی حس صورتم لمس و ریش نبود حس و کشممی مشدهصاف تازه یچونه به دستی
 .بعدش خب، -
 .نداشت بعدی -

 :میده ادامه ناچاراً و شنوهمی رو گفتنم «درد» صدای
 .رفت کرد بایبای آخرشم. بود آروم میراثی ولی کردیم؛می نگاه رو همدیگه. شدیم متعجب همه ما! دیگه هیچی -

 باهاش رو هاکتابحساب تموم تونسته یعنی بوده؟ میراثی همین کار فهمیده و کرده تحقیق بابا یعنی این! عجب
 ازش نخواد بابا که زیاده رفاقتشون قدراون. باشه گرفته خسارت عنوانبه ازش چیزی دونممی بعید کنه؟ صاف
 .کنهمی ردش سروصدابی داره و اومده کوتاه حد این در رفاقت همین حرمت خاطربه هم شاید. بگیره چیزی

 بوده؟ میراثی کار شد مطمئن بابا یعنی -
 .دیگه آره یعنی بیرون؛ کرد شوت گرفت رو دمش وقتی -

 .کشممی صورتم به دستی
 نه؟ یا برگردوند رو پوال نفهمیدی -
 .زدمی حرف اتاقش توی هم میالد با بابا مدتی یه ولی نه؛ -

 :میدم جواب خیالبی و اندازممی ماشین ساعت به نگاهی
 .کردهمی خسارت برآورد داشته حتماً -
 نمیاد؟ صداش کو؟ عیالت -

 .نمیاد خوشم لفظ این از. عیال میگه من زن به! پررو بچه
 .مزون رفته! همسر تربیت،بی نه عیال -
 :کشهمی فریاد تعجب با
 زون؟ چی چی -

 !ابله مردک شد کر گوشم! زهرمار ای
 .لباس مزونِ مزون، -
 .ندیده چیزای حق به! وا -



 

 

203 

 

  باردمی باران نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی شقایق

 :میده ادامه و گیرهمی خودش به جدی لحنی. خندممی شزنونه بیان به
 رفتی امروز که هم شما کنم، عمل وظایفم به کار محل برم باید بیچاره من نداری؟ باری کاری! شادوماد خب -

 !شلوغه سرت... و نومزدبازی
 !رو فکت ببند -

 باز رو صندوق در زنهمی اشاره. میشه پیدا بزرگ لباس کاور یه با ماندانا یسروکله باالخره. کنممی قطع رو گوشی
 .شینهمی و ذارهمی صندوق توی رو لباسش. کنم

 خانم؟ کردی خرید -
 :میده جواب زناننفس و ذوق با
 !کیاراد قشنگه چقدر دونینمی. آره -
 .دیدممی بیام ذاشتیمی اگه -
 .میشی سورپرایز بینی،می فردا درعوضش. نگو جوریاین! عزیزم -

 رستوران به ماجرا، اتمام از بعد و دادیم انجام رو هاخرید یبقیه ظهر تا. گیرممی رو ماشین گاز و خندممی سرخوش
 روز امروز یا. میشم ـت*مـسـ حرکتش هر با چرا دونمنمی. زیباست من برای ماندانا حرکات تموم امروز. رفتیم
 .شده زیباتر همیشه از ماندانا یا ایهالعادهفوق

*** 
 قابل فاصله این از قلبش. پیچهمی دماغم بین هاشمو خوش عطر. گیرممی هامدست توی رو لطیفش هایدست
 خوند، رو خطبه عاقد و گفت رو بله که ایلحظه از درست. زنهمی محکم ضربانش. داره جون. میده حس. ترهلمس

 نزدیکم که قلبی و کرده رخنه مشناسنامه توی که اسمی از گیرممی غرور حس. کردم حس رو هاشدست گرمای
 دورتادور خندون، هایچهره و ایستادیم داماد و عروس جایگاه وسط. هامآرزو یهمه لمس یعنی بودنش. تپهمی

 صحبت مشغول خنده با هم هنوز عاقد. شده پُر تازه هایگل عطر از محضر. سرحاله و شاد جمع. گرفتن رو محضر
 و کرده دعوت خودش طرف از رو ملیحه و سانیا. گذاشت تموم سنگ هم برادرهام حق در امروز ماندانا. اطرافیانه با

 رو ماندانا صورت گلبهی، روسری و سفید مانتوی. ماست یدونفره یواشکی یخنده پنهونیشون، یعاشقونه هاینگاه
 و کرده درست رو ماندانا و من بین زیبای تضاد گلبهیم، کراوات و سیاه وشلوارکت. نکرده هافرشته به شباهتبی

 .شادیه و تردید بین رنگی هم هنوز نگاهش. گردمبرمی بازوم، فشردن حس با! سیاهش هایچشم از امون
 !توئه خوشبختی آرزوم االن اما نبودم؛ راضی! پسرم بشی خوشبخت -
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 با« .بشه آروم درونم تا باش حالخوش. بابا بندازی تردید دلم توی نیست وقتش». زنهمی چنگ قلبم به حرفش
 با دونن؟می من حق در ظلم رو تو بودن که من برادر و پدر با کردی کارچی. دوزممی جمشید به رو نگاهم تردید
 .دارمبرمی خیالبی جمشید روی از رو نگاهم قفل و گردمبرمی کیاچهر حضور حس

 نه؟ حالی،خوش -
 .میشه خالی کالمش نیش از قلبم ته و زنهمی پوزخند

 گفتم؛ بهت گفتممی باید که رو چیزی اون برادر منِ. نگفتیا بگی نیای بعداً! آخرته روزای این که باش حالخوش -
 !بشی خوشبخت امیدوارم... ولی

 از دلم. گفت مهربون و مطمئن نگاهی با رو شجمله آخرین اولش، هایزبون نیش خالف. زنهمی لبخند روم به
 «.باشه هاشما تصور از دور اگه حتی. میشم خوشبخت من». شده گرم نگاهش گرمای

 .بزنید لبخند! آقاداماد -
 رو ظریفش هایدست. گردهبرمی هاشدوست کنار از ماندانا. کنممی نگاهش. میاره خودم به رو من عکاس صدای

. میشه جمع درد از شچهره نخوره؟ گره هامدست توی هادست این و بیاد روزی میشه. کشممی چنگ به ترس با
 :کنهمی زمزمه اعتراض با و کنهمی نازک چشمی پشت

 !اومد درد دستم! کیاراد-
 .گیرهمی جون هاشلب روی لبخند و میشه شل دستم ارادهبی. کنهمی سالحم خلع صداش ناز
 !طبیعی عکس بهترین! شد عالی -

 عمارت طرفبه جمع بابا یاشاره با! داره حالیخوش پریدن، دیگران هایعاشقانه وسط. عکاسه مزاحم صدای
 .باشیم داشته خودمونی مهمونی و شام قراره. کنهمی حرکت
*** 
 :کنهمی زمزمه گوشمون تو و خندهمی. شده کیاچهر بدموقع هایخنده باعث و نمیاد بند ماندانا هایاشک

 کردی؟ شوهر چی واسه بکنی دل اینامامانت از تونستینمی که تو! ماندانا -
 پنهونی یخنده. میرم کیاچهر برای ایغرهچشم. گرفته قرار مشونه به شونه و من کنار ماندانا و ایستادیم در جلوی

 .بشه ماندانا چشم خار این از بیشتر مبادا تا اندازهمی پایین رو سرش و کنهمی جمع سختیبه رو هاشلب
 .کردیممی بیرونت زوربه بودی اینجا سال نصف که تو خبرته؟ چه! عروس بابا ای -

. دارم عجیبی حس. آلوده بغض و اشک غرق هاشچشم هنوز اما زنه؛می کیانمهر هایحرف به ملیحی لبخند ماندانا
 هاشاشک نوع. گرفته رو جمع گریبان آهش و اشک بساط اومدیم، پدرومادرش یبدرقه برای تا چرا کنمنمی درک

 دلیلش یا بسته یخ من کنار بودن از فهممنمی که هاشهدست سردی الیالبه عجیب حسی. غمه جنس از. عجیبه
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 هایابرو روی موقعبی اخم از کنممی تعجب و زده گره پدرش خشمگین نگاه به رو نگاهش. امشبه سوزناک هوای
 ایستاده، بابا کنار که آرزو به نگاهی با و کنهمی ـغلش*بـ بار آخرین برای مادرش. خواهرش کالفگی و جمشید
 :کنهمی زمزمه

 .سپردمش شما به! باش دخترم مواظب! خواهر -
 حس هام،لب روی لبخندی و آروم زدن برهم چشم با من، به بعد و انداخت بابا به نگاهی اول، شما گفتن موقع
 امشب. میرن بیرون عمارت از خانواده با همراه و کنهمی بغضش چاشنی لبخندی. کشونممی هاشچشم به رو تأیید

 حسی. خوبم حال به کشهمی چنگ و شده خنجر هابچه یشبونه هایـص*رقـ و حالیخوش ماورای حسی دلم ته
 و افتهمی شرم حس از سرم بیارم روم به. بیارم روم به خوامنمی اما فهمم؛می هم شاید. کجاست از فهممنمی که

 تالقی. حرفه صد تالقی. دارم وحشت ازشون که هاییهآینه تکرار نبودنش. زخمه یادآوریش. میره دستم از توانم
 اما شادم؛ من. بشن تهی کردن شادی حس از اونا شدم باعث و شادم امشب من. روزگارمه منفی هایحس یهمه

 هامشونه روی. درده از کوهی مثل. نشسته آمالشونم، خرابی باعث من که ایعده یه هایاشک شادیم پشت
 .منه یهمیشه هایدرد و خوب حال بین جدلی و کنهمی سنگینی

 تموم شریک باید ماندانا. زدم قدم بینشون تنهایی عمری که هاییدرخت همون زیر. خوادمی دونفره خلوت یه دلم
 که غریبیه شادی از مملو دلم. ترس حس و گـناه حس. بدم و خوب هایحس از پر امشب. بشه لحظاتم

 شادیم باعث و کنهمی عوض امشبم یدوگانه حواس تموم بین از رو حالم دوئه،می هامرگ میون هرازچندگاهی
 جلوی و صندلی روی. اومدیم من اتاق به دوتایی ش،خونواده یبدرقه از بعد. کوتاه لحظاتی برای هرچند میشه،

 دور واردیوانه حالتشخوش هایمو. فکره توی و ستآینه به نگاهش. نشسته من شکست به محکوم یآینه
 تغییر شروحیه شخانواده رفتن یلحظه از چرا فهمیدممی کاش. نشسته آزادانه هاششونه روی و ریخته صورتش

 و کراوات میون ماندانا نگاه. کنممی پرت تخت روی و کنممی باز رو کراواتم. میشم بلند مبل روی از! کرده
 به چرا ترسیده؟ چی از. بارهمی نگرانی شزدهشب هایچشم از. گردهمی کتمه، درآودرن حال در که هامدست
 شده؟ خیره هامدست

 .کنم عوض لباس نمیشه روم دیگه من زدی زل تو که جوریاین خانما خانم -
 :کنهمی زمزمه دستپاچه و میشه بلند جا از. شینهمی هاشلب به لبخندی شوخم،نیمه حرف از
 .کن عوض لباس تو بیرون میرم من خب -

 هاشچشم توی و نشینهمی هاملب نهایت روی مرموزی لبخند کشم؟می خجالت من کرده فکر واقعاً. خندممی
 :کنممی زمزمه

 !بزنی دید رو مردم پسر زشته. دیوار به کن رو روت فقط -



 

 

206 

 

  باردمی باران نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی شقایق

 حین در. کنهمی پشت من به و گردهبرمی سالههفت-شیش هایدختربچه عین و کنهمی خودنمایی هاشگونه چال
 :کنممی زمزمه کردن عوض لباس

 بزنیم؟ قدم باغ بریم میای -
 :میده جواب مکث ایلحظه از بعد. نمیده حالتش توی تغییری ترینکوچک و گردهبرنمی

 .بریم آره -
*** 

 گوشم توی و پیچهمی نسیم وزش بین هاشنفس صدای. کنهمی حرکت مشونه به شونه. دارمبرمی قدم کنارش
 بلند پیراهن. ایستیممی محبوبم درختتک کنار. درده از پر درونم و حضورش از خوشبختیم حس از پر. زنهمی زنگ

 .افتهمی تپش به قلبم هاش،مو وتابپیچ غرق و کنهمی حرکت باد توی ارغوانیش
 کیاراد؟ -
 «.باشم نگاهت محو من و نگی هیچی خوادمی دلم. نزن حرف»
 جانم؟ -

 .کشونهمی نگاهم به رو شب از زیبایی تأللوی مخملیش، نگاه برق. کنهمی سکوت ایلحظه برای
 کردی؟ ازدواج من با چی برای -

! این از غیر به داشتم رو ایجمله هر انتظار! کردی؟ ازدواج من با چرا چی؟ یعنی! مقدمهبی چه سؤالیه؟ چه این
 .امشبم غریب حال این میون مخصوصاً

 .باشی همیشگیم همراه خواستممی! دارم دوستت چون -
 .زنهمی حیرونم نگاه به زیبایی لبخند و میاد بیرون فکر از ایلحظه از بعد. نمیشه ایجاد صورتش توی تغییری

 .همیشگیت همراه هستم، -
 دلش روزی یه من مثل هم اون شاید چی؟ کیاشا اما میره؛ غنج هاشحرف شنیدن از دلم. حالمخوش من
 .ببینه زندگیش توی رو روزی همچین خواستمی
 شاد تو با روحم و زنهمی تو عشق با نبضم وقتی پرسیمی چی از. خانم شده بند تو به نفسام! منی امید یهمه تو -

 که حاال. بمون من با آخرش تا! نکنی نگاه رو سرتپشت و بری که برسه روزی مبادا. بانو منی غرور حس میشه؟
 .بمون آخر تا وجودم، ینیمه شدی که حاال گذاشتی، راه این توی قدم

 هاشچشم مخمل کنج از غم ثانیه چند توی. دوزهمی نگاهم به رو هاشچشم و زنهمی گره هم توی رو هاشدست
 .کرده خونه آمیزیشیطنت نگاه جاش و کشیده پر
 .طورهمین هم من -
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 رومبهرو. کشممی خودم طرفبه و گیرممی دستم تو رو هاشبازو آروم. میشه تزریق وجودم تو خوبی حس سراسر
 :کنممی زمزمه اختیاربی و میشم هاشچشم به خیره. گیرهمی قرار

 بار اولین برای که روزی» -
 ـوسید،*بـ خواهم را تو

 باشد یادت
 باشی نداشته ناتمامی کارِ

 باشد یادت
  را آخرت هایحرف

  خودت به
 همه و

 باشی گفته
  برگشتن فکرِ

  را ـوسیدنم*بـ از قبل هایروز به
 کن بیرون سَرَت از

 تو،
 گذاریمی قدم بازگشتبی ایجاده در
 ندارد شهر هایخیابان به شباهتی که
 تردید، با

 تردید،بی
 «آوریمی کم
 یداللهی افشین از شعر* 
 میام تا. بلعهمی رو وجودم داره لحظه هر وجدانعذاب. نه یا هستی راضی من ازدواج از امشب دونمنمی! کیاشا»

 ترس،. شدی خیره صورتم به آخر یلحظه توی. نگاهت آخرین یاد میفتم، تو یاد کنم حس رو خوشی ایذره
 خالی. لرزید دلم. ریخت دلت. دیدم چشمات مردمک توی زمانهم رو تعجب و بُهت امیدی،نا و غم سردرگمی،

 چشمات یاد بار هزار روزی. مردم بار صد روزی تو از بعد من اما مُردی؛ بار یه تو! کیاشا. شدم خأل از پر من و شدی
 از تو صدای با شب هر! کیاشا ترسیدم. لرزیدم بار هزاران تو یاد با من. شد زنده وجودم توی احساساتت تموم. افتادم
 روح حس االن که مُردم هاسال این توی قدراون من. شدم خیره آینه به تو صورت با هاصبح. پریدم خواب
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 پاک خونت از باید. بشم پاک باید. نیست زنده اما بازه؛می دل حتی و خورهمی غذا میره، راه که دارم رو سرگردونی
 توی. ترسونهمی رو من تو چشمای کنم،می نگاه آینه توی وقتی. میده رو تو عطر نفسام. خونیه دستام! کیاشا. بشم

. بمیری نگاهم از باید تو. بمیری باید تو. بشم پاک تو از باید امشب من. کنیمی نگاهم پوزخند با. تمسخره نگاهت
 «.کنممی تموم رو کابوسام تموم. کنممی تمومت امشب

. کوبممی درخت به رو سرم محکم. آره آره، میشه؟ پاک تصویرت درخت، به بکوبم رو سرم اگه. میرم درخت طرفبه
 ...بار سه. نه شدی؟ پاک بار، دو. نه شدی؟ پاک بار، یه

 به ـذت*لـ با. کشممی پیشونیم خون روی رو دستم. کنمنمی حس دردی من اما زنه؛می فواره پیشونیم از خون
 .ریزهمی زمین به پیشونیم از خون از جویی. زنممی سرخوشی از لبخندی و میشم خیره دستم توی خون

 ترس از چرا پس منه؟ ماندانای. آشناست خیلی زن این. کنهمی باز رو جونمکم هایچشم زنی ممتد هایجیغ صدای
 .دوئهمی عمارت سمتبه شدهگرد هایچشم با ست؟شوکه چرا لرزه؟می

 قدراون امشب. کنم می لمس رو تو وجود از ایذره دارم دستام توی ببین. مشترکه دوقلوها خون میگن! کیاشا»
 من! بشم رها تو از بتونم باالخره شاید! بشم آزاد طوریاین شاید. بریزه بیرون بدنم خونای تموم تا ایستممی اینجا
 دیگه خواممی. بشی کنده من از باید تو اما رحمیه؛بی. تو بدون منم، فقط بعد به اینجا از. باشم خودم فقط خواممی

 «!بمیرم باید یا میشم پاک تو از یا امشب. تنهام من بعد به اینجا از. نبینم رو تو صورت آینه توی
 کیاچهر هایکیارادگفتن و کیانمهر یترسیده صورت هم باز. میشه بلند اطرافم از نامفهومی صداهای. میره گیج سرم

. باباست هایدست. شناسممی رو هاشدست من. بشینم کنهمی وادارم و کنهمی ـغلم*بـ پشت از کسی. شده شروع
 از نه امشب نوعروسم، زنم،. کنممی نگاه ماندانا یزدهوحشت صورت به. میشه تار دیدم و میره تحلیل داره انرژیم
 .فهمهنمی رو این عروسمنو ولی میشم؛ پاک دارم من. ترسیده درونم گروحشی خوی برق از بلکه من، پیشونی خون
*** 

 ما. خندممی. نه یا شدم پاک دونمنمی. مزنده من هم باز. افتهمی ریزهمی پایین قطرهقطره که سرمی به نگاهم
 و رُفتهشُسته خیلی معموالً و بیننمی ما از اجتماع مردم که شخصیتیه اون یکی داریم؛ شخصیت مدل سه هاانسان

 و کننمی زندگی کنارمون اون یواسطه به و بیننمی اطرافیان و خونواده که شخصیتی اون یکی ست،اتوکشیده
 درون شخصیت این. شناسیمشمی خودمون فقط. نداره ازش شناختی کسهیچ. ماست درون که شخصیتیه سومی

 وحشتناک قدریبه وقتاون! کنه پیدا خودش ریختنِ بیرون برای کافی فرصت که روزی به وای. ترسناکه خیلی ما
. ترسممی کسی هر از بیشتر خودم درون از من. کننمی فرار ما از هم اطرافیانمون حتی که شیممی بدخلق یا

 هاانسان ما. کرد پیدا راه بیرون به ناخودآگاهم از. نبود ارادی بخش این اما ریخت؛ بیرون درونم از بخشی یه دیشب
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 متمایل طرفمبه رو خودش کمی. میشه بازم هایچشم یمتوجه کیانمهر! ایمپیچیده چقدر بودن ساده عین در
 :میگه و کنهمی
 چند یه گرفتی زن کردم فکر من. شدی رفتنی واقعاً دیگه دفعه این گفتم! عجب چه شدی؟ بیدار باالخره. سالم -

 !نبود خوب عروست پاقدم انگار ولی زنی؛می واروپشتک حالیخوش از وقتی
 . نه کالمش اما شیکه؛ و زنهمی چشم به زیادی رنگشخوش سبز شرتتی برق. کنممی نگاهش

 :میگم سفٔ  تا با
 کردی؟ پیدا اعتقاد عروس پاقدم به و شدی خرافاتی حاال تا کی از -

 .دلگیرتره همیشه از صداش لحن و زنهمی برق هاشچشم. ریزهمی نگاهش به غم
 و خوابیده بیمارستان توی سرم، زیر باشه، خوش عروسش با اینکه جای دومادیش شب داداشم دیدم که وقتی از -

 .ستزدهبهت هنوز عروسش
! کنممی خوشبختش من و میشه زندگیم وارد گفتم. ساختم براش شبی چه! زنم! من ماندانای. میگه راست عروسم؟

. نبوده هضمقابل براش حتماً چطوره؟ حالش االن. ساختم براش ایخاطره عجب که ازدواجش اول شب جوری؟این
 من به راجع چی االن یعنی. کنم هضمش تونمنمی ببینم زندگیم شروع اول شب رو هابازیدیوونه این باشم هم من
 :کنممی زمزمه و میشم خیره کنه،می نگاهم مظلومانه امشب که کیانمهری به داره؟ دوستم هم باز کنه؟می فکر

 کجاست؟ ماندانا -
 غم رو بارتسفٔ  تا نگاه این! برادرم. پشیمونم بنوبیخ از خودم که من. کنهمی نگاهم چپچپ و میره ایغرهچشم
 .نکن گناهکارم حال یاضافه

 .برنمی سر به پدرشوهر منزل در. شدن شوکه بانوتون -
 شده؟ شوکه که چی یعنی شده؟ شوکه

 .ببینمش اینجا داشتم انتظار! عجب -
 .زنهمی زل هامچشم به و میده قرار بالشم کنار رو دستش

 باید رفته پدرشوهرش یخونه باباش، یخونه جای که قدرهمین درآوردی، ملعون توی که بازیدیوونه اون با -
 !فرستاد درود بهش
 .کردم خراب بدجور. میگه راست. بندممی رو هامچشم

 اینجام؟ کی از -
 بستری بیمارستان روزی چند باید احیاناً حالت اون با داری خبر اومدی بیمارستان بس از خودت پس! باحال چه -

 !باشی
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 .ندارم حوصله اصالً. ریزممی هامچشم توی رو خواهش و اندازممی نگاهی صورتش روی عمیق پوزخند به
 .بگو -
 .اونه کار بدون بری راه نتونستی دیدی وقت یه. کرد خالی آمپوالت سر داشت حرص هرچی کیاچهر. روزه دو -

 ولی خوبه؛ حالش میگن هم بقیه. نیومد بیمارستان اصالً مدت این توی. تابهبی بداقبالم عروس دیدن برای دلم
 حال این توی تونهنمی و نیست خوب حالش واقعاً دونمنمی. نداشته ازم رو رفتار این انتظار میگن. ناراحته و عصبی
 بهم نگاهی گداریگـه ماشین وسط یآینه از بابا. شدم مرخص بیمارستان از. کرده قهر من با اینکه یا ببیندم

 خودش به که مفرطی خیالیبی با کیاچهر و نشسته کنارش کیانمهر. دوزهمی چشم جلوش به دوباره و اندازهمی
 این عظمت سفیدش و بلند ایوون شکوه. میشم پیاده ماشین از عمارت در جلوی. گرمه گوشیش به سرش گرفته،
 میگن. نیومده استقبالم هنوز ماندانا. دارمبرمی رو اول قدم. بابا هنرمند هایدست معماری و میده نشون رو عمارت

. افتهمی تپش به قلبم و میشه باز در. ایستممی ایوون روی. اومدم من نداره خبر شاید. منه منتظر میگن. ستخونه
 :خونهمی دعا لب زیر و گردهمی دورم اسپند با خانممریم. الهامن و آرزو خانم،مریم که اینا نه،
 .ترکیدمی داشت دلم خدا به! مادر باشی سالم همیشه الهی -

 ندادن؟ خبر بهش یعنی. نیومده بیرون هم هنوز ماندانا. شده در میخکوب من منتظر نگاه اما زنه؛می حرف
 پا. نمیده رو هامقدم انعکاس رسیدن گوش به یاجازه همراهانم بلوای. دارمبرمی سالن توی رو سستم هایقدم
 تندتر قلبم دارم،برمی که گامی هر با. کنممی طی رو راهرو عرض. ذارممی باال یطبقه به منتهی هایپله روی
 یدستگیره به نگاهم! نباشه دیدنم به حاضر حتی که شده ناراحت ازم قدراون شاید. کردم خراب بدجور من. زنهمی

 شده، منتقل هامدست به حاال که استرس اما چرخونم؛می رو دستگیره. اتاقه توی ماندانا میگن. اتاقمه باستانی نقش
 رویروبه که زنی. کنه برخورد دیوار به بدی صدای با در و بشه کشیده پایین طرفبه شدت با دستگیره میشه باعث
 تردید و ترس با. خورهمی گره منتظرم هایچشم توی مشکینش نگاه. پرهمی جا از ترس با نشسته، اتاقم یآینه

 طالیی هایرگه و شده عوض رنگش که موهاییم موج درگیر دنیا، تموم از فارغ من و کنهمی برانداز رو سرتاپام
 .زنهمی هامچشم به ایطعنه مواجش دریای میون

 .سالم -
 به رو بلندش دارگل پیراهن روی هایگل گنگ، استرسی با دستش. شینهمی گوشم به مرددش و ضعیف صدای
 .کشهمی چنگ

 !من عزیز سالم -
. نبودم روز سه فقط. شدمی طالیی نباید مشکیش موهای کرده؟ چه من سیاه هایموج با. دادم رو جوابش سختیبه

 هاییچشم بین نگاهش. دارمبرمی قدم طرفشبه داد؟می تغییر رو رنگش بعد و گفتمی من به نباید تغییر؟ همهاین
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 مقابلش. میشه کشیده شدنه کم حال در که ایفاصله و کردن فراموش رو زدنپلک و شدن خیره موهاش به که
 و موهاش عطر. زنممی شونه آروم و کشممی چنگ به رو موهاش از ایطره. برممی باال رو دستم ارادهبی. ایستممی

 رو موهاش! زندگی مثل خوبی حس اندازه؛می جریان به پوستم زیر شیرینی حس رقصه،می مشتم بین که لطافتی
 من یاجازه بدون نباید. نمیدم بروز صورتم توی حسی هیچ. لرزهمی هاشچشم مردمک. برممی صورتم طرفبه

 !کردمی عوض رو رنگشون
 .بشی مجازات باید تو -

 .کنهمی نگاهم بهت با و پرهمی هاشپلک
 .کاریجنایت تو -

 .آرومم عجیبی طرزبه من اما کنم؛می حس رو بدنش خفیف لرزش. ترسهمی
 اجازه شوهرشون از قدیما! کردیمی عوض رو رنگشون نباید! کردیمی رو کار این من احساسات منبع با نباید -

 .بانو گرفتنمی
 زبونش اما خنده؛می نگاهش حریر. زنممی لبخند. میره بین از بدنش لرزش. شنوممی رو آرومش هاینفس صدای

 .برداشته قدم توجیه پی
 .باشی داشته دوست بیشتر جوریاین کردم فکر -
 .زنممی زل موهاش یساقه به
 .نپرسیدی چیزی من از تو ولی -

 .لرزهنمی هاشچشم قبل یدقیقه دو مثل دیگه. شده زیاد جرئتش. میاره باال رو سرش
 !بشی سورپرایز خواستم -

 .ریزهفرومی مرمرینش هایشونه روی و میشه پخش. کنممی پرتاب هوا روی رو موهاش یطره
 .بردی بین از بودم اسیرشون من که رو شبایی مخمل تو اما -

 توی پروابی و درمیاد بمی از صداش باشه، شده راحت که انگار خیالش. میرم اتاقم کمد طرفبه و کنممی پشت
 .شده نفسبااعتمادبه ماندانای همون. شینهمی گوشم

 ...اما گرده؛برمی مو رنگ -
 .بیاره روم به رو شب اون و بزنه حرفی هامدیوونگی از مبادا ترسممی. ترسممی چون گردونم؛برنمی رو سرم

 .نمیشه پاک ذهنم از وقتهیچ ساختی، برام تو که ایخاطره اما -
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 روی ترسیدممی که چیزی. کننمی کجیدهن نگاهم به رنگی آویزون هایپیراهن. میشه خشک هوا روی دستم
 تا نگو نشه؟ له ظریفت پاهای زیر ممردونه غرور تا نگو بگم چطور بدم؟ جواب چی نوعروسم به حاال. شد آوار سرم

 .ایستهمی سرمپشت. میشه بینمون یفاصله شدنکم باعث سکوتم. مونده دلم روی که داغی از نشکنم
 عمارت؟ این بدقدم عروس بشم نیومده هنوز که کردی کاری چرا کیاراد؟ چرا -
 !من به لعنت. پرهمی عقب به قدمی ترس از. گردمبرمی تعجب و شدت با
 بدقدم؟ گفتن بهت گفته؟ چیزی بهت کسی -

 .فرستهمی بیرون حرص با رو هاشنفس
 .کوبهمی درخت به رو سرش عروسیش شب داماد وقتی نیست گفتن به نیازی -

 چه تو ماندانا؟ فهمیمی دلم از چی تو اما کنه؟می رو من هایحماقت دامادی کدوم. محضه حقیقت. میگه راست
 یا بزنی حرفی نتونی اما سوزی؛می و کنیمی دق داری درون از وقتی دونیمی هیچ داشتم؟ حالی چه دونیمی

 به نتونی تو و کنه سنگینی قلبت روی راز یه درد، یه هاسال اگه دونیمی چی؟ یعنی بدی انجام خودت برای کاری
 وقتی دونیمی چی؟ یعنی ببینی آینه جلوی روز هر رو هاتکابوس تموم تصویر دونیمی چی؟ یعنی بگی کسی
 نیستی؛ من جای! کنیمی دق خدا به داره؟ حالی چه بزنه زنگ اکووار گوشت توی هاشخنده صدای مراسمت وسط

 ... .اما
 داشته انتظاری نباید من. کشهمی شعله وجودم توی چی داغ دونینمی اصالً که تو. کن درکم بگم تونمنمی نه،

 .باشم
 .افتادم کیاشا یاد فقط. ماندانا نبود چیزی -

 حرکت محبوبش یآینه طرفبه و کشهمی موهاش بین رو سفیدش توپر دست. میده تکون رو سرش ناباورانه
 .کنهمی
 نداره؟ عیبی باشه، بگم داری انتظار -

*** 
 قفل هامچشم توی رو نگاهش و میشه رد موهامون بین از مالیم نسیم. ذارهمی هم روی استرس با رو هاشدست

 .شده مزاجعصبی. نبود خوب حالش زیاد ماه چند این. کشهمی فریاد هاشچشم توی غم. کنهمی
 شده؟ چی -

 .میشه خیره جلو به و کشهمی سیاهش موهای بین رو دستش. کنهمی سکوت
 .ببینم که نخواستم و ندیدم. داشتم ضعف! کیاراد کردم خطا هم باز. کردممی فکر من که نبود جوریاون هیچی -

 .میشه کشیده بینیش صاف یتیغه به من نگاه و میره فرو هم توی بیشتر هرلحظه هاشاخم
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 .گشتم شگذشته دنبال بکوب رو ماه چند این. تحقیق رفتم -
 و من عقد و نحس روز اون از ماهی چهار. کنهمی سرایت بیرون به آزادانه هاشلب پشت آه و میشه عمیق سکوتش

 .نبود بهش حواسم زیاد مدت چند این. گذشته ماندانا
 و بود میدون مرد اون. نکردم کاریهیچ ملیحه برای من و کیاراد دیرشده. دیر خیلی اما فهمیدم؛ رو چیزا خیلی -

 ...من
 مدت همهاین برادرم که بوده زندگیش توی راز چقدر دختر اون ریخته؟ هم به جوریاین که فهمیده چی یعنی

 و نشسته درخت کنج سردرگم و حیرون شبنصفه طوراین و گرفته وجدانعذاب و پریشونه طوراین حاال و نفهمیده
 کنه؟می فکر روزهاش این بد حال به
 !افتاده اتفاقی یه مطمئنم زنیمی حرف جوریاین وقتی کیانمهر؟ شده چی -

 .زنهمی همش به عصبی حرکتی با و کشهمی سیاهش موهای بین دستی
 .ریزهمی هم به ملیحه به نسبت ذهنیم تصورات داره -

 :میده ادامه و کنهمی بلند سر انتظارم حس از. دوزممی رخشنیم به رو هامچشم و کنممی سکوت
 زندگی ایناملیحه با که مردی این شدم متوجه تحقیقات این توی. رفتم تحقیق برای هم باز قبل مثل مدت، این -

 زیاد دیگران خاطرهمینبه ندارن، وآمدیرفت هاهمسایه با زیاد اینکه مثل. ناپدریشه و نیست واقعیش پدر کنهمی
 بگردم عموئه این دنبال سری این شدم مجبور پس بشم؛ متوجه تونستم حد این تا فقط. نداشتن شناختی روشون

 از سختیبه که بود معتاد قدراون مرتیکه. بود داغون وضعیتش. کنم پیداش تونستم سختیبه. چیه ماجرا ببینم
 که شرکتشونم همکارای از یکی برادر من» گفتم بهش. بزنه حرف تونستمی کلمه چهارتا و اومددرمی خماری

 تونست روانی ملیح باالخره پس» گفتمی. خنده زیر زد مرتیکه گفتم، رو این تا« .خیره امر و اومدم تحقیق برای
 و خوب خیلی دختر اتفاقاً! مرتیکه؟ زدنه حرف طرز چه این» گفتم. کردم تعجب« !بگیرتش بیاد کنه خر رو یکی

 خونوادگی پس» گفت و کرد خندیدن به شروع بیشتر« .هستن هم کردهتحصیل این یعالوهبه هستن خانمی
. نیست خوبی دختر اصالً خانم، میگی بهش که دختری این بدبخت. خورینمی گول زود تونهمه. خرین

 الیق که چیزایی. حرفاست این از ترخانم ملیحه. میگی وپرتچرت داری دیگه» گفتم بهش« .جنبهمی سروگوشش
 به رو خودت تصورات اینکه یا کنی تحقیق اومدی تو! یارو ببین» گفت« .نده نسبت معصوم طفل اون به رو خودته
 قبل ملیحه مادر. بده گوش و بشین پس خب» گفت« .تحقیق برای اومدم. معلومه خب» گفتم «بنشونی؟ کرسی
 خواهرش و ملیحه همین که داشت دختر دوتا مرد اون از و بود کرده ازدواج بار هی بکنه، ازدواج من برادر با اینکه

 جاجابه مواد آخریا. زدهمی کتک رو ملیحه مادر تونستهمی تا و داشته بزن دست. بوده معتاد اولش شوهر. هستن
 زندان حکم براش سالی چند. کنهمی دستگیرش پلیس که کرد اعتیاد اسیر رو من مثل بدبختی آدمای. کردهمی
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 با ملیحه هم اول از. میشه من داداش زنِ چندسالی از بعد و گیرهمی طالق مردک اون از هم ملیحه مادر. برنمی
 رو ما آبروی هیچ، که نشد ادب ولی کنه؛ ادب رو دختره این زد زور خیلی بدبختم داداش. داشت ناسازگاری سر همه
 بچه اون از مشخصه ماشینت و سرووضع از. زده گولش و ریخته هم رو تو داداش با که هم االن. برهمی داره هم
 ملیحه! میگی چرند داری» گفتم و شدم عصبانی« .کرده پهن جایی خوب رو تورش دفعه این انصافاً. داراییپول

 بیاد تا. پایین شد پرت بود داغون چون زدم؛ صورتش به مشت یه. شدم یقه به دست باهاش« .نیست آدمی همچین
 .برگشتم و ماشین تو پریدم بجنبه،
 .کشممی سیاهم موهای بین دستی

 !داشته ماجرایی چه. باشه پرحاشیه قدراین ملیحه زندگی کردمنمی فکر! طوراین که -
 مدت همهاین توی من باشه؟ آدمی همچین من یملیحه میشه مگه. نمیده جواب مغزم! کیاراد میشم دیوونه دارم -

 .شنوممی عجیب خبر همهاین و زندگیش دنبال افتادم راه تازه االن آخه؟ کردممی کارچی داشتم
 من. سردرگرمه و کالفه. گیرهمی چنگ به رو موهاش از ایطره حرص، با و کشهمی موهاش روی رو دستش
 لحظه یه عرض در اما باشی؛ کرده تصویرسازی نفر یه از ذهنت توی هاسال سخته خیلی. فهمممی رو حالش

 .بشه نابود چیزهمه
 بگه؟ راست مرد این که دونیمی کجا از کیانمهر؟ -
 .گیجم گیج فعالً. نمیشه باورم اصالً یعنی. میگه راست نمیگم من -
 .فهمید چیزی نمیشه که معتاد مرد یه حساب رو. کنی تحقیق بیشتر باید -

 .کنممی عوض رو بحث و میدم تکون رو سرم. نداره گفتن برای جوابی
 الزم کمک. کیاچهره عروسی دیگه روز چند. کنهنمی دوا تو از دردی خوردن غصه و نشستن اینجا! من برادر پاشو -

 .بدیم انجام براش مونده کاری چه ببینیم بیا. داره
 درگیر روزه چند این. برممی عمارت داخل به خودم با و کنممی بلندش زوربه. کنهمی نگاهم ناامید و گردهبرمی

 نریزه هم به کیانمهر شرایط این توی. باشیم داشته رو هواش مراسم سازیآماده توی باید. کیاچهریم عروسی
 .آوردیم شانس
*** 

 .آوردن تشریف علمدار مهندس! مهردادیان آقای -
 .داخل بیان بگید -
. گذرهمی تحویلشون موعد از داره. کنم بررسی زودتر باید. اندازممی نگاهی جدید هاینقشه به. میره بیرون اتاق از

 آستین ایلحظه برای حتی تمرکزم، و کار سرگرم که موقعی خوادنمی دلم. زنممی باال رو سفیدم پیراهن آستین
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 اتاق در اون متعاقب که میارم باال رو سرم. خورهمی در به ایتقه بعد یدقیقه چند. کنه پرت رو حواسم بتونه لباسم
 وارد کنه،می قاچ رو هندونه شلوارش اتوی که همیشگی پوششلوارکت تیپ همون با علمدار مهندس. میشه باز

 :میگه و میشه
 !قدیم رفیق بر سالم -
 !علمدار داری رو قیافه و تیپ همین دقیقاً دانشگاه زمان از. تیپخوش مهندس بر سالم -

 :میده جواب و کشهمی ایشسرمه کت یگوشه به دستی. خندهمی
 .رسهنمی شفیق رفیق جذابیت پای به باشه چی هر -
 قهوه؟ یا خوریمی چایی. بشینید بفرمایید! مهندس نفرمایید نفسی شکسته -
 .ایمراضی ما بگی شما که چی هر -
 مبل رویروبه علمدار مهندس و ذارممی جاش سر رو گوشی. میدم کیک و چایی سفارش. زنممی زنگ منشی به

 .نشینممی مقابلش
 افتادید؟ قدیم دانشگاهیهم یاد شده چی مدت همهاین از بعد! جناب کردید سرافرازمون -
 .بزنم حرف مهمی یمسئله یدرباره باهات اومدم -
 که باشه افتاده ممکنه اتفاقی چه باز. کنهمی نگاهم دقت با و خارونهمی رو دماغش نوک کمی شاشاره انگشت با

 قرار مبل یدسته دو روی رو دستم. چیه ماجرا نیست معلوم اومده؟ من دیدن به شخصاً معروف علمدار مهندس
 .میدم

 افتاده؟ اتفاقی -
 اما زنیم؛می سر هم به کم و شلوغه هردومون سر مدتیه درسته. داریم رفاقت هم با تو و من وقته خیلی! کیاراد -

 .کنم فراموش رو رفاقتمون من نمیشه دلیل این
 به علتبی و افتاده اتفاق مهمی یمسئله که کرد حس راحتی به میشه نافذش نگاه و جدیت زدن، حرف مدل از

 .نیومده اینجا
 خب؟. طورههمین دقیقاً -
 پیش چندوقت که فرستادیم بازرس. نداره رو الزم استاندارد هانقشه گفتن. شد شکایت شما یپروژه از سری این -

 جریانی؟ در حتماً و زد سر بهتون
 بتونی که خوندی کور. علمدار نیستم دادن گزک مرد من». ببینه مچهره توی رو حرفش بازتاب تا کنهمی مکث
 :میدم جواب و گیرممی باال نفساعتمادبه با رو سرم. کنممی حفظ رو خونسردیم« !برسی چیزی به من نگاه توی

 .نگفت چیزی ما به ولی اومد؛. درسته آره، -
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 کسهیچ نه بگه، من شخص به و بیاد بود موردی احیاناً هم اگه خواستم ازش و منه رفیق چون نگفت؛ چیزی -
 .ایدیگه

 .اومده اینجا به شخصاً خودش که افتاده اتفاقی چه نیست معلوم. نیومده دلیلبی. بود درست حدسم
 اومده؟ پیش مشکلی -
 استفاده که مصالحی. نشده رعایت ساخت برای الزم اصول ولی داره؛ رو مناسب استاندارد هاتوننقشه! کیاراد -

 به دیگه تخلف مورد چندین و زنیدمی کم رو گردامیله تعداد. کیفیتهبی... و بلوک تیرچه، سیمان، فوالد، مثل میشه
 !شده گزارش ما
 .زنممی زل علمدار مهندس به خیره و میشم جاجابه مبل روی تعجب با
 اونایی مثل بریم؟می پیش رو کارمون ودغلدروغ با ما بگی خوایمی یعنی کنی؟می شوخی داری! نداره امکان -

 کنن؟ سود دادن مردم تحویل کیفیتبی کار با کننمی سعی که
 از قبل و بود سخت برام باورش هم همین خاطربه. شناسممی خوب رو پدرت و تو. ندارم جسارت قصد ابداً من -

 .بزنم حرف خودت با خواستم بشه، علنی موضوع اینکه
 .زنممی تکیه مبل پشتی به و کنممی حفظ سختیبه رو آرامشم

 پروژه شروع برای برسه، نهایی تأیید به اینکه از قبل نداره امکان. کنیممی بررسی دقیق رو هانقشه ما! عجب -
 تهیه معتبر جاهای از هم اون خودمون، رو همه. داریم هم رو مصالح بهترین ما این از غیر به. کنیم ارسالش

 باشن؟ کیفیتبی ممکنه چطور کنیم،می
 .اومدم شخصاً خودم داشتم ایمان بهت چون صورت هر در. بگیرم شما از رو سؤال این جواب اومدم هم من -
 .گیرهمی سمتمبه و درمیاره ایبرگه. کنهمی باز رو کیفش در
 .شناسهنمی شخصی باور ضوابط اما کردن؛نمی باور هم ایشون. مهندسه طرف از اخطاریه. بگیر -
 از بعد علمدار ممکنه؟ چطور آخه. کنممی نگاه و گیرممی رو برگه داره، نمود درونم توی فقط که ایدرمونده حالت با

 ازش من که افتهمی هاییاتفاق چه داره اینجا. گیرهنمی آروم من ذهن اما میره؛ و کنهمی خداحافظی پذیرایی
 حد این در ما دشمنان یعنی! عمد به مگر بیفته اتفاق ممکنه محاله تقریباً گفت، علمدار که اشتباهی این خبرم؟بی

 واضحی؟ این به هم اون کنن؟می ایجاد اختالل ما ساخت کار توی ترسی هیچ بدون و مستقیم که شدن گستاخ
 دیگران امید به کردن صبر. برم سر یه باید خودم اصالً. کنن حل رو مشکل سریع بسپارم هابچه به باید
. میرم بیرون در از شده، سخت برام کنترلش دیگه که عصبانیتی با و زنممی چنگ جالباسی از رو کتم! ستفایدهبی
 .ستپروژه این مجری مهندس نیازی خانم. کنممی حرکت پروژه ساخت محل طرفبه

*** 
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 این پشت عضالنیم بدن. کردم تن به رو سفیدم پیراهن با همراه مشکی وشلوارکت امروز. شده انجام کارها تموم
 که جایی تا. ترسممی آینه توی شدن خیره از هم هنوز. کرده ایجاد رو ظاهرم از من رضایت دوختخوش وشلوارکت
 یهمه از گرم لبخندی با بابا. رسوندن رو خودشون فامیل و دوست. نشم خیره صورتم به کنممی سعی دارم توان

 از شلوغ بزرگ مهردادیان عمارت امشب. بینممی هاشچشم توی رو شادی برق. کنهمی استقبال هامهمون
 میگه. کرده دعوت رو فامیل نصف آرزو. زیاده هامهمون تعداد. اومدن ارشدش پسر جشن برای که هاییهمهمون

 خواسته ازم ماندانا. بدن شام رو نزدیک دوستان و فامیل کل باید داماد پدر یخونه عروسی قبل شب دارن رسم
 ساعت دیگه دقیقه چند. کنممی نگاه مچیم اینقره ساعت به. کنم استفاده و تهیه امشب برای رو سبزرنگی کراوات
 امشب استثنائاً شدن، آماده هاخانم وقتی شده این بر قرار. نیست خبری سانیا و ماندانا از هنوز و میشه شب هشت

 کیاچهر. داد سانیا و خودش شدن آماده از خبر و زد زنگ ماندانا که بود پیش ساعتنیم تقریباً. بره دنبالشون کیاچهر
. کنهمی تزریق بهم رو خوبی حس برادرم بودن شاد. رفت دنبالشون به عاشق، مرد یه تو ممکن شادیِ نهایت با هم
 !خندیدن ایلحظه از دریغ. میده انجام رو وظایفش فقط حرف، بدون روزها، این توی که میرم کیانمهری طرفبه
 !گلم داداش -

 بودن داماد برادر و امشب شادی و جشن با سیاهش، پیراهن و رنگکاربنی کت. کنهمی نگاهم و گردهبرمی
 .نداره خونیهم
 شدی؟ مهربون شده چی -

 روی اعصابهبی و حوصلهبی وقتی همیشه دونممی که بسته نقش صورتش روی پوزخندی. داره زهر کالمش
 .شینهمی صورتش

 برادرش به و عصبیه درون از اما میده؛ انجام رو وظایفش فقط ربات یه عین که شده چش داداشم ببینم اومدم -
 !زنهمی کنایه

 :میگه حرص با و کنهمی کج رو لبش چشم،گوشه با و میشه ترپررنگ صورتش روی عصبی پوزخند
 گفتم؟ چی بهت نشنیدی نبودی؟ یا ندیدی دونی؟نمی! من برادر دونیمی بهتر خودت -

 خوب. کنممی نگاهش. شده پرخاشگر. ترهعصبی کنممی فکر که چیزی اون از! پره خیلی توپش اینکه مثل نه،
 .زنهمی حرف چی درمورد دونممی
 .نمیشه حل چیزی غصه با -

 هاشچشم توی که خشمی با. کنهمی ورترشعله رو درونش آتیش روی هیزم حرفم انگار. بازهمی رنگ نگاهش
 :میگه گرفته، رو گریبانم برقش و زدهخیمه

 !نیومدی بیرون کیاشا غم از هاستسال خودت که نمیشه حل -
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 یمقایسه کنه؟ شمقایسه بتونه کیاشا با که کنهمی فکر چی. کنهمی استفاده ازش داره اما نیست؛ بازی کیاشا اسم
 !من قرمزهای خط روی گذاشتن پا یعنی! جنگ اعالن یعنی من برادر با دختر اون

 !کیانمهر کنهمی فرق شقضیه اون -
 !من عشق هم این بود، تو داداش اون فرقی؟ چه -

 توی نگاهم قرمز هایشعله. کنممی کم رو فاصله عصبانیت با. کنم پنهان رو کالمم توی غیظ تونمنمی
 حرص با. میشه بلند دفاع در از. کنممی سپر ـینه*سـ. میشه شدیدتر اخمش. میشه منعکس هاشچشم هایمویرگ
 :غرممی و میدم فشار ششقیقه به رو انگشتم

 چقدر کیاشا یادآوری با که دونیمی خوب هم این و ندارن هم به ربطی هیچ دو این که دونیمی خوب تو -
 اون. نداره وجود شونمقایسه برای جایی. نداره دختره اون به ربطی کیاشا. بریزی هم به رو من اعصاب تونیمی

 حرف وقتی و ببند رو دهنت. نیست من کیاشای قدهم وکارکسبی یدختره اون. نیست من برادر قدهم دختر
 دیگه رو اسمش پس. کنم کنترل رو خودم بتونم نمیدم قول اصالً اال و کن، دقت مثاالت بودن کفوهم به زنی،می
 !بشیم پشیمون هردو بعداً که کنم حرکتی نذار و نیار

 اما شد؛می بیشتر لحظهبهلحظه که خشمیگنم و قاطع لحن یا خورد جا منشسته خون به هایچشم از دونمنمی
 کنجکاو هایچشم جلوی رو اوضاع خونسرد، ظاهری با کردمی سعی کهدرحالی و شد گرد هاشچشم درهرصورت

 الپوشونی برای و زد لبخندی بده، جلوه طبیعی ببینن، بهتر رو برادر دو بین جنگ تا کشنمی سر که اطرافیانی
 :گفت جماعت این هایچشم جلوی

 بگیری؟ جدی باید تو میگم، وپرتیچرت یه کنممی قاتی گاهی هم من. خدا به آدمم هم من! ببخشید ببخشید -
 اسم از تمسخره کارای روی گذاشتن سرپوش برای که باشه آخرت بار! کیانمهر میگم چی ببین کن گوش خوب -

 بکشم؟ آتیش به رو مراسم این و خودم امشب یا گفتم چی فهمیدی! کنیمی استفاده کیاشا
 :کنهمی زمزمه گرفته صدایی با و آروم. گرفته قرار کالمم جدیت تأثیر تحت کامالً و لرزهمی چشماش مردمک

 این کن باور ولی نیفتاده؛ اتفاقی پیش دقیقه چند اصالً کن فرض بیا. گفتم چی بره یادت تو کنم کارچی من بگو -
 !زیاده من حرف موضوع برای خیلی میدی خرج به که خشونتی

 !بگه چی و بشه باز کی باید دونهنمی که رو دهنی ببند. نگو هیچی! دیگه بسه -
 
 مبل کنار به محکم دستم انگشت و میشم رد سرعت با مبل کنار از. کنممی حرکت اتاقم طرفبه عصبانیت با

 هیچ بدون پس گفت، چیزی نمیشه آدم همهاین جلوی اما دوئه؛می صورتم توی خون درد از. کنهمی برخورد
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. شده ملتهب و قرمز. کنممی نگاه دستم به. بندممی رو در و میشم اتاقم وارد. میدم ادامه حرکتم به خاصی واکنش
 .میشه وارد بابا بندش پشت و درمیاد صدا به اتاقم در. نمیشه کم درد اما میدم؛ ماساژش آروم ایدقیقه چند

 باشی؟ مهمونا پیش باید االن تو اتاقت؟ توی اومدی چرا بابا؟ خوبی -
 .میام االن من برید شما. خوبم آره، -

 به کنممی سعی پس بمونم، اتاق توی شب آخر تا باید بدم بها دستم ورم و درد به بخوام اگه. میره بیرون در از بابا
 درسش. گیرهمی فاصله یواشیواش و کنهمی گردعقب دیدنم با کیانمهر. میرم بیرون در از و افتاده اتفاقی نیارم روم
 و هست توانش در که جایی تا کنهمی سعی مواقع جوراین. بندهمی نقش هاملب روی پوزخندی. گرفته یاد خوب رو

 و کیاچهر. میفته راه به مهمونا یهلهله و دست صدای بعد دقیقه چند. نیاد چشمم به تا بشه دور ازم نباشه، مشهود
. برسم ماندانا به تا میشم خارج عمارت سالن از تبریک، و سالم از بعد و میرم طرفشونبه سریع. میشن وارد سانیا
. ایستهمی صاف و میاره بیرون ماشین از رو سرش دیدنم با. وسایله کردن جمع مشغول و ایستاده ماشین کنار

 چون عاشقی برای نظیریبی حس نگاهش یمعصومانه مشکی توی شدن گم. میشم زیباییش مبهوت ایلحظه
 ششدهسرخ شرم از هایگونه. ذارهمی نمایش به رو نقصشبی و کشیده اندام که پوشیده سبزرنگی بلند پیراهن. منه
 هاش،چشم شیرینی توی خیره و گیرممی دستم توی رو هاشدست. میرم طرفشبه. کشهمی بیرون خودم از رو من

 :میگم
 !باش هم من دل احوالوحال فکر! شدی نظیربی امشب چقدر! من بانوی -
 شدم؟ خوب کیاراد -
 !من عزیز شدی عالی خوب؟ -

 که چیزیه اون از ترزرنگ ماندانا. نیاره خودش روی به کنهمی سعی اما میشه؛ سرخ که زنممی مرموزی لبخند
. کنهمی بلند رو سرش. میشه حرکت به مجبور هاش،دست به کوچیکم فشار با. باشه نکرده درک رو من منظور
 به بابا از که مقتدری یچهره همون با و نمیارم خودم روی به ولی میره؛ غنج دلم تهِ که زنه می چسبیدل لبخند

 .سپارممی خدمتکار دست به و گیرممی ازش رو وسایل بردم، ارث
 .شد دیر. باال بریم! خانومم بیا -

 احساس هامهمون رفتن از. کننمی خداحافظی و میرن خروجی در طرفبه دونهدونه هامهمون و میشه صرف شام
 دچار شب سر از که مزمنی درد به راحت خیال با و بپوشم راحتی هایلباس تونممی چون میده؛ دست بهم خوبی
 .گردمبرمی عقب به و گیرممی دستم انگشت از رو توجهم کیاچهر صدای با. کنم رسیدگی شدم،

 بله؟ -
 شده؟ چی نیستی؟ سرحال انگار راستی. بود ایکنندهخسته شب! نکنه درد دستت کیارادجان -
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 :میده جواب من جایبه بود، ما هایحرف به دادن گوش حال در که کیانمهر
 !کردن قاتی آقاداداشتون چون -

 :میده جواب کیانمهر به رو و مونهنمی دور کیاچهر کنجکاو نگاه از که کشممی بلندی پوف
 کیان؟ شده چی باز -
 .نیفتاده عجیبی اتفاق. دیگه همینه مدلش همیشه نیست؟ طبیعی. کرده قاتی دوباره. نشده چیزی هیچی، -

 به ایعصبی نگاه. انتقامه قصد به االنش نگاه. کنه کینه کردمنمی فکر اما بود؛ مصلحتی رفتارش دونستممی
 :میگم و اندازممی کیانمهر

 !دیوانه مردک نمیشی متهم بودن الل به نزنی حرف -
 گریبانم دیگه یدقیقه چند تا ممکنه که داره خشمی از نشون نظمشبی هاینفس و خورهمی گره هم به هاشاخم
 :میگه و اندازهمی هردومون به ایکالفه نگاه. کنهمی خطر حس کیاچهر. بدره رو
 .ندارم رو دوتا شما دعوای اعصاب من! بشید خیالبی رو امشب یه من جان -
 :میده ادامه بارشماتت و زنهمی زل هامچشم به
 !کیا کن بس هم تو -
 نبودم؟ هم کنندهشروع وقتی کنم بس رو چی من -

 .میده تکون هوا توی رو دستش خشونت با و زنهمی نیشخندی کیانمهر
 ...ایمدیوونه ما فقط. نیستی مقصر وقتهیچ یعنی نبودی؛ مقصر شما بله، -

 حرفش سنگینی. فهمیده هم رو کیانمهر کالم پنهان یطعنه. کرده حس رو خطر خوب. پرهمی حرفش بین کیاچهر
 !گذاشته کلمه همین روی دقیقاً رو دستش و دیوونه بگه بهم یکی میاد بدم چقدر دونهمی. فهمهمی قلبم توی رو
 کیاراده؟ با برخورد طرز چه این! بچه دار نگه حد دِ -

 خشمش از پر نگاه توی. دارمبرمی کیانمهر سمتبه کوبنده و محکم قدمی. کنممی دور خودم از دست با رو کیاچهر
 :غرممی عصبی و زنممی زل
 همه به برو اصالً زنی؟می زنگ تیمارستان به فردا کنی؟ ثابت رو چی خوایمی چی؟ که خب. مدیوونه من آره، -

 !بکنی تونیمی غلطی چه ببینم برو. زنجیریه ست،دیوونه برادرم بگو
 .کنهمی خشکم بلندش صدای با که میدم نشون رو خروجی مسیر دست با
 جات نکن شک اال و سرپایی، االن که کردیم جمعت ما رو عمرت نصف! بیچاره بدبخت بودی روانی هم اول از -

 .بود جاهمون
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 دنیا و کشهمی شعله درونم آتیش، داغی. کنهمی قفل رو بازوهام کیاچهر سنگین هایدست. دارمبرمی خیز سمتشبه
 و دارهبرمی عقب به قدمی کیانمهر. زنهمی حرف بهم راجع طوریاین کیانمهرم، برادرم، عزیزترین. میشه تیره برام

 :میده ادامه
 از. کردی پیدا بودنتدیوونه برای سرپوشی خوب بلدی؟ مگه هم زدن و کردن گنده بازو جز ایدیگه کار! بزن بیا -

 ...خودت معلوم کجا از اصالً. بود بهانه کیاشا مرگ هم اول
 !بفهم. تو هم و بشم پشیمون خودم هم که نکن کاری. اعصابم روی نرو. میگی داری چی بفهم -

 .لرزید سالن کنممی احساس که جوری. میگم فریاد با رو آخرم یجمله
 .بکنی تونیمی غلطی چه ببینم برم خواممی -

 :کنم می تکرار واردیوانه پیچیده، دلم توی که دردی با و زنممی نفسنفس کیاچهر پرقدرت هایدست بین
 به! مونینمی زنده بشم خالص دستا این بین از االن اگه خدا به کیانمهر. کیاچهری مدیون رو االنت بودن زنده -

 !نبستمش تا ببند! رو حلقت ببند! مونینمی که واهلل
 :میگه تمسخر با و میشه براق صورتم توی. میاد جلوتر رفتن، عقب جایبه. میشه شیر

 این کنی،می که غلطی هر بودن دیوونه یبهونه به. روش هم این میگی، درمیاد دهنت از چی هر که تو. بگو -
 !روش هم یکی

 هان؟ کنی؟ ثابت خوایمی رو چی خوای؟می چی امشب تو؟ مرگته چه -
 گستاخ هاینگاه و من کبود و بنفش صورت به زد،نمی حرف و بود شد خیره ما به متعجب زمان این تا که کیاچهر
 :میگه و درمیاد شوک از. اندازهمی نگاهی کیانمهر

 !دیگه کنید بس کیانمهر؟ دیگه چته تو! کردینا قاتی شماها؟ چتونه خبرتونه؟ چه -
 به حقی چه رو دیوونه من. دارن حق برادرهام. بوده طبیعی براش من رفتار یعنی «دیگه چته تو» گفت کیانمهر به

 تقالهای. شینهمی لبم یگوشه پوزخندی دونه؟می روانی رو من هم ترمبزرگ برادر وقتی عصبانیم چی از! اعتراض
 .میشه آزاد دورم از کیاچهر هایدست و میره بین از بدنم

 ابلهت؟ برادر این یا چمه من -
 .ایستهمی جلوش محکم کیاچهر اما زنه؛می حرف گستاخی با کیانمهر

 !دیگه بسه -
 :میده ادامه و کنهمی نگاه دومون هر به
 رو دنیا مردم یهمه مشکالت حالتابه کنه، حل مشکلی بود قرار اگه کالکل این. دارید نگه رو همدیگه حرمت -

 .کنید حل رو مشکل و بزنید رو حرفتون آدم یبچه دوتا مثل بیاید دارید دردی. کردمی حل
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 :غرهمی عصبانیت و بغض با. میشه نزدیک باال یطبقه به منتهی هایپله به و میره عقبعقب ناگهان
 بکنیم؟ رو این حال رعایت باید شهمه چرا. نیست خوب حالم هم من. کنممی قاتی هم من. آدمم هم من بابا -

 کردم گناهی چه من! چه من به. کن رعایت کن رعایت گیدمی هی. مردگیموش به زده رو خودش عمرش نصفه
 .کنید ولم اصالً افتادم؟ شماها گیر

 :میگه و بارهمی سبزش هایچشم از تعجب. کنهمی نگاه من کبود صورت و کیانمهر هایحرف به متعجب کیاچهر
 شماها؟ چتونه اصالً کنیم؟ ولت که گرفتیمت ما مگه -

 با رو بازوش. ایستهمی هاپله روی کنارش. رسونهمی کیانمهر به رو خودش گام چند با. کنهمی ترآروم رو لحنش
 :میگه و کشهمی چنگ به حرارت

. نیستی همیشگی صبور کیانمهر اون تو! نیستا طبیعی امشبت رفتار این کوچیکه؟ داداش شده چت کیانمهرجان؟ -
 .کنیمی نگرانم کمکم داری

 .خرابم داغونم، قاتیم،. نیستم طبیعی آره، -
 :میده ادامه و کنهمی تالقی کبودم و نگران نگاه با نگاهش ایلحظه برای

 !قوز باال قوز هم کیاراد این -
 سری ظاهری خشمی با. کشممی صورتم به دستی و شینممی سلطنتی مبل تریننزدیک کنار. کنممی نگاهش

 :میگه من به توجهبی کیاچهر. مونهنمی دور کیانمهر تیز نگاه از که میدم تکون
 کیانمهر؟ شده چی -

 :میگه عصبی و تکونهمی رو کتش یگوشه خاک. دارهبرمی باال به قدمی کالفه
 من. منم بدبختیاتون یهمه مسبب! ببخشید کیاراد. نگیرید جدی میگم، چیزی یه عصبیم من! ببخشید آقا هیچی -

 شدین؟ راحت االن شد؟ خوب! خلم من اصالً. کردم قاتی من. کردم بد امشب
 محو از بعد و میشه خیره رفتنش به کیاچهر. کنهمی حرکت عمارت باالی هایاتاق سمتبه حرف، این گفتن از بعد

 .گردونهبرمی رو سرش تفکر، غرق و کنهمی توقف رومروبه. میشه نزدیک طرفمبه تصویرش، شدن
 قاتیه؟ جوریاین کی از این -
 .شماها اومدن از قبل شب، سر همون از -

 :میگه حرص با و کنهمی تعجب
 کنی؟می کلکل باهاش چی برای نداره اعصاب دونیمی که تو -
 .شکستمی رو حرمتا که کردممی ولش! گفت؟می چی نشنیدی -

 :کنهمی زمزمه و دوزهمی بهم رو اندرسفیهشعاقل نگاه. کشهمی بلندی پوف
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 ...فقط. نداره عیب حاال. شکستنمی گفتینمی چیزی تو -
 :میده ادامه سریع باشه، اومده یادش چیزی که انگار. کنهمی سکوت ایلحظه برای

 باور. پاکه دلش چقدر دونیمی تو اال و گفت، چیزی یه بود، عصبی! کیاراد نگیری دل به رو حرفاش این وقت یه -
 .بگم بهت رو اینا نباید من دیگه تری،نزدیک بهش هرکسی از که تو. نبود حرفاش توی قصدی کن

 .بابا نه -
 بود؟ چش حاال -

 .میدم بهش وقوسیکش و کشممی گردنم به دستی
 .ستملیحه خاطربه -
 شده؟ دعواشون -
 فکر به ایلحظه چند برای و میشه متعجب هم اون که کنممی تعریف براش افتاده که رو هاییاتفاق از مختصر یه

 :کنهمی زمزمه لب زیر و میره فرو
 !طوراین که -

 انگشت همون و کنهمی گیر کتش یگوشه به دستم که برم اتاقم به میشم بلند جا از. میشه فکر غرق دوباره
 :پرسهمی که زنممی خیمه انگشتم روی. میگم بلندی آخ. گیرهمی درد دوباره مدیدهآسیب

 کیا؟ شد چی -
 .افتهمی انگشتم به چشمش تازه

 کردی؟ کارشچی. شده متلهب هم بدجور کرده؟ باد چرا انگشتت -
 .کنهمی درد حاال تا شب سر از. خورد چوبش به محکم شدم،می رد مبل کنار از داشتم. هیچی -

 زمزمه ببره، فرو رو شخنده داره سعی کهدرحالی بریده،بریده و گیرهمی دست به رو دستم. خندهمی بلند ارادهبی
 :کنهمی
 ...نگو. بودی کرده قاتی هم تو چرا بگو پس -
 :پرسهمی تعجب با. کشممی رو دستم و میشه جمع درد از مچهره. کنهمی معاینه رو انگشتم خندیدن حین در
 کنی؟می شوخی باهام داری یا بودی خیالبی تو و کنهمی درد حد این تا دستت -

 .دوزممی نگاهش به رو پردردم و جدی یچهره
 .خوردم مسکن یه هم اول همون. نیارم روم به گفتم. دارم شدید درد -
 !باشه شکسته شاید. بگیری عکس بریم باید! بابا ای -

 .کشممی بیرون هاشدست بین از رو دستم
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 !دامادی داری، کار کلی. شی بیدار باید فردا تو. دیگه میشه چیزی یه. کن ولش خواد،نمی -
 :کنهمی زمزمه سرتاپام به نافذ نگاهی با و برهمی فرو جیب توی رو دستاش

 گرفتارت! هامیشه بدتر فردا تا باشه شکسته انگشتت این اگه هم بعد. مونهمی لنگ کارم نصف که بشی شَل تو -
 .کنهمی
 .خیالبی -
 .زنهمی اشاره عمارت خروجی در طرفبه دست با
 !بگیر عکس برو بیا! چیه؟ خیالبی -
 .میرم خودم. بخواب برو تو باشه، -
 .بریم کنم عوض لباس برم من کن صبر. نمیشه جوریاین -

 .کنهمی متوقفش من صدای اما بره؛ اتاقش طرفبه تا کنهمی تند پا سریع
 !کیاچهر نیست الزم -

 .کشهمی کنارش ینرده روی دستی و ایستهمی سرجاش
 !بچه نکن بازیلج -

 .میاد هاپله باالی از کیانمهر صدای
 شده؟ چی -

 :میگه و برهمی باال رو سرش کیاچهر
 .شده ناقص داداشت -
 .سالمه فقراتش چهارستون که دور از -
 .بینیمی جلو بیا -
 ما طرفبه شمرده هاییقدم با و شده آروم عجیبی طرزبه اما باره؛می غم شچهره از. کنهمی حرکت پایین طرفبه

 به رو. بندازم دردسر به رو کسی داشتیم، باهم که دعوایی اون بعد و موقعیت این توی خوامنمی. کنهمی حرکت
 :میگم قاطعانه و کنممی کیاچهر

 !مردک؟ طرفی چهارساله بچه با مگه. کنممی کاریش یه خودم من. بخواب برو بیا -
 :میده جواب شده، معذب کیانمهر حضور از و گرفته جون نگاهم ته که غروری به اهمیتبی
 !فاقدشین دوتون هر الحمدهلل که عقله به نیست، که سال و سن به -

 :میگه و اندازهمی مزهواردررفته انگشت به نگاهی کنجکاوی با. میاد جلو کیاچهر هایحرف به اهمیتبی کیانمهر
 !شده داغون خیلی کهاین -
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 اومده خودش به یا شده غمگین نگاهش رنگ طوراین دستم دیدن خاطربه دونمنمی. پیداست نگاهش از پشیمونی
 ...و
 .برم تونممی خودم. خوبم من. نیست چیزی -

 .کنهمی قطع رو صدام کالفه کیاچهر
 عکسه. بگیرن عکس دستش از بگو بیمارستان، برو باهاش! کیانمهر. نیست چیزی نیست چیزی هی! بمیر خفه -

 .کنی کارچی بگم بزن زنگ من به شد آماده
 .باشه -

 بکنی اصرار هرچقدر یعنی کنن،می هماهنگ هم با نفر دو این طوراین وقتی. نیست ایچاره. کشممی بلندی نفس
 چند. افتهمی راه حرفبی سرم پشت کیانمهر. کنممی حرکت خروجی در طرفبه کالفگی با. گیرینمی اینتیجه
 :میگه و میاره رو ماشین تا مونممی منتظر ایدقیقه

 !بیچاره مصدوم باال بپر -
*** 

 تکاپو به جمع« .اومدن داماد و عروس. اومدن داماد و عروس» زنهمی فریاد کسی. میشه بلند هلهله و شادی صدای
 با. میشم بلند جا از هم من. میشه حاکم عجیبی نشاط و شور. میرن در طرفبه استقبال برای بستگان. افتهمی

. شده زیبا العادهفوق امشب من ماندانای. کنیممی حرکت در طرفبه هم با و گیرممی رو دستش ماندانا یاشاره
 هایلب. شدن جمع سرشپشت قشنگی طرز به موهاش هایموج اما دادن؛ انجام موهاش برای کاری چه دونمنمی
 که هربار و شده گرفته قاب رنگمشکی ایباریکه پشت زیباش و درشت هایچشم و شده ترخواستنی ایشقلوه

 و زنهمی شیرینی لبخند دیدنم، از بعد بار هر که نه یا فهمهمی رو حالم دونمنمی. زنهمی تندتر قلبم کنم،می نگاهش
 حال در هم آرزو و بابا و ملیحه و کیانمهر ما سرپشت. میشم نزدیک باغ در به. کنهمی ترسرخ رو گلگونش یگونه

 و کیانمهر بینهمی. باباست سکوت ترعجیب همه از و عجیبه خیلی ملیحه پروایبی حضور این. هستن حرکت
 نشون واکنشی نه میاره، خودش روی به نه اما شدن؛ توجیکجیک کارمندی و رئیس یرابــطه از بیشتر ملیحه
 کیاچهر. حرکتن در ما طرفبه سنگی باریک راه روی از. ریممی طرفشونبه داماد و عروس دیدن محضبه. میده

 گره نگاهم با نگاهش. نشسته تنش توی خوش برادرم دامادی خاکستری وشلوارکت! شده تیپیخوش داماد عجب
 ما طرفبه خنده با و گیرهمی محکم رو سانیا دست. داره دیدن هاشچشم شوق و لبخند دور همون از. خورهمی

 .کننمی حرکت
 .کنهمی ـغلم*بـ و خندهمی. کشونمشمی خودم طرفبه و گیرممی دست به رو بازوش

 !خانمعروس شما همچنین و کیاچهر بشی خوشبخت شاءاهللان. حالمخوش خیلی -
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 رو دستم. بودم کنده پوست خیار رفتن از قبل. نخورده دست ممیوه ظرف. شینممی خودم صندلی و میز روی
. کنهمی خودنمایی بشقاب زیر سفیدی یبرگه. میشه جابهجا کمی و خورهمی بشقاب به اما کنم؛می دراز طرفشبه

 رو بشقاب کنجکاوانه نشدم؟ متوجهش من اینکه یا بود هم قبالً کنه؟می کارچی من بشقاب زیر تاشده یبرگه این
 حس برگه دیدن با چرا دونمنمی. میده بد گواه دلم. نیست من به حواسش کسی. دارمبرمی رو برگه و کشممی کنار

 نه؟ یا کنم بازش. داد دست بهم کرختی
. گیرهمی آتیش وجودم سطر، هر خوندن با. شده نوشته شعر بیت چند. کنممی باز رو برگه و دارمبرمی تردید از دست
 خوان؟می جونم از چی باشه؟ من بشقاب زیر باید چرا چیه؟ شعر این مفهوم. زنهمی شدت با قلبم

 !پریده رنگت شده؟ چیزی کیاراد؟ کیاراد؟ -
 دست افتاده جونم به خوره مثل که فکری از تونمنمی .زنهمی ضربه پتک مثل گوشم توی کیانمهر نگران صدای
 بهم رو خودش کیانمهر. ندارم دادن جواب قدرت. میاد بیرون مـینه*سـ یقفسه انحنای از سختیبه نفسم. بکشم

 ...و مشکی وشلوارکت. شده من شبیه عجیب تیپش امشب. کنهمی ترنزدیک
 :خونهمی وارزمزمه و کنهمی نگاه شعر به و کشهمی لرزونم هایدست از رو برگه

 باریدمی شب آن که بارانی به قسم»
 گرفتمی سخت را بارانی روزهای

 را خود که مردی
 چتر از
 «آویخت دار به
 زادهانصاری صدرالدین سید از شعر* 

 :میگه و میده فشار هم روی تعجب با رو دهنش
 پرید؟ رنگت این برای! ستساده شعره یه فقط. ننوشته خاصی چیز اینکه -
 :کنممی جمع هم با رو صدام یشده نامتقارن اصوات سختیبه
 من از چی! نداره امکان میشه؟ مگه گذاشته؟ اینجا رو این کی اصالً کرد؟می کارچی من بشقاب زیر شعر این -

 خوان؟می
 طوریاین چرا تو. مونده جا اینجا شعرش اشتباهاً که بوده خستهدل عاشق یه شعر شاید. نیست عجیب خب -

 کنی؟می
 که آتیشی از ایذره خیسی این اما کنه؛می خیس رو مشکیم وشلوارکت آب،. کنهمی برخورد آب لیوان به دستم
 .کنهنمی کم رو نشسته جونم توی
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 .نیست طوراین نه، -
 ته؟چ تو هست معلوم اصالً کنه؟ پیدا تونهمی تو به ربطی چه شعر این واقعاً. هست -

 نداشت ربط اگه. داره ربط من به داره؟ من به ربطی چه واقعاً «داره؟ تو به ربطی چه» میشه تکرار صداش سرم توی
 .خورهمی زنگ گوشم توی شعر. خودشونه کار ندارم شک کرد؟می کارچی من بشقاب زیر و میز این روی

 گرفتمی سخت را بارانی روزهای»
 را خود که مردی

 چتر از
  «آویخت دار به

 کنهمی سعی کیانمهر... خودم من کنن کاری یه خوانمی یعنی آویخت؟ دار به چتر از را خود که مردی چی؟ یعنی
. داره حق البته. بریزم هم به طوراین ساده شعر یه با باید چرا که متعجبه موضوع این از و کنه آرومم هاشحرف با

 مسلط خودم به کنممی سعی چیه؟ من درد فهمهمی چه اون. نداشته زندگیش توی من مثل رو تلخی روز که اون
 و میشم بلند جا از. باشم بدحال برادرم عروسی توی ندارم حق شرایطی هیچ تحت من. میگه راست کیانمهر. بشم

 هجوم از مغزم. کنهنمی وآمدرفت اینجا کسی فعالً خوشبختانه. افتممی راه داره، قرار باغ پشت که آشپزخونه طرفبه
 دو با. ایستممی جام سر. باشم داشته رو هواش باید من کیاچهره، عروسی امشب اما گیره؛نمی آروم زهرآلود افکار
 و میرم فرو فکر توی. نشینممی درخت یه کنار باغ، وسط. شده شروع سرم درد. میدم فشار رو صورتم محکم دستم

 حرکت اصلی باغ جمعیت طرفبه دوباره و میشم بلند جا از خوردن، چایی از بعد. کنممی جمع رو افکارم حدی تا
 عجیبی حال بابا امشب. گرفتن دست توی خوب خیلی رو مراسم کیانمهر و بابا. شینممی خودم جای سر. کنممی
 همون بابا برای هم باز باشه، باال سنش هم چقدر هر کیاچهر. هاشهبچه عاشق که پدریه. کنممی درکش. داره
 با صحبت گرم ماندانا. ببینه رو دنیا و بشه بلند بتونه تا کردمی ـغلش*بـ باید که رسهمی نظر به ایچندماهه یبچه

 رو دستش آروم. نداره تمومی بینشون هایحرف عنوانهیچبه که نفره دو این بین چی دونمنمی. شده ملیحه
 بهم رو خاصش قندپهلوی لبخند هم باز. کنهمی نگاه من به و گردونهبرمی رو سرش. میدم فشار گرمیبه و گیرممی

 .لرزهمی ـینه*سـ توی مبیچاره قلب و میده تحویل
 .وسط بریم بیا فکری؟ توی چرا عزیزم؟ -

 دونمنمی. پرانرژیه همیشه و دارهمی نگه گرم همیشه رو هامراسم! هستم ماندانا هیجان و شور این عاشق همیشه
 آماده دونفره ـص*رقـ برای. میشم بلند جام از و میدم جواب ماندانا منتظر نگاه به. نیست احساساتی زیاد اما چرا؛
 رو دستم. ذارهمی مشونه روی رو دستش. گیریممی قرار هم رویبهرو. ایستممی ـص*رقـ پیست وسط. شیممی
 رو حسرت. برقصه ملیحه با تونهنمی فامیل منتظر هایچشم جلوی کیانمهر. زنممی حلقه باریکش ـمر*کـ دور
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 هاشندونستن و خودش دست از. نشده قبل مثل کیانمهر عمومی حال هم هنوز مدت این. بینممی هاشچشم توی
 .کنیممی سپری اونجا رو روز بیشتر و شدیم شرکت کارهای درگیر دو هر هم طرفی از. ستکالفه
 پا حالدرعین اما نمیده؛ بیشتر صمیمیت یاجازه و کنهمی مخالفت کیانمهر با هم هنوز. نکرده تغییری ملیحه رفتار
 تا. باشه داشته تونهمی ایدیگه هایگره چه ملیحه این زندگی دونمنمی. برادرمم یآینده نگران. کشهنمی پس هم

 از دادنمی نشون وقتهیچ بوده، ما جلوی که باشخصیتی و خانم دخترِ این. کرده وارد بهمون شوک خیلی که اینجا
 .باشه کرده بلند سر ایگذشته و خانواده همچین

 !آخ -
 .میام خودم به ماندانا صدای با
 عزیزم؟ شده چی -
 .گذاشتی پام روی رو پات. هیچی -

 :میگم و ذارممی ـمرش*کـ روی رو دستم. کنممی نگاه شخوردهحرص صورت به و خندممی
 .نبود حواسم! ببخشید -

 .پیچهمی دست توی رو موهاش از ایمونده رها تار شیطنت، با و کنهمی نازک چشمی پشت
 آقا؟ جناب داشت تشریف کجا شما حواس وقتاون -
 .کردممی فکر شرکت به داشتم! خانم جاهیچ -

 و نشونهمی صورتش روی ظریف اخمی. داره سرشاری هوش ماندانا. نکرده باور دونممی. اندازهمی بهم عجیبی نگاه
 :کنهمی زمزمه تهدیدوار

 !دارم هاصحبت شما با امشب من -
 .خندممی و کنممی تعظیم کمی جلوش

 .شمام خدمت در جان تمام با من! عزیزم چشم -
. صداش ناز مقابل در امارادهبی. داره خاصی حالوت و شیرینی من برای وجودش تموم و کشیدنش نفس کالمش،

 نفس رو هاشسرشونه عطر ارادهبی. کنممی ترنزدیک صورتش به رو سرم. هاشگونه شرم مقابل در لرزممی
 ماندانا. رسهمی گوش به سرم پشت از صدایی. دارم عجیبی غرور حس. نشسته خوش مشونه روی دستش. کشممی

 .گیرهمی فاصله هامدست حصار از کمی
. سهمتونه شوهرید، و زن گیممی خب. رقصیدمی باهم. حقتونه نداره، اشکال خب. کردید خلوت شوهری و زن -

 عاشقین؛ کالغ دو زناشوییتونه، اول گیممی هم باز کنید،می وزوز هم گوش در و کردید ـل*بغـ محکم رو همدیگه
 نیست؟ کننمی پچپچ و زدن زل شماها به که نفری چندصد این به حواستون چرا دیگه ولی
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 و کنیممی نگاه هم به. نبود کسهیچ به حواسمون هردو! من خدای. خوریممی جا ناگهان و میایم خودمون به
 نگاه ما درموندگی به خنده با کیاچهر و سانیا که شیممی سردرگم خجالت از. میشه دور ما از کیانمهر. خندیممی
 به زنممی لبخند. دوزهمی من به رو سیاهش هایچشم. میشن ملحق ما به و میشن بلند خودشون جای از. کننمی

 آرامشی ها،ماشین هیاهوی بین از ماشین داخل سکوت. کرده خودش اسیر دربست رو دلم که زیبایی صورت
 .کردیم حرکت خونه سمتبه بقیه از جدا و آروم ماندانا با کشون،عروس از بعد. کرده فراهم چسبدل
 کنید؟ زندگی عمارت توی ازدواج از بعد گرفتید تصمیم سانیا با شد چی! مانداناجان -
 .چرخونهمی و گردنش ناز با
 چطور؟ -
 .کنن قبول رو چیزی همچین هم امروزی ایدختر کردمنمی فکر. بود جالب خیلی برام آخه -

 داره اولش سخت یپوسته اون و شده ترصمیمی رفتارهاش. برهمی دل قبل از بیشتر جدیداً. خندهمی دخترونه
 .میره کنار کمکم
 کردیم، صحبت سانیا با. بوده خوبی زن االن تا هم آرزو. مهربونه و قلبخوش خیلی پدرت. داره فرق شما یخونه -

 خصوصی حریم نظر از و کنیم زندگی هم با تونیممی راحتیبه که بزرگه قدراون عمارت. میگه راست بابات دیدیم
 سانیا و من خواد؟می چی زندگیش از دیگه آدم یه مگه. کامله و بزرگ آپارتمان، واحد یه یاندازه اتاقی هر که هم
 خانممریم مثل روییخوش زن که داره رو حسن این عمارت نداریم، هم غذاپختن وقت و کنیممی کار دو هر که هم
 .باشیم داشته کنارمون تونیممی هم رو

 !بینهنمی مادی رو زندگی که شکر رو خدا. باالش درک و شعور از میره غنج دلم
 هم بابا شما تصمیم این با. باشی داشته بزرگی روح قدراین کردمنمی فکر! بانو کنیمی ترمدیوونه روز هر تو! بهبه -

 .حالهخوش خیلی
 !سرورم منه حالیخوش هم تو حالیخوش -
 .افتممی خودمون عروسی یاد سرخوشی با و لرزهمی دلم ته
 خوردمت و شد تموم طاقتم دیدی وقت یه اگه! نکردیما انتخاب عروسی برای دقیقی تاریخ هنوز ما! مانداناجان -

 .دانی خود دیگه
 :کنهمی زمزمه معترض و زنهمی ملیحی لبخند. کنهمی بازی هاشدست با و میشه سرخ

 !کیاراد! عه -
 !من بانوی باش هم من دل طاقت فکر به. منتظر عاشق مرد یه من و محضی زیبایی تو خانم؟ کنم کارچی -

 :میگه وارتوجیه و کنهمی مکث ایلحظه برای. گیرهمی خاصی رنگ نگاهش
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 .عزیزم زوده هنوز آخه -
 بگیریم؟ عروسی االن نباید چرا تکمیله، چیزمونهمه ما داره؟ زودی چه -

 چی هر شده؟ معذب من اصرار از هم شاید. سردرگمی و شک بین حالتی. گنگه برام که کنهمی پیدا عجیبی حالت
 .کشهمی بیرونم فکر از صداش. کنم صبر این از بیشتر تونمنمی دیگه اما دونم؛نمی من هست

 خو جدید شرایط با بتونم کن صبر کمیه. ندارم رو مشترک زندگی یه گرفتن عهده به آمادگی هنوز من! عزیزم -
 .نگذشته ما عقد از زیادی مدت هنوز. بگیرم

 داشت؟ موقت یصیغه به اصراری چه بابات نشدم متوجه هم آخرش من راستی. صیغه نه، که رسمی عقد -
 :میگه و کشهمی ماکسیش پیراهن بلند دامن به دستی. زنهمی لبخندی دستپاچه

 .بشیم آشنا هم با بیشتر تو و من خواستمی! من آقای معلومه خب -
 .آشناییم هم با هاستسال که ما -

 :کنهمی زمزمه لطافت با و کشهمی بیرون مشکیش کفش یپاشنه زیر از رو دامنش یدنباله
 کاری؟ سر همیشه شما کردیم عقد که وقتی از هست حواست کیارادجان؟. کن ولش رو بحثا این اصالً -

 درک رو عروسی تاریخ نکردن تعیین برای اصرارش همهاین. ناشیانه و بد طرزیبه هم اون کرد، عوض رو بحث
 :میدم جواب بیارم، خودم روی به اینکه بدون و میدم دلش به دل. کنمنمی

 که دونیمی! خانمم کنممی جبران برات حتماً. تمشرمنده هم خیلی و هست حواسم عزیزم، آره! مانداناجان ببخش -
 شرایط. کنیم ول رو شرکت نمیشه. هستیم کاریخراب ماجرای اون درگیر هم طرف یه از شلوغه، خیلی سرمون
 .کارشه به حواسش چشمیچهار روزا این هم هوابهسر کیانمهر که طوریه

 .کنهمی نزدیک بازوم به رو خودش نگرانی با
 نکردید؟ پیدا رو وبانیشباعث هم هنوز -

 .میشه خیره رخمنیم به و زنهمی حلقه بازوم دور رو دستش. شینهمی گردنم روی گرمش هاینفس
 از ردی هیچ. حسابگره و باهوش هم خیلی اما کنه؛نمی عجیب کارای خیلی درسته. جاستهمین هم ما درد نه، -

 ایجاد اختالل طوریاین که خوادمی ما از چی دونیمنمی حتی که اینه ترشجالب ینکته و ذارهنمی جا به خودش
 .کنهمی

. خورنمی گره هم به هاماشین و شیممی عمارت نزدیک لحظه همون چون کنه؛نمی پیدا دادن جواب فرصت ماندانا
 با همراه و کنممی پارک ایگوشه رو ماشین سختیبه. ندارن رفتن قصد جماعت این هنوز شب موقعاین عجیبه

 .کنیممی حرکت عمارت داخل طرفبه جمعیت،
*** 
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 چشمای و ریخته صورتش دور موهاش. میشم خیره ماندانا خواب در غرق یچهره به و میام بیرون روشویی از
 از ایطره و برممی جلو رو دستم. میشم نزدیکش پاورچین و آروم. شده مخفی آلودشخواب هایپلک زیر درشتش
 نزدیک صورتش به رو سرم. میده قلقلک رو دلم شبامزه صورت. زنممی کنار صورتش روی از رو مواجش موهای

 عین. خورهمی تکون هاملب تماس از. زنممی پیشونیش روی ایـوسـه*بـ آروم و بندممی رو هامچشم. کنممی
 هول چرا اصالً. فرستممی بیرون رو مشدهحبس نفس و گردمبرمی قبل حالتبه و میشم بلند سریع هاگرفتهبرق

 بیدارش قلقلک چاشنی با و میشم خم صورتش روی دوباره. گیرهمی مخنده خودم کار از. خودم زن زنمه، شدم؟
 با که کشهنمی هم ثانیه به اما میشه؛ خیره هامچشم توی زدهبهت ایلحظه برای درشتش هایچشم. کنممی

 .کنهمی زدنجیغ و خندیدن به شروع و پرهمی جا از من هایقلقلک
 درد ممعده! دیوونه نکن! نامردی خیلی کنه؟می بیدار خواب از جوریاین رو زنش آدم! بدجنسی خیلی! کیاراد -

 .گرفت
 .پرهمی اتاق از ایدیگه یگوشه به و کشهمی بلندتری جیغ که زنممی جهش طرفشبه
 زن حاال. کردنمی آماده رو لباسش و رخت و شدنمی بیدار خواب از شوهر از قبل. قدیم زنای هم زن! عزیزم آره -

 !خوابیده گرفته ظهر لنگ تا من
 .زنهمی کنار صورتش از رو بلندش موهای

 !آقا بگیرن یاد جدیدیا ما از بیان باید. نبودن بلد شوهرداری اونا. بوده قدیم یدوره اون -
 !بگیرن یاد که! عه -
 به دستش اینکه از قبل. رسونهمی در به رو خودش و پرهمی مبل روی از. زنهمی جیغ. دارمبرمی خیز سمتشبه

. میدم تکون و برممی فرو پریشونش موهای بین رو سرم. خندهمی. کنممی اسیرش پشت از برسه، دستگیره
 گلگون و فهمهمی رو حسم. میشم خیره هاشچشم توی و میارم باال رو سرم. میده سر قهقهه و میشه مورمورش

 .میشه
 آرزو و رفتن کار سر که کیانمهر و بابا. وکورهسوت پایین یطبقه. زنممی بیرون اتاق از و میشم جدا ازش سرعتبه

 شوییظرف جلوی خانممریم. کنممی حرکت آشپزخونه طرفبه. میره بیرون خونه از بابا رفتن محضبه معموالً هم
 بلندی هین. گردهبرمی عقب به سریع من حضور حس با. کنهمی جاجابه رو شدهخشک هایبشقاب و ایستاده

 :میگه و کشهمی
 و باشم داشته شجاعت که نیستم جوون دیگه من. کن ایجاد صدایی یه میای وقتی. ترسیدم تویی؟! مادر وای -

 .نکنم سکته
 :میگم و کشممی موهام بین دستی شرمندگی با. خندممی
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 .نبود ترسوندن قصدم! کنی سکته شما نکنه خدا -
 با رو خوابش لباس که ماندانایی صدای از ریختن، چایی حین در و میره سماور طرفبه. کشهمی بلندی آه ناگهان

 .گردهبرمی کرده، عوض شیکی بلوزوشلوار
 .خودم جونیجونمریم سالم سالم -

 بهش هم قبلی یدفعه! زنه؟می صداش جوریاین که نیست سنشهم خانممریم بگیره یاد خوادمی کی دختر این
 دیدن با. زنهمی بخشیرضایت لبخند و کنهمی نگاه ماندانا تیپ به دقتبه خانممریم! شنوا؟ گوش کو اما بودم؛ گفته

 :میگه ماندانا سرحال و شاد صورت
 چشمای همرنگ لباست. میاد بهت سبز بلوز این چقدر مادر! بشه باز خنده به لبت همیشه شاءاهللان. دخترم سالم -

 !کیارادمه
 میز به ماندانا داره؟ من هایچشم رنگ به ربطی چه ماندانا لباس رنگ. کنم جمع تعجب از تونمنمی رو دهنم جان؟

 :میگه شیر دیدن با و کنهمی نگاه صبحانه
 .خورمنمی. نریز شیر من برای جونمریم -

 :میگه و گردونهبرمی طرفمبه رو سرش. بشینه کنارم صندلی روی کنممی وادرش و گیرممی رو دستش مچ
 آقا؟ جانم -
 .گردیطبیعت بریم دونفره نهار یه برای که نرفتم کار سر امروز -

 :میگه هیجان با و میشه ساطع هاشچشم از شوق برق
 .کردی خواستگاری ازم که جنگلی همون بریم. بود کرده جنگل ـوس*هـ دلم بود وقت خیلی! جون آخ -
 !خانوم چشم -

 .زنم و من یعاشقانه هاینگاه وسط میشه پتکی همیشه مثل و پرونهمی جا از رو دونفرمون هر بلندی صدای
 عاشق؟ کالغ دو آره تنهاتنها؟ هم اون گردش؟ برید خوایدمی کجا؟ -

 نگاه مچیم ساعت به چنده؟ ساعت... اما تنشه؛ بیرون لباس که کنممی نگاه کیانمهری به حیرت با و زدهبهت
 .صبحه نُه اندازم،می
 ملعون؟ کنیمی کارچی اینجا تو -

 :کنهمی زمزمه نشستن حین در و کشهمی بیرون رو روییروبه سفید صندلی
 !عشقم دیگه بابامه یخونه -
 باشی؟ کار سر امروز نبود قرار مگه تو! عشقم و درد -
 .کنهمی جدا نون از ایتیکه و کشهمی خودش طرفبه رو من چایی خیالیبی با
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 کِی؟ نه، -
 :غرممی ممتد و بلند و جوممی رو لبم حرص با
 !کیانمهر -

 .میشه جویدن مشغول بلند صدای با و برهمی دهن به رو پنیرش و نون یلقمه
 نیستی؟ بلد ایدیگه یکلمه من اسم جز -
 .شینممی صاف کمی و کنممی مرتب رو قرمزم شرتتی عصبانیت با
 دهنت تو زنممی چنان میشم بلند. کنم عمل بلدم تو مثل نفهمیزبون آدم مقابل در فقط. نیستم بلد کلمه من نه، -

 .بپیچی خودت دور دور سه که
 .فهمهمی رو منظورم خوب. پرهمی حرفم بین

 .گرفتم مرخصی بابا خود از قسم شلغمت جان به -
 باشی؟ شدهخراب اون تو باید تو نیستم، من نگفتم مگه! کردی بیجا خیلی تو -

 :میگه و کنهمی پادرمیونی پره،می حرفمون بین سریع خانممریم
. کنه استراحت دلش به هم روز یه بذار داره، ـناه گـ بچه؟ این به گیریمی سخت قدراین چرا مادر کیارادجان، -

 .مادر کنهمی کار پاتپابه و داده انجام رو کارش هم همیشه بچه این برم قربونت
 . کنممی سکوت سپیدش موی احترام به و کنممی خفه گلو توی رو خشمم آتیش
*** 

 !میشه تموم ما یصیغه دیگه ماه دو ماندانا -
 :میگه و گردونهبرمی طرفمبه ایلحظه برای رو سرش

 .بزنیم حرف درموردش هست فرصت هم فردا بگذرونیم، خوش فقط امرروز لطفاً -
 سکوت. کنیممی صحبت دری هر از بازی حین. شیممی بازی مشغول و کنیممی پهن رو وسایل رسیم،می مقصد به
 .آورده ذوق سر رو ما دوی هر جنگل آرامش و
 !کیاراد داری خوبی فامیالی -
 .خوبین آدمای آره، -

 باال رو ورزشیش گرمکن زیپ کنه،می مرتب رو لباسش! عجب! افتاده من هایفامیل یاد بازی و جنگل این وسط
 :میده ادامه و کشهمی
 چرا؟ زنه،نمی سر بهتون زیاد عموت -
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 نباید کردنگرم بدون. کنممی خم راست و چپ به رو خودم و برممی باال رو هامدست. ذارممی زمین روی رو توپ
 .آوردم شانس نگیره کمرم کردم، که بپری بپر این با. کردممی شروع رو بازی

 .اونا هم کاره، گرم سرمون ما هم. خانمی دونمنمی -
 .دیدم االن تا رو عموت یه همین -
 .میرم آب بطری سمتبه
 .آره -

 .کنهمی نزدیک دهنش به و کشهمی دستم از رو آب بطری
 کجان؟ تدیگه عموهای -

 .خوردم فاصله با نزدم، دهن مستقیماً من البته. خورننمی دهنی دخترا معموالً نمیاد؟ بدش
 !شدی؟ متوجه کجا از -
 .شنیدم چیزایی یه خاله و مادربزرگ حرف الیالبه از -

 .کنممی بدنم گاهتکیه رو هامدست و دراز رو پام شینم،می زیرانداز روی
 چیزایی؟ چه -
 .موننمی باقی ایران عموت همین و بابا و میره کشور از خارج میشه، جدا شخونواده از عموت دالیلی بنابه اینکه -

 دونگ شش عجیبی طرزبه اما نیست؛ مهم براش هاحرف این اصالً انگار کنه وانمود جوری کنهمی سعی کهدرحالی
 !خانمماندانا شناسمتمی که ذره یه سال همهاین بعد دیگه. کرده جمع رو حواسش

 !طورههمین آره، -
 بوده؟ چی دالیل اون -

 !دونمنمی شده کنجکاو چی سر! من یبرگشتهبخت عموی به داده گیر
 .میشه جدایی این باعث که میفته بابا یگذشته توی اتفاقایی یه گویا دونم،نمی دقیق هم من -

 ایگربه عین. کنهمی نگاهش چاشنی رو خاصی مهربونی شینه،می کنارم. میشه عوض نگاهش رنگ ایلحظه
 :پرسهمی هست، وجودش توی کنممی حس که تردیدی با و برهمی فرو مشونه روی رو سرش ملوس

 دونی؟نمی درموردش خاصی چیز یعنی -
! داره؟ ماندانا به دخلی چه اونا یگذشته! بدونه؟ همایون از خوادمی چی برای. میشم مردد هم من نگاهش تردید از

 :میگم و دارمبرمی تردید از دست. کنجکاون هاخانم گفتمی مریم. ستزنونه کنجکاوی یه هم شاید البته
 چطور؟ نه، -
 :میده جواب کنه،می دادنش جلوه واقعی در سعی که مصنوعی لبخندی با
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 .طوریهمین هیچی، -
*** 

 !داره روحی خستگی از نشون باشه، جسمی خستگی اینکه از بیشتر! کنممی دقت صورتش به
 باال یطبقه به تا میشه رد کنارم از. میده جواب حوصلهبی که کننمی احوالپرسی باهاش عمارت اهل یبقیه و بابا
 ایلحظه. میشه کشیده عقب به کمی. گیرممی محکم و زنممی قاپ رو دستش مچ ناگهانی، تصمیم یه توی که بره

. بلدم خودش از بهتر رو کیانمهر من. فهمیدم رو حالش دونهمی خوب. دوزهمی هامچشم به رو پریشونش نگاه
 .منه معماهای همه جواب شچهره خطوط

 این من، برادر قاموس توی و میده ادامه راهش به و کشهمی مشتم پرچین از رو دستش حوصلگیبی و خشونت با
 .نپرس چیزی یعنی
 غلت سرجام. نیومد چشمم به خواب کردم هرکاری من اما بره؛می خوابش زود خیلی ماندانا ریم،می اتاق به شب
 .ذارممی پیشونیم روی رو دستم و خوابممی پشت به زنم،می
 من امروز گرده،نمی هاشآدم دل به وفلکچرخ وقتهیچ که اونجایی از اما بود؛ کیاشا و من اتاق اینجا زمانی یه

 میرن؟ بین از خاطرات. کنممی زندگی کیاشا یاد با اینجا
 که شد چی... که شبی اون خاطرات. نمیره بیرون من خاطر و فکر از هرگز همسانم برادر حضور خاطرات نه،
 شد این من حال و دگرگون شبهیه چیزهمه که شد چی! افتاد؟ اتفاق اون لحظهیه توی که شد چی! شد؟ طوریاین

 روحم؟ سوهان کیاشا قبر سنگ و
 مدتیه کیاشا». ببره خوابم دونممی بعید امشب. فرستممی بیرون شدت با رو مشدهحبس نفس و کشممی عمیقی آه
 «آره؟ کردی، رهام مدتیه! نمیای خوابم تو
 .کنممی حرکت عمارت پشت باغ طرفبه و میشم بلند جا از
 !باشه خوابیده دونممی بعید دیدم، ازش من که حالی اون با ولی نیست؛ روشن برق. میرم اتاقش یپنجره طرفبه

 دست کار این از باید. نمیده نشون العملیعکس. کنممی گیرینشونه اتاقش یپنجره طرفبه و دارمبرمی سنگی
 .بیداره هنوز کیانمهر کنممی حس اما بردارم؛
 سنگ. میشم صبربی. افتهنمی اتفاقی هم باز اما کنم؛می صبر ایثانیه چند. زنممی شیشه به سنگی دوباره
 و غمگین صورت بعد یثانیه چند. خورهمی شیشه وسط درست سنگ. کنممی گیرینشونه و دارمبرمی تریبزرگ

 .شده خیره بهم وحالیحس هیچ بدون سرگردان، روح مثل که میشه دیده پنجره پشت از کیانمهر اخموی
 رفتن طرفی به هرکدوم ایشلخته حالت به فرمشخوش کوتاه موهای. نمیده نشون العملیعکس. کنممی نگاهش

 .نیست خوبی ینشونه داره،برنمی دست ظاهرش به توجه از هم لحظه یه که آدمی برای اصالً این و
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 میره کنار پنجره جلوی از اصرار، ایثانیه از بعد باالخره. کنهمی نگاهم سکوت با هم باز. بیاد پایین که زنممی اشاره
 !عجب. کشهمی رو پرده و

 .شده کامل ماه کنم؛می نگاه شب ابرینیمه آسمون به و شینممی خودم جای سر
 روروبه کیانمهر یچهره با که گردونمبرمی صدا طرفبه رو سرم. کنهمی جلب خودش به رو توجهم پایی صدای
 .میشم

 .بشین اینجا بیا -
 ـت،*مـسـ و گیج هایآدم مثل و برهمی فرو پریشونش موهای بین رو دستش شینه،می کنارم حرف بدون

 :میگه وارهذیون
 از یکی آخر. خیره قصدم گفتم. کنن کمکم کردم خواهش نفر چند از و رفتم شونمحله به دوباره سری این -

. بدونه چیزایی یه باید اون احتماالً داره، وعلیکسالم همسایه خانمای از یکی با ملیحه مادر گفت هاشونهمسایه
 لبخندی. خیره امر اومدم، تحقیق برای گفتم. کرد باز رو در موسفید مسن خانم یه. زدم در خانم اون یخونه در رفتم

 کنممی خواهش ازتون مادر، گفتم بهش. پرسیدم ملیحه یخونواده درمورد. داخل رفتم. کرد باز بیشتر رو در و زد
 خونواده گفت و داد کلی توضیحات اولش. زندگی عمر یه و ازدواجه بحث باالخره هستن، ایخونواده جورچه بگین

 .خوبین
 اما بشه؛ گفته نباید حرفا سری یه» گفت و کرد ییدٔ  تا که درسته ملیحه مادر قبلی ازدواج ماجرای پرسیدم ازش
 مادرِ. کن گوش پس بشم؛ شما مدیون و نگم ترسممی من خیره، امر هم قصدتون و هستی خوبی جوون چون

 الیالبه هم خودش که بود موادفروشی مرد یه اولش شوهر! نیاورد شانس شوهر و ازدواج تو اما خوبیه؛ زن ملیحه
 بزن دست زد،می توهم مَرده. شد زهرمار زن این برای زندگی شد معتاد که وقتی از. شد معتاد موادفروختنا همین
 هابچه جون به رفتمی حال از عصمت وقتی و زدمی رو ملیحه مادر همین یعنی خانمعصمت تونستمی تا داشت،
. افتاد پلیس گیر و گذاشت دستش کف رو حقش خدا روز یه آخر تا کرد ظلم خیلی دخترا و مادر این حق در. میفتاد
 وقتی اما نکرد؛ ازدواج اولش سال چند. گرفت طالق ازش سریع خوبیه، فرصت دید که هم خانمعصمت. شد زندانی

. بگیرن سروسامونی بلکه کنه ازدواج گرفت تصمیم برنمیاد، هاهزینه پس از و گذرهمی سخت داره خیلی زندگی دید
 حاال. مونهمی باقی و هست هاشبچه و خودش نوکر گفتمی عصمت به همیشه. بود خوبی مرد اوایل آقاسبحان

 از. داشت بزن دست هم این. میشه عوض اخالقش ازدواج از بعد اما خوبیه؛ آدم کردهمی وانمود هم شاید دونم،نمی
 .دادنمی خرجی خورن،مفت اینا گفتمی. نمیومد خوشش هم زنش هایبچه
 کرد،می کلفتی مردم خونه. شد اضافه بهش هم مصیبت بزرگِ بار یه و ترتنها هم قبلی یدفعه از عصمت بار این

 کردن اذیت توی هم سبحان بین این. دربیاره رو خودشون خرج تا دوختمی مردم برای لباس و شستمی رخت
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 تونست کارگری پوالی همون با اما بود؛ شده سخت خیلی روزگارشون. ذاشتنمی کم هاشبچه و عصمت
 هم حاال. شدن کسی خودشون واسه و خوندن درس. بودن زرنگ هردو دخترا ماشاءاهلل. کنه بزرگ رو هاشبچه
 «.کشنمی هم رو مرتیکه این خرج و کننمی کمک مادرشون به دارن
 انگار داد، تکون رو سرش «نداره؟ چیزی ایاخالقی مشکل بگم، چطور یعنی خوبیه؟ دختر ملیحه»: پرسیدم ازش
 «.داره ربط خودش به هرکس آخرت و دین آخه؟ بگم چی مادر، دونمنمی» گفت آخرش. بگه چی دونستنمی

 جواب پرسیدم بودنش خوب دختر درمورد که وقتی اما درمیومد؛ جور ناتنی معتاد عموی اون حرفای با حرفاش
 !باشه؟ گفته راست عموئه هم رو قسمتش این نکنه کیاراد، افتاده شک دلم به. نداد خاصی
 جواب لحظه چند از بعد نزنم، دامن بدش حال به اینکه برای اما کرده؛ رخنه هم من وجود توی تردید کنم،می مکث
 :میدم

 .میشه چی ببینیم بریم عموئه پیش باهم بیا سری این -
*** 

 یحوله کاله. پیچهمی دماغم بین موهاش خوش عطر. زنممی ـقه*حلـ ظریفش ـمر*کـ دور رو هامدست پشت، از
 .ریزهمی هاششونه روی خیسش موهای و زنممی کنار رو رنگشصورتی
 .میرم طرفشبه و فرستممی بدموقع مزاحم این به لعنتی. میشه بلند همراهم تلفن صدای

 !همیشگی مزاحم! خودشه بله،
 بفرما؟ -
 .زرمهری یپروژه سر بیا سریع -

 .اندازهمی لرزه به رو قلبم بلندش و لرزون صدای
 شده؟ چی -

 .لرزونهمی رو وجودم و زنهمی ریشه و جونم به چسبهمی و میشه التهاب که کشهمی جونیکم داد
 .برسون رو خودت سریع میگم -

 صدای قدراین حالتابه! کرد؟ قطع رو تلفن چرا! شده؟ چی یعنی. میشه قطع تلفن. پرهمی صورتم روی از رنگ
 روی دستم از گوشی و میشه حبس ـینه*سـ توی نفسم... نکنه. بودم نشنیده درموندگی و استرس از پر رو کیانمهر

 .افتهمی زمین
 :پرسهمی و کنهمی نگاه صورتم به شوک با ماندانا. دوئممی هاملباس کمد طرفبه سریع

 شده؟ چی کیاراد -
 .دونمنمی دونم،نمی -
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 .پوشممی سرعت نهایت با رو کتم و بندممی رو کمربندم
 پوشی؟می لباس داری چرا بری؟ خوایمی کجا -
 .برم پروژه سر باید -
 چرا؟ -

 بار چند و دوئهمی سرمپشت. زنممی بیرون اتاق از ماندانا به توجه بدون و درمیارم کمد از رو کیفم عصبی و کالفه
 ترافیک کشیدنالیی و بدبختی هزار با. میشم خارج عمارت از دو حالت به و کنممی تندتر رو هامقدم. زنهمی صدام

 .کنممی رد رو
 واقعاً اگه! افتاده؟ اتفاقی بابا برای نکنه خدایا،. معلومه شکشیدهفلکسربه بلندای دور از. رسممی ساختمون نزدیک

 .کن رحم خودت خدایا... باشه افتاده اتفاقی بابا برای
 جمعیت و آمبوالنس پلیس، هایماشین. میشم پیاده ماشین از سفیدیه به رو کنممی حس که صورتی و ترس با

 ...من خدای چرا؟ اما ایستادن؛ ما ساخت حال در ساختمون جلوی مردم از زیادی
 نفری چند دورش و نشسته ساختمون نگهبان. بینممی آشنا ایچهره باالخره. کنممی عبور جمعیت بین از سختیبه

 از خوردهزخم آدم اینکه نه مگه م،خوردهزخم من. میشه شدیدتر قلبم کوبش. میدن ماساژ رو هاششونه و ایستادن
 چپم یشونه. دارم تنگینفس حس! افتاده اتفاقی باشه مطمئن که هم االن چه! ترسه؟می هم سفید و سیاه ریسمون

 .کنهمی گزگز گرفته قرار قلبم که جایی درست
 .اینجا بیاید مهندس آقای مهندس، آقای -

 هایتپه بین کیانمهر. درمیارم حرکت به رو مسِرشده پاهای سختیبه. زنهمی اشاره جایی به پدرامه، صدای
 حالش دیدن با. گرفتن رو دورش شرکت هایبچه و نشسته زمین روی ساختمونی، کار از حاصل یریزهشن
 !کن رحم خدایا. میشه سست زانوهام و میدم دست از هم رو توانم یموندهته

 مثل رنگش. میشه بلند جا از سختیبه و کنهمی وزنش گاهتکیه رو دستش دو میشه، من حضور یمتوجه کیانمهر
 و سفید صورت. ترسیده برادرم. کنممی حس جاهمین از رو بدنش لرزش. کنهمی حرکت من طرفبه. شده سفید گچ

 غیرطبیعی آرامشی با کنهمی سعی و ذارهمی مشونه طرف دو روی رو دستاش. زنهمی کبودی به رو داداشم جذاب
 :کنه تعریف برام رو ماجرا

 یادته؟ بودیم، کرده استخدام جدیداً که بود کارگری اون کیاراد، -
 :میگم و کنممی باز از رو هاملب سختیبه سردرگم و گیج

 کدوم؟ -
 .بود اومده گلستان از و بود سالش نوزده فقط که همونی -
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 :میده ادامه که میدم تکون رو سرم بدبختی با
 .کنهمی سقوط باال از و میشه پاره طنابش که بده انجام رو کارا ساختمون باالی بود رفته بیچاره -
 کرد؟ تموم! یاخدا -

 .خرابه حالش. نیست متوجه. میره فرو دستم گوشت توی و میشه بیشتر مشونه روی هاشپنجه فشار ارادهبی
 .آره -

 حد در هم اون بار چند فقط. نبود بدی یبچه شناختمش،می بمیره؟ باید چرا آخه. میشه آوار سرم روی دنیا
 افتاده؟ چرا اصالً بشه؟ پاره طنابش باید چی برای آخه! خدا بنده. شناختمش وعلیکسالم

 .مهردادیان مهندس -
 .زنه می صدام نظامی لباس با پلیسی افسر. گردمبرمی صدایی شنیدن با
 .هستم خودم بله، -
 .بپرسیم ازتون االتیٔ  سو باید بیارید، تشریف ما با -

 سختیبه رو صدام صوتی رهایتا. شرکت یآینده طرف یه از و برگشتهبخت جوون این طرف یه از. گرفته صدام
 .فرستنمی بیرون

 !حتماً بله، -
 به رو نامیزون ظاهری با و گرفته خاک رنگشکاربنی مخمل کت و مشکی شلوار که کنممی نگاه کیانمهری به

 :میگه افسر
 .اومدن تازه ایشون. جناب بودم صحنه شاهد من -
 .بیارید تشریف باید هم شما. دونممی بله -
 استارت لرزون هایدست با. شینهمی عقب صندلی انتظامی نیروی سربازهای از یکی. شیممی ماشین سوار هم با

 رو اتفاق این و باشی ساختمون سر بوده سخت حتماً. کنممی نگاه برادرم کبود صورت به. کنیممی حرکت و زنممی
 !ببینی

 بودی؟ اونجا تو افتاده؟ چرا کیانمهر؟ چیه ماجرا -
 .کنهمی مشت و کشهمی پریشونش موهای بین دستی

 شد پرت ساختمون از مانندیگلوله چیز یه و میاد فریاد صدای دیدم یهو. بودم ساختمون سر موقعاون من آره، -
 نصفه و بود کرده برخورد جدول به سرش. خونه از پر صورتش دیدم رفتم که جلوتر. بود بدی یصحنه خیلی. پایین

 .بود شکسته شجمجمه
 :میده ادامه نشسته، وجودش به صحنه، یادآوری از که ایدلهره با و ملتهب. لرزهمی صداش
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 ...بود پر جاهمه. بود ریخته بیرون مغزش -
 .بره فرو یادآوری عذاب توی این از بیشتر ذارمنمی

 .بکش عمیق نفس خب،خیله! چته؟. کیانمهر باش آروم -
 :میده ادامه وارمسلسل و گردهبرمی طرفمبه تماماً ناگهان و کنهمی مکث ایلحظه برای

 بابا میاد؟ شرکتمون سر بالیی چه وای کنیم؟ کارچی باید حاال. بود بچه. کیاراد بود کم خیلی سنش! یاخدا -
 .نگفتم بهش چیزی من دونه؟می
 نگاه به چشم تحکم با. شده حیرون. بود ندیده نزدیک از رو آدم یه مرگ حالتابه. نازکه خیلی دلش. داره حق

 :کشممی فریاد و اندازممی لرزونش
 مسلط خودت به کمیه. دیگه کن بس داره؟ ربطی چه شرکت به باختی؟ رو خودت چی برای چته؟ باش، آروم -

 .نذاشتی برام حیثیت آبرو. باش
 .میده گوش فقط. نزده حرف هم کلمه یه شده ماشین سوار وقتی از. اندازممی سرباز به ایاشاره چشم با

*** 
 بعد و ایستهمی اتاقی جلوی. ریممی ساختمون داخل به پلیس افسر همراه و کنممی بلند رو کرختم و سنگین پاهای

 .فرستهمی اتاق داخل به رو ما گرفتناجازه از
 سالم. اندازهمی ما به کنجکاوی و دقیق نگاه سروانه، میشم متوجه ش،سرشونه روی به دقت با که شیفت افسر
 :میگه و میده جواب سر با که کنیممی
 .بشینید بفرمایید مهردادیان، آقایون -

 چند برای. ذارهمی میز روی رو دستش دو. نشینیممی میزش جلوی کنار هایصندلی روی و کنیممی تشکر
 :میگه و کنهمی بازی رنگشآبی خودکار با ایلحظه

. افتاده اتفاقی چه که هستید جریان در خودتون. کنم کار شما پرونده روی قراره و هستم صبوری سروان من -
 .بدید رو ما االیٔ  سو جواب دقت نهایت با لطفاً پرسم،می الٔ  سو چندتا
 :میده ادامه و اندازهمی بهش نگاهی داره،برمی میز روی از ایبرگه

 شد؟ معرفی شما به چطور اصالً و شناختیدمی چقدر رو پسر این -
 :میدم جواب و کنمنمی تعلل دیگه. مونهنمی دور سروان تیزبین چشم از که اندازممی کیانمهر به کوتاهی نگاهی

 مالی وضعیت بود، ساله نوزده. شد معرفی ما به سرکارگر طرف از و بود اومده کارکردن برای گلستان از پسر این -
 .کردمی زندگی شهر این توی تنها و بودن گلستانی همه شخونواده نداشت، خوبی

 بود؟ چطور اخالقیش وضعیت -
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 .کنممی مرتب و گیرممی رو مشکیم کت یگوشه
 رفتیم که هم هروقت و زدیممی سر بهش کمتر خودمون ما شدمی طی آهسته خیلی پروژه این چون راستش -

 .گفتنمی ما به سرکارگر یا اوستاکار حتماً داشت، اخالقی مورد احیاناً هم اگه. بود کردن کار مشغول
 !کردن رد زیرسبیلی هم شاید یا -
 .نفوذهغیرقابل و سخت شچهره. کنممی نگاه گذاشته شچونه زیر که هاییدست به
 .نه دونممی من که اونجایی تا -

 .دارهبرمی چونه زیر از رو دستش زمانهم و اندازهمی باال رو ابروهاش
 .نیست کافی ما دونستن همیشه -
. گردهبرمی و اندازهمی بیرون به نگاهی. میره پنجره طرفبه که دستشه توی خودکار همچنان. میشه بلند جاش از
 :میده قرارش مخاطب و اندازهمی کیانمهر یپریدهرنگ سرتاپای به نافذی نگاه نشستن حین در
 درسته؟ داشتید، حضور صحنه سر شما! کوچک مهردادیان آقای خب -
 !دونهمی ما از بهتر رو چیزهایی پلیسی شم به انگار که گفت نفساعتمادبه با جوری رو «درسته»

 :میده جواب گرگانیه، پسر جونبی جسد دیدن ضعف از حاصل که ضعیف صدایی با و میاره باال رو سرش کیانمهر
 .بودم حاضر اونجا خودمون شرکت هایبچه کار به نظارت برای امروز من بله، -
 بود؟ چطور اوضاع -

 :کنهمی زمزمه تردید با و میده فشار هم به رو هاشلب کمی
 سازوساخت وضعیت به رسیدگی حال در هم من و بودن داده انجام رو کارشون هابچه. بود عادی خیلی اوضاع -

 .بودم
 نداشتید؟ برخورد ساده، هرچند حالتی یا رفتار مشکوک، مورد با -

 کیانمهر برای قدراین اتفاق این چرا فهممنمی. کنه پیدا رو خودش نتونسته هنوز. میشه جابهجا صندلی روی کمی
 !شده تموم سنگین

 .بود عادی چیزهمه کردم عرض خیر،نه -
 .کنید تعریف برامون کامل جزئیات با حادثه یلحظه از -

 داره، سرهمپشت الٔ  سو همه این به نیازی چه بینه؟نمی رو من برادر حال واقعاً. نیست برداردست هم سروان این
 !دونمنمی

 خواستمی سرکارگر مهندس، و من فقط البته بودیم، کردن صحبت حال در پروژه مجری مهندس و سرکارگر با -
 ...نشد فرصت و افتاد اتفاق اون که بگه مطلبی
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 به و گیرهمی دهنش جلوی رو دستش. داره براش سختی عذاب هاصحنه اون یادآوری انگار کنه،می مکث ایلحظه
 :میگه صبرانهبی سروان که میره فرو فکر

 افتاد؟ اتفاقی چه بدید ادامه خب، -
 که بود نقشه توی سرم من. بودن کار مشغول و داشتن حضور طبقه آخرین باالی کارگرا. بود بلند خیلی ساختمون -

 ...برگردوندم صدا طرفبه رو سرم سرعتبه. شنیدم فریادی صدای ناگهان
 دست توی رو صندلی یدسته محکم. شده عصبی هاشواکنش. میره فرو فکر به کمی و کنهمی سکوت ارادهبی

 :میده ادامه کوتاهی گرفتننفس از بعد. کنهمی نگاه رفتاریش تغییر به دقت با سروان و گرفته
 آدم اون سمت همه هم بعدش. افتاد اتفاق ثانیه یه توی چیزهمه. میشه پرت پایین به داره نفر یه دیدم که -

 .بوده کی شدم متوجه تازه برگردوندن رو صورتش وقتی. دویدن
 نداشت؟ شخصی مشکل کسی با بود؟ عادی رفتارش کار سرِ -

 :میده جواب عصبی کمی و کالفه کیانمهر
 .نه باخبریم که جایی تا اما رفتیم؛نمی اونجا زیاد ما کردن، عرض خدمتتون برادرم -

 چند و جوگندمی موهای. کنهمی کار روشروبه هایبرگه با ایلحظه چند. میده تکون فهمیدن معنای به رو سرش
 به موعود وقت از زودتر که داره چهل به نزدیک ایوخوردهسی مردی از حکایت هاش،چشم یگوشه آروم چین
 .گیرهسخت و تیز خیلی معلومه. شده دچار پیرشدن روند
 :میگه دومون هر به اجمالی نگاه یه با و کنهمی بلند رو سرش بعد لحظه چند

 پرت پایین به ساختمون باالی از نامعلومی دالیل به انسان یه. گیره ماجرا این توی شما شرکت پای که دونیدمی -
 پرت رو خودش ساختمون باالی از خودکشی قصد به که نشده مشخص هنوز صحنه، از رسیده گزارشای طبق. شده
 کار ایمنی شما شرکت زیاده هم احتمالش! کنن محوش زمین روی از خواستن کسانی احیاناً یا کسی اینکه یا کرده

 .وغیره نکرده رعایت رو
 .نشید خارج شهر از زمان اون تا پس داریم؛ نیاز بیشتری بررسیای به ما

*** 
 رو چیزهایی چه مدت این توی بگم بابا به باید چطور که فکرم این در غرق من اما میره؛ بیرون اتاق از کیانمهر

 چطور! نگفتم؟ بهش رو کدومهیچ من و افتاده شرکت توی مختلف اتفاقات همهاین بگم چطور کردم؟ پنهون ازش
 نه و بود عادی اوضاعی نه که وقتی عادیه، اوضاع و خوبه چیزهمه که کردممی سازیصحنه مدت این تموم بگم

 عوض و رسمی اخطار از اون شرکت، توی اخیر هایکاریخراب از اون ممتد، هایدزدی از اون جاش؟ سر چیزی
 کنممی حس که هست وسط این چیزی یه. باشن ارتباطبی تونننمی هااین! کارگر یه مرگ هم حاال و مصالح شدن
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 االن که نرفته، در دستمون از اوضاع تا بجنب بگم باید کی تا! درآورده رو شورش هم نگین. نیست ارتباطبی هم به
 .باشه شرکت یا من تن به سر خوادنمی که باشه کسی سر زیر باید هست هرچی! رفته دیگه

 .نمیشه نگم دراومده، گندش. داریم احتیاج بابا یتجربه به شرایط این توی نیست، جایز دودلی
 بین شیرینی فکر وجودم، توی شده ریخته هایتشویش بین ناگهان. زنممی در به تقه دو رسم،می اتاقش در به

 وقتهیچ هم خاطرهمینبه میده؛ تشخیص هاموندرزدن صدای از رو ما همیشه بابا. گیرهمی جون ذهنم وتابتب
 :میگه بلند که شنوممی رو ابهتش از پر صدای کیه؟ پرسهنمی

 !بفرمایید؟ بگم بار چند. بابا دیگه تو بیا -
 به زیادی! نفهمید؟ رو اخیر هایکاریخراب چطوری تیزی همهاین با بابا. داد تشخیص بپرسه اینکه بدون هم باز
 هایخنده عجب ولوله، این توی. کنممی باز رو در و گیرهمی مخنده خودم حواسیبی از... یا داره اطمینان من

 رو شمطالعه عینک حاکمه، درش لبخند از هاییرگه هنوز که مچهره دیدن با بابا! میده دست بهم ژکوندی
 :کنهمی زمزمه و دارهبرمی

 !خندی؟می چی به در پشت نشستی نمیای؟ داخل چرا پسرجان -
 .طوریهمین هیچی، -

 و دارمبرمی لحظه چند این تحلیل از دست« .فرزندم خودتی خر» که حرفه این از حاکی که اندازهمی ایبامزه نگاه
 .مونهنمی دور بابا تیزبین چشمای از که کشممی هم در ابرو ناخودآگاه. افتممی اومدهپیش هایکاریخراب یاد
 بابا؟ شده چی -
 .سخته کمیه گفتنش که بگم چیزی یه باید من بابا -

 تکون رو پاهاش. کنهمی مرتب رو شیکش اما ساده، مشکی کت. میشم نگرانی سمتبه شچهره تغییر یمتوجه
 من، زدن حرف لحن این با دونهمی خوب بابا. رسهمی گوش به رنگشمشکی ورنی کفش جیرجیر صدای که میده
 !کمیه از بیشتر مقدار یه یعنی

 ...بابا -
 کردیم پنهون ازش که رو اخیر ماجراهای یهمه صدام، توی ممکن نرمی تمام با و کنممی زدن حرف به شروع
 شرم. گیرهمی بازی به رو پشیمونم هایچشم نافذش نگاه و خورهمی گره هم به اخماش کمکم. کنممی تعریف

 دست از حال در جوونش، پسر به اعتماد صباحی چند خاطربه رو زحمتش عمر یه حاصل داره که نگاهی از کنممی
 هایزحمت حق در کردم بد. ریزهمی پایین به پیشونیم از درشتی هایعرق اندازم،می پایین رو سرم. بینهمی رفتن
 سکوت به ایدقیقه چند. کنه استفاده نفوذش از و کنه کمکم بابا اگه داد، نجات رو شرکت میشه هم هنوز ولی بابا؛
 خشمگین من لیاقتیبی همهاین از اگه میدم حق بهش. میره فرو هم در بیشتر هرلحظه بابا هایاخم و گذرهمی
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 ترسیاست با و نیست خشم بروز آدم اما عصبانیه؛ دونممی کنه،می انتخاب رو راه بهترین همیشه دونممی اما باشه؛
 .هاستحرف این از
 پنهون من از گذشته شرکت توی که رو اتفاقاتی تموم تو اینکه. منه تربیت از مشکل توئه اَعمال توی ایرادی اگه -

 اینجا وارد که روزی اگه شاید. منه از ایراد هم باز نداره، وجود مشکلی انگار که کردی سازیصحنه جوری و کردی
 کنی فکر اینکه شاید یا مالمت ترس از امروز مسئولی، تو و توئه پای فقط چیزهمه بعدبهازاین گفتمنمی بهت شدی

 هم ترشبزرگ یتجربه به همیشه انسان رفتنمی یادت و کردینمی پنهون رو ماجرا این دونم،می لیاقتبی رو تو
 .داره احتیاج
. باشه داشته رو بابا هایچشم مقابل در آوردنتاب قدرت که ندارم نگاهی. ندارم درستش هایصحبت برابر در حرفی

 اتاق از حرفبی و میشم بلند جا از کنه،می خم رو سرم شرم! بگم؟ تونممی چی! بشه؟ کم گناهم بار از که بگم چی
 طریق از و کنهمی صبر. گیرهمی تصمیم نه و زنهمی حرفی نه عصبانیت توی االن شناسمش،می خوب. میرم بیرون

 .میشم کار مشغول و گردمبرمی اتاقم به. میشه وارد خودش
 و میدم مخسته بدن به وقوسیکش. مونده باقی کاری ساعت پایان تا ساعت یه فقط... ساعت! خدا آخ چنده؟ ساعت
 !رسهمی خودش به زیاد جدیداً. میشه وارد منشی و درمیاد صدا به اتاق در که میشم کار به مشغول دوباره

 .آوردن شما برای رو بسته این موتوریپیک مهندس، آقای -
 یه. شده وصل جعبه در روی بزرگی و رنگمشکی روبان و ستشده کادو. گیرممی ازش رو بسته و کنممی تشکر
 نوشته کوچیک پستالکارت یه روی. کنهمی جلب رو توجهم قرمزرنگی ینوشته که اندازممی بهش سرسری نگاه
 «.خانارسالن ینوه کیارادخان، جناب کن بازش». آویزونه روبان کنار و شده
 داره؟ بسته این به ربطی چه من بابابزرگ! خان؟ارسالن ینوه. کنممی باز رو بسته! دیگه؟ چیه این! میشه؟ مگه

 که دلهره کمی با میشه، دیده تاخورده ایبرگه. کنممی باز نشونی و رد وجویجست به رو کوچیک یبسته داخل
 .کنممی بازش شده دلم روزهای این گواهی

 ...باریدمی شب آن که بارانی به قسم»
 مکن حوصلگی تنگ و ببار باران

 باشد نگذشته سر از اگر آب
 «رسید نخواهد نوح کشتی

 لنگرودی شمس محمد از شعر*
 این دوباره چرا چی؟ یعنی« ...باریدمی شب آن که بارانی به قسم»! چیه؟ منظورش. لرزهمی هامدست ناخودآگاه

 رو چیزی چه شعر این با دونه؟می بارونی شب اون و من از چی! کیه؟ آدم این! کرده؟ تکرار نامه اول رو جمله
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 پیدا کجا از دیگه عُظما عذاب این کشه،می عذاب هاستسال من روح خواد؟می جونم از چی! بفهمونه؟ خوادمی
 !شده

 بدنم گرفتن، رو وجودم یهمه تشویش و دلهره ترس،. بندممی رو هامچشم و میدم تکیه دستم دو به رو مپیشونی
 .سوزونهمی که شده آتیشی یشعله وجودم نیست، خودم دست. شده داغ

 من از رو تو مرگ انتقام خوادمی و عدالت چکش شده که کیه این! اومده؟ سرم به چی ببین تو، از بعد! کیاشا»
 «!درآورده؟ سر کجا از این. ندید کسی نبود، کسی شب اون... شاید یا! برادرم... تو... آره بگیره؟
*** 

 دارم،برمی رو گوشی حرص با. رفته اعصابم روی زنگش صدای بار چندین حالتابه. گیرممی دستم توی رو گوشی
 .پیچهمی گوشم توی کیانمهر شاکی صدای

 کی بود قرار! شده؟ نگرانت مبیچاره بابای چقدر دونیمی زدم؟ زنگ بار چند هست حواست! شلغم؟ رفتی کجا -
 ]...[ فرودگاه سالن توی نشستیم پوکید، مغزم اوف. داشته خیرٔ  تا هم کیاچهر پرواز! نکبت؟ بیاری تشریف

 :پرسهمی زنه،می موج صداش توی که کالفگی و تردید با و کنهمی سکوت ایلحظه نمیدم جوابی بینهمی وقتی
 !مرتیکه بگو چیزی بالیی ای،بله یه تو؟ ایزنده ببینم کن ها -
 .رسونممی رو خودم -
 روی رو صداش تمسخر با. شد کم ناگهانیش نگرانی میزان از کنممی حس عصبانیتش، عین در صدام شنیدن با

 :میده ادامه و اندازهمی سرش
 !بودی نکرده رو! بزنی حرف بلدی هم هنوز اِ -

 از درست که زنممی زنگ ماندانایی به راه بین. میدم مسیر تغییر فرودگاه سمتبه و کنممی قطع رو گوشی تأملبی
 سر از رو من طریقی یه به زدم زنگ که هربار و نذاشت عمارت توی رو پاش دیگه گلستانی پسر اون مرگ روز

! باشه من برای مرهمی بتونه وجودش شاید شرایط این توی که کنهنمی فکر خودش با ایذره! کرده باز خودش
 :پیچهمی گوشی انحنای توی ظریفش صدای! تونهمی حتماً نه، شاید

 !من آقای جانم -
 فرودگاه؟ بریم میای خانوم -
 چرا؟ فرودگاه -

 چون گرفته؛ فاصله جمع از کمی کنممی احساس. میگن تبریک و زننمی دست. میشه بلند هلهله و جیغ صدای
 .میشه کمتر و کم داره صدا

 !جمع حواس خانم گردنبرمی عسل ماه از دارن سانیا و کیاچهر -
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 رو صداشون که خودت گرفتارم، بدجور بخوای رو راستش اما باشم؛ اونجا داشتم دوست چقدر عزیزم! وای ای -
 .بیام تونمنمی که دونیمی. داریم مراسم شنوی،می

 :میگم پرحرص و کالفه
 نمیشه؟ تموم چرا اما عروسی؛ میگی داری روزه چند خانم نمیشه؟ تموم که ایهعروسی چه این -

 .میشه مهربون عجیبی طرزبه صداش
 !نره یادت بیای، فردا حتماً. بود مقدماتش این اصلیه، عروسی خود فرداشب عزیزم -

. کردن تعجب ماندانا رفتار از اما نمیگن؛ چیزی. کیانمهرم و بابا الیٔ  سو هاینگاه اسیر مدت این کنم؟ کارچی
 عمارت، برگشتم و کرد فوت گلستانی پسر که روزی از درست. گیرهمی ازم رو سراغش تردید با گاهی خانممریم
 .بیاد خوادنمی داریم، عمارت توی هم مهمونی سانیا و کیاچهر ورود مناسبت به که روز این توی حاال. نبود

 .گردونممی برت ساعتهیه من بیا، من با شما خانوم -
 .بینمشونمی عمارت میام بعداً من عزیزم -

 :غرممی و کنممی کنترل کمی رو خشمم. فرستممی بیرون شدت با رو نفسم
 داشتی مراسم هان؟ نکنه، نگاه هم سرشپشت و بره بذاره روزی چند شوهرش رضایت بدون زن میده معنی چه -

 .بفهم باشه، دور ازم روز چند از بیشتر نباید من زن! ماندانا؟ خبره چه... روز دو روز، یه. نداره عیبی
 .کنهمی سکوت و خورهمی جا ایلحظه برای

 بدم؟ گوش حرفات به باشم موظف که برام گرفتی عروسی ثانیاً ایم،صیغه ما رفته یادت اینکه مثل شما اوالً -
 حرف من با پررویی با هم حاال شده، زدنمزنگ هربار نصیب سرباال جواب و نیست روزه چند. لرزهمی فکم خشم از

 .زنهمی
 قانونی و شرعی تو ولی نه؛ یا بوده عروسی ندارم کاری من. خونه گردیبرمی میگم بهت دارم خوش زبون با -

 .زنمی
 :شنوممی گوشی پشت از رو پرحرصش تنفس صدای

 آقا، باشه هم حواست درضمن. مونممی جاهمین! نرم و برم کجا بگی بهم که نیستم تو اسیر من! محترم آقای نه -
 .میشه باطل دیگه ماه یه از کمتر مونصیغه

 ...اینکه مگه. کنه جدا من از رو تو تونهنمی هیچی مهلتش، اتمام نه صیغه، اون نه. خودمی مال زنمی، -
 :رسهمی گوشم به صداش مکث ایثانیه از بعد شده، مردد صداش

 چی؟ اینکه مگه -
 .کنممی جاجابه دستم توی رو گوشی
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 !بماند -
 .رسممی فرودگاه به که کشهنمی طولی. کنممی خالی گاز پدال روی رو کالفگیم و حرص و کنممی قطع رو گوشی

 دور از و گردونممی چشم سالن توی. افتممی راه خارجی هایپرواز فرودگاه طرفبه و میشم پیاده ماشین از
. دارن حضور صمیمیشون هایفامیل چندتا و سانیا یخاله و مادر. میرم طرفشونبه. میشم سانیا پدر یمتوجه

 هم ایچاره. کنممی وعلیکسالم شونهمه با خوب، العادهفوق حال به تظاهر با و نشونممی صورتم روی لبخندی
 کیانمهر از. کشهمی انتظار کنارش در بابا دست به تکیه با هم آرزو ایستاده، ایگوشه خانم مریم. ندارم تحمل جز

 فکر به ایذره ماندانا یخاله که عجیبه. کنممی حس رو ماندانا خالی جای به بابا متعجب نگاه اما نیست؛ خبری
 .نمیده نشون هم واکنشی هیچ و نیست نبودنش

 !بابا -
 جانم؟ -

 .کنهمی مرتب کمی رو سفیدش پیراهن ییقه هم بابا و گردونممی اطراف به کیانمهر، دنبال به رو سرم همچنان
 کجاست؟ کیانمهر -
 .رسنمی کی ببینه پرواز اطالعات رفته -

 :میگه گوشم نزدیک و شینهمی هاشلب روی آرومی لبخند. میشه متوجه بابا که میشه جوری مقیافه و درمیارم شاخ
 دیگه، جوونه ولی بپرسی؛ چیزی کسی از نیست نیازی و جلومونه پروازا اطالعات مانیتور گفتم بهش هم من -
 !پرواز اطالعات همون بره خواستمی زوربه

 جلو خنده با و میشه دیده دور از کیانمهر زمان همین در. خندممی و کنممی فراموش رو بدم حال ایلحظه برای
 .میاد

 خندید؟می ریزریز گیدمی چی پسری و پدر -
 :میگه و زنهمی اشاره مانیتور به اخم، کمی با و اندازهمی بهش نگاهی چشم یگوشه از کنه،می صاف رو سرش بابا
 .دادممی نشون رو پروازا اعالن مانتیور برادرت به داشتم -

 زمین به سانیا و کیاچهر پرواز. لرزهمی هاششونه اما اندازه؛می پایین رو سرش و میشه سرخ کیانمهر بار اولین برای
 جمع به گذاشتن، سرپشت رو خوبی روزهای معلومه که هاییصورت و خندون هاییچهره با دقایقی از بعد. شینهمی
 ـغلم*بـ محکم میاد، من طرفبه میشه، فارغ بقیه از وقتی کیاچهر. کننمی تازه دیدار همه با و میشن وارد ما

 :میگه گوشم در و کنهمی
 !روانی بود شده تنگ برات دلم -

*** 
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 و پوشهمی لباس جذاب و تیپخوش همیشه. نشسته صورتش روی ریشته کمی. کشید صورتش به دستی کالفه
 .نیست مستثنی قاعده این از هم امروز

 و رعنا قامت برای تونهنمی برادر یه دل گفته کی. میشم خیره برادرم قامت به زده، ریشه دلم ته که زیبایی حس با
 قلب قوت با که دلی و گرمه بودنش به که پشتی برای حضورش، برای بلندش، قد برای! بره غنج برادرش جذابیت

 .گیرهمی آروم هاشدادن
 در اما کنه؛می نگاهم زیرچشمی بار چند. کنهمی حس رو گاهمبیوگاه هاینگاه. آرومم من عصبیه، اون هرچقدر

 :پرسهمی رفته، باال ابروهایی با و نمیاره طاقت آخر
 !دراومده؟ چمن ریشام جایبه یا درآوردم سرم روی شاخ کنی؟می نگاه هی شده چت امروز -
 از باشم، گاهشتکیه خواممی امروز نداره خبر و کنهمی تعجب بیشتر رفتارم از. خندممی اضطرابش و کالفگی به

 .ذارمنمی منتظرش زیاد. دربیاد بالتکلیفی از کنم کاری و بذارم مایه جون
 به هم کمیه و شدی شبیه من به چقدر ببینم خواستممی. کردممی پیدا خودم از تصویری تو، یچهره توی داشتم -

 !باشی جذاب تونیمی چقدر که کردممی فکر این
 :میگه و میده تکون سری حرص با
 !منی جذابیت فکر به تو میرم، دست از دارم من -

 حیرت با و میشه متوجه هامشونه لرزیدن از. خندممی صدابی و کنممی مشت دهنم جلوی از رو آزادم دست
 :پرسهمی
 نگاه فکر برادرت، یروحیه و حال به کردن فکر جای شدی؟ جنی! الرحیمالرحمناهللبسم شده؟ چت امروز تو -

 !گیرامی
 برام رو آدرس و گذرهمی مدتی. میشه خیره جلوش به و میگه لبی زیر ایکشیده «زهرمار» که خندممی بیشتر
 .دوزممی هاشچشم به رو تیزم نگاه و میدم قورت رو مخنده. کشهمی پرصدایی آه هاشحرف ته. کنهمی زمزمه

 تا زندگیش اهللبسم ب از که میارمش حرف به جوری. بره در قسر ذارمنمی امروز. باش حرفی هر شنیدن یآماده -
 حرف ممکنه سروپابی معتاد یه از نکن؛ اعتماد حرفاش به. نخور رو چیزی غم .کنه تعریف نفسیه رو پایانش پ

 رو دندوناش خودم باشه الزم که جایی. بندازی راه دعوا بخوای و بشی غیرتی زد حرفی مبادا. نیاد بیرون درستی
 !کنممی خرد
 از! بمونه من العملعکس منتظر فقط و کنه اجراش ندارم امیدی من اما کنه؛می ییدٔ  تا رو هامحرف سر با صدابی

 .برممی باال نه عالمت به رو هامشونه ارادهبی و میشم کالفه خودم ذهنیت
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 وضعیت هاشونخونهصاحب پیداست سرووضعشون از که هاییخونه. رسیممی شهر پایین توی داغون ایکوچه به
 به و میشن ترباریک و تنگ هاکوچه ریممی جلوتر هرچی. شیممی کوچه بدترین وارد تقریباً. ندارن درستی مالی
 بیاره دوام تونهمی اینجا هایخونه از درصد چند بیاد، زلزله شهر این توی روزگاری اگه. شیممی نزدیک قدیمی بافت

 چون نه؛ مهندسی محاسبات طبق! میشن؟ تبدیل خاک از تلی به یا میارن دوام اصالً نکنه؟ سرپناهبی رو صاحبش و
 !بمونن وفادار صاحبشون به و کنن رحم هاخونه این خود که امیدوارم! ندارن خوبی زیرساخت و استقامت

 پیاده و کنممی متوقف رو ماشین کیانمهر هایاشاره با. رسهمی نظر به مخروبه شبیه بیشتر که رسیممی ایخونه به
 سروصدای از. زنهمی در به محکم و دارهبرمی کوچیکی سنگ کیانمهر و رسیممی خونه در به قدمهم. شیممی

 تعجب با ماشین، مدل و دارمارک هایلباس دیدن با و کشنمی سرک کنجکاوی با هاهمسایه از نفر چند ایجادشده،
 ضرب زمین روی پا با زنهمی در که همچنان و میشه کیانمهر حوصلگیبی تشدید باعث که میشن خیره ما به

 .گیرهمی
 حرص با کیانمهر. رسهمی گوش به خماره، زنهمی داد جاهمین از که حالشبی و دارخش صدای ایدقیقه چند از بعد

 :کنهمی زمزمه
 !کشیده چقدر نیست معلوم مردک -
 .ببازی رو خودت نباید کاره، اول هنور باش، آروم -
 :میگه مضطرب و کشهمی دست سرشپشت به
 !نیست خوش داستانا یهمه آخرِ -
 بشنوی ممکنه که حرفایی نگران پس کنی؛ حس رو خوشبختی طعم که میاد زندگی توی زمانی یه همیشه اما -

 .نده خرج به نگرانی نیفتاده اتفاق که چیزی برای و نباش
 به موزاییک روی پالستیکی دمپایی شدن کشیده صدای باالخره گذشت، قرن یه مثل برادرم برای که دقایقی از بعد

 شخمارشده هایچشم با و داد تکون سری کیانمهر دیدن با. کرد باز رو آلونکش یزهواردررفته در و رسید گوش
 :گفت

 خوای؟می ما جون از چی. مهندس تویی که هم باز -
 :داد ادامه کیانمهر به رو و زد خردکنیاعصاب پوزخند من، سرتاپای به نگاهی با
 بداقبالمونه؟ دوماد آق یا آوردی رو ترتبزرگ رفتی -
 که داره ماری نیش زبون فقط! تواناییش نه و بازوشه قدرت نه دفاعیش یوسیله تنها که درافتادیم منطقیبی آدم با

 :میده جواب برافروخته صورتی با و میشه خشمگین وضوح به کیانمهر. رفته باد به نکنه دقت اگه
 !نداره ربطی تو به -
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 ضعفت از بینن،نمی احترام از رو این وایستی جماعت این حرف پای اگه. نمیدم بهشون بیشتری زدن حرف یاجازه
 مقتدر و جدی. میشه باز بدی صدای با که میدم هل دست با رو در. میرن راه اعصابت روی سرهیه و کننمی حساب

 جیب به دست حاال و شدم شخونه وارد اجازهبی که منی به تعجب با. میشم وارد و زنممی کنار رو مردک بابا، مثل
. بندهمی رو در و میاد داخل آروم کیانمهر. میاد طرفمبه لحظاتی از بعد و میشه خیره کنم،می نگاهش کرده اخم و

 :میگه ایگرفته صدای با. خونممی ناتنی عموی هایچشم توی رو ترس ایلحظه برای
 اومدید؟ داخل و انداختید پایین رو سرتون یابو عین که خوایدمی جونم از چی -
 :میگم شمرده و کنممی مزهمزه ذهن توی رو حرفش نشسته خون به هاییچشم با
 .بکنه کیاراد بار درشت بتونه که کسی نزاییده مادر از هنوز -
 به رو مرد این بتونه چیزی خشونت جز دونممی بعید. چسبونممی دیوار به و گیرممی رو شیقه محکم دست یه با

 من کاریورزش و بزرگ هیکل برابر در وزنی،سبک خاطربه! بده ما به رو خوایممی که اطالعاتی و بیاره راه
 هاشچشم توی ترس نداره، مقاومت تاب فهمید و دید چنگالم اسیر رو خودش که وقتی. کنه مقاومت تونهنمی
 .پرسیدنه الٔ  سو وقت باخته؛ رو قافیه و کرده وحشت گرفته، جون

 عین! بگی وپیشپس یا دروغ رو شکلمه یع اگه حالت به وای. بپرسیم ازت الٔ  سو چندتا اومدیم مرتیکه، ببین -
 ما بخوای یا بزنه سرت به ایدیگه فکر اگه حالت به وای. کارش پی میره هرکس و میدی رو جوابمون آدم یبچه

 !کنی مرگ آرزوی بار هزار روزی که میارم سرت به بالیی بزنی، دور رو
 .هاستحرف این از پرروتر اما میدم؛ تشخیص شباخته نگاه و پریدهرنگ بین از رو هامحرف ثیرٔ  تا
 خدا برید نبود، این روزگارم که داشتم شانس اگه من دارید؟ کارچی مردهننه من به اصالً بپرسید، خوایدمی چی -

 .کنه حواله ایدیگه جای رو روزیتون
 دور از رو هامپنجه قاب تا میاره باال رو دستش. میده دست بهش خفگی حس میدم، فشارش دیوار به ترمحکم

 :میده جواب بریدهبریده و نمیشه موفق اما کنه؛ خالص گردنش
 کارچی خوایمی وقتاون اینجا، ریزنمی محل کل بزنم داد یه کن صبر هان؟ هستی، کی تو اصالً. کن ولم دِ -

 کنی؟
 .نشینهمی هاملب یگوشه صداداری پوزخند

. مردک بترسون رو دیگه یکی برو پس نشستی؛نمی ساکت االن تا برسه دادت به که داشتی رو کسی اگه تو -
 !بیفته؟ پس و کنه تب شنیدنش از خر هیچی، آدم که بیارم سرت بالیی اینکه یا میدی رو المٔ  سو جواب درست
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 سمتبه رو سرم. زنهنمی حرفی و کنهمی نگاهم زده بیرون هاشچشم الغر یحدقه پشت از که هاییچشم با
 به دستی کالفگی با کیانمهر. کنه شروع رو االتشٔ  سو فهمونممی بهش ایاشاره با و گردونمبرمی کیانمهر
 :میگه و ایستهمی کنارم و دارهبرمی ما سمتبه قدمی کشه،می موهاش

 چی و بوده چی دختر این زندگی توی بگو. بدی توضیح باید رو سیرتاپیازش از دونی،می ملیحه زندگی از هرچی -
 .گذشته
 به رو زردش هایدندون و خنده زیر زنهمی پقی. کشهمی نفس ترراحت و شده باز تنفسش راه. کنممی باز رو دستم

 .ذارهمی نمایش
 گردی؟می چی دنبال دیگه سری این. دادم جواب بهت پرسیدی اومدی هم دفعه اون شازده -

 هم اون میشه، باز چیز یه با فقط زبونشون هاآدم جوراین. گیرممی دست توی رو کالم یرشته کیانمهر از قبل
 ... .جزء نیست چیزی

 خوای؟می چقدر -
 :میگه پررویی با و زنهمی برق هاشچشم

 قیمتی چه هرچیزی نداره خبر. نیست بازار یمظنه جریان در زیاد دونیمی اما رسیده؛ ما به شازده این از هرچند -
 .کتابهحساب توی دستت خوب درعوضش تو اومد خوشم داره،

 .کشممی بیرون رو هاتراول و برممی فرو جیبم توی رو دستم
 بگی؟ کردن، سوار کلک و دروغ ایذره بدون و وکاستکمبی رو سیرتاپیاز از که خوایمی چقدر! رو حلقت ببند -

 بینه،نمی هامحرف توی سستی یا شوخی از رنگی وقتی. بشه مطمئن جدیتم از تا اندازهمی هامچشم به تیزی نگاه
 :میگه و میشه جدی

 دستت مظنه دونستیمی اگه بگم، بهت خواممی رو چی نداری خبر راستش. بیشتر جزئیات بیشتر، کرمت هرچی -
 !اومدمی

 :کنممی زمزمه کیدوارٔ  تا و ذارممی شلوارم جیب توی رو هامدست دارم،برمی جلو به قدمی
 بگو؟ پس -
 .پول اول نچ، -

. زنممی پوزخندی. کنهمی نگاه هامدست به عجیبی ذوق با. گردونممی هاشچشم جلوی رو اسکناس دسته چند
 !بوده کرده گیر موادش هایهزینه توی گویا
 به دستی. بشینیم حیاط توی شده پهن زیلوی روی که کرد تعارف ما به برگشت، اخالقش هاپول گرفتن از بعد
 :کرد زدن حرف به شروع من تشر با باالخره نشستن از بعد و کشید سفیدش پیراهن چرک ییقه
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 ولی نیست؛ قشنگ بزنم خواممی که حرفایی. باشه داشته باید رو شنیدنش طاقت اما دوماده؛ کدومتون دونمنمی -
. کرد ازدواج مادرش با برادرم که بود بچه ملیحه. کنم رو رو حقیقتا شدم مجبور داداشمون آق این کَرَم خاطربه

 کار خودش شد مجبور هم هابچه این مادر. نبود پایبند زندگیش به. جنبیدمی سروگوشش نبود؛ اهلی آدم زیاد برادرم
 از ترکثیف آدم هزارتا با. بود حدش از فراتر چیزی یه من برادر این بودن نااهل اما بده؛ رو تا دو این خرج و کنه

 و عوضی آدمای دوستاش یهمه. نداشت وجود کاریاشکثافت برای حدومرزی هیچ. داشت حشرونشر خودش
 توی و کردمی دعوتشون شخونه به سروصدابی شب هر. کردمی وآمدرفت باهاشون هم باز اما بودن؛ دروپیکریبی

 در و رفتمی اتاقا از یکی توی ترس از هم ملیحه مادر. بود راه به قمار و قلیون و منقل بساط شخونه پشتیحیاط
. نکنه کبود و سیاه رو هابچه این وبدنتن نبود روزی. بود قضایا این از فراتر نااهلیش من برادر اما کرد؛می قفل رو
 نزدیک معصوما طفل اون به کسی دادنمی اجازه و کردنمی ناموسیبی وقتهیچ یعنی نبود؛ غیرتبی هم باز اما

 زنگ. موند تنها ملیحه و رفتن بیرون خونه از دو هر. من برادر هم و ملیحه مادر هم کردن؛ غفلت روز یه اما. بشه
 و تنهاست خونه تو میگه طرفبه سادگی و بچگی سر از. کنه باز رو در میره هم ملیحه. درمیاد صدا به خونه در

 .نیست کسی
 وقتی... طفلک این به. کنهمی باز رو در لگد یه با بود، نمونده سرش توی مغزی داغون،ودرب و معتاد که هم مرده

 .بود نمونده سالم بدنش توی جایی دیگه اما کنه؛می فرار مرده رسهمی سر مادرش
 روی سیاهی یه مثل که دردی و کبود صورت از ترسیده. انداخت لرزه به رو جونم برادرم، بلند گفتن آخ صدای
 و کشهمی موهاش توی رو دستش سردرگم و حیرون. پرهمی جا از ناگهان که میرم سمتشبه شده، غمباد شچهره

 :زنهمی فریاد مردک به رو
 هان؟ اومده، کم پولت میگی؟ وپرتچرت چرا نگو، دروغ! لعنتی! لعنتی! لعنتی -

 کالمش توی درد و فهمممی رو حالش. گیرهمی درد نشسته وجودش به که داغی از قلبم. میگه فریاد با رو آخر هانِ
 غیرت رگ. شکسته داشت ملیحه از که تصویری. شده عوض دنیاش. ریخته هم به باورهاش تمام. کنممی حس رو

 ییقه بلندی فریاد با. شکسته صدابی برادرم یمردونه غرور. شده متورم گردنش هایرگ و کرده باد شمردونه
 :میگه و زنهمی داد اینشسته خون به چشمای با و گیرهمی رو ملیحه عموی

 ننگ تا بگو. نزدم آتیشت تا بگو. نکردم صادر رو دفنت جواز جاهمین تا بگو رو راستش مرتیکه، بگو رو راستش -
 .نزدم ـینه*سـ به رو تو کشتن
 .شده اسیر کیانمهر قدرتمند هایدست بین و پریده ناتنی عموی یچروکیده صورت از رنگ

 ترس از تونستنمی هامدت. شد داغون موقع اون از ملیح ولی نکن؛ یا کن باور خوایمی. میگم راست خدا به -
 پول بدبختی هزار با هامدت تا. بود شده پرخاشگر و عصبی. کشیدمی جیغ خوردمی بهش کسی دست. بزنه حرف
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 رسید، جایی به و خوند درس. شد بهتر حالش سال چند از بعد باالخره. بردنشمی روانپزشک پیش کردنمی جور
 خورده دستش کنار به دستت اشتباهی حتی حاال تا. کنه اعتماد مردا به تونهنمی هم هنوز اما شد؛ مهندس خانم
 کشه؟می جیغی چه ببینی

 و کشهمی صورتش به دستی. میره عقبعقب و میده هل رو عموئه واردیوانه و سردرگم. میره فرو فکر به کیانمهر
 :میگه وارزمزمه بلندبلند خودش با هادیوونه مثل

 رنگش شدممی نزدیک بهش هم شرکت توی و اتفاقی حتی اگه. بگیرم رو دستش نذاشت وقتهیچ آره، آره، -
 احترام اصولش به همیشه همین واسه نجابتشه؛ خاطربه کردممی فکر من. گرفتمی فاصله پرخاشگری با و پریدمی
 توی از خواستم گفتم بهت کیاراد؟ یادته. نگرفتم رو دستش هم بار یه دوستیمون سال هفت توی. ذاشتممی

 ...اما و خورد دستش به دستم اشتباهی بردارم، وسیله داشبورد
 عموئه طرفبه. زنهمی حرف خودش با همچنان و اندازهمی پایین رو سرش. ذارممی هاششونه روی رو دستم

 دست حرفی هیچ بدون. بوده راست هاشحرف یهمه ظاهربه که میشم مطمئن تهدید و زور با کنم،می حرکت
 مرد یه جلوی برادرم غرور و غیرت کوه این از بیشتر نباید. برممی ماشین طرفبه خودم با و گیرممی رو کیانمهر

 .بریزه فرو غریبه
. رفته فرو عجیبی شوک توی کیانمهر. بشم دور محل این از زودتر هرچه کنممی سعی. کنممی روشن رو ماشین

 تصورش توی ماجرا این ولی منطقیه؛. کنه هضم ماجرا این بتونه دونممی بعید کیانمهر! بود؟ مصیبتی چه دیگه این
 ازدواج پیشنهاد و داشت ضدونقیض رفتارهای قدراین همین واسه هم شاید! ملیحه این داشت ایزندگی عجب! نبود

 !کردنمی قبول رو کیانمهر
 گرفته، گر صورتش. کرده پیدا پریشونی ظاهر و شده خاکی مشکیش مخمل کت. گردونمبرمی طرفشبه رو سرم
 !بیاد سرش بالیی نکنه

 !داداشم! کیانمهر -
 ! رفته؟ فرو خودش توی طوریاین یهو چطور. عجیبه سکوتش. نمیده جوابی

. میشه گم کیانمهر یگُرگرفته درون و خشم کنار در من، گاهوبیگاه هاینگاه و گذرهمی سکوت به ایدقیقه چند
 . کرده پردردش سر گاهتکیه و گذاشته ماشین یشیشه روی رو دستش

 :میگه شده دورگه درد و غیرت زور از که صدایی با کیانمهر. رسیممی اصلی بلوار به
 .منتظرته عروسی زنت؛ پیش برو هم خودت. کن پیاده اینجا رو من -
 «!عروسی؟ برم پاشم حاال! بذارم تنهات ترسممی که داره غم جوری صدات»
 .بذارم تنهات نمیتونم -
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 :کشهمی فریاد استیصال و خشم با و درمیره کوره از ناگهان
 سال چند این تموم فهمیدی! خوای؟می من جون از چی دیگه، برو. بکنه تنهایی احساس زنت نذار برو. کیا برو -

 کور که کودنم آره،. کودنم من که گفتیمی راست! داری؟ احمقی برادر چه فهمیدی! کردم؟ زندگی هالو یه مثل
 از چی کن، ولم ها؟ ببینی، رو چی خوایمی دیگه حاال. خبره چه دورم نفهمیدم که ابلهم. ندیدم رو هیچی و بودم
 خوای؟می جونم

 :کشممی فریاد خودش از تبعیت به و کنممی کم رو سرعت
 !میگی؟ خودت واسه داری چی خبرته؟ چه! چته؟ هوی -

 :میگم و کنممی آروم رو لحنم. رفتم تند کنم فکر
 دشمنت کیانمهر، برادرتم من! خودم؟ خوشی پی برم و کنم ول حال این توی رو تو تونممی چطور المصب آخه -

 یاد و گذرونهمی خوش تنهایی داره من زن روزه چندین االن هم بعد. نه یا احمقی تو باشه مهم برام که نیستم
 .نداره احتیاجی من به هم امشب نیفتاده؛ شوهرش
 :زنهمی لب داغون و درمونده

 .کیا برو -
. بخشمنمی رو خودم وقتهیچ بیاد سرت بالیی و برم اگه. کنم رهات حال این توی تونمنمی من. نیست من کار»

 دیگه و برم اگه. داره رو وجودم شدن زیرورو حکم من برای گفتنتون آخ. عزیزترید هرکسی از من برای برادرا شما
 غفلت عمرم توی بار یه برم؟ تونممی چطور من آخه چی؟ بیاد سرت بالیی تنهایی از و رفتم اگه چی؟ برنگردی

 «.نه دیگه کردم،
 ماشین. میشه پیاده ماشین از و پرهمی جا از حرفی هیچ بدون. دارممی نگه رو ماشین سریع زنه،می در به مشت با
 متوجه خوامنمی که عمدبه ایفاصله با آهسته و آروم. میشم پیاده کردنش قفل از بعد و کنممی پارک درست رو

 .افتممی راه دنبالش بشه،
 و پیداست برادرم یمردونه یچهره از که دردی برای سوزهمی وجودم. شده خم تلخ حقیقت این بار زیر برادرم کمر
 .بدم انجام کاری براش تونمنمی من

 از و بکوبه زمین به برداشتن محکم هایقدم با رو دردش خوادمی انگار. زنهمی قدم سرعت با و وقفهبی مدتی
 .زنهمی فریاد رو دردهاش مظلومانه چه برادرم گیره؛می دلم. بگیره آروم دردهاش شدن لگد و کفش برخورد صدای
 فریاد رو دردهاش مظلومانه همیشه. بیشتر غضبش و خشم خوردن فرو قدرت و بود ترمظلوم ما یهمه از همیشه

 و کیاچهر تلخ هایگریه بابا، شکسته کمر دیدن از اما نداشت؛ زیادی وسالسن اینکه با مامان مرگ از بعد. زنهمی
 نشون اشک قطره چند با فقط گاهی رو دردش تموم و کرد سکوت فقط کودکیش یهمه با من، مفرط گیجی
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 توی رو هاشغم و کرد صبوری بیشتر همه از کیانمهر داد، نشون ما به روزگار که هاییتلخی همه تو. دادمی
 که برسه روزی اگه. نمیده بروز اما هست؛ تنش توی هاشزخم. شدهپنهون دردِ همهاین از ترسممی. ریخت خودش

 چی؟ بکنم کاری نتونم من و بشه فریاد نهایتبی دردهای این تموم جمع از
 :میدم جواب بزنه، هم بر رو کیانمهر خلوت صداش اینکه از قبل سریع خوره،می زنگ همراهم گوشی

 بله؟ -
 کردی؟ نگاه رو ساعت بیای؟ نبود قرار مگه کجایی؟ کیاراد -
 .بیام تونمنمی دارم، کار االن من -

 :پیچهمی گوشی توی رسیده، زدن جیغ یدرجه به که ظریفش صدای
 بیای، بشی بلند باید کیاراد. منه یدخترعمه عروسی روز یه فقط سال کل توی بیام؟ تونمنمی چی یعنی -

 فهمیدی؟
 :میگم و میدم فشار دستم توی رو گوشی حرص با
 !بیام؟ چطوری کردم، گیر. اومده پیش مشکلی میگم بهت دارم. نفهمیدم نه -

 :میگه شده قرمز بگم تونممی هم ندیده حتی که صورتی با و پیجهمی گوشی توی پرخشمش هاینفس
 بکنی؟ دل ازش ساعت سه-دو برای تونینمی که مشکلی چه مشکلی؟ چه -
 .چشم بگو بیام، تونمنمی میگم! کنی؟نمی درک رو من چرا تو دختر -
 :میده جواب رسه،می گوشم به صداش که پوزخندی با و تمسخر حالت به
 .بینینمی رو من دیگه نیومدی هیچی، که اومدی اگه امشب باشه یادت ولی آقاکیاراد؛ چشم باشه، -

 گیرممی رو زدنم فریاد جلوی ممکن حد تا. زنهمی تند نبضم و دوئهمی صورتم توی خون. لرزهمی هامچشم ناگهان
 :غرممی میشه ساییده هم به که هاییدندون زیر از و
 و داری نقشی چه رفته یادت. کردم رو مراعاتت زیاد هم جاشهمین تا !خودته؟ دست مگه کنی،می غلط تو -

 کجاست؟ تخونه
 عین و کن ثابت رو بودنت مرد جایگاه هستی خوبی مرد اگه هم تو. تو نه کنم،می تعیین خودم رو مخونه -

 .بیا اینجا خوب شوهرای
 .بلعممی رو هوا وجود تمام با و کنممی آزاد رو نفسم

 .تونمنمی میگم دارم که سومیه یدفعه این -
 !سالمتبه رو شما و خیربه رو ما نیای میگم، بهت دارم که آخریه یدفعه این و -
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 که مهربونی و حرارت و شور اون با دختری میشم؛ ماندانا رفتار تغییر همهاین از حیرون من و کنهمی قطع رو گوشی
 و نداره عشق از رنگی دیگه حاال تا کی از صداش! شده؟ طوریاین حاال تا کی از شناختممی سال چند این توی
 !نفهمیدم؟ من که کرد تغییر کی از! شده؟ سرد

 فریاد رو اسمم نفرت و خشم با طوراین که صدایی این. داده دست بهم عجیبی شوک ایستم،می حرکتبی سرجام
 !نبود من همیشگی عاشق ماندای صدای زد،

 هایچشم و درد نهایت از قرمز ایچهره با و گردونمبرمی رو سرم سریع شینه،می مشونه روی پشت از دستی
 :میگه که میشم روبهرو کیانمهر متعجب

 افتاده؟ اتفاقی. شد عوض حالِت و ایستادی یهو اما میای؛ سرمپشت داری دیدم شده؟ چی -
 خیابون سمتبه و زنممی پس مشونه روی از رو دستش. کنممی نگاهش نیست، خودم دست که عجیبی غیظ با

 بسته از قبل. شینممی عقب. ایستهمی پام جلوی ماشینی کنم،می بلند گرفتن تاکسی برای رو دستم. کنممی حرکت
 خیره صورتم راست رخنیم به الیٔ  سو نگاه همون با و کنهمی جا کنارم سرعتبه رو خودش کیانمهر در، شدن
 .میشه
 :زنممی لب و کنممی متصل هم به رو اصوات زوربه سردرگمم، و گیج. کنهمی تکرار رو الشٔ  سو دوباره

 .بود شده عوض خیلی -
 و سشوارکشیدن از بعد و گیرممی سریع دوش یه. رونممی عمارت طرفبه و شیممی سوار رسیم،می که ماشین به

 و داده پیامک ماندانا صبح که زنممی رو رنگیصورتی کراوات ایم،سرمه وشلوارکت همراه موهام، به دادنسامون
 .بزنم حتماً بود کرده سفارش

 روی که ایشادی و خنده با میشم نزدیک که ماندانا به. کنممی احوالپرسی آشناها با. رسممی عروسی محل به
 باشه متفاوت همهاین تونستمی کی از ماندانا! تغییر همهاین از کنممی تعجب و میشم مواجه بسته، نقش شچهره

 !کی؟ از! نیست؟ ساده و رنگیک دختر اون دیگه حاال تا کی از! نفهمیدم؟ من که بنشونه چهره به نقاب و
*** 

 طبیعیه کیانمهر حال. کننمی عبور هم کنار از و نگاه هم به بد، حال و تعجب با که میشم خیره کیانمهر و ملیحه به
 یزنونه هایحس اما نبره؛ بویی آگاهیش این از ملیحه تا کنهمی رو تالشش نهایت هرچند کنه، پیدا تغییر که

 و سکوت این از و شده پرشَروشور کیانمهر رفتار تغییر یمتوجه فهمممی. داده بهش خوبی قدرت هم ملیحه
. توپهمی و پرهمی ملیحه به کوچیکی یبهانه هر سر. شده بدخلق و صبرکم کیانمهر. ترسیده غیرارادیش غمگینی

 .شده لگدمال غرورش و برخورده غیرتش به نیست، خودش دست
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 و بود بدی شوک هرچند. مملیحه با برخوردهاش و کیانمهر یروحیه نگران گذاشتیم، شرکت به پا که صبح از امروز
 برای رو زندگیش زجرآور اتفاق این نخواسته که میدم حق ملیحه به من اما سنگینه؛ برام خیلی درکش و تحملش
 مثبتی پاسخ کیانمهر ازدواج درخواست به هرگز االن تا که حالمخوش موضوع این از بیشتر و کنه تعریف کیانمهر

 االن اما دادم؛می نشون بدی واکنش حتماً و بیارم طاقت تونستمنمی فهمیدم،می و بودن کرده ازدواج اگه. نداده
 .نداده بازیمون اینکه از آرومم و ترممنطقی
 .کنممی برقرار تماس منشی با و دارمبرمی رو گوشی

  مهندس؟ آقای بله -
 .اینجا بیان بگید انبار، مسئول مصطفوی، و پدرام مهندس به خانم، -

 مبل روی کنارم خواممی ازش و کنممی نگاهش. میشه داخل و گیرهمی ورود یاجازه پدرام بعد، یدقیقه چند
 .کنهمی نگاهم منتظر و کشهمی شچهارخونه پیراهن به دستی. بنشینه

. میشم روروبه کیفیتیبی و تفاوت با ما شدن اجرایی وقت و میشه کاریدست شرکت هاینقشه وقتیه چند پدرام، -
 بررسی کامل اول. نوشتم برات هم کردن ایجاد براش که رو ایراداتی میدم، بهت رو اخیر یپروژه سه هاینقشه

 که افتاده هانقشه برای اتفاقی چه بین این بفهمیم تحقیق با باید. میری مجریشون مهندسای سراغ بعد کنی،می
 .شده شرکت آبروی به خوردن لطمه و احمقانه هایفاجعه این باعث

 :میگه و بندهمی بود، شده باز تعجب از که رو دهنش
 .بدید توضیح بیشتر میشه شدم، گیج کمیه من -

 هم مصطفوی رفتنش از بعد. باشه محوله کارهای دنبال فقط امروز از میشه قرار و میدم بهش رو کامل توضیحات
 که شکی با و میشم خیره پلشت و چاق صورت به کنکاشگری نگاه با. شینهمی پدرام قبلی سرجای و میشه وارد
 :میگم بشه هویدا صورتم در ذارمنمی

 دو حقوق بشه، خیر به ختم قائله این وقتی تا بدی انجامشون درست اگه و میشه برابر دو کارات بعد به امروز از -
 .میدم بهت برابر

 .میشه باز بناگوش تا نیشش باشه، داشته ذوقش کردن پنهان توی تالشی اینکه بدون برابر، دو حقوق شنیدن با
 .منت یدیده به بفرمایید امر شما قربان؟ چیه ماجرا -
 .میدم قرار سرجاش و مرتب رو میزم روی هایبرگه و کنممی نگاهش جدیت با
 آخر تا و فرستیمی رو مورداعتمادت کامالً شخص یه یا خودت بفرستیم، مصالح شد قرار که هرجایی فردا از -

 لحظه همون شده کنترل محصوالت و بشه انجام کیفیت کنترل باید سیمان بسته یه حتی از استفاده برای پروژه
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 هم تریمهم مورد یه. هستید مسئولش شماها بده رخ که اشتباهی هر. بشن گرفته کار به توننمی ییدٔ  تا از بعد
 .بدی انجامش خودت باید فقط که هست
 :کنهمی زمزمه نتیجهبی و کنهمی برانداز دقت با رو صورتم جوابی، کردن پیدا دنبال به. کنهمی نگاهم تردید با کمی

 قربان؟ چی -
 باکیفیت، مصالح چطور و کِی ببین بگرد. نوشتم برگه این توی رو توضیحاتش و اسم که ایپروژه دو سر بری باید -
 شرکت انبارای از اولدست جنسای بفهمه کسی اینکه بدون چطور و شدن عوض بنجول و دوم دست مصالح با

 !شده عوض دومادست با جاشون چطور اینکه حتی یا رفتن کجا به و شدن خارج
 :میده جواب و گردونهمی حدقه توی حیرت با رو هاشچشم

 کنید؟می شوخی افتاده؟ اتفاقات این چطوری کی؟ -
 .میشه خارج اتاق از و بلند جاش از شدهشیرفهم. میدم توضیح براش و بندممی رو دهانش ایغرهچشم با

 همهاین تونست چطور ماندانا. شده تموم وقته خیلی هم کاری ساعت و شده تاریک هوا. گرفته رو وجودم خستگی
 عمارت به پا دیگه و شده فراری زنم که کردم کاری من کننمی فکر همه االن حتماً! گرده؟برنمی چرا و کنه تغییر
 اصل در. برگشتم سریع و پرسیدمن چیزی بودم، رفتارهاش از گیج و عصبی قدری به که هم عروسی شب! ذارهنمی

 با و عاشقانه قدراون که دختری. بپرسم سؤال و کنم صبر «نمیام» گفت هم باز اینکه از بعد نذاشت غرورم
 و شده دور من از روزها این چرا! کنه؟ برخورد متفاوت قدراین تونست چطور کرد،می برخورد من با زیبا هایحس

 !گیره؟می فاصله بیشتر هرلحظه
 رو مشکیم گردیقه بلوز آستین. میدم ماساژ رو پیشونیم و کشممی سرم به دستی. جوابهبی هایسؤال از پر ذهنم
. ندارم گرفتن آرامش برای مأمنی اما میشه؛ تراضافه هامشونه روی بار و مشکالت به داره روز هر. میارم پایین
. میشه بلند گوشیم زنگ صدای. میدم تکیه صندلی به رو سرم آرامش، ایلحظه دنبال به و بندممی رو هامچشم
 :میدم جواب و زنممی رو سبزرنگ یدکمه

 مهردادیان؟ مهندس آقای -
 .آشناست صداش دیگه؟ کیه این

 .هستم خودم بله، -
 .گلستانی جوون مرگ یپرونده مسئول هستم؛ احمدی سروان من -

 :کنممی زمزمه حوصلهبی و کشممی مپیشونی به دستی. بودم کرده فراموش رو این
 .خدمتم در. بفرمایید بله، -
 .بزنیم حرف باهاتون باید. بیارید تشریف اداره به برادرتون با همراه وقت اول صبح فردا -
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 شده؟ چی باز! عجب
 مورد؟ چه در -
 .کنممی عرض خدمتتون حضوراً -

 این تا چی برای پرونده این دونمنمی. کنممی خداحافظی. ذارهنمی باقی کردن اعتراض برای جایی قاطعش، لحن
 حسابی هم جاهمین تا ما شرکت. ببریم در به سالم جون بتونیم چقدر ماجرا این از نیست معلوم. کرده پیدا کش حد

 .گرفتاره
 تعجب کمی با و میشه وارد بزرگ یبسته یه با منشی کنم؛می نگاه در به و میام در فکر از خوره،می در به ایتقه
 :میگه خونممی نگاهش از که
 برسد» نوشته هم روش. فرستاده شما برای رو ونشوننامبی یبسته این ناشناس، پیک یه هم باز مهندس، آقای -
 «کیاراد مهندس دست به

 هابسته داره؟برنمی من سر از دست چرا دیگه این فرستاده؟ چی دیگه دفعه این. گیرممی رو بسته و کنممی تشکر
 !شده استخدام کجا از نیست معلوم هم پیک و میشه فرستاده نشونی و نام هیچبی بار هر
 توش چی نیست معلوم چون کنم؛ بازش باید اما بشه؛ درگیر روحم این از بیشتر و کنم باز رو بسته خوادنمی دلم

 .شده گذاشته
 هم باز. کنهمی جلب رو توجهم اینامه هاپوشال الیالبه! رنگیه هایپوشال از پر توش. کنممی باز رو جعبه در آروم
 .کنممی بازش و برممی نامه طرفبه رو هامدست. فرستاده نامه

 !باریدمی شب آن در که بارانی به قسم»
 ولنگار باد وکمانکوکبی تارهای

 ببار آهنگبی گو را باران
 قراربی یآبگینه در واژگونه تصویری جهان از غبارآلوده

 ببار مقصودبی گو را باران
 فرار در حباب هزار صد صدایبی لبخند
 «ببار ریشخند به گو را باران

 شاملو احمد از شعر* 
 کسی نداره امکان! نداره امکان کنه؟ ثابت من به خوادمی رو چی آدم این! قبلیه مضمون همون با هم باز شعر

 !باشه فهمیده چیزی
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 جعبه داخل از چوبی کوچیک یجعبه ناگهان. کنممی پرتاب دیوار طرفبه محکم و دارمبرمی خشم با رو جعبه
 یجعبه طرفبه شده سست هاییقدم با باشه؟ تونهمی چی دیگه این. افتهمی بیرون به بدی صدای با شکسته،

 از رو شدهشکسته چوبی در. شینممی زمین روی. شده خشک دهنم آب و دارم بدی حس. کنممی حرکت چوبی
 شب اون هرچی من ممکنه؟ چطور آخه! بیارن؟ سرم خوانمی بالیی چه خدایا،. زنممی کنار و دارمبرمی روش
 توی! ساعت این. نداره امکان این نه. لرزهمی درون از وجودم و میشه باز ممکن حد آخرین تا هامچشم. نبود گشتم

 آورده؟ کجا از! کنه؟می کارچی جعبه این
 .افتاد کیاشا دستِ از که ساعتی همون گشتم،می دنبالش هامدت تا که ساعتیه همون این

 رهام چرا کیاشا». میشه درد سراسر وجودم. کوبهمی مـینه*سـ یدیواره به رو خودش زیادی سروصدای با قلبم
 این یفرستنده دست به چطور این. زنهمی یخ هامرگ توی خون« !هان؟ بکشم، نفس ذارینمی چرا! کنی؟نمی
 .باریدمی بارون هم شب اون. بود سردی شب هم شب اون راستی،. بودم گشته دنبالش رو جاهمه من رسیده؟ جعبه
. گیرممی ـوش*آغـ توی رو سرم هامدست دو با. شینممی زمین روی کامالً اختیار،بی و افتهمی شماره به نفسم

 سرم محکم. میشه اکو مغزم توی صداها همون دوباره« ...کیاشا... ترسممی من.... من با بیا... میاد باورن... کیاشا»
 :زنممی داد ارادهبی. کنممی بیشتر رو فشار. نمیشه کم دردم از. میدم فشار رو
 !کیاشا تو به لعنت. بردار سرم از دست! لعنتی! لعنتی. نه -
 درب سریع. ترسهمی شکسته، درهم من دیدن با و ایستهمی در جلوی سراسیمه کیانمهر. میشه باز شدت با اتاق در
 .بندهمی منشی کنجکاو هاینگاه جلوی رو
 .پیچیده ترطرف اون خونه تاهفت تا صدات! زنی؟می داد چرا شده؟ چی کیاراد -
 :میگم وارزمزمه گوشش کنار و میرم جلو. میشم بلند زمین روی از
  دونی؟می تو! نه؟ دونیمی. کنه مدیوونه خوادمی. کنه نابود رو من خوادمی اون کیانمهر -
 زنی؟می حرف داری چی از ؟ ؟چرا کی -

 .بینهمی رو نامه و میشه بلند جا از. دارهبرمی رو ساعت. میشه جعبه یمتوجه تازه گردونه،می اتاق دور رو سرش
 چت تو. نمیگه خاصی چیز که هم نامه این اما بود؟ اومده تازه که اوایلی اون یادته! قدیمیه خیلی که ساعت این -

  بریزه؟ هم به و کنه نابود رو تو طوریاین ساعت یه و نامه چندتا با تونهمی نفر یه چرا چیه؟ ماجرا کیاراد؟ شده
. میده تکونش هامچشم جلوی و میاد جلوتر بره،می پایین و باال دستش توی رو ساعت. گیرهمی تردید رنگ نگاهش

 :غرهمی ظن به آغشته صدایی با و عصبی کنه،می تغییر نگاهش رنگ
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 تا کی از. ریزهمی هم به حد این در رو تو حال که هاستنامه این پشت اتفاقی ندارم شک چیه؟ نامه این ماجرای -
 بدونم؟ نباید من حتی که شده چی. بودم همراهت لحظات یهمه توی که منی! شدم؟ غریبه قدراین من حاال

 داره؟ اون به ربطی چه آوردی؟ حرفات بین رو کیاشا اسم چرا ماجراست؟ این پشت چی. کیاراد بگو رو راستش
 :میگم قدرتم آخرین با شدم، خیره رومروبه به کهدرحالی و میدن انعکاس رو صدام زوربه صوتیم تارهای

 .میشه تموم داستان این روزی یه باالخره -
 روز؟ کدوم چی؟ -

 بدون. گیرممی دست به کیف همراه رو اون و میرم کتم طرفبه میشم، بلند جا از. نمیدم زدن حرف مجال بهش
 .کشممی سرمپشت مدتی تا رو نگاهش و کنممی عبور کیانمهر حیرون و متعجب هایچشم جلوی از حرفی هیچ

 و ترسممی رسیدنش از هاستسال که روزی. منه مرگ روز بشه تموم داستان این که روزی دونی،نمی کیانمهر»
 «.فهمیمی تو و میشه معلوم چیزهمه که روزی. دارم وحشت

*** 
 وارد کیانمهر همراه به و کنم می باز رو در پیچه،می گوشم توی بفرمایید صدای. زنممی اتاق در به تقه چند
 همون روی که کنهمی دعوت ما از. دیممی دست باهم و کنهمی سالم میشه، بلند جا از ما ورود با. شیممی

 .بشینیم نشستیم قبلی یدفعه که هاییصندلی
 قرار مطمئنم که زد حرف جوری هم دیروز. رسهنمی مشامم به خوبی بوی. گیریممی قرار هاصندلی روی تشکر با

 هم به رو هاشدست. نمیاره دووم زیاد اما میشه؛ برقرار سکوت ایلحظه چند. بده بهمون خوبی خبر االن نیست
 :کنهمی زدن حرف به شروع و ذارهمی میز روی زنه،می گره

 و مسائل سری یه کردن بازگو اینجا، به شما یدوباره احضار از غرض. مهردادیان آقایون اومدید خوش خیلی -
 .کنید همکاری ما با صداقت و دقت نهایت با لطفاً. شماست از الٔ  سو چندتا پرسیدن

 رو حواسم. ناجاست هایسروان نشان توخالی، یستاره چهار اندازم؛می دوشش روی هایدرجه به نگاهی ارادهبی
 :میگم دادن پاسخ قصد به و کنممی جمع

 .ذاریممی شما اختیار در رو بدونیم که هرچیزی ما. بفرمایید شما -
 گرفتن نفس از بعد احمدی سروان. گوینده تا بود شنونده بیشتر باید مواقع جوراین میگه همیشه بابا. کنممی سکوت

 به موشکافانه ذاره،می شچونه زیر رو دستش. میره فرو کاریش جدیت قالب توی ما، دوی هر به ایدوباره نگاه و
 :میگه و زنهمی زل نگاهم

 یبچه ظاهربه نداشتید، گلستانی پسر همون یا محمد از زیادی شناخت گفتید شما مهردادیان، آقایون. خبخیله -
 درسته؟ نداشته، وجود اشرفتار در هم مشکلی و بوده سالمی
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 .طورههمین بله، -
 ان؟شده بررسی کیفی کنترل نظر از و بودن سالم و جدید محافظ، طنابای بودید گفته -

 چند برای کار همین با انگار. کنممی مرتب تردید با رو مخملم ایسرمه کت. شینهمی دلم توی تردید ایلحظه
 :بشه گفته هاحقیقت بهتره همیشه. میشه بیشتر تمرکزم ایلحظه

 .بودن باکیفیت و سالم طنابا کردیم، بررسی که روزی آخرین تا. درسته بله، -
 گره هم به میز روی خودش، جلوی و دارهبرمی شچونه زیر از رو دستش. کنهمی نگاه مچهره هایحالت به دقت با

 .زنهمی
 نشون ما به جواب. فرستادیم کارشناسا برای نظرمون، مورد کیفی و کمی کنترل و بیشتر بررسی برای رو طنابا ما -

 کرده درگیر رو ما ذهن که مهمی ینکته اما بودن؛ دارا رو الزم استاندارد طنابا و بوده صحیح شما هایگفته که داد
 ...که بوده این کردیم، بازداشت رو محمد همکارای از چندتا خاطرشبه و

 صورتمون حالت از خوادمی انگار میشه، خیره ما یچهره به کنکاشگرانه و زیاد دقت با و کنهمی سکوت ایلحظه
 :میده ادامه ببره، رازی به پی
 .بود شده دستکاری محمد طناب -

 :پرسممی مونده باز حیرت از که دهانی با و زده بهت
 !چی؟ یعنی -
 مقدار و اندازه برش، نوع. شدن محمد ایمنی طناب مختلف قسمتای در خراش چند وجود متوجه ما کارشناسای -

. داده خراش چاقو، مثل تیزنوک شیء یه یوسیله به رو طناب قبلی نیت با و عمد به نفر یه که میده نشون بریدگی
 .شده ییدٔ  تا ماجرا این بودن قتل یفرضیه رو این از
 و ستزدهبهت من مثل هم کیانمهر کنه؟نمی هم رها و گرفته رو دامنمون که مصیبتیه چه این! من خدای آه

 فهمیدن عمیق درد از هنوز برادرم. دوزهمی سروان یا من به گاهی رو شترسیده حدودی تا و نگران هایچشم
 چه دونمنمی. کنهمی بدتر برابر چند رو حالش ماجرا این حاال و ستشوکه هم هنوز. نیومده بیرون ملیحه ماجرای
. گیرهمی رو دامنمون شکلی به بار هر و دربرگرفته رو هامهردادیان زندگی کل من، وجود نحسی که افتاده اتفاقی
 :پرسممی و کنممی صدا تولید به وادار رو صوتیم تارهای سختیبه و آهسته

 سروان؟ جناب میشه چی حاال -
 :کنهمی زمزمه و کشهمی ریششته به دستی
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 ما. باشید دسترس در و نشید خارج شهر از مدتی برای کنید سعی. بدید انجام ما با رو الزم همکاریای باید شما -
 هرچه نباشید، نگران. کردیم چک هم رو بسته مدار دوربینای. داریم اختیار در رو حادثه روز کارگرای لیست و اسامی
 . بشه دستگیر قاتل و بشه باز پرونده هایگره تا کنیممی تالش زودتر

 .کنممی بازی مچیم ساعت با دارم، کردنش پنهان توی سعی که استرسی با
 شدید؟ مظنون کسی به حالتابه -
 افراد تموم همکاری به تحقیق برای ما وقت، چند تا. کنم صحبت موضوع همین یدرباره خواستممی اتفاقاً -

 بازگو ما برای آوردید دست به حادثه روز درمورد اطالعاتی هر و کنید همکاری ما با. داریم احتیاج شما یپروژه
 حال در و کردیم صادر داشتن حضور حادثه یلحظه توی که رو کارگرایی از نفر سه بازداشت فرمان ما. کنید

 که رو حرفایی درضمن. بگید ما به دونیدمی ازشون هرچی ذارم،می اختیارتون در رو اسامیشون. هستیم بازجویی
 .نکنید تعریف کسی برای شد گفته امروز

 نگاه کیانمهر درهم یچهره به. کنیممی حرکت خروجی در طرفبه و شیممی بلند جا از «حتماً چشم» گفتن با
 :میگه و میشه مخیره نگاه یمتوجه. کنممی
 میشه؟ چی حاال شد؟ پیدا کجا از دیگه مصیبت این -
 .بگردن اصلی قاتل دنبال باید که فعالً نباش، نگران -
 .نباشه اخیر کاریایخراب به ربطبی شاید اتفاق این میگه وجودم توی حسی یه
 .تمومه کارمون بپیچه شهر توی که همین چی؟ بفهمن قراردادامون طرفای اگه اعتبارمون؟ شرکتمون، -

 متوجه همه تقریباً هرچند. بپیچه حرفش و بفهمن مردم کافیه. جاستهمین ماجراش قسمت بدترین. میگه راست
 .شدن

 .نداره ما اعتبار و کار کیفیت به ربطی اتفاق این نباش؛ ناامید قدراین -
 :کنهمی زمزمه و فرستهمی بیرون صدا با رو آهش کشه،می عمیقی نفس

 !اصالً کیاراد، نیست خوب اصالً حالم -
 کنار. کنممی حرکت سرشپشت آهسته و آروم. کنهمی حرکت خروجی در طرفبه و میشه جدا من از سرعت با

 . درهاست بازشدن منتظر و منه دست سوییچ ایستاده، ماشین
*** 
 عمارت طرفبه نینهٔ  طما با. کنه باز برام رو در خانماعظم تا کشهمی طول ایثانیه چند. میدم فشار رو در زنگ

 . کنممی حرکت جمشیدخان بزرگ
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 کوتاه رو سالمش. میاد استقبالم به خانماعظم خود و میشه باز سرعتبه در زدن زنگ از قبل رسم،می اصلی در به
 .کنممی حرکت ماندانا اتاق طرفبه نشسته، صورتم به ناخودآگاه که هاییاخم با و میدم جواب

 که هاییچشم با و میشه هول من دیدن با. کرده باز رو تاپشلپ و نشسته تخت روی. کنممی باز مکث بدون رو در
 .کنهمی نگاهم شده گرد تعجب از

 آزادانه صورتش دور رو موهاش و میده نشون برابر چند رو اندامش زیبایی که پوشیده داریآستین گلیگل پیراهن
 .من زیبای عروس این کرده؛ رها

 کنم روشن طوری رو تکلیفش باید. وقتشه االن. ایستممی مقابلش خورده گره هم در شدتبه حاال که ابروهایی با
 جلوی که نیومده در اولیه شوک از هنوز. کنممی نگاهش سکوت و خشم با لحظه چند. بیاد دستش کار حساب که

 نگاه صورتش به تیز نگاهی با و ذارممی شلوارم جیب توی رو هامدست. دارمبرمی جلو به قدمی نگرانش، هایچشم
 .کنممی
 زن یه دونیمی شنیدی؟ همدلی و همراهی یدرباره چیزی اومده؟ کجا از و چیه واژه این مفهوم دونیمی! همسر -
 سخته االن و کردی عادت مجردیت زندگی به سختته، گفتم کردم، صبر االن تا داره؟ وظایفی چه شوهرش قبال در

 چند نذاشتی، عمارت توی رو پات که ستهفته چند. گذروندی حد از دیگه تو اما دربیای؛ وضعیت اون از بخوای
 .داری وظایفی چه نیست حواست و خوشیاتی سرگرم که روزه
 و میدن زدگیبهت به رو خودشون جای قرمز هاییرگه کمکم. درنیومده من ناگهانی حضور شوک و گیجی از هنوز
 .کنهمی برانداز رو قامتم و کشهمی سر عصیانگرش نگاه از خشم

 کجا حاال تا خودت تو اصالً کنی؟می طلب رو چی اینجا اومدی کردی؟ پاره افسار کجا مهردادیان، جناب یواش -
 بودی؟

 پوزخندی زد؟می حرف مالیمت با همیشه که نیست دبیٔ  مو دختر همون این! کردی؟ پاره افسار گفت گفت؟ چی
 :میده ادامه تمسخر با و اندازهمی متعجبم نگاه به
 !شوهر ظاهر به -

 به ابروهام چرا؟ تغییر همهاین. کردم رهات خودت حال به روز چند فقط سر،خیره یدختره! برخورده؟ طرز چه این
 :میره باال غیرارادی صدام و میشم سرخ خشم از خوره،می گره هم
 چی بگو چیه؟ دردت. شدی تفاوتبی و سرد قدراین چرا تو اینه مهم بودم، قبرستونی کدوم من نیست این مهم -

 طلبکاری؟ قدراین هم حاال و نیستی روزه چند که شده
 فریاد درآورده لرزه به رو جمشید عمارت هایستون کنممی حس که صدایی همون با و مکث بدون و کشممی داد
 :کشممی
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 همهاین من، حرفای جواب. گردونممی برت باز خودم بیا گفتم برگرد، گفتم و زدم زنگ همهاین! توام با هان؟ -
 توئه؟ گستاخی همهاین تفاوتیه؟بی

 دوزه،می هامچشم به رو نگاهش گستاخانه. بره رو از خوادنمی و کنهمی مقاومت اما ترسیده؛. لرزهمی هاشچشم
 خشم از که هایینفس. کنممی حس صورتم روی رو هاشنفس. زنهمی زل نگاهم به و میاد جلوتر قدم چند

 .شده بریدهبریده
 .بزنم حرف تو چون موجودی با دونمنمی صالح هم حاال. باشه چی تو جواب که کنممی تعیین من -

 !نمیشه؟ سرت حرمت و شدی حدومرزبی حد این تا کی از! وقیح ای
 همهاین هفته چند عرض در که داشتی کم چی بگو شدی؟ پررو قدراین که گذاشتم کم برات چی! رو دهنت ببند -

 کردی؟ تغییر
. داره داشتنشون نگه توی سعی عجیب اما خونم؛می نگاهش عمق توی رو اشک. میشه سرخ صورتش ناگهان

 ...که داره سبزی سر هنوز سرخش، زبون برخالف
 .نمیاد خوشم ازت. نداره ربطی تو به -

 خوشش من از. بودم ندیده ماندانا توی رو خشمگینی یچهره و لحن همچین حالتابه. ریزهمی فرو درونم چیزی
 هایحرف همهاون بعد چطور؟ بزنه؟ حرفی همچین تونهمی چطور رسید؟ نتیجه این به روز چند همین توی! نمیاد

 ماندانای که شده چی. پیداست عصبیش نگاه کنج از نفرت هایرگه... رفتار این گفت،می بهم که ایعاشقانه
 مسیر از زندگیم کی! رفتم؟ اشتباه رو راه کجای من! کنه؟می برخورد بد من با حد این تا من صبور و مهربون
 نوک و مونهنمی باقی ایفاصله که جوری کنم،می نزدیک صورتش به رو سرم! نفهمیدم؟ من که مونده جا خودش

 بند زبونش و میشه خیره حرکتم این به ترس با. میدم هلش عقب به دست با و کنهمی برخورد هم به دماغمون
 :کنممی زمزمه بریده و محکم. میاد

 به لیلی زیاد مدت این. گردیبرمی من با االن همین کن، جمع رو وسایلت. منی زن تو نخوای چه بخوای، چه -
 .داری ارتباطی چه من به و هستی کی رفته یادت. شدی هوایی گذاشتم الالت
 جلوتر. میشه خیره هامچشم به پیداست، ازش ایگستاخانه سردی که هاییچشم با و زنهمی تریمحکم پوزخند

 :میگه و کنهمی متوقف صورتم متریسانتی چند یفاصله به رو صورتش میاد،
 .ببری اینجا از رو من تونینمی بیفتی، هم وپامدست به و بکشی هم رو خودت -

 عقب به قدمی ترس از. میرم جلو. ستبرتر مـینه*سـ و میشه مشت هامدست خشم از. میشه بلند مکله از دود
 خوب ماندانا و بارهمی هامچشم از خون. زنممی زل هاشچشم به. کنهمی برخورد آرایشش میز به و دارهبرمی

. گیرممی محکم رو دستش مچ. رسیدنه صد به یلحظه االن و ستلحظه چند فقط من صد تا صفر ینقطه دونهمی
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 چنگال اما کنه؛می تقال. ترسیده و شده قرمز شچهره. کنه باز رو مشتم دستی دو کنهمی سعی و میشه خم درد از
 با. شنتیجهبی تقالهای این از کنممی کیف. هاستحرف این از ترمحکم اومده، زندگیش دنبال که مردی من،

 رو ماندانا حرکت، یه با و کنممی قفل دستم توی رو دستش ترمحکم کنم،می نگاه صورتش به ظاهری آرامش
 کنترلش دست همون با افتادنش، قبل اما خوره؛می سکندری نداشت، رو انتظارش چون. کشممی در سمتبه

 با مقابله قدرت اما بشه؛ رها کنهمی تالش و زنهمی جیغ. میشه کشیده همراهم ترسیده، ایدختربچه عین. کنممی
 کمک درخواست توان من، مغرور یماندانا که مستخدمینی متعجب هاینگاه و ماندانا هایجیغ بین. نداره رو من

. بدوه همراهم مجبوره و نداره رو من یمردونه هایقدم با برابری قدرت. زنممی بیرون عمارت از نداره، رو ازشون
 رو پام توان، تموم با و زنممی رو مرکزی قفل. ستفایدهبی کشهمی فریاد چقدر هر. کنممی ماشینش سوار زوربه

 رو تالش ماندانا. رونممی خودمون عمارت طرفبه. میشه کنده جا از بدی صدای با ماشین. میدم فشار گاز روی
 کنه، اصرار بیشتر هرچی و ندارم اومدن کوتاه قصد من بدونه که داره شناخت من از قدراون و بینهمی فایدهبی

 .میشه تروخیم خودش اوضاع
 داخل به شدید، تقالهای وجود با دوباره و میرم سمتشبه کنم،می پارک حیاط وسط رو ماشین. رسیممی عمارت به

 جلوی خانممریم. میان بیرون هاشوناتاق از سانیا و کیانمهر هاش،جیغ و سروصدا از. کشونمشمی عمارت
 . نیستن عمارت اهل یبقیه گویا خوشبختانه. ایستاده آشپزخونه

 اینا که فهمهمی کی. میدم ادامه حرکتم به توجه،بی من اما کنن؛می نگاهمون شوکه و باز هایدهن با همه
 :کشممی داد که میان جلوتر کیانمهر و سانیا. ریممی باال هاپله از! زندگیشه داشتن نگه برای عاشق مرد یه تقالهای

 .نکنید دخالت شماها -
 وارد که آخر یلحظه تا و میشن خشک خودشون جای سر انداخته، لرزه به رو عمارت چهارستون که بلندم فریاد با

 .لرزهمی ماندانا هایچشم. کنممی قفل رو اتاق در. کننمی نگاهمون شیممی اتاق
 خودم یخونه از رو من که هرته شهر کردی فکر. درمیاره رو پدرت بفهمه بابام! هان؟ کنی،می غلطی چه داری -

 !دزدی؟می
 :میگم و زنممی صداداری پوزخند

 وقتاون! میشه محسوب جرم زندگیم به خودم شرعی و قانونی زن آوردن دونستمنمی! جرمه پس! طوراین که -
 و تمرد این نمیدی، گوش حرفم به هاستمدت نمیشه؟ محسوب جرم این چی؟ شوهر از تو* تمکین عدم این

 نمیشه؟ محسوب شوهر از سرپیچی
 :میگه تریآروم صدای با و گیرهمی تردید رنگ نگاهش

 !نامردی خیلی تو -
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 !وجدان؟بی توی یا منم نامرد -
 من با داره زن این. بزنم دید رو تراششخوش صورت دوباره تا کنممی پیدا مهلتی. میشه فکر در غرق. نمیده جواب

 !بیاره؟ روزم به چی قراره! کنه؟می کارچی
 همهاون بعد. مونهمی حرکتبی و میشه خشک. ـوسم*بـ می رو پیشونیش کنه،می باز حرف برای رو دهنش تا

 .میره عقب سریع و کنهمی نگاهم زدهبهت. نداشت رو رفتار این انتظار خشونت
 !بزنی دست من به نداری حق تو -
 بزنم؟ دست عقدیم زن به تونمنمی کی از -

 .کنه فرار جرم یصحنه از بخواد که مجرمی مثل درست ایسته؛می راحتی هایمبل کنار و میره ترعقب
 بکنی؟ خوایمی کارچی وقتاون میشه، باطل مونصیغه که دیگه وقته چند -

 :میشم نزدیک طرفشبه و زنممی گره هم به رو هامدست
 .کنممی عقدت دوباره -
 !ببین حاال. نیست قانونبی دنیا کنممی حالیت. ذارمنمی دیگه سری این! کردی غلط -
 :زنممی لب و میشم خیره هاشچشم توی. خورهمی حرص و میشه ترجری. خندممی دادن جواب برای تالشش به
 .بده ادامه تالشت به -
 .کنم ازدواج دوباره تو با من اگه عمراً -

 قفلش و میرم بیرون در از العملیعکس هر دادن نشون از قبل. میشه خیره دستم به هاشچشم. دارمبرمی رو کلید
 :زنهمی جیغ. کنممی
 !کشتتمی میاد بابام. کنی قفل من روی رو در نداری حق تو -
 هم زیاد باش، خوبی دختر. برگردم من تا بمون تو اون فعالً. بشم کشته بیام کن خبرم اومد هروقت باشه، -

 .نکن سروصدا
. بزنه بیرون خونه از دوباره من رفتن با ترسممی اما نبودم؛ هابرخورد این اهل من. کردم رو کار این چرا دونمنمی
 !گردونم؟ برش چطور بره دوباره اگه

 به عصبانیت اما خورم؛می جا ایلحظه برای. میشم مواجه متعجب چشم جفت سه با که گردونمبرمی رو سرم
 .گردهبرمی وجودم

 !کارتون؟ پی برید نگفتم مگه کردید؟ کمین چرا اینجا شماها؟ چتونه -
 :میگه و درمیاد بهت از کیانمهر

 کردی؟ زندانی چرا رو ماندانا کنی؟می کارچی داری تو خبره؟ چه اینجا -
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 :میگه سرعتبه خانممریم سرشپشت
 وقت یه کارت این با داره، غرور جوونه،. کنهنمی برخورد طوریاین جوونش زن با آدم چیه؟ کارا این مادر -

 .مادر شکنهمی
 .کشممی چنگ به رو پریشونم موهای و میدم تکون سری کالفه

. برگردم من تا بمونه تو این. دارم کار باهاش فعالً من ولی میره؛ ذارهمی کنم ولش هم االن شد، باعث خودش -
 !شماها و دونممی من آوردید بیرونش بفهمم
 :میگه و شکنهمی رو سکوتش باالخره سانیا

 راست خانممریم. نیست درست اصالً رفتارت این ولی کنم؛ دخالت کارت توی نباید دونممی من کیارادجان، -
 با میدم قول بهت من بره، وقت یه ترسیمی اگه. میشه بدتر برات وقتاون شکنه،می ماها جلوی غرورش. میگن

 .برگردی و بری تو تا دارممی نگهش شده زبونی هر
 :میگه و خونهمی رو ذهنم توی تردید چی؟ نده گوش سانیا حرف به اگه اما میشم؛ مردد ایلحظه

 محترمانه و کن باز رو در خودت و برو نشده دیر تا کنممی خواهش. برگردی تو تا هست کیانمهرحواسمون و من -
 .برگردی تو تا کنه صبر بخواه ازش

 سرمپشت رو در نشنوه، رو هامونحرف کسی اینکه برای. میشم وارد و کنممی بازش میرم، اتاق در طرفبه حرفبی
 :کنممی آروم رو لحنم و میرم جلوتر. منه متوجه حواسش تموم و نشسته تخت روی. بندممی
 .بزنیم حرف باهم باید برگردم؛ تا بمون. نشو خارج عمارت از هم تو ولی کنم؛نمی قفل رو در -

 این قبول که مونهمی کسی شبیه بیشتر حالتش. گردونهبرمی رو سرش حرف بدون و میره کوتاهی یغرهچشم
 .میرم سانیا طرفبه و کنممی گردعقب حرفبی پس دونه؛می نکردنش قبول از بهتر رو پیشنهاد

 .برگردم من تا باشید مواظبش -
*** 

 قانون مطابق اما است؛ خود وظایف به زن پایبندی معنای به عرف در که است الزام معنای به لغت در تمکین* 
 (زوجین تکالیف ایفای عدم. )شودمی تلقی نشوز مصداق تمکین عدم. دارد نوع دو تمکین
*** 

 و کنممی پارک کوچه از ایگوشه ایستادن محضبه. ایستهمی بدی صدای با ماشین. میدم فشار ترمز روی رو پام
. چرخونممی قفل توی رو کلید. کنه باز رو در نگهبان تا کنم صبر ندارم حوصله. افتممی راه ورودی درب طرفبه

 بزرگ انبار وارد و دارمبرمی محکم رو هامقدم. سرکشیه برای مناسبی وقت االن. نزدم سر اینجا به که هاستمدت
 .کرده شیروانی رو سقفش عمد به بابا. شده پوشیده سراسری سرپوشی با که طویل و عریض انباری. میشم شرکت
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 به نیاز مورد مصالح. میدن روشنایی فضا به ضعیف نوری با المپ چند فقط میشم؛ خیره دورواطرافم به دقت با
. بزنن شماره و بچینن ترتیب به و طرف یه از بودم گفته هابچه به. شدن چیده انبار مختلف هایقسمت توی ترتیب

 تونهمی کجا شب از موقع این. نیست نگهبان از خبری اما سرجاشه؛ چیزهمه چرخونم،می اطرافبه دقت با رو سرم
. زنهمی سوسو انبار ته از ضعیف نوری. میرم جلوتر. بود شده خالی انبار نصف االن تا بودم دزد یه من اگه باشه؟ رفته
 .کنممی حرکت نور طرفبه یواش و دارمبرمی صداتربی رو هامقدم روشنه؟ چی برای چراغ

 خودش به رو توجهم کوتاه هاییپچپچ صدای. میرم جلوتر. نیست کسی کنم؛می باز آروم رو آهنی یورورفتهرنگ در
 انبار پشتی حیاط به کمکم طرف این از. افتممی راه صدا سمتبه و کنممی استفاده شنواییم یقوه از. کنهمی جلب

 .ایستممی ایگوشه. میشه ترواضح صداها. میشم نزدیک
 وضعشه؟ چه این بودم؟ نبسته قرارداد تو با من مگه مردک -

 :میده جواب پیداست، کالمش الیالبه از که ترسی و ترضعیف ارتعاش با صدایی
 .بیشتر نه کمتر، نه! دادم انجام رو گفتید شما که هرکاری من آقا، بگم چی -

 :میشه بیشتر اول مرد صدای امواج توی خشم
 گرفتارمون چطور ببین. بودیم نیفتاده روز این به االن دادی،می انجام درست رو کارت تو اگه. نزن حرف! شو خفه -

 انجام درست رو کارت قدراون تو یعنی این. ماجراهاست این پشت کی ببینه افتاده راه. دنبالمونه مرتیکه. کرده
 ...که ندادی
 از کنممی سعی. رسهمی گوش به در شدن بسته و باز و تند هایقدم صدای کشهنمی ایثانیه به. میشه قطع صداها
 با مرد یه خروج دیدن میشه عایدم که چیزی تنها و ببینم رو حیاط غبار، در غرق و نشسته خاک به یشیشه پشت
 تا دوممی حیاط در طرفبه سرعتبه. نیست کسی اندازم؛می اطرافبه سریع نگاهی کنم،می باز رو در. مشکیه لباس
 رسهمی گوش به الستیک دو جیغ صدای در، کردن باز محضبه. ببینم رو مشکوک مرد دو این یچهره بتونم باید

« 45» یادمه؛ آخر رقم دو فقط. میدم دست از رو شماره برداشتن فرصت و میشه گم خیابون پیچ بین سریع که
 کی دیگه اینا. ببینم رو پالکشون خوب نتونستم! لعنتی. خورممی حرص و میشم خشمگین. بود جاهمین پالک
 مدت همهاین ایاجازه چه به کجاست؟ انبار این نگهبان اصالً! قرارداد؟ کدوم زدن؟می حرف چی درمورد بودن؟

 .نبود انباردارمون صدای شبیه نفر دو اون صدای از کدومهیچ میاد یادم که جایی تا کرده؟ رها رو انبار
 رو موبایلم گوشی. شینممی صندلی روی در، کردن باز از بعد و میرم ماشین طرفبه میشم، خارج انبار از سرعتبه

 :میده جواب باالخره بوق چند از بعد. زنممی زنگ انبار مسئول به و دارمبرمی
 بفرمایید؟ بله -
 نگهباناست؟ از یکی کدوم نگهبانی نوبت امروز مصطفوی، -
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 :میده جواب تردید با و گیرهمی خودش به سردرگمی حالت قاطعم، و عجول لحن از
 افتاده؟ اتفاقی مهندس، جناب -

 و میدم عبور ایمسرمه زیرکت از رو دست. میدم جلوه طبیعی و آروم امکان حد تا رو صدام. کنه شک چیزی به نباید
 .نباشه روحم سوهان این از بیشتر تا درمیارم رو انبار کلید سختیبه و ذارممی شلوارم جیب توی

 .پرسیدم همین برای انبار؛ برم جدید مصالح بازدید برای دیگه ساعت نیم خواستممی. نیست خبری نه، -
 .وایسته شیفت کاظمی بوده قرار برنامه طبق امشب آقا -

 هانگهبان از یکی به مصطفوی حتماً. کنممی قطع رو گوشی مصطفوی هایچاپلوسی به دادن گوش دقایقی از بعد
 بودن؟ کی نفر دو اون نبود؟ انبار توی االن تا چرا کنن؟می کارچی دارن اینا. بهتره بمونم منتظر جاهمین. میده خبر

 شخص اون اما اتفاقاته؛ این پشت کسی بود معلوم حرفاشون از. کردممی فکر که هاستحرف این از بدتر اوضاع
 چیه؟ نیتش و کیه

 کاظمی. داده خبر نگهبان به مصطفوی زدم،می حدس که طورهمون. چرخونممی رو سرم و درمیام فکر از صدایی با
 .رسونهمی انبار به رو خودش اطراف به توجه بدون ست،عجله و نگرانی از مملو که ایچهره با

. درمیارم صدا به رو زنگ دفعه این! رفتنه وقت دیگه. گذرهمی زمان دقیقه ده. شینممی ماشین توی ایدقیقه چند
 هاشلباس. شینهمی هاشلب روی داره، دادنش جلوه واقعی تو سعی که مصنوعی لبخند. کنهمی باز رو در کاظمی

 با اگه. شینهمی صورتم روی ناخواسته نیشخندی. پوشیده رو شرکت نگهبانی مخصوص لباس و کرده عوض رو
 .کنه عوض لباس بخواد سرعت این به که بود این از بهتر موندمی عادیش هایلباس

 .بفرمایید اومدید، خوش خیلی آقا -
 ...انگار که زنهمی تعارف طوری مردک. بره کنار صورتم روی از نیشخند نیست قرار اینکه مثل امروز

 آوردن؟ رو جدید مصالح -
 .رسید سفارشاتتون صبح امروز همین آقا، بله -

 .دارمبرمی قدم محکم و آمیزغرور... یعنی این و رقصهمی هاشچشم توی نگرانی
 شدن؟ بررسی کیفی نظر از -
 امر شما انگار. کنن تمومش نکردن وقت بود، زیاد چون ولی اومدن؛ ساعتی دو یه شرکت هایبچه از چندتا امروز -

 .کشید طول کارشون علت همین به کنن؛ بررسی تکبهتک بودید فرموده
 و کنهمی حرکت سرمپشت کاظمی. اندازممی خرید فاکتورهای و مصالح به کلی نگاهی و میدم ادامه حرکتم به

 نفر دو اون از یکی صدای شبیه صدا این میدم؛ گوش صداش به دقت با. کنهمی بیان رو اینکته الزمه، که هرجایی
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. زنهمی معناییبی لبخند و خورهمی جا کمی برگشتنم از. کنممی نگاه صورتش به و گردمبرمی ارادهبی! باشه باید
 :میگم برنده صدایی با و کنممی تیز رو نگاهم کمی

 بودی؟ انبار تو صبح از امروز -
 خیره هامچشم به کنهمی سعی که نگاهی با و چرخهمی کاسه توی رو هاشچشم گیره،می تردید رنگ نگاهش

 :میده جواب نشه،
 .سرجاشه و مرتبه هم چیزهمه الحمداهلل که بینیدمی. برنداشتم ازش چشم حاال تا صبح از آقا، بله -

 رو هاشچشم لرزش. خورهمی جا پوزخندم دیدن از. زنممی شاحمقانه دروغ این به پوزخندی. پرهمی باال ابروهام
 ادامه کارم به حرفبی و میشم مسلط خودم به. بدم نشون واکنشی که نیست این وقت االن اما کرده؛ شک. بینممی

 .میدم
*** 
 رفته نکنه. نیست ازش اثری اما کنم؛ پیدا روزهام این ماندانای از نشونی تا چرخونممی اتاق دور رو منتظرم نگاه

 به رو توجهم اتاق باز یپنجره. کشممی حموم به سرکی و میرم جلوتر. زنهمی ریشه جونم توی نگرانی! باشه؟
 .کنممی باز رو ایوون در و کشممی کنارتر رو پرده میرم، طرفشبه. کنهمی جلب خودش

 و عصبانی هنوز اما کشه؛می چنگ به رو جونم و پیچهمی ششدهرنگ موهای بین باد. نیست من به حواسش
 .نیست اعتناییبی همهاین من حق دلخورم؛

 توی رفتی وقتی از. باشم خوبی زندونی گفتم شمایی چون دیگه رسیده؟ مالقات وقت! مهندس؟ آقای اومدی -
 . اتاقم
 .شده آروم درون از یا چسبهدل و مالیم هوای این ثیرٔ  تا تحت دونمنمی. آرومه صداش اما زنه؛می طعنه

 .ستعالقه از همه اینا گفتمی. بگیرم دل به نباید رو امروزت رفتار گفتمی سانیا -
 .ایستهمی قلبم از اینقطه توی و کنهمی عبور صوتیم تارهای بین از نوازشگرانه چسبه،دل خیلی شیرینش صدای

 کجا که بگیرم تصمیم باید خودم من. کنی رفتار جوریاین من با نداشتی حق. نیومد خوشم رفتارت از ولی من -
 .باشم
 طرفشبه. آرومم امشب من اما زنه؛می موج توش خودخواهی و ستمغرورانه نمیاد؛ خوش مذاقم به هاشحرف

 .کشمشمی ـوشم*آغـ به سرپشت از حرفبی و کنممی حرکت
 .میشه خیره روروبه به دوباره و گیرهمی آروم آرامشم، دیدن با. کنهمی نگاهم و ترسهمی ایلحظه برای

 هادلخوری همینه، هم االن. نیست زدن حرف جای اما زیاده؛ منطق و دلیل گاهی. نیست زدنحرف توان گاهی
 .نیست گفتنم برای حرفی ولی زیاده؛
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 .کافیه لحظاتم این برای ماندانا حضور آرامش همین
 کمد طرفبه. زده ریشه جونم توی بهتری حس االن. کشونممی داخل به و گیرممی دستم توی رو دستش

 اون و ستزنونه طرفش یه شده، مشترک گذاشت زندگیم به پا ماندانا وقتی از. کنممی حرکت اتاق سفیدرنگ
 .مردونه طرفش
 .درمیارم رو سفیدم پیراهن

 .میشه خیره حرکاتم به ـینه*سـبهدست و شینهمی آینه جلوی صندلی تک روی
 مورد این در خوامنمی دیگه. من کنار درست ماندانا، جاستهمین تو یخونه. بشی جدا من از نداری حق دیگه -

 .بندازیم راه رو عروسی بساط باید هم زودتر. کنیممی تمومش جاهمین. باشیم داشته بحثی یا برخورد
. تلخ نه و خوشاینده گفت میشه نه. فهممنمی رو مفهومش که کنهمی منتشر رو حسی نگاهش میشه، بلند جاش از

 روی و کشهمی بیرون دیوار به شدهوصل یکتابخونه از رو کتابی کنه،می حرکت راحتی هایمبل طرفبه حرفبی
 :کنممی زمزمه ناخودآگاه. شینهمی کنارش مبل

 با داره نیست معلوم. مرتیکه این دروغای و غروب از هم این و تو رفتارای و صبح از اون. داشتم سختی روز امروز -
 .هالوام کرده فکر. کنهمی فکر چی خودش

 تخلیه رو خودم دارم من االن و بکشونه خونه داخل به رو مشکالتش نباید مرد گفتمی بابا. کنممی سکوت سریع
 کنم؟می
 کیاراد؟ مرد کدوم -

 حس. افتممی راه هالباس کشوی طرفبه و میدم تکون نگفتن ینشونه به سریع. بارهمی نگاهش از کنجکاوی
 .بده حالت تغییر تونهمی سریع چه. شد عصبی کنممی
 ...عین ذاری،نمی باقی نفوذی راه هیچ خودداری، موجود یه همیشه -

 توی جمله. خورهمی جا و خونهمی رو نگاهم رد. کنممی نگاهش تعجب با و گردمبرمی. پرهمی باال ابروهام جفت
 چی درمورد. نداشت رو انتظارش و آورده زبون به رو جمالت این ارادهبی هم خودش انگار و خشکهمی دهنش
 .میره بیرون اتاق از حرفی هیچ بدون و زنهمی عجیبی برق هاشچشم زد؟می حرف داشت
*** 

 توی و میشه منعکس ماشین یشیشه از صبحگاهی آفتاب. میشم کوچه وارد و زنممی دور جاده پیچ اولین از
 کمال در بوقیتک و ایستممی درب جلوی. میدم قرار جلوم رو بونسایه. کنممی ایعطسه. زنهمی هامچشم

 .ذارهمی شـینه*سـ جلوی سالم ینشونه به رو دستش و کنهمی باز برام رو در نگهبان. زنممی فرهنگیبی
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 مگه. کنهمی شدنم آروم به بزرگی کمک زندگیم لحظات توی ماندانا حضور. ترمسرحال و شادتر همیشه از امروز
 بشی؟ شزدهشب گیسوهای ـت*مـسـ و بره یادت دنیا هایغم بینیمی رو معشوقت وقتی که نیست این عشق
 کنی؟ فراموش رو تروزانه هایخستگی و بشی گم هاشچشم مرموز تاریکی توی

 پیراهنم ییقه به دستی. کنممی آویزون جالباسی روی و میارم بیرون تنم از رو مشکیم کت. میرم اتاقم داخل
 خوب هنوز. شینممی جام سر و زنممی تا باال به رو لباس آستین دو هر. کنممی باز رو اولش یدکمه و زنممی

 سرتاپاش به نگاهی. میشه وارد پدرام که میگم بلندی بفرمایید. درمیاد صدا به ایتقه با اتاق در که نشدم جاجابه
 حالت نگاهش. زنهمی چشم به رنگشآبی متضاد پیراهن و پوشیده ایچهارخونه کت تک همیشه مثل اندازم؛می

 .اومده اینجا به مهمی حرف گفتن برای که کنهمی بیان رو نکته این و داره خبری
 .مهندس سالم -
 پدرام؟ خوبی سالم، علیک -

 مکث این بگیرن یاد هامدوروبری کاش. کنممی نگاه تردیدش و صبر این به حوصلهبی. کنهمی مکث ایلحظه
 ترراحت بزنن رو حرفشون اگه اول همون! گیرهمی بازی به رو اعصابم چقدر و نیست خوشایند برام اصالً کردنشون،

 .بدوزم چشم دهنش به مجبورم که حاال نه کنم، همراهیشون تونممی بازتر ذهنی با و
 از رو هاشلب عصبیم، و کالفه نگاه فهمیدن از بعد گیره،می نظر زیر رو مچهره جزئیات و کنهمی صبر ایثانیه چند
 :کنهمی باز هم
 خانم رو هانقشه اکثر مدت این توی کردم، بررسی من که جوریاون. کردم شروع رو گفتید که تحقیقی مهندس -

 شدن؛ ثبت درست شرکت کامپیوتر توی دونیدمی که طورهمون هانقشه. بردن اجرا محل به امینی مهندس یا نیازی
 تشخیص بخوایم اینکه. شدن ایماهرانه حال عین در اما جزئی، تغییرات دچار رسیدن اجرا محل به که زمانی اما

 .کنترل همون یعنی بیشتره؛ نیروی نیازمند باشه، کسانی چه کار ممکنه و افتاده اتفاقی چه وسط این بدیم
 :میدم تکون هوا توی دستی و زنممی تکیه صندلیم به حوصلهبی
 .بشی باخبر حقیقت از تا فرستادمت مدت این من. نکردی ایتازه کشف. پدرام دونستممی که رو اینا -

 .چسبیده بهش تقریباً و نداره ایفاصله میزم با دیگه حاال. دارهبرمی جلو به قدمی
 .نفرن چند بلکه و نیستن نفر یه کنهمی رو کارا این که اونی کنممی فکر من قربان -
 چطور؟ -
 داره احتیاج نفر چند به قطعاً کار این. مناسب تغییر یا جاییبهجا زمان یه هم و خوادمی تخصص هم کار این چون -
 .باشیم زمانهم طور به نفر چند باید هم ما کنممی حس من و

 .میشم زدن هم مشغول و ریزممی چایی توی رو شکر. دارمبرمی رو قاشق
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 چیه؟ منظورت -
 نظر زیر رو هابچه اول نفر چند مثالً بندازیم؛ گیرشون غافلگیرانه العملعکس یه با بتونیم ما شاید که اینه منظورم -

 بفهمیم آزمایشی، یپروژه و نقشه یه کردن درست با بعد ببینیم، رو رفتاراشون مشخصی ساعت یه توی و بگیریم
 .کننمی کارچی دارن
 کار این پس از تونهمی یعنی. ذارممی مچونه زیر رو هامدست. کنممی نگاهش دقت با. ذارممی میز روی رو لیوان

 .کرد اطمینان آشناها به زیاد نمیشه کرده ثابت هم تجربه و سختیه کار خیلی تنهایی که قطعاً بربیاد؟
 نفری دو. کنم واگذار دیگه کسی به رو کار این تونمنمی کیانمهر و تو جز من. میشه سخت برات کار طوریاین -

 تونید؟می
 .نکنن شک بهمون هم طرفی از و باشه هابچه تکتک رفتار به حواسمون نمیشه زمانهم. نه که معلومه -

 :میدم جواب متفکرانه. کنممی لمس رو مدراومده تازه ریشته و کشممی مچونه به دستی
. میشه ترمشکل شما کار فعالً. کنیم اعتماد بهش بتونیم که نیست کسی. نداریم ایچاره اینکه مثل ولی آره؛ -

 .هست حواسم دورادور هم خودم من. باشه رفتارشون و هابچه به حواستون
 گویا رفتم اتاقشون وقتی. زدن صدا رو من پدرتون بیارید تشریف شما اینکه از قبل امروز راستی. چشم -

 بگم بهشون باید دونستمنمی چون هم من. رسید کجا به تحقیقاتت پرسیدن من از تحقیقم، حال در من دونستنمی
 .نگفتن چیزی دیگه و کردن درک رو من هم ایشون. کردم سکوت نه، یا

 مگه کنه،نمی وادار نیست میلش که چیزی به رو کسی وقتهیچ همینه، بابا اخالق. شینهمی هاملب روی لبخندی
 .برسه جوابش به نتونه دیگه هایراه از یا باشه خاصی موضوع اینکه

 .بدی جواب تونیمی پرسید ازت چیزی دفعه این. هست چیزهمه جریان در بابا نداره، عیبی -
 :گفت و شد بلند جا از دید خودش یمتوجه رو نگاهم وقتی. کنهمی نگاهم تردید با و پریده باال ابروهاش

 .اجازه با. دیگه برم من خب -
 مشغول و دارمبرمی رو میز روی هاینقشه. میشه قطع در شدن بسته با نگاهم تماس و میشم خیره رفتنش به

 ستامیدوارکننده کارشون. کشیدن خوبی هاینقشه هابچه اخیر، هایاتفاق از جدایی مدت، این توی. میشم بررسی
 حضورش خاطربه. میشه محسوب ما برای اساسی و فعال رکن هم نیازی خانم و پدرامه کار این توی بهتر همه از و

 . شده ترراحت هانقشه اجرای بابت از خیالم
 .بزنم رو هامریش نکردم فرصت هنوز. خارونممی رو مچونه
 با منشی و میشه باز در که کنممی جاجابه دستم توی رو خودکار و میارم باال رو سرم خوره،می در به ایتقه

 .کنممی تعجب. کنهمی نگاهم گرفته جون هاشچشم توی که ترسی و دستپاچگی
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 ؟ شده چیزی -
 ...مهندس آقای راستش -

 :میگم برخورد این از کالفه و سردرگم. دوزهمی من به رو مستأصلش نگاه و خورهمی رو حرفش
 .بزن حرف خانم؟ شده چی -
 ...آخه! بگم چی واال -
 .کنهمی نگاهم تردید با و زنهمی گره هم توی رو هاشدست. کنممی نگاه بهش خشم کمی و عصبانیت با
 .خانم بزن حرف -
 .کرده فرار و انداخته خش رو ماشینتون نفر یه اینکه مثل -

 همچین چطور بودم، گذاشته شرکت پارکینگ توی صبح رو ماشین میشه؟ مگه. چرخهمی حدقه توی رو هامچشم
 ممکنه؟ چیزی

 کنه؟می کارچی داره نگهبان پس ممکنه؟ چطور -
 ...اما دونم،نمی -
 و محکم هایقدم. میشم بلند جا از و ذارممی میز روی رو هامدست شتاب با. میشم خسته کردنش مِنمِن از

 قدراین اینجا چرا. رسونممی پارکینگ به رو خودم و کنممی شرکت چوب طرح هایسرامیک مهمون رو خشمگینم
 چی یعنی. میشه سست رفتنم پای و کنممی تردید! شدن؟ جمع کارگر و کارمند همهاین خش چندتا خاطربه شلوغه؟

 به ایآشوبهدل ناگهان شده؟ سرگرمی اسباب هم شونعده یه برای و میده نشون رو استرس رفتارشون که شده
 .شینهمی جونم
 رو کمرم شونخیره هاینگاه از. کننمی نگاهم دلهره و تعجب از مملو هایینگاه با و میشن حضورم یمتوجه هابچه

 کرده، تیز هاییچشم با! مهردادیان کیاراد کی؟ هم اون بدم؛ نشون خودم از ضعف نداره دلیلی. کنممی ترصاف
 .کنممی حرکت ماشین طرفبه

 نه،. لرزهمی بدنم. زنهمی دودو هامچشم و لرزهمی قلبم! چیه؟ دیگه اینا نمیشه، باورم. میشم خشک جام سر ناگهان
 از دست چرا. بسته یخ وجودم و شده سست پاهام. کنهمی سقوط و لرزهمی داره قلبم ته چیزی یه. لرزهنمی بدنم نه،

 ماشین و درمیارم حرکت به رو پاهام سختیبه. میشه تکرار مغزم توی زیادی صداهای! چرا؟ آخه دارن؟برنمی سرم
 .برهمی خط رو ماشین دور هاینوشته همیشگی عادت به هامچشم. زنممی دور رو
 !باریدمی شب آن در که بارانی به قسم و»
 .بینیمی رو اعمالت سزای تو

 .رسهمی پایان به تو مرگ با فقط بازی این
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 ...کیاراد مهندس جناب باش منتظرم
 .کثیفی و رذل دوننمی اطرافیانت که چیزی از بیشتر تو. ببینی رو اعمالت سزای که باش روزی منتظر
 «!باش بارونی روز یه منتظر
 دیدن با. برسونه جلو به رو خودش و بزنه کنار رو جمعیت کنهمی سعی که رسهمی گوش به کیانمهر بلند صدای
 :زنهمی فریاد هاکارمند به رو و کنهمی درک رو ماجرا عمق من، متحیرِ و مات یچهره و ماشین

 سری یه بیکاری آدم یه. اومده هم خوششون چه! دیگه برید کنید؟می تماشا رو چی دارید! برسید کاراتون به برید -
 .نیست چیزی. نوشته مفت حرف

 که آدم همهاین جلوی. بشینه خاک به قامتم و بخورم زمین راحت خیال با تونممی باالخره ها،کارمند رفتن از بعد
 زمین روی رو درمونده تن و رسید خاک به شدنمی! شکست شدنمی زدنن، ضربه برای فرصت کوچیکترین منتظر

 زمین روی. آرزوهاشون به رسیدن برای کننمی درست پل دیگری سقوط از. میشن بد خیلی گاهی هاآدم. گذاشت
 .شده سست تحلیلم قدرت و گرفته رو توانم شوک، و بهت. اندازممی پایین رو سرم و زنممی زانو

 . زنهمی حلقه دورم رو هاشدست و میاد طرفمبه وضعیتم، از نگرانی با کیانمهر
 غلطی چه داری نیستم، خر من بابا چیه؟ ماجرا بگو خدا رو تو کردی؟ کاری مگه تو... تو میفته؟ اتفاقات این چرا -

 کنن؟می تهدیدت شهمه که کنیمی
 تحمل رو حاشیه و پردرد منِ مجبوره همیشه که سوزهمی براش دلم. کنهمی نگاهم درموندگی با و میاد بند زبونش

 . میشم بلند جا از برادرم قامت به تکیه با و ذارممی ششونه روی رو دستم. ندارم گفتن برای جوابی. کنه
 !کیاراد خطرناکه واضحه، تهدید یه این نمیدی؟ گزارش پلیس به چرا -
 :درمیارم صدا به رو اصوات و زنممی زل نگرانش نگاه به زوربه
 .نیست نیازی -
 این به و رسوندن اینجا به رو خودشون چطور و کجا از نیست معلوم روشن روز توی! نیست؟ نیازی چی یعنی -

 .کردن تهدیدت واضحی
 :غرممی عصبی

 .گیمنمی چیزی کسی به فعالً! کیان کن بس -
. میشه ظاهر چهارچوب توی بابا محکم قامت میره، در سمتبه که همین. میده تکون هوا روی دستی کالفگی با

 حرکت به شروع کیان و من به کوتاهی نگاه با بابا. ایستهمی حالت همون توی و میشه خشک جاش کیانمهرسر
. نشونهمی جونم به عجیبی یدلهره و شکنهمی رو پارکینگ سکوت استبدادوارش، و کوتاه هایقدم صدای. کنهمی

 دور آروم بفهمه؟ و دنبالش بره نکنه. تیزه بابا! بفهمه؟ نکنه! کنه؟می من به راجع فکری چه هانوشته دیدن بعد االن
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 شلوارش جیب توی رو هاشدست. کنهمی اخم و ایستهمی جاش سر ها،نوشته خوندن از بعد و گردهمی ماشین
 العملشعکس منتظر حرفبی دو هر و میشه خیره بابا رفتارهای به کنجکاوی با کیانمهر. میره فرو فکر به و برهمی
 بدم؟ رو جوابش باید چی چرا، و شده چی بپرسه بابا اگه. زنهمی تندتر قلبم من اما مونیم؛می

 ـینه*سـ توی ترمحکم قلبم. میشه نزدیک من به و کنهمی حرکت به شروع جیبشه توی هنوز که هاییدست با
. زنهنمی حرفی... اما میشه؛ خیره نگرانم هایچشم توی ثانیه چند برای ایسته،می من جلوی مستقیم. تپهمی

 خیلی نگاهش اما گذره؛می ذهنش توی چی دونمنمی. ندونستن و دونستن بین چیزی یه شده؛ عجیب هاشچشم
 .میده هل کیانمهر سمتبه رو من و ذارهمی ـمرم*کـ روی رو دستش. سنگینه

 . نیفتاده خاصی اتفاق و بوده شوخی یه فقط این بندازید جا هم کارمندا برای. نگید چیزی کسی به موضوع این از -
 .برممی رو ماشین من -
 :میگه همیشگی جدی و مقتدرانه لحن با و کنهمی نگاه کردم بیان رو جمله این تردید با که منی به
 .کن استراحت هم خودت و خونه ببر -
 میشه مگه نپرسید؟ چیزی بابا چرا. ایستممی زدهبهت جام سر رفتارش، این از متحیر و میشه خارج پارکینگ از

 نخورد، جا اصالً. نبود تردید یا تعجب از ردی نگاهش توی راستی رفت؟ حرفبی قدراین چرا! باشه؟ نشده کنجکاو
... که دونستمی چیزی بابا اگه! نداره امکان نه،... یعنی. بیفته هم هاییاتفاق همچین یه ممکنه دونستمی انگار
 .دونهنمی هیچی که معلومه مغز، نگو چرند
 طرفبه. برداره احتماالت رگبار این از دست و برگرده قبل حالت به مشدهگنگ مغز بلکه میدم تکون رو سرم

 .رفته اینجا از کی کیانمهر نشدم متوجه اصالً. نیست اما کنم؛می نگاه کیانمهر
*** 
 بزرگ یتنه به. شینممی کنارش آروم و میدم تکیه بهش رو بدنم. ذارممی باغ چمن روی و کنممی مشت رو دستم
 یهاله و دمغ یچهره از که وصفیه تنها خوابیکم و ناراحتی. اندازممی صورتش به نگاهی و زنممی تکیه درخت

 .گذشت سخت کیانمهر به خیلی روز چند این. پیداست هاشچشم دور سیاه
 اما مرگه؛ هاانسان ما یهمه زندگی ته نترسونده، رو من هرگز تهدیدها اون. کردیم شروع رو بدی روز هم امروز

 حس دو دقیقاً کنم،می نفرت و شرم احساس... که باشه نفر یه اینکه تصور حتی. کرده سردرگمم و زدهبهت شدتبه
 هاآدم درد! فهمه؟می رو من حال کی. نمیشه کنده جا از تبری هیچ با که دوونده ریشه جونم توی دردی! متضاد

 خود درون مال درد. بوده طوراین زندگی که من برای حداقل. کنهنمی درک رو عمقش کسهیچ. خودشونه مال
 شادی باعث نمیاد خوششون ازت که اونایی برای و ناراحتی باعث دارن دوست که دیگرانی برای و گنگه آدمه،
 .میشه
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 و ذارهمی زمین روی رو هاشدست. میشه جلب حرکاتش به توجهم. کشهمی سرهمپشت عمیقی هاینفس کیانمهر
 بابت از خیالش که انگار و اندازهمی حضورم به نگاهینیم. کنهمی ترصاف رو روزهاش این یخمیده قامت کمی

 .میده لم درخت یتنه به باشه، شده راحت کناریش شخص
 :میگم و دارمبرمی شچهره کردن دودوتاچهارتا از دست

 حاله؟ چه در کوچیکه داداش -
 آستین شرتتی. کنهمی دراز سرد چمن روی رو پاهاش. زنهنمی حرفی و دوزهمی من به رو چشمش یگوشه

 دادن جواب قصد نه مشخصه. میشه خیره روروبه به من، به اعتنابی. زنهمی ذوق توی سرد شب این توی کوتاهش
 :میدم ادامه و نمیرم رو از! رو من یحوصله نه و داره

 اولین خوره،می هم به و میره بین از ناگهان بودی ساخته نفر یه از ذهنت توی که باورایی تموم و عشقت وقتی -
. بیای کنار خودت با تونینمی اصالً. کنیمی گیر شوک حالت توی هامدت. سردرگمیه میفته اتفاق که چیزی

 بال این که بودم کرده کارچی من مگه. شد طوریاین چرا رسیدیم، اینجا به که شدچی پرسیمی خودت از شهمه
 قانع به کنیمی شروع گذشت که زمانی یه از بعد اما کنی؛نمی پیدا االتٔ  سو برای جوابی هامدت تا! اومد سرم به

 خودم دارم شاید میگی خودت با! نه یا هست درست اصالً کردنه قانع این کنیمی فکر خودت با بعد. خودت کردن
. بشی روروبه واقعیتا با بهتره میگه و میشه الهام بهت ندایی یه باالخره باشی، عاقلی آدم کل در اگه! زنممی گول رو
 توجیهات سری یه با قبلی حماقت همون توی نباشی عاقل اگه اما. بگیری درستی تصمیم و بشی بلند جات از

 .میری بین از و میشی غرق مسخره
 لب آروم و شکنهمی رو سکوتش قفل. بود خوشایند براش هامحرف انگار. کنهمی متمایل من طرفبه رو سرش

 :زنهمی
 .التهابم از پر درون از و گیجم هنوز! دربیام بهت این از نتونستم هنوز که احمقم همون من شاید -
 .بلندشدن جا از برای نیست دیر وقتهیچ نگذشته، ماجرا از بیشتر روز چند هنوز داره، هم زمان مدت به بستگی -
 .نیست یکی عقلم و دل کیاراد -

 .میدم فشار گرمیبه و ذارممی ششونه روی رو دستم
 بگیری؟ ـل*بغـ غم زانوی خوایمی کی تا. کن همراهیش دلت با و بگیر تصمیم عقلت با -
 .سخته -
 .فهمیده هم ملیحه بده، حالت که قدراون روز چند این توی -

 :میگه دلهره با و چرخونهمی طرفمبه سریع رو گردنش
 فهمیده؟ رو ماجرا -
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 :میگم و کنممی بسنده هاملب اومدن کش به فقط اما گیره؛می مخنده اومده، پیش سوءتفاهم این از
 .افتاده برات اتفاقی یه کرده حس که اینه منظورم نه، -
 چطور؟ -
 کنه؟می نگاهت نگران و هست بهت حواسش زیرچشمی پلکه،می دوروبَرت قبل از بیشتر ندیدی؟ -

 آخر و میشه حرفام کردن سنگین سبک مشغول و زنهمی زل نگاهم به ثانیه چند گردونه،برمی طرفمبه رو سرش
 :زنهمی لب
 کارچی باید دونهنمی و کرده گیر من عجیب رفتارای بین ندونسته هم بیچاره اون. شدم متوجه هم خودم آره -

 توپ یه و درمیرم نگاهش بار زیر از طریقی هر به طرفم، میاد تا. نبوده خوب باهاش زیاد هم رفتارم مدت این. بکنه
 .کنممی حواله سمتشبه هم تشری و

 به مدتی از بعد باالخره که میشه خودش غرق ایدقیقه چند. گیرهمی غم رنگ دوباره صورتش. میره فرو فکر به
 :میگه و درمیاد حرف

 .بپرسم خودش از تونمنمی حتی چی؟ باشه نگفته راست مرد اون اگه. نیست اینا فقط مسئله کیاراد، -
 چرا؟ -
 :میده جواب کرده خونه عمقش توی نگرانی و استرس که نگاهی با
 تونمنمی. پاشهمی داره هم از چیزهمه حاال ببین. بود من نجابت و پاکی بت ملیحه. ندارم رو توانش. تونمنمی -

 نه؟ یا افتاده اتفاقی همچین یه زندگیت توی تو بگم بگم؟ چی برم اصالً. جوریه یه سخته،. کیاراد کنم تحمل
 خودش افتاده اگه. نه یا افتاده اتفاق این واقعاً ببینیم که مهمه فقط جهتی از ماجرا این اما بپرسی؛ نداره عیبی -

 .نه یا بوده تقصیربی
 طاقت اما کشه؛می عذاب داره بگه، خوادمی که ایجمله گفتن از میده نشون که هست هاشچشم توی تردیدی

 کنهمی جمع رو پاهاش. کنممی درکت هم من برادرم، نیست ناآشنا دیگه دردت. نداره هم رو نگفتنش و خودخوری
 .گرفته رو تصمیمش انگار. میشه متمایل طرفمبه و
 ...بود تقصیربی اگه -

 و باید که حدی اون در تونمنمی که عمیقه دردت چقدر بگی؟ تونستی تا کشیدی عذاب همهاین جمله این برای
 .بگیره آروم کمی هم کیانمهر شسایه زیر تا زنممی بخشیآرامش لبخند! کنم درکش شاید

 برای چیزی عذاب جز که تلخی اتفاق یه خاطربه پاکه، اگه درستیه، و ارزشمند آدم اگه ببین. نیار روش به دیگه -
 باش، داشته قبولش و کن درکش. تراراده با و ترمصمم همیشه از بمون؛ باهاش و نکن قضاوتش نداشته روحش
 .قبل مثل درست
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 :کنهمی تکرار لب زیر و میده فشار هم روی رو هاشلب سختیبه
 نیست؟ مهم! نیست مهم یعنی -
 هم خودت تو پس زده؛ تخونه به دزد کودکی توی چون گفت نمیشه! دزدی یه مثل تلخه، یحادثه یه این -

 کاالی اینجا. کیانمهر بدتر مدل اون از اما دزدیه؛ جور یه هم این متأسفانه! نیستی شریفی انسان و دزدی شریک
 یه برای بمونی؛ محکم باید بمونی خواستی اگه. ذارهمی ثیرٔ  تا فرد روان و روح روی هم بیشتر شرافته، شده دزدیده
 از قبل میگم هم همین خاطربه. اصلیه اتفاق اون خود از تردردناک تو رفتن دیدن قربانی، و دیدهآسیب شخص

 .کن قبولش بیای کنار باهاش تونیمی اگه ببین کن، دودوتاچهارتا خودت با بفهمه چیزی اینکه
 .فهمممی رو حالتش. داره رو خودش زدن گول قصد

 ...شاید! نه یا افتاده اتفاق این نیستیم مطمئن هنوز ما ولی -
 حقیقت ازش و بره که بده قدرت بهش بتونه ملیحه منفی جواب به کم امید همین شاید. کنمنمی ناامید رو امیدش

 تربامحبت و ترعاقل کیانمهر. میان کنار هم با یا میشه تموم جاهمین یا. بهتره هردوشون برای جوریاین. بپرسه رو
 .میده نشون که هاستحرف این از
 .کنی وجوپرس هم دیگه نفر چند شاید یا خودش از باید -
 آخه؟ کی از -

 این به دادن ادامه توان دیگه خستگی شدت از. زنممی رمقیبی پلک نگرانش هایچشم تو و گردونمبرمی رو سرم
 جونکم و آروم لبخندی با و زنممی نگاهش به بخشیاطمینان پلک ذارم،می ششونه روی رو دستم. ندارم رو بحث
 :میگم

 هم برادریمون جداست، کار که دونیمی! زنیمی چرت کار سر فردا دیروقته، دیگه. بیا هم تو بخوابم، میرم من -
 .جدا

*** 
 ضرب میز روی و دارمبرمی رو خودکار. هست ماه این هایحساب توی گره چندتا. خوارونممی کمی رو سرم
 کراواتم یگره به دستی. کنممی جاجابه رو مالی هایزونکن و میشم بلند جا از سردرگمی از خسته. گیرممی
 صحیح اتوی مشغول بدجور دیروز خانممریم. کنهمی قاچ رو هندوانه امروز شلوارم اتوی. کنممی صافش و کشممی

 .میشه وارد سراسیمه ورودم، یاجازه از قبل منشی و خورهمی در به ایتقه... و بود شده هاملباس
 !اومده پلیس مهندس، -
 ملتهبی؟ قدراین چرا تو اومده، که اومده خب -
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 از دور و بد اتفاق یه یعنی این و کرده خونه نگاهش توی ترس هم باز. دوزهمی من به رو نگرانش هایچشم
 ...نکنه یا... نوشتن ماشین یا دیوار روی چیزی ای،نوشته باز نکنه... تصور

 .ببرن رو برادرتون خوانمی راستش -
 .کنممی نگاهش زدهبهت و گیجی با
 ببرن؟ خوانمی که چی یعنی -
 .بزنن دستش به بنددست خوانمی یعنی -

. ایستادن زیادی جمعیت کیانمهر اتاق نزدیک. میرم بیرون در از منشی، به توجه بدون و میگم بلندی چی
 .زنممی کنارشون دست با و کنممی حرکت طرفشونبه
 .کننمی نگاهشون دیگه طرف هم فدایی ستوان و پلیس افسر چند. ایستادن طرف یه زدهبهت کیانمهر و بابا
 شده؟ چی -
 گذشته مثل و الیهٔ  سو حتی هم بابا نگاه شده؟ خبر چه اینجا. گردنبرمی طرفمبه همه من، قاطع و بلند صدای با

 من اما نمیاره؛ خودش روی به هرچند. داره دوست بیشتر ما یهمه از رو کیانمهر بابا. نیست پشتش کامل اطمینان
 اینکه با. میاره جلو رو دستش روحبی نگاهی با. میرم فدایی ستوان طرفبه و خورممی تکون جام از. کنممی حسش

 نگاه رنگ بزنم، حرفی اینکه از قبل که میدم دست باهاش احترام ینشونه به اما ندارم؛ رو شحوصله اصالً
 :میگه و میده تشخیص رو الیمٔ  سو
 .ببریم خودمون با رو برادرتون باید ما کردم، عرض هم برادرتون و پدر به من مهردادیان، جناب -
 چرا؟ -

 جواب و کنهمی جاجابه دستش توی رو سیمبی. هاستحرف این از تیزتر. نیست الیٔ  سو من چرای مفهوم فهمیده
 :میده

 .بشم عمل وارد زور با شما، شخصیت خالف میشم مجبور وگرنه نکنید؛ مقاومت لطفاً. بگم تونمنمی رو دلیلش -
 ولش نگیرم رو جوابم تا هم من اما کنه؛می برخورد طوریاین که هست خبری پس کرده؛ قاطعانه رو لحنش

 .ببره خودش با رو من برادر الکی طوریهمین تونهنمی. کنمنمی
 جرمی؟ چه به چیه؟ دلیلش -
 . بگم تونمنمی -

 .زنممی زل قاطعش هایچشم به درست و دارمبرمی جلو به قدمی. ببرینش جوریاین بذارم محاله. نمیام کوتاه
 .کنید اتهام تفهیم باید شما ولی -
 .بدم توضیحی تونمنمی باره این در! سفمٔ  متا -
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 ...اما -
 رو حالم خوب. دارهبرمی قدم طرفمبه مستبد حالتی و تیزکرده هاییچشم با. کنهمی قطع رو حرفم بابا صدای

 .ببرن رو کیانمهر و بشن رد من کنار از تونننمی هرگز یعنی بیانم، و لحن این دونهمی و فهمهمی
 .نشو مانع و بذار احترام قضایی دستور به. نگیر رو کارشون جلوی -

 وارد شخصاً خودش بدم اجازه و بدم گوش حرفش به باید یعنی زنه؛می حرف قاطعانه و محکم طوراین بابا وقتی
 پلیس برای بخوام تا باشه بهتر بسپارم شتجربه به رو کار اگه شاید. هاستحرف این از ترباتجربه بابا. بشه عمل
 پس بده؛ نشون بهم رو شدیگه روی بابا میشه باعث هم مواقع جوراین توی نافرمانی که البته! بکشم وشونهشاخ
 هایچشم توی رنگاینقره بنددست برق. میره کیانمهر طرفبه فدایی، ستوان همراه پلیسِ. کشممی کنار حرفبی

 رو. دادمی گوش ما بین شده ردوبدل هایحرف به سکوت و بهت با که شینهمی کیانمهری یترسیده و من نگران
 :میگم و کنممی فدایی ستوان به
 .بزنید بنددست بهش ندارید حق شما -
 .مهردادیان آقای دستوره یه این -

 .ایستممی بابا مثل درست استایل،خوش و محکم. ذارممی جیب توی به رو هامدست
 کیانمهر نشده؟ نوشته افراد آبروی و حیثیت به احترام نام به چیزی قوانینتون توی. نیست این من حرف اما -

 داشته حق که ستباسابقه دزد یا جانی قاتل، مگه طرفی از و داره خوبی اجتماعی جایگاه مملکته، این مهندس
 !احترام؟ با ولی ببریدش؛ بزنید، بنددست و کنید باز آبروش با باشید

 .واجبه مورد این در -
 :میگه بگیره باال کار اینکه از قبل میشه، من بودن عصبی متوجه که بابا
 .کنممی تضمین من. میاد شما همراه ماشین تا خودش. نزنید بنددست بهش فعالً من، ضمانت و اعتبار به شما -

 :میگه بابا به رو شنوه،می رو من نظمبی هاینفس و قرمز صورت که فدایی ستوان
 .باشن داشته نگه رو دستش هابچه باید ولی بریمش؛می بنددست بدون شما اعتبار و تضمین خاطربه -

 و ایستیممی سروان اتاق در دم. کنیممی حرکت سرشونپشت. مونهنمی دور ستوان تیزبین نگاه از پرصدام پوزخند
 .کنهمی دعوت اتاقش به رو ما الزم، هایهماهنگی از بعد
 .بشم وارد بابا از بعد و بدم فشار رو در یدستگیره میشه باعث گفتنش بفرمایید صدای که زنممی در به ایتقه
 :پرسممی سروان به رو و میام حرف به بابا از قبل کوتاه، احوالپرسی از بعد. میشه بلند جا از احتراممون به
 کردید؟ بازداشت رو من برادر علت چه به بدونم میشه -

 :میگه جدی نگاهی با و کنهمی قفل هم توی رو هاشدست. اندازهمی من به ایمتفکرانه نگاه
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 حادثه؟ روز جمله از داشتن، درگیری و بحث مورد چند برادرتون با محمد نگفتید چرا -
 .کنممی تعجب. پرهمی باال ابروهام

 بیان که نبوده عجیبی یمسئله میاد، پیش زیاد مجادله و بحث ما کار توی! مهمه؟ هم چیزی همچین یه مگه -
 .بشه
. شده درگیر محمد با هم روز اون بود نگفته من به کیانمهر. میشه تکرار حادثه روز یکلمه ذهنم توی زمانهم

 .اندازهمی من هایچشم به نگاهی سروان
 اون صبح که کرد اعتراف دیروز کارگرا از یکی. کردید مخفی ما از رو مسئله این چرا که اینجاست مهم ینکته -

 شرکت آبروی اخراج صورت در که کرده تهدیدش هم محمد و داشته محمد با سختی لفظی درگیری شما برادر روز،
 با بعد و میگه چیزی کارگرا از دوتا گوش دم میشه، عصبانی شدتبه برادرتون. کنهمی شکایت و برهمی رو

 همه از و میفته اتفاق اون میشه، خارج ساختمون از اینکه از بعد دقیقه چند. کنهمی حرکت پایین طرفبه عصبانیت
 ...اینکه تربااهمیت

. بسنجه بابا نگران نگاه و من سردرگم یچهره توی رو هاشحرف ثیرٔ  تا خوادمی انگار کنه،می سکوت ایلحظه
 :میده ادامه مکث کمی از بعد
 از بعد امروز و شد ناپدید روز چند از بعد بود، زده حرف خصوصی گوشش دم برادرتون که کارگری اون -

 .شده پیدا شهر اطرف توی جسدش وجوها،جست
 یه میشه مگه. سنگینه و زیاد برام هاحرف این باور. کنممی نگاه سروان به شوکه. میشه گرد هامچشم حیرت، از

 از بتونم تا کنممی نگاه بابا به. دونهمی محمد مرگ مسئول رو کیانمهر غیرمستقیم سروان یعنی! چیزی؟ همچین
 .ستشوکه هم اون و نیست من از بهتر حالش اما برسم؛ جوابی به دیدنش

 :پرسممی تردید با و کنممی نگاه سروان به
 داره؟ ربطی چه کیانمهر به چیه؟ منظورتون -

 :میگه و اندازهمی بهم اندرسفیهیعاقل نگاه و کنهمی ریز رو هاشچشم
 شدن روشن تا. کارگره اون و محمد قتل به متهم برادرتون. کنیممی بررسی رو احتماالت یهمه کارمون توی ما -

 .بمونه بازداشت باید االتٔ  سو یادامه و ماجرا
 رو نفر دو این قتل خوانمی یعنی! کارگره اون مرگ بلکه محمد، تنها نه گفت. خورهمی زنگ ذهنم توی شجمله
 از ترآسون همیشه ـناه گـبی یه دستگیرکردن. بدم بهشون ایاجازه همچین نداره امکان. بندازن کیانمهر گردن

 من کیانمهر. کنهمی پاک رو جرم آثار و گناهکاره دونهمی چون نیست؛ دسترس در اصلی گناهکار. اصلیه گناهکار
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. باشه قاتل تونهنمی من داداش. کننمی اشتباه دارن داشته؟ رو کاری همچین فرصت اصالً کرده؟ پاک رو جرم آثار
 :میگم حرص با و کشممی عمیقی نفس خشمگین میشم، بلند جا از
 .زنیدمی تهمت من برادر به حاال کنید، پیدا رو اصلی قاتل نتونستید! ستمسخره -

 :میگه تمام قاطعیت با و دوزهمی نگرانم هایچشم به رو جدیش نگاه. ذارهمی میز روی رو دستش سروان
 .دیمنمی انجام مدرک و سند بدون رو کاری هیچ ما. مهردادیان جناب باشید زدنتون حرف مواظب -

 :میگه سروان به رو و میاد خودش به کمی بابا
 .باشه من پسر کار نداره امکان -
 کرد آزادش میشه نه دالیلی به بنا گفت کردیم کاری هر. میایم بیرون سروان اتاق از شدهدگرگون و خراب حالی با
 راه ماشین طرفبه کشممی زمین روی زور به که پاهایی با. گیرهمی رو وجودم غم. ببینیمش تونیممی حتی نه و

 :میگه حالم دیدن با و دوزهمی من به رو نگرانش نگاه بابا. افتیممی
 .بده من به رو سوییچ -

 این من. واقعی نه عصبیه، درد گرفته؛ درد شدتبه سرم. رسیممی عمارت به حرفبی و کنهمی روشن رو ماشین
 از بعد و رونهمی پارکینگ طرفبه مستقیم بابا. درگیرم که هاستسال. شناسممی که هاستسال رو عصبی دردهای

 کنهمی نگاه جلوش به ثانیه چند. میشه شدنم پیاده از مانع و گیرهمی خشونت کمی با و محکم رو دستم مچ توقف،
 :میگه عمیق نفسی از بعد و
 ...بخوای که نیست وقتش االن. باشی قوی و محکم باید تو. نیست وقتش االن. کیاراد باش مواظب -

 و مقتدر همیشه از بیشتر رو صورتش مشکیش، ابروهای یگره. دوزهمی سمتمبه آلوداخم و تأکیدوار رو نگاهش
 و اندازممی پایین رو سرم. بفهمونه بهم رو چی خوادمی دونممی. چیه منظورش دونممی. میده نشون خشمگین

 .کنممی حرکت خونه سمتبه حرفبی
. میرم باال هاپله از و کنممی حرکت اتاقم طرفبه. ساکته و خلوت عمارت. میشم وارد و میدم فشار رو در یدستگیره

 البته. کنه تحمل رو محیط اون بتونه دونممی بعید. لطیفه و حساس خیلی شروحیه! میاد؟ کیانمهر سر بالیی چه
 ذاشتمی شقکله بدعنق سروان این کاش. میشه تموم سخت براش شرایط ولی صبوره؛ چون کنه؛می تحمل! چرا

 .داد توضیح رو دلیلش نه و بذاریم وثیقه گذاشت نه کردیم کاری هر! کنیم آزادش وثیقه با
 !کیاراد -

 گل هاییگونه با هم سانیا و ایستاده منتظر خندون و شاد صورتی با کیاچهر. کنممی نگاه رو سرمپشت و گردمبرمی
 معلومه که هستن ایخوشی غرق. ایستاده کنارش در کنه،می منعکس عجیبی شادی برق که هاییچشم و انداخته
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 کیاچهر. کنهمی بیانش و باز رو حرف سر یکیشون االن که اینه از نشون گاهشون،بیوگاه هاینگاه. ستدوطرفه
 :میگه و دارهبرمی بینشون بازینگاه از دست منتظرم، صورت دیدن محضبه
 کنن؟ تزئین بدیم رو ارتعم طرف اون تا طرف این از و بگیرم بزرگی مهمونی بدم؟ باید سور نظرت به کیاراد، -

 روزی دقیقاً هم اون! کنی؟ تزیین رو طرفاون تا طرفاین از بدی، سور که چی یعنی. گیرهمی تعجب رنگ نگاهم
 شادت صورت این و حالیخوش باعث تونهمی چی کارهاست؟ این وقت االن. بردن قتل جرم به رو کیانمهر که

 :پرسممی و کنممی نگاهشون. میشه ردوبدل بینشون نگاهی تعجب کمی با و بیننمی رو سکوتم! باشه؟ شده
 بدی؟ سور چرا -

 :میده جواب و میده غبغبه به بادی اندازه،می باال رو ابروش یگوشه
 !عموجان داره شیشه بار عزیزم خانم آخه -

 .خندهمی بلند و میشه خوشی غرق کیاچهر. زنهمی کیاچهر بازوی به آروم و دوئهمی سانیا هایگونه به خون
 !کیاچهر اِ، -
 شیشه بار میگن باردار زن به معموالً! شیشه بار. کنهمی تکرار رو جمله این ناباوری با متالطمم ذهن! داره شیشه بار

 .میشم عمو دارم! االن هم اون. است حامله سانیا یعنی این و داره
 !بـرده؟ ماتت چرا -

 .کنهمی نگاهم تردید با و خورهمی جا کمی حالتم از. میدم تکون زدگیبهت با رو سرم
 .کنیمی باخبر رو زمان و زمین حالیخوش از االن گفتم من نشدی؟ حالخوش -

 :کنممی باز هم از سختیبه رو هاملب بود؟ شاد هست دل توی که غمی با میشه! شادیه؟ وقت مگه االن
 نه؟ کنی،می شوخی -
 !شده؟ چت -
 ...سانیا واقعاً. نمیشه باورم خدایا -

 بعد داره برادرم. کرده گیر غم و شادی بین پریشونم حال. زنممی موهام به چنگی و کشممی صورتم روی رو دستم
! کنه نرم پنجه و دست باید دار یچوبه و قتل اتهام با برادرم اون و کنهمی حس رو پدرشدن شیرین طعم هاسال
 یهمه زندگی هم شاید. هاستمتناقض این از سرسرا همیشه من زندگی غم؟ یا شادی. شدم بدی پارادوکس اسیر

 دنیا به قراره کوچیکی یبچه. بندهمی نقش هاملب روی اینیمهنصفه لبخند عموشدن، تصور از ناخودآگاه! هاآدم ما
 .کنهنمی کم رو درونم تلخی شیرینیش، اما میشه؛ آب قرارمبی دل توی قند! من خدای. عمو بگه من به و بیاد

 .میشی بابا داری تو -
 شدی؟ شوکه چرا تو -
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 بروز اما خرابه؛ حالش. شد وارد افتاده، هاییشونه و خمیده قدی با سرشپشت بابا که اومد سمتمبه. شد مشکوک
 از ترخطری اوضاع واقعاً نکنه. کنهمی بدتر رو حالم داره بابا حد از بیش نگرانی. نگرانه قدراین چرا دونمنمی. نمیده

. کنهنمی باور هرگز بابا نداره، امکان نه،! داره باور و سروان هایحرف بابا نکنه کنم؟می فکر من که هاستحرف این
 یمتوجه میاد، پایین ابرها روی از باالخره انگار که کیاچهر چیه؟ خاطربه هست وجودش توی که ایدلهره این پس
 .کنهمی ردوبدل هردومون بین نگاهی کنجکاوی با. میشه بابا و من پریشون حال

 اید؟ریخته هم به قدراین چرا افتاده؟ اتفاقی -
 .ایستهمی مقابلش و دارهبرمی کیاچهر طرفبه قدم چند بابا
 .کردن بازداشت رو کیانمهر -
 !وای اِی -

 کیاچهری به پریده رنگی با و زنهمی چنگ پیراهنش یگوشه به. پیچهمی سالن توی سانیا گفتن وای اِی صدای
 .کنه هضم رو شجمله نتونسته هنوز انگار. شده خیره بابا به باز دهنی با هنوز و ستزدهبهت که میشه خیره

 کردن؟ بازداشتش چرا -
 خوب. داشته لطف بهمون خواهر یه عین شده، کیاچهر زن که مدت این توی. دوزممی چشم سانیا نگران صورت به

 .نشونممی هاملب روی نمادینی لبخند. بدم بهش ایدلهره بارداره که شرایط این توی نیست
 . میشه حل. سوءتفاهمه. نیست چیزی -

 :میگه سانیا به رو و میشه متوجه خودش انگار. کنهمی نگاه هامچشم به تردید با کیاچهر
 .کن استراحت برو بیا وایستادی، سرپا زیاد خانمم، سانیاجان، -

 سانیا! هاستحرف این از تروخیم اوضاع اال و سیاه نخود پی فرستادیمش فهمیده. اندازهمی کیاچهر به ناباوری نگاه
 .میشه رونده خودشون اتاق سمتبه شده، زده حلقه پشتش که کیاچهر دست توسط حرفبی
 محال واال گفت رو خبر این و شده حامله سانیا دونستنمی دارم حتم. کنهمی تعجب ضدونقیضمون رفتارهای از بابا
 :پرسهمی و اندازهمی من به رو نگاهش. بگه چیزی بود
 خوبه؟ سانیا -

 .باشه باید زیباتر دوشون هر برای بشنوه کیاچهر خود از رو خبر این بابا. شینهمی لبم روی لبخندی
 .بپرسین کیاچهر خود از -
 بیشتر. بریده رو امونم خستگی. میدم فشار دستگیره روی رو دستم. افتممی راه اتاقم طرفبه و گردمبرمی عقب به
 کجا به داستان این آخر دونمنمی. درگیره بدجور فکرم. کنهمی داغون رو آدم روحی درموندگی جسمی، خستگی از

 محو من و بندهمی رو کشو در. پرهمی جا از سرعتبه شده، خم ماندانای. کنممی باز آرومیبه رو در. میشه ختم
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 من تا و بود بـرده فرو توش گردن تا رو سرش چرا داشت؟ کاری من مدارک کشوی توی. میشم عجیبش حرکت
 !پرید؟ جا از هازدهجن عین دید رو

 :کنهمی زدن حرف به شروع داره، دادنش جلوه آروم توی سعی که ظاهری با و خندهمی دستپاچه
 .گردممی دنبالش دارم ساعته دو ندیدی؟ رو من یشونه تو کیارادجان، -
 !دونمنمی کرده فرص چی رو من. ایستممی مقابلش و دارمبرمی قدم جلو به و بندممی رو در
 تا بگو خودم به محترمانه لطفاً اما نیست؛ بدی چیز اصالً دربیاری سر من کارای از بخوای اینکه. منی همسر تو -

 .نبر بین از رو اعتمادمون دزدانه و بدم شرح برات
 :کنممی تکرار محکم و زنممی بلندش هایمژه یسایه توی محکمی پلک کنم،می برنده و تیز رو هام چشم

 عزیزم؟ درسته نذاشتی، جا رو تشونه من مدارک کشوی توی مطمئناً. نگو دروغ وقتهیچ نگو، دروغ -
 که میشه زیبایی کوتاه پیراهن وتابپیچ محو من، قراربی دل و کنهمی لونه سیاهش درشت هایچشم کنج شرم
 !بیچاره مرد این از برهمی دل و برهمی دل آی و گذاشته نمایش به خوبیبه رو شدلبرانه اندام

 عزیزم؟ خوبی -
 کی اصالً! بمونه؟ عزیزش پدرجان خونه بره رو امشب نبود قرار مگه کنه؟می کارچی اینجا ماندانا اصالً راستی

 .نداشتم رو بودنش انتظار! برگشت؟
 .سالم -

 و کشهمی بازوهام روی رو هاشدست میاد، جلو آرامش با. دوزهمی نگاهم به رو شزدهشب زیبای هایچشم
 صورت با عجیب رنگشآبی کوتاه پیراهن. شده زیباتر همیشه از امروز. کنهمی خم طرفمبه رو صورتش

 با. مواجش موهای خوش عطر از میشم ـت*مـسـ و پیچهمی دماغم تو عطرش بوی. داره خوانیهم شگونهمهتاب
 .دردهامه دوای هم و درده هم تسکینه، یه برام حضورت بودنت،! من المصب دل این از بریمی دل زدن، پلک هر

 هاشلب. کارممی روش ایـوسـه*بـ و کنممی نزدیک پیشونیش به رو هاملب. ایستهمی حرکتبی صورتم نزدیک
 امشب اما منه؛ درمون و درد! پارادوکس هم باز. بازهمی رنگ ایلحظه برای نگاهش شادی برق. میشه باز خنده به

 .ندارم رو توانش و حال. کنم دقت هاشنگاه حالت به خوامنمی
 فکرم من اما ذاره؛می مشونه روی رو سرش و زنهمی حلقه بازوهام دور رو هاشدست. شینیممی مبل روی باهم

 برادرت وقتی داشت آرامش میشه مگه. بیفته اتفاقی چه قراره توش دونمنمی که فرداییه درگیر. کیانمهره درگیره
 که ناخودآگاهه ترسی. ترسونهمی رو من هالحظه این ولی! نشده معلوم چیزی که هنوز. ببازم رو خودم نباید... با داره

 سر وقتی از و بوده کابوس یه من برای همیشه هاواژه این! قصاص و قتل زندان، بازداشت،. گرفته نشأت درونم از
 کنارم! زدن پلک یه وسعت به شاید. نزدیکه بهم خیلی کنممی حس. میشه مرور ذهنم توی سره یه اومده، کیانمهر
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 یمتوجه. ستخیره من به مدت تموم ماندانا میشم؛ روروبه سنگینش نگاه با گردونمبرمی رو سرم. خورهمی تکون
 حس چیزهایی یه که من مثل درست کرده، حس. نیست واقعی هامخنده دونهمی. شده نگاهم پریشونی و غم
 .نمیدم بهایی هامحس به اما کنم؛می
 عزیزم؟ پریشونی چرا -

 .ستخانواده این عروس بدونه، باید یعنی. بهتره بدونه میگم؛ نگم؟ یا بگم
 .کردن بازداشت رو کیانمهر -

 .میشه خیره هامچشم به ترس با و گردهبرمی طرفمبه تماماً
 چرا؟ وای، -
 !قتله به متهم -

 روی رو دستش و میشه گرد هاشچشم. میده تکون رو سرش ناباور. میشه بلند جاش از و کشهمی پرصدایی هین
 ...ولی! نداشت رو انتظارش انگار ترسیده خیلی! بودم نگفته بهش کاش. خورده جا من از بیشتر. ذارهمی دهنش
! لرزهمی و ترسیده طوراین کیانمهر خاطربه من ماندانای. کنممی حس نگاهش و هادست توی رو کمی لرزش
 مـینه*سـ به رو سرش و میرم طرفشبه و میشم بلند جا از! لرزه؟می طوریاین چی برای من پرکالغی یجوجه
 . لرزهمی هامدست بین. میدم فشار

 ...شده اگه حتی. بیفته اتفاقی کیانمهر برای ذارمنمی بزنم هم آتیشوآب به شده. عزیزجونم باش آروم -
 :میدم ادامه. میشه گوش سرتاپا

 .برسه آسیبی اون به ذارمنمی بگیرم، گردن به رو همه خودم شده -
 میده تکون رو سرش. کنهمی بیداد نگاهش توی بغض. کنهمی بلند رو سرش. خورهمی شدیدی تکون هامدست بین

 :کنهمی زمزمه وارطوطی و
 .بکنی رو کار این نباید تو. ذارمنمی من نه، نه، -
 .ماندانا نباش من ناراحت وقت هیچ -
 ! میگی؟ داری چی اصالً. نزن رو حرف این. تونمنمی -

 و نگرانی همهاین چرا! شده؟ ناراحت گیرممی گردن به خودم اینکه گفتن از یعنی. شینهمی اشک به هاشچشم
 .باشه غمگین نباید من عزیزک! داره؟ بغض

. نیست و نبوده زود وقتهیچ من برای ولی داره؛ فرق زودش یا دیر فقط میفته، اتفاق آدما یهمه برای مرگ -
 راحت یاجازه و گرفته رو شاهرگم یگوشه همیشه که رازی هست، قلبم توی رازی گفتم بهت روزی یه یادته
 نمیده؟ بهم کشیدن نفس
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. تپهمی محکم ـینه*سـ توی قلبم. کنهمی قفل نگاهم تو رو دارشبغض درشت هایچشم. کنهمی ییدٔ  تا سر با
 و دنیا این از کندن دل. زدن حرف دیگری برای مرگ موعد از نیست راحت. سخته برام هم هاحرف این از گفتن

 .سخته هاشآدم
 . کیانمهر نه منم، بمیره باید که کسی اما کنم؛ تعریف برات تا نیومد پیش فرصتی وقتهیچ -

 از من جون آروم. کنهمی پاک رو شگونه روی هایاشک دستش پشت با. میده تکون نه معنای به رو سرش ناباور
 پیراهنم روی آرومی یـوسـه*بـ و میده فشار من به بیشتر رو خودش ناگهان کرده؟ وحشت و ترسیده انقدر چی
 :میشه وارزمزمه و لرزون صداش. زنهمی
 و پاک قدراون تو اما بودم؛ متنفر ازت و نداشتم بهت ایعالقه هیچ اوایل. دارم دوستت خیلی من... من کیاراد -

 رو من کیاراد. بودم بد خیلی من اما... اما بودی؛ مهربون خیلی تو. شدم عاشقت رفتهرفته که بودی خوب
 !بخشی؟می
. نفهمیدم من که بوده متنفر من از کی اصالً چرا؟! بوده متنفر من از اوایل! ماندانا؟ میگی داری چی میگه؟ داره چی

 کرده؟ بدی من به بدی؟ کدوم ببخشمش؟ باید چی برای
 زنی؟می چیه حرفا این پریشونی؟ قدراین چرا شده؟ چت امشب تو ماندانا؟ ببخشمت باید چی برای -

 :میگه بریدهبریده و گیرهمی شدت شگریه
 .ببخش آینده برای گذشته، برای رو من کیاراد؟ بخشیمی رو من بگو بگو، -
 زخمم روی نمک دیگه تو داغونم، کافی یاندازه به امروز. کنیمی مدیوونه داری ماندانا ببخشمت؟ باید چرا -

 .نباش
 کوتاه قصد. ریزهمی فرو درشتش هایچشم از اشک هایدونه. زنهمی زل نگاهم به عجز با و میده فشار رو بازوهام
 .میشم دیوونه دارم. نداره شدن خیالبی قصد. نداره اومدن

 کیاراد؟ بخشیمی بگو -
 نه مگه کرده؟ رخنه نگاهش توی کی از خواهش و عجز همهاین. میشم میخکوب نگاهش درموندگی ثیرٔ  تا تحت
 !بیام راه دلش با باشه بهتر شاید خبره؟ چه اینجا! منه؟ زندگی یهمه زن این اینکه

 رو تو تونممی مگه عاشق بدبخت من. ماندانا پرسیمی الیٔ  سو عجب اما میگی؛ چی و خبره چه دونمنمی -
 یه منی؛ خود تو نبخشمت؟ تونممی! زنی؟می پلک چشمام توی و کنیمی نگاهم التماس با طوراین وقتی نبخشم

 .ماندانا وجودمی از تیکه
 :میگم قاطع و محکم و کنممی نزدیک گوشش به رو دهانم

 .بخشممی -
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 خیره هامچشم توی دوباره ثانیه چند از بعد. بشه مسلط خودش به کمی کنهمی سعی و اندازهمی پایین رو سرش
 .میشه

 جز نکن باور رو حرفی هیچ. داشتم دوستت صادقانه که بدون رو این فقط افتاد اتفاقی هر روزی اگه کیاراد، -
 .گفتم بهت ساعت این توی من که دارمی دوستت یکلمه
 :کنممی نگاهش ناباور و میشم گیج

 ماندانا؟ شده چیزی -
 . زنهمی چنگ رو بازوهام. شینهمی هاشلب روی غمگینی لبخند

 .نه نه، -
 طرفبه و کنهمی پاک دست دو با رو هاشاشک یموندهباقی. میشه هامحالت یمتوجه. کنممی نگاهش ناباروانه
 .افتهمی راه پنجره

 ...کیاراد راستی -
 .اندازهمی ـغلم*بـ توی رو خودش. میشم نزدیک بهش و کنممی حرکت سرشپشت

 چرا؟ زنی،نمی حرفی دومت عموی از وقتهیچ تو -
 .دونیمنمی ازش چیزی هم خودمون چون -

 .هاشپلک حرکت ـت*مـسـ من و میشه خیره هامچشم توی. ایستهمی جلوم مستقیماً و گیرهمی فاصله کمی ازم
 خبره؟بی برادرش از هم بابات یعنی میشه؟ مگه -
 .آره -

 :میدم جواب ارادهبی. خونممی هاشچشم توی رو الٔ  سو. میشه مشتاق شزدهشب نگاه
 .خبرهبی ازش زمان همون از دیگه هم بابا. کرده فرار ایران از پیش هاسال اون -
 کرده؟ فرار چی برای -

 شک. کشهمی مچونه تا پیشونی از رو شاشاره انگشت. دونهمی چیزهایی یه انگار. کنهمی نگاهم کنجکاو و تیز
 .کنممی
 .بـرده خودش با جایه رو شرکتشون یسرمایه همه و دزدیده رو شرکاش پول میگن چون -
 .داشته داریپول پدر که تو عموی -
 هاست؟حرف این وقت هم امشب و االن آخه! بدبخت عموی این یدرباره پرسیدن الٔ  سو به کرده شروع هم باز

 !بگیریم نادیده رو عموم با باباش بودن شریک بخش اگه البته. داره من عموی با صنمی چه فهممنمی
 .بوده پدربزرگ یارثیه کل برابر ده اپول اون گفتمی بابا -
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 نداشته؟ ایدیگه دلیل یعنی رفته؟ دلیل همین به فقط -
 چطور؟ -

 :میدم ادامه و بندممی رو هامپلک هاش،نوازش از ـت*مـسـ. کشهمی هامچشم روی گونهنوازش رو دستش
 کسی وقتهیچ. بوده همایون علیه شواهد یهمه ولی نیست؛ همایون کار گفتمی. نکرد باور وقتهیچ بابا ولی -

 .نداشت اثباتش برای دلیل هم خودش ولی نکرد؛ باور رو حرفاش
 ناغافل ماندانا که درمیارم رو هامدمپایی. کنممی باز دستم دور از رو مچیم ساعت. کنممی حرکت تخت طرفبه

 .افتممی تخت یگوشه از و میدم دست از رو تعادلم. کنهمی پرتاب تخت روی رو خودش
*** 

 صورتم روی دستی. خوابه غرق ماندانا معصوم یچهره. میدم بدنم به وقوسیکش و کشممی بلندی یخمیازه
 رو صورتم و دست و میرم روشویی طرفبه. زنممی پیشونیش روی ایـوسـه*بـ و میشم خیزنیم کشم،می
 رو صورتش. میشم خم طرفشبه. باشه گشنه باید االن ماندانا پس خوابیدیم؛ شام بدون دو هر دیشب. شورممی

 هاشچشم و خورهمی تکون. گیرممی چنگ به رو مشکینش خرمن و کشممی موهاش روی دستی کنم،می نوازش
 .میشه بلند جا از. زنممی شکردهپف هایچشم به لبخندی. کنهمی باز رو
 ماندانا؟ خوبی -
 طرفبه هم دوشادوش. افتهمی راه روشویی طرفبه میده، مالش رو هاشچشم کهدرحالی و کنهمی ییدٔ  تا سر با

 زنی بودن حس چقدر. دارم رو متاهل مرد یه واقعی حس االن. جدید احساسی با من منتها افتیم،می راه صبحانه میز
 خوب دیشب معلومه. افتهمی بابا قرمز هایچشم به نگاهم. شیرینه ممردونه غرور برای خوبی و حسن همهاین با

 .دارم بدی حس خودم به نسبت. کنممی شرم ایلحظه. نخوابیده
 شیر؟ یا خوریمی چایی مادر -
 . میام خودم به خانممریم صدای با
 .ماندانا برای عسل و شیر من، برای چایی -

 تنظیم حال در سانیا. شیننمی سرجاشون علیک و سالم از بعد و میشن وارد هم کیاچهر و سانیا بعد لحظه چند
 .کنهمی نگاهش پدرانه بابا که صندلیشه

 عزیزم ینوه اولین برای دیشب همون بود عادی حالت اگه وگرنه افتاده؛ اتفاق بدموقعی کیانمهر بازداشت دخترم، -
 کل و بیاد دنیا به من ینوه اولین میشه مگه. بینیممی تدارک براش آرزو با حتماً دیگه، وقته چند. گرفتممی جشن
 !ندم؟ سور رو شهر
 :میگه و کنهمی نگاه بابا به ایقدرشناسانه نگاه با و کشهمی جلو کمی رو صندلی. زنهمی گرمی لبخند سانیا
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. بگیریم ساده جشن یه دورهمی کیانمهر، اومدن از بعد شاءهللان. کنممی درک رو شرایط. نیست نیازی باباجون -
 .میشه جمع دوباره جمعمون. هست هم بهتر طوریاین

 :میده جواب و ذارهمی چای فنجون کنار رو خوریشچای قاشق. میشه تحسین از پر بابا نگاه رنگ
. میاد دنیا به داره مهردادیان خاندان ینوه اولین. گذرمنمی دادن سور از من ولی دارم؛ تو مثل دختری حالمخوش -

 .نیست چیزی کم
 اما کنه؛می اذیتش انگار چیزی. میره فکر توی و میشه خیره چایی فنجون به هوابی. میشه غمگین شچهره ناگهان

 از تونهمی هاشحالت این و نمیگه ما به شگذشته و خودش از زیادی چیز وقتهیچ و بوده خوددار همیشه بابا
 ...شاید یا تلخ ایحاثه یادآوری باشه؛ یادآوری

 !خالیه خیلی جاش -
 کیاچهر! دادم تشخیص هاشلب بین از رو جمله این هابچه هیاهوی از سختیبه! کی؟ جای خالیه؟ خیلی جاش

 :میگه و پرهمی خلوتش و هاحرف بین بابا، به خطاب بعد و اندازهمی سانیا به نگاهی سرخوشی با. نیست حواسش
 .دارم پیشنهاد یه من -

 :میده ادامه و بینهمی رو ما منتظر هاینگاه. گردنبرمی طرفشبه سرها
 یه موافقم، سانیا نظر با. بکنیم غیرضروری دادن شام برای هزینه همهاین بخوایم نباشه درست کنممی فکر من -

 کمک ندارن درمان پول اما دارن؛ دارشدنبچه حسرت که نیازمندی هایخونواده به جاشبه. کافیه کوچیک جشن
 رو اونا کار این با. برن دوادرمون دنبال نتونن شده باعث نداری اما هستن؛ حسرت توی خیلیا ما یجامعه توی. کنیم
 .باشه موافق بابا اگه البته. کنیممی حالخوش هم
 .کنهمی قفل هم توی رو هاشدست بابا. زنهمی بخشیرضایت پلک هاشچشم با و اندازهمی بابا به نگاهی آرزو

 !این از بهتر چی. موافقم هم من خبگخیله -
 .باشه متفاوت تونستمی چقدر اوضاع بود، اینجا کیانمهر اگه االن. زنهمی تند مـینه*سـ توی دل
 آروم. بندهمی رو در و میشه اتاق وارد سرمپشت هم ماندانا. بشم آماده تا گردمبرمی اتاقم به صبحانه خوردن از بعد
 سر. شده مهربون عجیبی طرز به امروز. بندهمی برام خودش و گیرهمی دستم از رو کراوات داره،برمی قدم طرفمبه

 این حاال تا. هست بهم حواسش و میشه قدمپیش کاری هر برای. بزنم هم خودم رو چاییم نذاشت حتی هم سفره
 اما کاره؛می مگونه روی ایـوسـه*بـ. کنهمی قفل نگاهم توی رو هاشچشم. بودم ندیده ازش رو عجیب رفتارهای
 حالیخوش... آخر نگاه حس مثل دارم؛ غریب حسی. لرزونهمی رو دلم ته که حالتی. کرده پیدا خاصی حالت نگاهش
 باهام هاشچشم امروز! داره گذشته تو ریشه احساسم این شاید. بدم بها حسم این به نباید من اما... شاید یا... آخرین
 زنه،می چنگ وجودم به گنگ ایشورهدل. زدمی حرف کیاشا هایچشم که روزی همون مثل زنه؛می حرف
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 رو مفهومش االن که حرفی زنه،می حرف هم هنوز هاشچشم. کنممی نگاهش تردید با و میشه سخت هامنفس
 .ترس و صداقت عشق، غم، بین چیزی. فهممنمی

 .اینجا میان مامانم و بابا امشب -
 .چشم روی قدمشون -
 ...درمورد خوانمی -

 توی رو من خوادمی انگار. میده فشار خودش به رو من شزنونه بازوهای زور تمام با. کشهمی ـوشم*آغـ در محکم
 نفس... یه مثل تغییره، یه مثل که حالتی یه! سردرگمی و غم بین چیزی یه. داره عجیبی حالت. کنه حل خودش
 لبخند. نشسته دلم به ترس. بسته نقش چشماش توی گنگ حسرتی. کنممی بو رو موهاش عطر. کشهمی عمیقی

 . میشم گرمدل حضورش از ـت*مـسـ. کنهمی بازدم گلوم روی رو هاشنفس. زنهمی
 !پسرم کیارادجان، -
 .زنهمی صدام و ایستاده اتاق در پشت. گیریممی فاصله هم از بابا صدای با
  بله؟ -
 .شد دیر بابا، بریم بیا -
 .میام االن برید شما. چشم -
 .زنممی بیرون در از سرعتبه و گیرممی ندید رو نگاهش بغض. زنممی شپیشونی روی ایـوسـه*بـ

*** 
 کردیم، هرکاری صبح. رسونممی خونه به ماندانا عشق به رو رمقمبی بدن روزانه، هایدوندگی از درمونده و خسته
. ببیندش دادن اجازه بابا به لحظه یه برای فقط. موند بازداشت همچنان کیانمهر و نشد صادر وثیقه قرار یاجازه
 داده قتل دستور کارگر اون به و باشه من برادر کار نداره امکان! بکشه؟ رو محمد پسره اون خواستهمی کی یعنی
 .باشه

 .آقا سالم -
 . کنممی نگاه مریم به
 .بیا مادر داخل بیا. هستن شما منتظر آوردن، تشریف زنتون یخونواده بده، مژده آقا -

 محوی لبخند دیدنم با ماندانا. نشستن هاصندلی روی ترتیب به ماندانا و خودم یخونواده. ذارممی سالن به قدم
 .میشه بلند جا از آقاجمشید و زنهمی
 .عزیز داماد بهبه -
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 طرفشونبه کرده، رخنه جونم به که تردیدی با! رو شزننده و منظوردار لحن یا کنم باور باید رو نگاهش توی شادی
 حس دیدنش. گردونمبرمی طرفشبه رو سرم. شینممی ماندانا کنار مبل روی احوالپرسی از بعد و دارمبرمی گام

 ـوش*آغـ به تونستممی و نبود جمعی کاش. منه روزهای این آرامش یمایه. کنهمی تزریق وجودم به رو خوبی
 از بگم زندانه، توی که برادری از بگم! کنم شکایت امروزم هایخستگی از و پاهاش روی بذارم رو سرم بگیرمش،

 و بشه کم دردهام از ایذره گفتنش با شاید که کنم برمال رو رازی و زنهمی چنگ قلبم به هاستسال که دردی
 ظرافت نمیره؟ چرا جمعیت این. مانداناست حضور درمونش تنها و سنگینه خیلی هامشونه روی بار. بشه صاف کمرم

 کرده تن به زیبایی رنگایسرمه پیراهن. نشسته هام چشم توی همیشه از بیشتر لطفیش، پوست مرمرین و اندامش
 دیدن داره کیفی چه آخ. نشسته کنارم فاتحانه و مغرور من زیبای بت. انداخته هم روی رو تراششخوش پاهای و

 !غرور و زیبایی یالهه این
 .بشه گرفته تصمیم هابچه این یآینده برای که شدیم جمع اینجا هستید، مستحضر شما که طورهمون آقاهامون، -

 ماندانا باالخره یعنی! شکر رو خدا! کنیم؟ تعیین رو عروسی زمان که افتاده این فکر به آقاجمشید یعنی! ما یآینده
 امشب. ذارهمی تموم سنگ لحاظی هر از داره ماندانا امروز. کنممی نگاهش قدرشناسی با کرده؟ قبول و اومد کوتاه

 میشه، جاجابه مبل روی بابا. من مومشکی دختر این کنه؛ دیوونه جذابش کارهای همهاین با رو من خوادمی
 .اندازهمی آقاجمشید به عمیقی نگاه و ذارهمی هادسته روی رو هاشدست

 .کنیم تعیین رو عروسی تاریخ و بشه معلوم زودتر باید جوون دو این تکلیف. جمشیدجان بله -
 :میده جواب بابا به رو و کشهمی شمشکی یاتوخورده شلوار روی دستی

 .میشه تموم هابچه یصیغه مهلت امروز که هستی جریان در حتماً هامون -
 ماندانا چرا اما! میشه تموم امشب میگه، راست آخ چندمه؟ امروز نبود؟ یادم من چرا. زنهمی زنگ گوشم توی صداش
 یعنی نخورد؛ جا اصالً حرف این از هم ماندانا حتی. میشم متمایل کمی طرفشبه نگفت؟ چیزی من به دیشب

 نگفت؟ من به و روزه آخرین امروز دونستمی دیشب یعنی داشت؟ رو انتظارش
 به. کنن پیدا هم به نسبت نسبی شناخت هابچه که بود این برای شد انجام صیغه که زمانی مدت این هامون، -

 بعد و بسنجیم ـطه رابـ این یادامه به داشتن عالقه بر مبنی اول رو خودشون نظر که مناسبیه وقت االن نظرم
 .وقراراقول تعیین برای بریم
 ازدواج برای مهربونی شاید یا حالیخوش از رنگی نگاهش توی. کنهمی نگاه جمشید رفتارهای به شک با کمی بابا

 برخوردهاش مدل این. نیست سازگار امشب جمع و جو با جنسش که هست نگاهش ته عجیبی برق. نیست دخترش
 .زنهمی ایکنندهگرمدل لبخند و گردهبرمی من سمتبه بابا. نداره صمیمت بوی
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 تاریخ درمورد بعد کردید، پیدا نظری چه هم به نسبت مدت این توی شما دید باید اول. موافقم جمشید با هم من -
 . کنیممی صحبت عروسی

 :میگم جمعیت به رو قبل، از ترصاف و ذارممی مبل یدسته روی رو دستم. کنممی قطع رو بابا حرف
 کافی شناخت هم به نسبت ما! مونه؟می باقی هم حرفی مگه مورد این توی ولی ندارم؛ جسارت قصد من ببخشید -

 .کنید تعیین رو عروسی تاریخ. نداره وجود ازدواج برای موردی. کردیم پیدا
 !نه -
 با طوراین که ماندانایی به اطرافیان هاینگاه. شینهمی جونم به دلهره. زنهمی زنگ گوشم توی ماندانا بلند گفتن نه

 هاشچشم مشکین یتیله دوزم؛می هاشلب به رو نگرانم هایچشم. میشه خیره شده، بلند جا از و گفته نه قاطعیت
 برخورده؟ مدل چه این نه؟ چرا. زنهمی زبونه نگاهش ته عجیبی برق. شدن روحبی و سرد

 دخترم؟ چرا -
 به نگاهی بابا به دادن جواب بدون و شینهمی ایشغنچه هایلب به جونیکم پوزخند گرده،برمی بابا طرفبه ماندانا
 .اندازهمی جمع

 . زد حرف خودش طرف از فقط کیاراد چون گفتم؛ نه -
 این ماندانای چراغونی نگاه. کرده عرق هامدست کف. شنوممی رو گرفتنش نفس صدای. کنهمی کوتاهی مکث

 هاشچشم مشکین نه؟ گفت چرا چرا؟. میشه اکو مغرم توی گفتنش نه صدای. شده روحبی و سرد من، روزهای
 رو شٔ  منشا که هست هاشچشم توی نفرتی. دوونده ریشه کالمش بین نفرت و خشم. زنهمی فریاد رو غمی
 صبح که ماندانایی کالم لطافت به کالمش، توی خشم. نیست من صبح ماندانای االن، آدم این. فهممنمی

  بودم؟ خواب رو امروز و دیشب تموم یا بینممی خواب دارم. نیست کردمی سالمتی آرزوی و ریختمی آب سرمپشت
 .گیرهمی محکم رو پیراهنش دامن دستپاچه ماندانا

 اعالم جاهمین باید من اما دیدیم؛ رو همدیگه برخوردای و اخالق. کنیممی زندگی باهم که هست ماهی چند -
 .بدم ادامه کیاراد با تونمنمی دیگه کنم،

 ! چی؟ -
. کنممی نگاهش ناباوری با. میشم بلند جا از و میدم فشار رو مبل هایدسته. کنهمی قطع رو کالمش بلندم صدای
 .زنهمی دودو هامچشم

 ماندانا؟ میگی داری چی -
 ما شدهشوکه سالن، افراد یبقیه. کنه حفظ رو بودنش محکم و غرور کنهمی سعی اما خوره؛می جا نگاهم حالت از
 .میشه بد نگرانشون هاینگاه و موقعبی سکوت این از حالم. نمیشه خارج ازشون صدایی و گرفتن نظر زیر رو
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 .کنم زندگی باهات دیگه خوادنمی دلم اصالً. کیاراد نمیاد خوشم اخالقت از من که گفتم -
 من رویروبه که آدمی این. افتاده وخروشجوش به دلم و لغزهمی هامچشم. زنهمی واردیوانه ـینه*سـ توی قلبم

 زن این. داشت ریشه وجودش توی رحمیدل بود، مهربون من ماندانای! متفاوته من ماندانای با چقدر ایستاده،
 خون جهش. زنهمی تندتند قلبم. افتهمی شماره به هامنفس! نیست من روزهای این عشق شبیه سنگ، و قلبسیاه
 صبح م؟بازیچه من! چی؟ یعنی این. کنهنمی بیان رو قاطعیت جز چیزی نگاهش. کنممی حس رو صورتم توی
 :زنممی فریاد ارادهبی خبره؟ چه! نه میگه االن جوری،اون

 بعد روز و دارم دوستت بگی بیای روز یه که بازیهبچه زندگی مگه. کنی هم سر مزخرفی همچین نداری حق تو -
 .بودیم خوب هم با همیشه که ما ماندانا؟ خوبه حالت میگی؟ داری چی تو اصالً! خوامنمی بگی

 رو عمرم تو مثل بدبختی با کردم اشتباه االن تا. ندارم دوستت دیگه یعنی ندارم؛ دوستت من آره،! ندارم؟ حق من -
 .نداشتی چیزی من برای مصیبت جز تو بودیم؟ خوب کی و کجا. دادم هدر

 چیزی میگه؟ چی داره نداشتم؟ براش چیزی مصیبت جز من بدبختم؟ من. میده آزار رو گوشم مانندشجیغ صدای
 هایی چشم با. دارمبرمی طرفشبه قدم چند. خورهمی سر پایین به پیشونیم روی از سردی عرق. ریزهمی فرو درونم

 :غرممی و ایستممی صورتش مماس نداره، قرار که دلی و نشسته خون به
 شده؟ چت تو ماندانا؟ میگی چی داری -

 این. کرده دوگانه رو نگاهش که چیزی. واقعیت از ترس ترس، مثل خشمی. کرده خونه نگاهش توی عجیبی خشم
 .نیست من همیشگی ماندانای آدم

. بسوزم تو مثل آدمی پای به تونمنمی من خوای؟می جونم از چی. برو. بردار من زندگی سر از دست میگم دارم -
 .بردار سرم از دست

 مشت خشم از هامدست. دارمبرمی رو بینمون فاصله قدم چند. اندازهمی لرزه به رو سالن فریادم. درمیرم کوره از
 :غرممی و کنممی کنترل رو خودم سختیبه. شده

 خبره؟ چه کردی فکر. شدی خارج خودت حد از گرفتم تحویلت زیاد مدت این تو میگی؟ که چیه مزخرفات این -
 چیه؟ تغییر همهاین. نشده هم روز نصفه. نیست خوب حالت تو! میگی؟ چیه اینا

 منتظر و سوزونهمی رو تروخشک که شدم ایشعله دونهمی. کرده حس رو دیوونگیم مرز. دارهبرمی عقب به قدمی
 هاحرف این جمع جلوی چرا حاال نداشت، من با مشکلی هیچ حاال تا که من زن! من زن. بگیره گر تا ستجرقه یه
 !کنیم؟ حلش تا نگفت خودم به چرا! فهمه؟نمی رو دونفره خلوت معنای چرا! زنه؟می رو
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. بدی انجام تونینمی بابات بدون رو کاریهیچ که بدبختی خاصیتبی و بیخود مرد یه تو چیه؟ دونیمی اصالً -
 که ندارم احتیاج تو مثل خاصیتیبی آدم به من. نکش داد من واسه هم حاال. بودی مرده االن تا نبود اگه بابات

 !رو؟ هاتکردنغش میاد یادت. بکشه باال باید دیگه یکی هم دماغش
 توی هامناخن و کشیده پر روحم. نمیاد باال اومده، بند طعنه این داغی از نفسم و کشهمی تیر مغزم! هامکردنغش

 بازی جمع این جلوی غرورم با. کنممی حس هامعرق توی رو آبروییبی سردی. میرن فرو هامدست گوشت
 بازی هامشکسته با حاال و کرده له آدم همه این جلوی رو غرورم شناختم؟ اشتباهی رو ماندانا کی از کنه؟می
 سمتتبه رو ایآزاردهنده و تلخ کلمات سیل رحمانه،بی طوراین جونت آروم که هست بدتر این از دردی. کنهمی

 .کوبهمی مـینه*سـ توی رو دردم. نمیشه قطع ایلحظه برای صداش! باشه اعتنابی کردنت جِلزّولز به و کنه روونه
 از ترلیاقتبی خیلی. کنی برآورده رو زن یه هایخواسته بتونی که نیستی مردی تو. نداشتم دوستت وقتهیچ من -

 فقط تو. کنم ازدواج تو با نیستم حاضر دیگه هم من. شد تموم مونصیغه امروز. کردممی تصور که بودی چیزی اون
 گفته اینابابام به. هست چش نیست معلوم که عرضهبی یه. سوزوند دل برات میشه که بدبختی یه. ترحمی یمایه

 هستی؟ روانی بودی
 هاشحرف با که زنیه همون این. بزرگیه درد ماندانا زبون از هاحرف این باور. زنهمی نبض سرم. کشهمی تیر قلبم
 یه من نداشته؟ دوستم! شکنه؟می رو غرورم راحت طوراین و ایستاده من رویروبه که کیه این گرفتم؟می آروم

 !ترحمم؟قابل موجود
 تلخی زهرخند. میشم خشک آقاجمشید بخشرضایت لبخند دیدن از. زنممی رو نگاهش رد. کنهمی نگاه بقیه به

 ماندانای این نمیشه، باورم. کنممی نگاه ماندانا پرخشم صورت به. سوزونهمی آتیش هایشعله رو وجودم و زنممی
 نامردی گس طعم گلوم! گرفته تمسخر به رو وجودم امان،بی طوراین که زنی این! گسسته هم از زن این منه؟
. دورویی همهاین از گیرممی گر. میشن مشت ارادهبی هامدست. کنهمی مسموم رو وجودم نگاهش تلخی. گیرهمی

 جمع توی رو مردت غرور گرفتی یاد کی از! ماندانا؟ شدی نامرد همهاین کی از. کوبهمی ـینه*سـ به محکم قلبم
 کنی؟ بازی هاششکسته با و بشکنی

 زوربه که آلودیاشک نگاه این یا کنم باور رو هاشحرف. کردن پیدا عجیبی حالت کنم؛می نگاه هاشچشم به
 طوراین من ماندانای چرا بودم، کشیده درد هرطرف از که من اومده؟ سرم به چی خدایا نلغزن؟ تا کنهمی کنترلشون

 زنه؟می که هاییهحرف چه این! کرده؟ تغییر
 آمپول و قرص زوربه که هستی روانی یبیچاره یه تو دوننمی عمارت این اهل یهمه شدی؟ ساکت چیه هان، -

 .سرپایی
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. ماندانا گرفتی هدف رو محبتمون یرشته». خالصه تیر مثل. خارجه توانم از دیگه آخری این درک. شکنهمی کمرم
 نگه توان پاهام. شکسته غرورم هاحرف این بار زیر. لرزهمی مچونه« .ماندانا خشکیدم! زدی حرفت این با رو مریشه

 . نداره رو وزنم داشتن
 !حیابی یدختره شو خفه! شو خفه -

 هنوز. داره غرور. نزن داد طوریاین من زن سر داداشم». کنهمی وارد من ماندانای بدن به لرزی کیاچهر، داد صدای
 «!داداشم نزن داد. بشکنه جمع توی حرمتش نباید. زنمه

 هر من برادر شدی؟ وقیح و گستاخ قدراین که دیدی اعتناییبی و بدرفتاری ما از کجا! سرخیره یدختره شو خفه -
 درس صبح تا شب که روزایی اون تو. خودشه هایتالش و زحمات از داره، خودش از آورده دست به که رو چیزی

 به خوای،نمی نیست؟ یادت رو افتخاراتش همه اون که بودی گوری کدوم بود دانشگاهشون اول یرتبه و خوندمی
 !رفتاریه؟ چه این. برو بیا! خواینمی که درک

« .نزن داد سرش. بتپه تندتند ـینه*سـ توی دلش مبادا. بگیره دلهره نباید من ماندانای داداشم، نکن اذیتش»
 :میده ادامه زدن فریاد به همچنان کیاچهر. اومده بند درد این از زبونم و نمیشن متصل هم به صوتیم تارهای

 ستدیوونه. نداشتی رو خوبیش ظرفیت. گذاشته التال به لیلی زیاد که ستدیوونه ست،دیوونه من داداش آره، -
 از چنان که نبود دیوونه اگه. داشتی احترام و عزت همهاین حالتابه که ستدیوونه. ندیدی ازش بدی یه حاال تا که

 ...لیاقتبی. بزنی حرفایی همچین نکنی جرئت امروز که دهنت تو زدمی اول همون
 :زنهمی فریاد قاطعانه کالمش میون بابا
 .کیاچهر بسه -

. کشهمی خودش طرفبه و گیرهمی رو کیاچهر لباس یگوشه نشسته، اشک به هاییچشم با سانیا. شده متشنج جو
 .ایستهمی رومروبه و دارهبرمی گام طرفمبه میشه، بلند جا از آقاجمشید

 دستت روی هم رو دخترم یجنازه وگرنه هستی؛ ارزشیبی آدم قدراین دونستمنمی! شنیدم جدید حرفای امشب -
 .ذاشتمنمی
 به رو خونش جمشید، هایحرف این اما داره؛ نگه آروم رو جمع کردمی سعی حالتابه. میاد جمشید طرفبه بابا

 که برسه چه کنه، نگاه چپ هاشبچه به کسی نداره طاقت بابا. گرفته گر و شده عوض نگاهش رنگ. آورده جوش
 ...جمشید
 شدت از که هاییدندون و منقبض فکی با لب زیر. میده هلش عقب به و زنهمی جمشید یـینه*سـ تخت به دستی
 :غرهمی میشه، ساییده هم روی خشم
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 از دارید دیگه دختر و پدر ولی مهمونید؛ که بوده این حرمت خاطربه نزدم، حرف و کردم سکوت اگه االن تا -
 این از بیشتر مخونه حرمت دیگه خوادنمی دلم من اما شکستید؛ رو آدماش و خونه این حرمت. گذرونیدمی حدش
 توی این از بیشتر ذارمنمی دیگه. شد تموم بوده چی هر. برید اینجا از سروصدابی و بگیر رو دخترت دست. بشکنه
 .کنید بارش اساسبی لیچار مشت یه و بشکنید رو پسرم حرمت من یخونه

 !هامون -
 خطر تو رو قلمروش که شیری مثل و کنهنمی منصرف تصمیمش از رو بابا هم نگاهش خواهش و آرزو صدای
 و بلند پوزخند. میره بابا و جمشید طرفبه و خورهمی تکون جاش از ماندانا. ایستاده آقاجمشید جلوی محکم دیده،

 .میره نشونه بابا و من طرفبه تمسخرآمیزی
 حمایت به نیاز تونعرضهبی پسر دیدید! آقاهامون گفتم راست دیدید. برهمی در کوره از رو آدم همیشه حق، حرف -

 ازش کیاچهر و شما نشسته. نداره زدن حرف جرات بدبخت حتی! ایستاده جااون مظلوم چه کنید نگاش. داره شما
 . کنید دفاع

 .کنهمی کج رو هاشلب و میده تکون افسوس معنای به رو سرش کنه،می حرکت طرفمبه
 !بدبخت ای -

 چه! کنم؟ نثارش گل از باالتر ندارم رو دلش فهمهمی چه! چیه؟ عشق فهمهمی چه من یگسستهازهم ماندانای
 شکنه؟می جمع جلوی عزتش کنم، باز زبون اگه من فهمهنمی! چی؟ یعنی داشتن نگه عشق حرمت فهمهمی

 میشه؟ خار جمع این جلوی و مونهنمی باقی بودنمون ما از چیزی دیگه بشکنم، رو حرمتش من اگه فهمهنمی
 نداره؟ حرمتی مخونواده برای دیگه بزنم، حرف اگه من فهمهنمی

 ...بوده درست تربیتش. نیست دریده توی مثل اینکه خاطربه. شرفشه خاطربه زنهنمی حرفی اگه! بیچاره -
 .زنهمی گوشش توی محکمی یکشیده ناگهان. میره طرفشبه. کنهمی قطع رو کیاچهر کالم آقاجمشید، داد صدای

 شدی وقیح قدراین کی از دوهزاری چیزهمهبی بابات؟ اون و تو مثل شرفیبی یا تربیتهبی و دریده من دختر -
 کنی؟ توهین تربیتش و دخترم به بتونی

 متوقفش سانیا و آرزو زمانهم جیغ و بابا هایدست که دارهبرمی خیز سمتشبه میده، دست از رو کنترلش کیاچهر
 زمزمه گوشش توی تندتند بابا. گیرهمی ازش رو زدن حرف یاجازه و شینهمی دهنش روی بابا دست. کنهمی
 :کنهمی
 بابا، نکن وارد استرس زنت به. دار نگه رو خونه این حرمت. نیست جاش االن. پسرم باش آروم. بابا هیس -

 .ستحامله
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 رو مبیچاره دختر ببینم خوب تا کن ولش. هامون کردی تربیت جونورایی چه دیگه ببینم جلو بیاد بذار. کن ولش -
 .ندارید شرفی وگرنه مهردادیانا شده بزرگ زیادی اسمتون. بودم سپرده قماشی چه دست

 بابا اما کنه؛می بیداد نگاهش توی خشم هایرگه و میشه سرخ صورتش. کنهمی تقال بابا هایدست تو کیاچهر
 نکنه. کرده تهی قالب ترس از خواهرم کنم،می نگاه سانیا یپریدهرنگ صورت به. گرفته رو دهنش همچنان

. کنممی صاف جماعت این هاینگاه جلوی رو مشکسته کمر. گیرممی جون امر این یادآوری با! بشه طوری شبچه
 آدمی غرور. نشکنه حرمتی این از بیشتر تا کنم ختم همیشه برای رو قائله این باید من. کنم تموم رو کار باید من

 نگاه دیدن با. ایستممی جلوش. دارمبرمی قدم ماندانا طرفبه. نشکنه این از بیشتر خونه این حرمت و نشه لگدمال
 سیلی صدای. شینهمی شگونه روی قدرت با و میره باال دستم. لرزهمی وجودم. میشم لبریز خشم از گستاخش

 صورتش به دستی ناباور ماندانا. کننمی نگاهمون بهت با و میشن ساکت همه. پیچهمی سالن توی محکمم
 دستش از هاشاشک کنترل. کننمی نگاهم زدهبهت و ناباورانه بودم، عاشقشون روزی که هاییچشم. کشهمی

 !افتادیم؟ روز این به که کردی کارچی تو ماندانا. میشم لبریز درد از. چکهمی هاشگونه روی امونبی و میشه خارج
 شکستی، جمع این از که حرمتی برای زدم کردی، له که غروری برای نه شکستی، که دلی برای نه زدم، رو این -

 رو راهت. نذاشتی باقی ازش چیزی که عشقی و دونفره زندگی حرمت برای کردی، بلند امشب که صداهایی برای
 .نکن نگاه دیگه هم رو سرتپشت. برو و بکش

 ... . دیگه و برو بگی عزیزترینت به میشه مگه. رفت جونم کلمات این گفتن برای که آخ
 .کشهمی زبونه گلوم توی بغض. دارم شنگه محکم کنممی سعی لرزه،می صدام

 که بودم مردی اما بود؛ سرُم زیر دستم یا و بابام دست به چشمم قولت به اگه داشتم، بدی هر اگه بدون ولی برو؛ -
 تو بعد، به اینجا از بعد، به لحظه این از. ایستادم سرتپشت کوه عین. داشت دوستت عاشقانه لحظه هر و همیشه

 . میشی تموم من برای
 :کنممی زمزمه بریدهبریده لب زیر میده، آزار رو گلوم تیغ عین و شده زهر شده، درد خود که بغضی با
 ...برو... االن... همین -

 رو همین مگه. لرزونهمی رو قلبم هاشپلک پشت یشدهجمع هایاشک. بینممی رو هاشچشم مردمک لرزش
 چرا زنه؟می برق معصومیت از مشکیش هایچشم چرا! چیه؟ برای نگاهش توی بغض و درد این پس خواست؟نمی

 یه بدبختی و خوشبختی بین مرز همیشه. ماندانا شدیم تباه دو هر ما تباهی؟ رنگ داره؟ باختن رنگ نگاهش
 عشقی اون تموم زدی هم به لحظه چند توی و کردی درست رو امشب ایلحظه محشر این تو. ماندانا ستلحظه

 .بودم بستهدل فقط من! نداشتی عشقی که تو بینمون؟. کشیدمی شعله بینمون که
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 یلحظه. کردن حرکت خروجی در طرفبه شخانواده. داشت برشون مبل روی از حرفبی و رفت وسایلش طرفبه
 در از سرعتبه و زد لب نامفهومی یجمله. دوخت نگاهم به معصومانه رو مشکینش هایتیله خروج، از قبل آخر

  بفهمونه؟ بهم خواستمی نگاهش با رو چی گفت؟ چی. شد خارج و رفت بیرون
*** 
 چی ها؟آدم ما یا وفاستبی دنیا. ندارم هم رفتن راه توان. نابودم درون از. میدم فشار و ذارممی زنگ روی رو دستم

 باشه حواست! نگشتی کام به وقتهیچ من برای زندگی، رفت؟ و کرد خفیفم و خار طوراین من ماندانای که شد
 ! باشه حواست زندگی،

 اینجا به رو خودم کی و چطوری دونمنمی اصالً کنم؟می کارچی آدم این یخونه جلوی من کجاست؟ اینجا
 .دادم فشار رو ماشین گاز فقط نبودم، خودم حال تو من اما زد؛ صدام و اومد سرمپشت چقدر بابا، بیچاره. رسوندم

 و داغون حال. بندهمی نقش صورتم روی پوزخندی. دیده آیفون از رو من تصویر. میشه باز تیکی صدای با در
 کوچیک ایوون جلوی. میدم هل رو در. معلومه هم پشت همون از نداره، پرسیدن سؤال دیگه پریشونم یچهره
 حالم دیدن از. میرم طرفش به تلوتلوخوران. گیرهمی تعجب و بهت رنگ دیدنم با نگاهش. ایستاده شونخونه

 خمیده طوراین رو محکم و مغرور کیاراد حالتابه کی داره، حق. کنهمی نگاهم تعجب با و رسونهمی بهم رو خودش
 !باشه؟ دومیش رذل مرد این که دیده

 افتادی؟ روز این به چرا تو! کیاراد؟ وضعیه چه این افتاده؟ اتفاقی شده؟ چت پسر -
 تعارفی هیچ بدون. میشم کشیده خونه داخل به همراهش حرفبی. ندارم رو رگباریش سؤاالت به دادن جواب نای
 سنتی چیدمان همون خونه این هنوز نشده، عوض هیچی. میدم تکیه تاجش به رو سرم و شینممی مبل روی

 !خیربه یادش. اومدیممی اینجا زیاد رفتیممی که دانشگاه. کرده حفظ رو خودش
 بردیم؟می پناه چی به بشیم رها غما و درد از خواستیممی وقتی بودیم، دانشجو که قدیما یادته -

 .کنهنمی حرکتی ترینکوچیک و زده زل بهم صاف. حیرته و بهت از پر همچنان نگاهش
 .یادمه آره -
 داری؟ هم هنوز -
 کنم؟ رهاش بتونم که دیدم زندگیم توی آرامش رنگ کی بدبخت من -

 یه شکل من برای همیشه تو زندگی آرامش و راحتی همهاین آخه؟ نالیمی چی از». شنوهمی رو بلندم پوزخند
 جا از« ...وقتی داره دردی چه فهمیمی چه تو هست؟ هم من بدبختیای از بدتر مگه تو؟ میگی چی بوده، حسرت

 رو مریختههمبه اعصاب هالیوان تولوقتلق صدای. کنهمی حرکت اوپنش کوچیک یآشپزخونه طرفبه و میشه بلند
 .فرستممی بیرون بلندی و پرحرص نفس. کنهمی ک*تحـریـ
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 .کنی تحمل بتونی امشب نکنم فکر. نخور بیشتر حدت از ولی بگیر؛ کیاراد، بیا -
 همیشه کیارادِ دونهمی کی. برممی باال رو جام. فهمممی خوب رو منظورش. زنهمی خرابم حال این به ایاشاره و

 به کردی فکر چرا واقعاً. کنم کارچی خواممی امشب من نداری خبر فرهاد» هاست؟حرف این از ترخالف موجه،
 دست از برای چیزی دیگه که منی. داده دست از رو زندگیش به امید آخرین که منی هم اون میدم؟ گوش حرفت
 ایلحظه نبود، بابا اگه قسم خدا خداوندی به «منه؟ جای زندگی این کجای وایستادم؟ کجا کجام؟ من. نداره دادن
 چقدر. ایستاده من هایبدبختی و درد یهمه پای همیشه. نمیده اجازه نگاهش و عشق. موندمنمی دنیا این توی

 شب تا روز و دیدن کابوس صبح تا شب پای رو بودنشخوش هایفرصت از نصفی. باشم سرپا من تا کنهمی تالش
 یهمه بهراد، تو به لعنت! بهراد تو به لعنت. بود...  نگاهِ کابوسم که هاییشب همون توی. گذاشته من هایلرزیدن
 .رو زندگیم بهراد، ریختی بهم رو مآینده هام،مصیبت یهمه. شد شروع تو از من هایبدبختی

 از رو شیشه زوربه و میشه بلند جا از ترس با فرهاد. فرستممی باال هم پی از پیک به پیک سرهم،پشت جام به جام
 .کشهمی بیرون دستم توی

 .نخور دیگه داغونی، هم االنش همین خبرته؟ چه. مرد دیگه بسه -
 دلیلش که ایخنده یه. خندم می شده؟ کم چرا تشخیصم قدرت. زننمی دودو و رقصنمی هامچشم جلوی تصاویر

. غمگین یا شادم دونمنمی سرمستم، کنم؟می درد احساس. چرخممی خودم دور و میشم بلند جا از. فهممنمی رو
 به طوریاین همیشه دنیا کاش. چرخهمی من با دنیا همه. چرخممی. افتاده جونم به مزخرف همیشگی حس همین
 نزدیک سمتم به فرهاد یسایه. کرده برخورد زمین با شدتبه بازوم. پیچهمی تنم توی بدی درد آخ،! بچرخه کامم
. میره طرف اون و طرف این سرعت با سایه. شنوممی اکووار هاییصدا فقط من اما میگه؛ موهومی کلمات. میشه

 :میگم بریدهبریده و زنممی هقههق. خندممی بلندبلند
 ...بابام بچه من گفت. میومده بدش من از گفت. خوادنمی رو من گفت ماندانا فرهاد، شد؟ چی دیدی! خدا آخ -
 :کنممی تکرار و خندممی تریبلند صدای با
 درست رو اینا. میریمی بابات بدون تو. نیستی هیچی بابات بدون تو گفتمی. بابا بچه گفتمی. ..فرهاد ...فرهاد -

 شاید بابا به عشق از من نه، بابا کمکای و شغل خاطربه من فرهاد؟ چیه اصلش دونیمی. نه رو اصلش ولی گفت؛
 هیکلش این با کیاراد بفهمن کشممی خجالت. بفهمه کسی اینکه از دارم شرم فرهاد چیه؟ وابستگی دونیمی! بمیرم

 حسادت بهمون هم مامان حتی گاهی. بودیم هاما عشقش. مقصره خودش آره مقصره، بابا. ستوابسته باباش به
 ...ولی...ولی بنده؛ پسراش به فقط هامون جونِ گفتمی همیشه و کردمی

 و شده سرریز که امتُنگی مثل! لبریزم سیرم، زندگی این از من خدا به. ریزهمی پایین و غلطهمی مگونه از اشکم
 .شکسته کسینا و کس هر جلوی که ممردونه غرور برای کنممی بغض. ریزهمی زمین روی هاشماهی
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 نگفتن! دربره باباشون واسه هابچه این نفس شاید نگفتن! بشن وابسته حد از بیش هامبچه این شاید نگفتن ولی -
 کنکور توی. کردم انتخاب رو شغلش بابا عشق از چیه؟من حقیقت دونیمی. کنیممی خراب رو کار رفتار این با

. گذشتم معالقه از بابا عشق به ولی بشم؛ قبول خواستم که ایرشته هر توی تونستممی. بودم آورده دورقمی یرتبه
. نداشت من به نیازی بود، بهترین هم بابا شرکت. بودم بهترین دانشگاهم دوران توی. بذارم تنهاش خواستمنمی
 هامشونه روی بارش و کردم شاداره تنهایی که وقتی بعد به جایی یه از و کشیدم زحمت پاش وقتی همین واسه

 میگه من به ماندانا امروز وقتاون. نیومد کسهیچ چشم به زحماتم ندید، رو من ایکار کسی هم باز کرد، سنگینی
 لیاقتم؟بی من فرهاد. ترحمم قابل خاصیتم،بی لیاقتم،بی من میگه. کشهمی باال بابات رو دماغت میگه. عرضهبی
 :زنممی حرف هاسایه دار.ادامه حرکت و هاصدا یبقیه به اعتنابی
 .فرهاد جوریاستاین آره -

. کنممی نگاه اطرفم و دور به. کنهمی بلند زمین روی از سختیبا و گیرهمی رو بازوم زیر کسی. میشه کشیده دستم
 .خندممی بلند ریم؟می داریم کجا! خودمه ماشین که اینجا

 بدزدی؟ خوایمی رو من ریم؟می کجا داریم فرهاد -
 من سمت در بعد لحظاتی. آشناست چقدر اینجا. اندازممی اطرفم و دور به گنگی و گیج نگاه. میشه متوقف ماشین

 . میشه کشیده رحمانهبی شخصی توسط بازوم. میشه باز
 .رحمبی میاد درد -

 رو دهنم. افتهمی جریان به هامرگ توی خون. کنهمی ترباز رو نفسم راه و میشه پاشیده صورتم روی سردی آب
 زمین روی رو هامدست چیه؟ زهرماری این اه. ریزنمی گلوم توی ترش و تلخ مایع مقداری. کننمی باز زوربه

 آب دوباره. میشه جمع حدش از بیش ترشی از صورتم و میدم تکون رو سرم. دارممی نگه رو بدنم چهارزانو. ذارممی
 گوشم به ایزنونه و ریز صدای. نمیدن امونم هم هارحمبی این و ندارم زدن حرف نای. ریزنمی سرم روی سرد
 :رسهمی
 ...خدا رو تو آقا. خورهمی سرما سرده هوا. روش نریزین یخ آب قدراین بسه آقا -

 رو من خبره؟ چه. گرفتن دزد انگار که کشنمی رو بازوم جوری خشمگینن،. گیرنمی رو بازوم زیر دوباره هادست
 میشه؛ کشیده هاممو روی گرمی یحوله و میشه کمتر هاصدا. افتممی نرمی تخت روی مدتی از بعد برن؟می کجا
 ...ماندانا. گذشته طبیعیش سقف از درونم التهاب. هامحرف این از ترتنگدل من اما

 .میشه خم روم کیاچهر. دارممی نگه رو سرم محکم امون،بی درد درد،
  نشدی؟ بهتر -
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 هامچشم. کنممی حس خودم دور رو کیاچهر رفتن راه. گردونمبرمی رو سرم عصبایت با. خورهمی صورتم به نفسش
 تالش همهاین امیدی چه به واقعاً. دارهبرنمی سرم از دست. زنهمی برق دستش توی سرنگ سر. کنممی باز رو

 بهم چی بره یادم و بفهمم رو دونفره زندگی معنی اومدم تا. شدم هیچ که منی دارن؟ نگه زنده رو من تا کننمی
 گوشم به رو ماندانا صدای تکرار عجیب دستش توی سرنگ و ایستهمی سرم باالی. میاد طرفم به کیاچهر. گذشته

 .رسونهمی
 . میشی بهتر دیگه االن -

 دارن دارن،برنمی سرم از دست بازه؟ هامنفس راه چرا م؟زنده هم هنوز چرا. کنمنمی درک رو بودنم زنده دلیل
 بیرون توان آخرین با رو رمقمبی و دارخش صدای. زنهمی جهش هامرگ توی خون ناگهان. کننمی مدیوونه

 :کشممی داد و فرستممی
 رسیدمی سر طرف همه از میفته اتفاقی یه تا چرا هستید؟ همیشه چرا بمیرم؟ خودم درد به کنیدنمی ولم چی برای -
 بشم؟ خالص ذاریدنمی و

 کنار رو پتو دارم، کردنش پنهان توی سعی که لرزشی با. دوزممی بابا به رو مخمورم و نشسته خون به هایچشم
 :میدم ادامه و زنممی
 جز میدن؟ بهت چی تهش چی؟ که گذاشتی من درمون و دوا و بدبختیا پای رو زندگیت روزای. بابا دیگه بسه -

 باال برات رو صداش اینه جز هیچه؟ هم باز کردی بهش که خوبی همهاین بعد االن مثل ایخسته آدم که اینه
 همهاین از بار صد حاال تا بودی نگرفته رو خودکشیام اون جلوی اگه. رفته در هاسال این توی جونم خدا به بره؟می

 انتخاب حق هم من بابا. روانی بگه بهم زن اون رسیدنمی جایی به کارم دیگه که قدریاون. بودم شده رها عذاب
 ....دارم

 سنگینی هاششونه روی پدرانه و سنگین غمی. فهمهمی رو کالمم منظور. میشه سیاه. بازهمی رنگ شچهره
 مبادا تا نشسته سرم باال بابام االن همین که بدبختم و خاصیتبی آدم یه من. گفتمی راست ماندانا آره. کنهمی

 چی برای. نبود چیزیم من. کننمی شلوغش الکی. دارم چرا ندارم؟ رو خودم از محافظت قدرت. بیاد سرم بالیی
 اینجا. سابممی هم به رو هامدندون باشم؟ اسیر وضعت این توی باید و دارم مشکلی بگن خوانمی زوربه طوریاین

 و بابا نگران نگاه. میشم بلند جا از توان، آخرین با و سریع! نه. باشه من حال نباید وضعیت این. نیست من جای
. افتممی راه در طرفبه تلوتلوخوران. دارممی نگه پا دو روی رو خودم. ایستممی زوربه. کنهمی سنگینی روم کیاچهر

 آره م؟عرضهبی من. میره سیاهی هامچشم. میشن حرکاتم دیدن محو و خورننمی تکون جاشون از کیاچهر و بابا
! خوردم؟ بود کوفتی چه این. نیست هشیار هنوز مغزم لعنتی. بردارین سرم از دست. کنممی ثابت تونهمه به من؟
 در یدستگیره. میرم جلوتر. گیرممی دیوار به رو دستم. بخورم چیزها این از نبود قرار بار آخرین از سرم خیر که من
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 سرمپشت آروم و نمیارن طاقت کیاچهر و بابا. کشممی راهرو طرفبه رو جونمبی بدن. فرستممی پایین شدت با رو
 برای تونننمی که رسیدم کجا به ببین خدایا. زنهمی چنگ گلوم به بغض. کنممی نگاه عقب به. افتادن راه به

 نرده به رو دستم. ایستممی پله روی فهمن؟نمی رو من درد چرا. میان دنبالم دارن ترس از. کنن رهام ایلحظه
 پله اولین. نبودم ضعیفی آدم که من شدم؟ جوریاین چرا من. زنهمی دودو هامچشم. کنممی نگاه پایین به. گیرممی
 اما بزنه؛ حرف خوادمی بابا. دارمبرمی قدم سختی با رو پله دومین. شینهمی بابا هایچشم به ترس. میرم پایین رو

. زنهمی دودو هامچشم. ذارممی پله روی رو پام یه. حالمبی و سست. نرفتن کنار اثراتش هنوز. خورهمی رو حرفش
 تنم به وحشتناکی درد. خورهمی سر پام. میشه گم کیاچهر گفتن «کیاراد» توی بابا فریاد صدای. شده تار دیدم
 .فهممنمی چیزی دیگه و کنهمی برخورد سرامیک به محکم سرم لحظه، آخرین توی. شینهمی

*** 
 با. کنهمی فرق انگار درد این جنس ولی کنه؛می درد هم هنوز که آخ. زنهمی زنگ سرم توی مختلفی صداهای

 . میشن ترنزدیک هاصدا. ندارم رو هامچشم کردن باز قدرت اما میدم؛ تکون طرف دو به رو سرم تابیبی
 .اومده بهوش. بیاد بگو دکتر به برو -

. آشناست برام خیلی صدا. میشه بسته در سرش پشت و رسهمی گوشم به میشه دور پرشتاب که هاییقدم صدای
 عادت نور به باالخره. کشهمی تیر سرم و میشه جمع صورتم. زنهمی رو چشمم نور. کنممی باز رو هامچشم آروم
 توی! نکنه کارتچی بگم خدا وای! چشم دوتا چیه؟ اینا من، خدای». کنممی باز کمکم رو هامچشم و کنممی

 نگرانی هاشچشم از. میره ترعقب بینه،می که رو نگاهم خشم« !المصب ترسیدم تو؟ کنیمی کارچی من صورت
 هایحرف از پر من برای هاشچشم سبزی. شناسممی بهتر همه از رو زمردی چشم جفت دو این من باره،می

 :میگه و کنهمی باز هم از رو هاشلب باالخره. ستناگفته
 وسط رو خودم. بیام مالقاتت گذاشتن بدبختی چه با دونینمی. رو ما کشتی که تو. اومدی بهوش باالخره -

« .گذرمنمی ازتون باشمش ندیده من و بمیره داداشم اگه وهلل به» کشیدم داد و دیوار و در به زدم قدراون بازداشتگاه
 نفهمیدم هم آخرش« .کنمنمی حاللتون. ایدذِمهمشغول تونهمه نباشم من و بمیره داداشم خدا خداوندی به» گفتم
 .بیام مأمور یه با دادن اجازه کرد کارچی وکیله این
 رو دهنم خواممی. خوب هایحس و آرامش یعنی بودنش. بسته نقش هاملب روی لبخند اما پیچیده؛ تنم توی درد
. پیچهمی تنم کل توی بدی درد خورم،می تکون کمیه. گذاشتن روش چندتنی یوزنه انگار. نمیشه اما کنم؛ باز

 .گیرهمی نفسم
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 همین تا من که شدی والشآش همچین. بشی خالص اینجا از تونینمی هاحاالحاال که نکن تقال داداش اوی -
 داریمدل گرفتن،می رو فشارم میومدن هی پرستارا این چارهبی. اومدنمی باال نفسم گریه شدت از پیش ساعت یه

 .رسنمی دادم به خیلی. هستن کشیزحمت آدمای خیلی هاخدابنده. رفتنمی دادنمی
 زدن حرف برای توانی. کنممی بسته و باز نگاهش توی رو هامپلک آروم. کنهمی کمتر رو دردم نگاهش شیطنت

 . ندارم
 باشیم، دور هم از نیاورد طاقت دلش مأموره این. بزنم حرکتی تونمنمی و چسبیدم تو به اینجا که بدبختم منِ حاال -

 .بخورم تونمنمی جم. زده تختت یکناره همین به رو بنددست
 مرد یه با کیاچهر یچهره. میشه باز اتاق در. افتاده مصیبتی چه توی برادرم. میشه جمع درد از مچهره. خندممی

 :میگه و گردهبرمی مرد طرفبه کیاچهر. کننمی حرکت طرفمبه. خورهمی چشمم به غریبه
 .رفت حال از سریع و بود گیج اما اومد؛ بهوش بار یه صبح. مریضتون از هم این. عزیز دکتر آقای -

 و میشه خیره هامچشم توی. کشهمی باال طرفبه و ذارهمی هامپلک روی رو دستش. کنهمی حرکت طرفمبه دکتر
 .اندازهمی نور
. کوچیکت برادر همین مخصوصاً بودن؟ نگرانت چقدر تخونواده دونیمی! اومدی بهوش عجب چه. جوون سالم -
 شیفت روزدرمیونیه هم اختصاصیت دکتر آقای این. زده زل بهت سره یه و نخورده تکون جاش از اومده وقتی از

 که باشی خوشبختی آدم باید. مونده باالسرت پدرت نبوده که اییروز. باشه همراهت و کنه پرستاری ازت داشته
 .داری ایگنجینه همچین

 دکتر مالیم لحن و هاخنده نشسته، پیشونیش روی غلیظی اخم. نیست شاد کیاچهر صورت اما کیاچهره؛ منظورش
 کیاچهر صورت روی اخم. شیممی تنها و میره بیرون اتاق از دکتر مفصل، یمعاینه از بعد. بده تغییرش نتونست هم

 حست بهتر هم خودت از. شناسمتمی برادرمی،. پیشه در بدی طوفان یعنی سکوت و نگاه این. میشه ترپررنگ
 گذره،می ثانیه چند. نمیده نشون واکنشی هیچ کیاچهر اما کنه؛می نگاهش نگرانی با هم کیانمهر. کنممی

. پیداست نگاهش توی کالفگی و خشم از هاییرگه و زنهمی قرمزی به صورتش. میشه منقطع و تند هاشنفس
 ینشونه که شده سیاه و فرورفته هاشچشم زیر. داره نگهش بتونه محاله اما خوره؛می رو خشمش داره معلومه

. بندهمی رو از رو شمشیر هاشچشم با برنده و تیز. میره نشونه رو مخیره نگاه ناگهان. اخیره مدت این هایخوابیبی
 .دارهبرمی میون از رو شفاصله قدم چند

 !پس موندی زنده -
 :غرهمی لب زیر تند، هاینفس با و کنهمی نگاهم. کنهمی روشن وجودم توی رو غم بلندش پوزخند صدای
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 و ریزهمی هم به طوراین دختر یه از حرف چندتا شنیدن با که آدمی. بدونه ترسو و ضعیف رو تو داشت حق ماندانا -
 چندتا با و سریع که وجودیبی آدم داره؟ ارزشی چه میاد، سرشون به چی شخونواده که نداره اهمیت ایذره براش
 ...میفتی طریقی یه به روز هر. دیگه کردی مونخسته لعنتی خوره؟می دردی چه به درمیاد پا از حرف

 :میگه و زنهمی صدا رو اسمش فرسته،می بیرون رو نفسش حرص و بهت با کیانمهر
 اومده؟ بهوش تازه بینینمی. کیاچهر کن بس -
. کنهمی پرت هاپله از رو خودش احمق نیست؟ مهم خودش جز کسیهیچ براش که شعوریبی یا کنم بس من -

 در پشت دونیمی خورد؟ حرص و بود نگران چقدر بیچاره بابای دونیمی شدیم؟ گرفتار چندروزه این چقدر دونیمی
 کشید؟ چی عمل اتاق

 :میده ادامه و میشه تربلند صداش. دوزهمی هامچشم به رو شبرنده و تیز نگاه. گردونهبرمی من طرفبه رو سرش
. بده رو بودنتزنده خبر و بیاد بیرون یکی باالخره تا دوخت چشم مردم دهن به و عمل اتاق در به قدراون -

 چقدر خانممریم دونیمی کرد؟ گریه برات روزه چند این چقدر دونیمی داره؟ دوستت برادرش مثل زنم دونیمی
 نه؟ یا ایزنده ببینه نیومد حتی نیومد؟ مالقاتت برای بارم یه حتی دختره اون دونستیمی گفت؟ ذکر و کرد زاری

 گلوم راه دردربه بغضی و کنهمی سنگینی دلم توی غم. بندممی درد از رو طاقتمبی هایچشم. میشه فریاد صداش
 :میده ادامه من حال به توجهبی. افتاده و افتادمی نباید که اتفاقاتی این تلخی از کنممی شرم. بسته رو
 خدا به. بشی غوزباالغوز اینکه نه بشن، راحت شرت از همه تا بمیر جوری یه حداقل بمیری خوایمی اگه آخه دِ -

 .کیاراد ذارمنمی تزنده بیاد، بابا سر بالیی تو کارای دست از اگه
 بهش خاصی حرکت یاجازه شبندخوردهدست دست. میشه بلند جا از. کنهمی قطع رو صداش کیانمهر داد صدای
 .نمیده

 کردی؟ کمک چی واسه کنی کمکش خواستینمی. درآوردی رو شورش. دیگه بسه. کیاچهر کن بس -
 با و میشه ترعمیق هاشغرش. دوییده نگاهش توی قرمز هایرگه. کنهمی نگاهش غضب و خشم با کیاچهر
 :کشهمی داد صداش، کنج توی نهفته حسرتی

 .نبوده تحفه این خاطربه وایستادم اگه. نداشت رو به رنگ بابام. فهمیدنمی رو درد که احمقید دوتون هر -
 بیرون صدا با رو نفسش کیانمهر. میره بیرون اتاق از سرعت با و زنهمی تخت تشک به محکمی مشت عصبانیت از

 :میگه و گزهمی رو پایینیش لب. میشه خیره بهم برادرانه و غمگین نگاهی با و فرستهمی
 سر از همه حرفاش. شده ضعیف اعصابش ریخته هم به خوابش برنامه کشیده خوابیبی بس از روزه چند این -

. بودن ترسیده همه. بمیری بود ترسیده. دراومده حرصش فکریتبی از فقط. بود بهت حواسش خیلی. داشتنهدوست
 .شد علت بر مزید هم کمات و هوشیبی هفته دو این. بودی عمل اتاق ساعت چند. بود شده لخته مغزت توی خون
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 کدوم. بود حقم که گفت رو اییچیز کیاچهر. نخور رو من روحیه یغصه. نیست توضیح به نیازی داداشم، فهمممی»
 قصد من ولی بوده؛ خودم از اومده سرم به هرچی من بشم؟ ناراحت ازش بتونم که بود بیراه حرفاش از یکی

 ببینن خواستممی. بشم بلند جا از خواستممی فقط من. کنم پرت عمد به رو خودم خواستمنمی. نداشتم خودکشی
 چشمام. نذاشت ضعف اما باشم؛ خودم حال به خواستممی فقط من. ندارم حمایت به احتیاجی و نیستم ضعیف
 حس خودم روی رو شخیره هاینگاه. ندارم رو گفتنش بلند توان. نمیگم بلند رو هاحرف این« .رفت سیاهی

 مقصرش من هم باز که حالی. نامیزونشه حال یدهنده نشون هاشاخم. گردونمبرمی طرفشبه رو سرم. کنممی
 قدم. میشه خیره کیانمهر به وجوگرشجست نگاه با سبزپوش مردی. میشه باز در. من ساماننابه روزگار این و بودم

 یه توی خوادمی دلش کی. میده خراش رو قلبم برادرم یرفتهدرهم هایاخم و تلخ غم. دارهبرمی ما طرفبه
 باشه؟ دنبالش طوریاین نفر یه شرایطی همچین

 .تمومه مالقاتتون وقت. بریم باید -
 و غم از چیزی خنده این اما زنه؛می لبخند. کنهمی باز رو شبندزدهدست دست و میشه نزدیک کیانمهر طرفبه

 . کنهنمی کم رو نگاهش توی نگرانی
 !دوباره نشی پا کله رفتم من. باش خودت مواظب -

 دارخش صدام. زده بیرون محنجره از باالخره صوت کنممی حس تعجب با. کنممی متصل هم به رو صوتیم هایتار
 .ستگرفته و
 .حرفام از ترکلفتپوست. نباش من نگران -

 ذاشتنمی هازمان همون اگه. مزنده االن تا که کلفتم پوست خیلی من آره. شینهمی هاملب روی تلخی زهرخند
 .شدنمی من وجود نحسی بالگردون خونواده این و شدمی بهتر اوضاع بمیرم
 آروم وجودش گرمای با مزدهیخ و سرد دلِ. امیده و زندگی حس از پر نگاهش. میده فشار گرمیبه رو دستم

 آینده، از ترس غم، نگرانی،. کرده رخنه گنگی حس هاشچشم توی. کنهمی نگاهم و گردهبرمی در نزدیک. گیرهمی
 چقدر که وای شدم؟ دچار گمراه حس این به من یا شده خمیده قدش آوردن؟ من خندون همیشه برادر سر به چی

 تونینمی کاری هیچ تو و کنهمی نگاهت طوریاین عزیزت، رفیقت، وقتی تلخیه یلحظه چه. بیزارم هانگاه این از
 .کیانمهر نگاهت نوع این زنهمی دلم به آتیشی چه. خارجه توانت از و ستبسته دستت. بدی انجام
*** 

 که هایینقشه و زنممی باال رو مشکیم پیراهن آستین. کنممی پرت آویزرخت روی رو کتم. کنممی باز رو اتاق در
 رو صورتم دست دو با و تکیه میز به رو آرنجم. زنممی کنار رو شده گذاشته میزم روی بررسی برای هابچه توسط
 یه. نیست هم کیانمهر طرفی از. کرده سخت رو کار نبودنم مدت این. شده تلنبار هم روی هاکار عجیب. میدم ماساژ
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 خودم. کنممی بلند رو سرم. خورهمی در به ایتقه کنم؟ شروع کجا از حاال. مونده هم اون هایکار از بزرگی بخش
 .کنممی وجورجمع رو
 .داخل بفرمایید -
 حتماً! وای ای. دونمنمی چیه ماجرا. تشخیصه قابل هم جاهمین از الغرش و غمگین صورت. میشه باز تأخیر با در

 چه کیانمهر سر ببینه منتظره حتماً. نبود بدبخت دختر این به حواسم اصالً. بوده کیانمهر درگیر مدت این هم اون
 .کنممی حسش که نگاهشه توی خاصی عشق کیانمهر، تفکرات برخالف. اومده بالیی

 ...یعنی ...چیزه ...راستش ...مهندس آقای ببخشید -
 بگیری؟ خبر کیانمهر از اومدی -

 بازی رنگش زرد مانتوی هایکناره با و اندازهمی پایین رو سرش خجالت و غم با. کنهمی خونه نگاهش پشت اشک
 .کنهمی
 به نسبت رو هاتونبرادرانه من اما نگفتید؛ بهم چیزی کردم کار اینجا که مدتی این تموم توی شما ...شما. بله -

 ...خدا به ندارم طاقت دیگه اما کشم؛می خجالت. کردممی حس خودم
 بودن همکار سال همهاین بعد. فهمممی رو حالش. برممی باال شدنش رنگبهرنگ این به دادن پایان برای رو دستم

 .بپرسه کیانمهر درمورد سخته براش و کشهمی خجالت من از دونممی
 .قتله اتهامش نیست، چیزی کم. بمونه زندان توی موقت بازداشت قرار به بنا باید فعالً اما خوبه؛ حالش کیانمهر -

 :کنهمی تکرار پتهتته با و میده تکون مخالفت معنای به رو سرش ناباورانه
 ...بکشه آه حتی کسی نمیومد دلش خدا به ...رحمهدل خیلی کیانمهر. نیست قاتل کیانمهر ...نه ...نه -

 .نریخته هنوز اما کرده؛ خونه نگاهش کنج اشک. لرزه می هاشدست و پریده رنگش. ستکنندهنگران روزش و حال
 .بشین صندلی روی ملیحه -

 شکر رو خدا. نداشت ایستادن توان این از بیشتر دیگه هم خودش انگار. میشه آوار صندلی تریننزدیک روی مطیعانه
. میده دست از رو ایستادن تاب و بازهمی رنگ نبودش از طوراین که داره میلحه چون عاشقی ـوق*معشـ برادرم

 .زنممی صدا رو منشی. میرم اتاق در طرفبه
 .من اتاق بیارید شیرین خیلی پرتقالآب لیوان یه خانم -
 .کنممی قالب هم توی رو هامدست و شینممی ملیحه جلوی صندلی روی بندم،می رو در
 چیز هم بعد. گرفته خبره وکیل دوتا براش بابا مدت همین توی. بیفته اتفاقی براش ذاریمنمی. نباش نگران -

 .بشه آزاد که امروزفرداست مطمئنم من. ندارن کیانمهر بودن گناهکار بر دال مدرکی اونا. نشده ثابت هنوز خاصی
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 و گیرممی رو پرتقالآب منشی از. کنهمی پیدا بهتری حالت وروشرنگ. میشه امیدوار و گیرهمی جون هامحرف با
 . کنهمی مزه آروم. میدم دستش

 .نیست تچهره به رنگ. اومده پایین فشارت. ملیحه بخور رو شهمه -
. نمیشه راحت خیالم نده رو جوابش تا که میره رژه مغزم توی سؤالی. پایینه سرش همچنان. کنهمی لبی زیر تشکر
 .بسنجم رو ملیحه باید خودم

 داری؟ دوستش چقدر -
 شمقنعه دستپاچگی با و میشه گلگون. خورهمی جا ممقدمهبی و ناگهانی سؤال این از. گیرهمی حیرت رنگ نگاهش

 . کنهمی درست رو
 فقط. مونهمی خودمون بین نباش، نگران اما سختته؛ دونممی. داری عالقه ما کیانمهر به چقدر بدونم خواممی من -

 .بدی رو جوابم صادقانه کنی سعی و کنی درک هم تو امیدوارم. نگرانم برادرم عشقی یآینده بابت
 .نداره اهمیت ایذره نگیرم، رو جوابم که زمانی تا اما شده؛ معذب بدجور. کنهمی مرتب رو مانتوش یگوشه دستپاچه

 بگم؟ چطوری آخه ...من ...من -
 .داری دوستش چقدر بگو. نداره چطوری -

 میاره باال رو سرش باالخره. فکره تو غرق کنه؟می دودوتاچهارتا خودش با داره. سردرگمه. اندازهمی پایین رو سرش
 :میگه و کنهمی نگاه هامچشم به وجودشه، تو همیشه که شرمی و خجالت با و
 و بهترین برادرش برعالوه شما گفتمی کیانمهر. هستید ما ارتباط جریان در هرکسی از بهتر شما آقاکیاراد -

 ما آشنایی از سال چند دونیدمی پس. کرده تعریف شما برای رو چیزهمه گفتمی. هستید هم دوستش ترینرازدار
 ...برای نیست کم مدت همهاین. گذرهمی
 باختن؟دل -

 :میده ادامه و کنهمی کنترل رو خودش اما دوه؛می صورتش توی رنگ
 رو تونبرادرانه نگرانی چون گفتم؛. نیارید روش به خدا رو تو. نگید بهش. شدنشوریده برای بود، اولش باختندل -

 .نگید بهش شما ولی شناسم؛می براش
 نکردی؟ قبول رو ازدواجش درخواست چرا -

 نوربی هاشچشم و لرزهمی صداش. کنهمی فروکش ناگهان قبلی هیجان و شور اون. بازهمی رنگ هاشچشم
 .کرد غروب خورشید، یه مثل. میشه

 نپرسید؟ میشه -
 چرا؟ -
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 با همیشه مثل و کنه کنترل زیاد رو حرکاتش تونهنمی التهاب شدت از. خورهمی تکون جاش سر. میشه مشوش
 .باشه نفساعتمادبه

 .کنممی خواهش نپرسید، -
 لرزه به هاشدست توی لیوان. پریده دوباره شچهره رنگ نیست؟ بیشتر طبیعیش حد از شده؟ پریشون قدراین چرا

 خارج هاشچشم از باالخره هاشپلک پشت اشک. گرفته شدت بغضش. گیرهمی ضرب زمین روی پا با. دراومده
 کارچی باید من حاال شد؟ طوریاین چرا. میده فشار رو مبل هایدسته دستپاچه. ریزنمی صورتش روی و میشن
 نباید. گرفتم وجدانعذاب. بگیره آروم کنم کارچی حاال! بودم نپرسیده کاش. پرسیدم سؤالی عجب کنم؟

 بیشتر انگار اما بسنجم؛ رو کالمش صداقت خواستممی فقط. افتاده براش اتفاقی چه دونستممی که من پرسیدم؟می
 شرایطی هیچ توی و وقتهیچ که دختری این. کنممی درک رو شدنشدگرگون حد این تا. بود تحملش حد از

 آروم تا بگم چی. ریزهمی اشک صدابی. رفته فرو شیقه توی سرش و لرزهمی بید مثل داره االن ندیدم رو اشکش
 بشه؟

 .کرده ناراحتت رفتارم یا بیان اگه مشرمنده. نداشتم منظوری من. نکن گریه ملیحه -
 :کنهمی زمزمه بریدهبریده. کشهمی آلودش اشک هایچشم روی رو لباسش آستین

 ...شرم من. زیاده خیلی روم فشار اروز این. ببخشید شما! آقاکیاراد نه -
 بلند جا از سردرگم و دستپاچه. میشه تبدیل کوتاهی هایهقهق به صداشبی هایاشک و گیرهمی شدت شگریه

 جلوش و میرم طرفشبه. کشممی مبلندشده هایریش و صورتم به دستی کنم؟ کارچی حاال. شد بدتر اینکه. میشم
 .زنممی زانو

 نسبت برادرانه حس پرستت،می عاشقانه و داره دوستت کسی هر از بیشتر گفت بهم کیانمهر وقتی از دونستیمی -
 من جلوی نکرد جرئت وقتهیچ کیانمهر که قدراون شدم؟ حساس واقعی برادر یه عین روت و کردم پیدا بهت

 بزنه؟ لبخند و کنه پاک رو اشکاش خوادنمی من کوچولوی خواهر این حاال. بگه بهت چیزی
 هاشچشم به و میاره بیرون جیبش از دستمالی. کنهمی نگاهم تعجب با. شینهمی هاشگریه پشت لبخندی

 خیره شکودکانه رفتار این به. خندهمی هقهق از هاییموندهته با و میشه بیشتر شگرفتهجون لبخند. کشهمی
 کامالً رو هاشاشک. میشه بلند جا از بعد ایثانیه. گیرهمی آروم پریشونش نگاه. خندیدن به کنممی شروع و میشم
 .کنهمی پاک

 .کردم ناراحت هم رو شما. خدا رو تو ببخشید -
 . کنممی خواهش نه -

 :میدم ادامه و زنممی باریشیطنت لبخند
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 نبود؟ ما بند در یتحفه اون عشق خاطربه شهمه مگه -
 از متریمسانتی یه هایمو. کشممی سرمپشت به دستی. میشه خارج اتاق از بهتر حالی با و خندهمی شوخم لحن به

 !بزننش؟ طوراین عمل برای داد اجازه کی دونمنمی. شده تربلند شدم بیدار که اولی روز
 .میاد جلوتر و کنهمی مرتب تن توی رو ایشقهوه کت. میشه وارد پدرام دادنم، اجازه بعد و درمیاد صدا به اتاق در
 شدید؟ بهتر خوبید؟. مهندس سالم -
 .کشهمی نفس جسمم هم هنوز. خوبم ممنون -
 زدن حرف به شروع کوتاهی مکث از بعد. شینهمی روش و کنهمی حرکت میزم جلوی مبل طرفبه من حرف با

 :کنهمی
 .برسم خدمتتون شدم مجبور که اومده پیش مهمی موضوع اما ندارید؛ خوبی وضعیت االن دونممی مهندس آقای -

 .ذارممی مچونه روی رو دستم. کنممی نگاهش کنجکاو
 .باش راحت. بگو -
 .نگاهشه توی تردید. میشه جاجابه صندلی روی کمیه
 به بشن بازداشت اینکه قبل هم برادرتون. گرفتم نظر زیر هابچه تموم رفتار. کردم بررسی خیلی مدت این توی -

 ...بودن رسیده نکته چند
 میز روی از رو آبی خودکار. کنممی خونسرد رو ظاهرم. ببینه نگاهم توی رو کالمش تأثیر تا کنهمی سکوت

 .مونممی منتظر و کنممی ریز رو هامچشم. گردونممی دستم توی و دارمبرمی
 شما، نهایی تأیید از بعد که میشن جاجابه زمانی هانقشه شدیم متوجه مختلف، زمانای توی بررسی کلی از بعد ما -
 ما. دادنمی انجام رو کار این معروفی خانم و نیازی خانم مدت این توی گفتمی کیانمهر. میشه خارج اتاق این از

 که دادن انجام رو کار این اشخاصی احتماالً گفت میشه. هستن کار این مسئول نفر دو این از یکی دیممی احتمال
 .کردنمی شک بهشون هم کسی و داشتن دسترسی هانقشه به راحت خیلی. هستن اینجا افراد ترینمورداعتماد از

 کنن خیانـت هم هامدوست تریننزدیک اگه افتاده، اخیراً که هاییاتفاق همهاین با. میدم تکون تفاوتیبی با رو سرم
 روی رو خودکار ثانیه چند از بعد. کنممی بسته و باز خیالیبی با بار چند رو خودکار در. نداره وجود تعجبی جای دیگه

 .کنممی اضافه نگاهم به رو جدّیت و گیرممی باال رو هامابرو. شینممی صاف جام سر. کنممی پرت میز
 مدرک و سند با تا کنیممی اجرا رو نقشه شد درست که وقتی. ستمذاکره حال در جدید قرارداد. کن اجرا رو نقشه -

 . بیفتن گیر جرم حین در و کافی
 :کنممی زمزمه لبی زیر ناخواسته و
 !برن در قسر بذارم محاله دفعه این -
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 . شنیده رو لبیم زیر یجمله. میشه بلند جا از. زنممی حرف نقشه کدوم از دونهمی
 .اجازه با. بفرمایید امر شما رو زمانش. کنممی اجرا رو نقشه حتماً -
 رو هامپا و میارم کش صندلی روی رو خودم. میشم خارج رسمیم حالت از در شدن بسته از بعد. میره بیرون در از

 کردم؟ اشتباه رو زندگی این کجای. میشم خیره سقف به و گیرممی باال رو سرم. کنممی دراز میز روی
*** 
 رو کتم. میشم بلند جا از. نمیاد بر کاری مصطفوی این از. بشم عمل وارد شخصاً باید خودم هاانبار بررسی برای
 ترک رو کارم ساعت این توی هرگز بود عادی روز اگه. زنممی بیرون در از وسایل برداشتن از بعد و زنممی چنگ
 راه و بلعممی رو تازه هوای. کشممی باالیی و بلند نفس. نیست خودش جای سر هیچی دیگه اما کردم؛نمی
 . افتممی
. گذشته هفته چند اینجا اومدم که باری آخرین از. میفتم راه انباری سمتبه. کوبممی هم به محکم رو ماشین در

 به من دیدن با نگهبان. نمیاد خوشم ازش که ایخنثی رنگ تنها بود؟ کی یسلیقه آبی. شده عوض هم دروازه رنگ
 . دوئهمی طرفم

 سالمتین؟ االن. شدین بیمار بودم شنیده. آوردید تشریف خوش. آقا سالم -
 بدون و کنهمی حرکت به شروع سرمپشت. افتممی راه انبار اصلی در سمتبه و اندازممی بهش ایکالفه نگاه

 :میده ارائه رو دونهمی الزم که توضیحی هر من حوصلگیبی به اهمیت
 ببینید نبودید. خورد انبار عقب یشیشه به شیطون هایبچه این توپ دیروز. کردممی عرض خدمتتون داشتم آقا -

 کردیم فکر اول. پریدیم جا از متر شیش ترس از میگی رو ما حاال. شد خرد عظمت اون با شیشه. داد صدایی چه
 فحششون کلی در دم رفتم و برداشتم رو توپ بعدش. هاستزلزله این کار نه دیدیم بعد ولی زده؛ ما به چیزی دزدی
 ...دادم

. شده زده هم انباردار کاری ساعت ایبرگه هر روی. هاستجنس خروج و ورود ساعات هایبرگه روی هامچشم
 ...وسومبیست امروز. افتهمی نگهبان حضور ساعات به نگاهم
 این اینجاست؟ محمودی چرا اما کاظمیه؛ کاری شیف امروز نوشته که اینجا میشه، تیز هابرگه روی نگاهم
 به که هاشچشم. زدنه حرف حال در سره یه. میارم باال رو سرم. شده اینا جوالن برای خوبی فرصت ما هاینبودن

 .میشه ساکت تعجب با ایلحظه برای افتهمی خشمگینم صورت
 کنی؟می کارچی اینجا تو. کاظمیه کاری شیف امروز -

 :میده جواب کنانمنمن و پرهمی رنگش. میشه تیره نگاهش
 .وایستادم شیف جاش من بیاد، نتونست کاظمی امروز ...راستش ...آقا -
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 کرده؟ جبران اینکه یا بکنه جبران باید روز یه هم اون حتماً پس وایستادی؟ جاش تو -
 به شدن خیره از و گردونهمی اطراف به رو هاشچشم دوباره سریع و میاره باال کوتاهی نگاهنیم با رو سرش
 اینجا داره؟ خبر ماجرا این از هم مصطفوی. درسته حدسم یعنی این و شده دستپاچه کمیه. کنهمی پرهیز هامچشم

 وجود بیشتری چیز یعنی این و لرزهمی محمودی هایچشم. خبرمبی من و افتهمی هم ایدیگه هایاتفاق مطمئنم
 :پیچهمی گوشی توی صدایی بوق چند از بعد و گیرممی شماره. میارم بیرون جیبم از رو گوشی. داره

 هستن؟ خوب پدر مهندس جناب! میشه عرض سالم راستی. قربان چاکریم گرامی؟ مهندس آقای بله -
 شلوارم جیب توی رو دستم. میدم فشار هامدست بین شدت با رو گوشی و سابممی هم به رو هامدندون خشم از

 .کنممی حرکت به شروع محمودی به پشت و ذارممی
 بودی؟ باخبر نگهبانا جاییجابه از تو -
 میشن؟ جاجابه مگه آقا؟ چی -
 وضع این به مصطفوی حال و لحن وقتی دونممی خوب تجربه سال همهاین از بعد. کنممی قطع رو گوشی خشم با

 ممکن اتفاق بدترین اتفاق این. شده چی بیاره در سر خوادمی االن و بوده خبربی جریان از کالً اینکه یعنی درمیاد،
 تا نفر دو این نیست معلوم. ندیدیم رو نفر دو این تخلف که بودیم تفاوتبی انباری به نسبت چقدر. شرکته برای
 خشم با. میره در آدم دست از کنترلیقابل و ساده هایچیز چه گاهی. خندیدن ما ریش به و کردن کارایی چه االن

 .زنممی زل هاشچشم به برنده و تیز. گردمبرمی طرفشبه
 عواقب کنی مخفی رو چیزی بخوای اینکه یا بگی دروغ ایکلمه اگه نکن شک کردید؟ اییکار چه دیگه حالتابه -

 .انتظارته در بدی
 و شناسهمی رو آرومم حال عین در و جدی لحن. کرده گم رو پاش و دست. لرزهمی هاشچشم مردمک اختیاربی
 .چی یعنی حالتم این پشت دونهمی
 گاهی فقط. نذاشتیم خالی رو پست وقتهیچ که ما آخه. باشه مهم کردیمنمی فکر ما. بود همین فقط خدا به آقا -

 .خدا به همینه همش. میومدیم هم جای
 نگاهش پرسؤال. میشه ریز هامچشم ارادهبی. کنهمی ثابت رو هاشحرف از فراتر چیزی نگاهش توی گنجیده ترس

 . میرم فرو خودم تفاوتبی و سرد جلد به دوباره. نداره فایده طوریاین. کنممی
 همین؟ فقط. پرسممی که باریه آخرین این -
 .وایمیستیم شیف هم جایبه گاهی فقط ما آقا بله -

 هیچ بدون بود؟ شده عوض جاشون هم روز اون. میشه کشیده اومدم اینجا که روزی آخرین به ناخودآگاه ذهنم
 رو هامدندون برگه دیدن با. رسممی نظر مورد تاریخ به قبل یصفحه چند زدن ورق از بعد. دارمبرمی رو دفتر حرفی
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. اطالعی هیچ بدون هم اون داشتن، شیفت تعویض نفر دو این هم روز همون توی. سابممی هم روی خشم از
 دلیلی باید خبربی هایشیفت تعویض این. نیست درست وسط این چیزی. کنممی تفاوتبی و خونسرد رو ظاهرم
 چه بودم فرستاده هاکیفیت یدوباره بررسی برای روز اون که مهندسینی. کنممی نگاه لیست به دوباره. باشه داشته

 هستن؟ کسانی
 بخش ساکت و آروم مرد همون شده، نوشته فقط علیمردانی مهندس اسم. میشه کشیده هاامضا به نگاهم
 نمیده؛ انجام خاصی واکنش علیمردانی بیاد در هم دیوار از صدا اگه که خیالهبی و آروم همیشه قدراون! کشینقشه
 .نظیرهبی هاشنقشه کشیدن توی هما

 این شدم مجبور. جریانید در که شما مریضه، مبچه. گرفتارم خدا به. نکنید اخراجم خدا رو تو. دامنتون به دستم آقا -
 آقا. برسونم بهشون رو خودم بتونم بیا، و مریضه بچه که زد زنگ زنم شبنصفه و شب وقت یه اگه تا بکنم رو کار

 .نکن بیرونم آقا. نشه تکرار دیگه میدم ولق. گیرممی اینجا از که حقوقیه همین زندگیم همه
 تونمنمی. گرفته قلبی بیماری شبچه پیش وقت چند. نیستم خبربی زندگیش اوضاع از. کشممی پرصدایی نفس
 رو دستم. افتاده کردنالتماس به زندگیش وضعیت خاطربه که کنم تحمل رو مردی غرور خردشدن این از بیشتر

 .کنممی بلند
 هر مشکوکی، وآمدرفت هر. بگو من به و بیا سریع دیدی چیزی. بمون امتحان برای مدت یهً فعال. محمودی بسه -

 .کنممی بیرونت خودم بزنه سر ازت خطایی ترینکوچک اگه اما باشه؛ اهمیتبی ظاهربه حتی که چیزی
 فعال بگیرم رو شکستنش بیشتر جلوی اینکه برای فقط من نداره خبر اما میگه؛ غلیظی آقای چشم. میشه حالخوش

 این کنترل و تحقیق برای فرصتی و باشه بهشون حواسمون بیشتر بذارم میون در بابا با رو جریان باید. کردم سکوتً
 رو اوضاع و باشن اینجا فعالً. ترنزدیک رو دشمنت و دار نگه نزدیک رو دوستت میگن قدیم از. باشم داشته نفر دو

 . نفعه به بیشتر ببینن عادی
 بعد. کنممی برقرار رو تماس و پیدا رو شماره دیگه دست با و گیرممی فرمون به رو دست یه. شینممی ماشین توی

 .رسهمی گوش به آرومش و خیالبی صدای و دارهبرمی رو گوشی لحظاتی از
 !علیمردانی جناب سالم -
 بهتره؟ حالتون شما؟ احوال! عزیز مهندس بهبه -
 رفتید؟ انبار به بررسی برای کی بار آخرین توی شما مزاحمت از غرض جناب. ممنون -
 ...کردید عرض شما که روزی همون بار آخرین من -

 :میدم ادامه و ذارممی صورتم کنار رو دستم. تفاوتهبی لحنش همیشه مثل. میگه درست رو تاریخ
 بود؟ نگهبان هابچه از یکی کدوم میاد یادتون بودید اینجا که روزی شما مهندس -
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 :پیچهمی گوشی توی خیالشبی صدای بعد و کنهمی فکر ایلحظه برای
 .خوردم حرص بودنش مالحضهبی دست از روز اون چون. دارم یاد به بله -
 چطور؟ -
 :میده ادامه «ببخشید» یه گفتن با و کنهمی صاف رو گلوش وضوحبه
 اما بیرون؛ برم ترزود شدم مجبور اومد پیش کاری. بود محمودی کاری شیفت شدم، انبار وارد من وقتی روز اون -

 نبود، خودش محمودی دفعهاین اما بدم؛ انجام رو اکار یبقیه بتونم تا برگشتم کارم شدن تموم زود خاطربه بعدش
 قرار دادوبیدادم خاطربه روز اون اما گفتم؛می ترزود باید مهندس مشرمنده واقعاً من. بود گذاشته جاش به رو کاظمی

 .برگرده پستش سر محمودی سریع شد
 برگشتی؟ شما اومد محمودی وقتی -

 .پیچممی فرمون دور رو دستم
 قرار اما بود؛ شده گرفتار پسرش بیمارستان خاطربه محمودی گویا. برگشتم که بودم داده انجام رو کارم من. نه -

 .برسونه رو خودش زودتر بود
 بود؟ شیفتش سر کاظمی رفتی تو -

 :میده جواب بعد و کنهمی مکث ایلحظه برای. مشخصه و کرده پیدا تردید
 پرسید؟می رو سؤاال این شما افتاده اتفاقی مگه ولی بله؛ -
 .بدونم رو دلیلش خواستم گرفته، صورت جاییجابه روز اون شدم متوجه فقط نه، نه -

 :میگه بلندی نسبتاً صدای با و میشه زدهبهت و متحیر صدای
 نبودید؟ جریان در شما مگه -
 !نه -
 !بمونه محمودی جایبه رو ساعتی چند گرفته اجازه شما خود از گفتمی که کاظمی اما ...اما -

 جانب از که پیشرفتن کجا تا نفر دو این یعنی! شرمیهبی و دروغگو آدم عجب گرفته؟ اجازه من از گفته کاظمی چی؟
 علیمردانی با! جدید ینشونه یه هم این درمیاد، آب از درست یکییکی داره هامحدس زنن؟می حرف هم من

 هم ماشین سرعت به بودنم عصبانی. درمیارم حرکت به رو ماشین پرسرعت و زنممی استارت. کنممی خداحافظی
 .میاد در صدا به گوشیم زنگ که زنممی دور بریدگی دومین از. میدم فشار توان آخرین با رو گاز پدال و کرده رسوخ

 بله؟ -
 .سریع خونه، بیا سریع -
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 نکنه بود؟ خشم و لرزش از پر صداش چرا شده؟ چی. زنهمی زنگ گوشم توی هنوز دادش. میشه قطع گوشی
 نزدیک بار چند مسیر توی. رونممی خونه طرفبه مستقیم. میدم فشار گاز روی ترمحکم رو پام باشه؟ افتاده اتفاقی

 دم چرا. میرم جلوتر. میشه بیشتر اضطرابم. رسوندم کوچه سر به و خودم بود که بدبختی هر با اما کنم؛ تصادف بود
 اینکه بدون افتاده؟ اتفاقی چه باز شده؟ چی خدایا ...نکنه... دیدم شلوغی همچین یه که باری آخرین شلوغه؟ خونه

 حرکت جمعیت طرفبه کشیده انتها به که رمقی و ترس با. پرممی جا از و میشم پیاده کنم خاموش رو ماشین
. میرم در طرف به افتاده؟ اتفاقی سانیا برای نکنه کیاچهر؟ کجاست؟ بابا. دوزممی اطراف به رو نگاهم و کنممی

 تیر سرم. میشه شل هامپا. لرزونهمی رو وجودم یهمه حیرت و بهت ناگهان. میشه کشیده دیوار سمتبه نگاهم
 داره؟ دل به کینه من از قدراین که کیه این نمیشه؟ تموم من هایعذاب چرا خدایا دیوار؟ روی چیه هااین. کشهمی

 :نوشته دیوار روی کیه این پس نبود؛ شب اون کسی. نداشت خبر کسی
 !باریدمی شب آن در که بارانی به قسم و»

 .رسهمی انتها به تو مرگ با فقط داستان این
 «!بمیری باید که تویی
 کمر. زنهمی چنگ قلبم به تازه ایدلهره افتاده؟ اتفاقی مخونواده برای نکنه. کوبهمی ـینه*سـ توی واردیوانه قلبم
 آرزو، بابا،. نشستن ایوون روی. چرخونممی چشم بدختی با. کشونممی خونه طرفبه رو هامروز این آوار از شده خم

 چرا زمینه؟ روی که سانیاست... که خانمیمریم. زنهمی فریاد رو التهابش جاهمین از که قرمز صورتی با کیاچهر
 با نگاهش نگرانی. کرده گم رو پاش و دست کیاچهر. ستبسته هاشچشم نشسته؟ زمین روی چرا شده؟ حالبی

 محکم هاشمشت. سابهمی هم روی رو هاشدندون. میشه ترقرمز صورتش. کنهمی تالقی مشده سیاه هایچشم
 بدی درد. برهمی باال رو مشتش. رسهمی نزدیکم. ندارم حرکتی هیچ قدرت. میاد طرفمبه خشم و سرعت با. میشه
 از رو خون جهش. میاد بند نفسم. لرزهمی دلم و دست. میشه بلند بابا داد صدای. شینهمی صورتم و دهن توی

. میده دست از رو کنترلش کیاچهر برادرم؟ زدی چرا. زنهمی چنبره گلوم توی تلخی بغض. کنممی حس دماغم
 .میشه براق بابا سمتبه
 معلوم. وضعیته این توی زنم االن که نزدم حرف ببین. نزن حرفی نگو هیچی میگی هی. شماست تقصیر شهمه -

 به! دیگه بسه. احمقته یدردونه عزیز این تقصیر هم شهمه. نمیاد باال زنم نفس که اومده مبچه سر به چی نیست
 .نحسه هم وجودش این. شدم خسته خدا
 دستش عصبانیت با. کرده تغییر نگاهش رنگ و شده قرمز هاشچشم. کنهمی نگاه کیاچهر صورت به. میاد جلو بابا
 طرفشونبه عصبانی. افتهمی در پشت یخیره جمعیت به چشمش و میشه منصرف راه یمیونه اما بره؛می باال رو

 :کشهمی فریاد و میره
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 !برید. نداریم نمایش برای چیزی ما. بیرون برید ایستادین؟ اینجا چیه -
 یهمه عامل هم باز. بندهمی رو خونه در باغبون و میشن دور ترس با مردم. لرزهمی عمارت هایستون بابا فریاد از

 :کنهمی بلند رو مافتاده سر کیاچهر صدای. منم خونه این هایدلواپسی
 ! نیست؟ دیوار روی ینوشته اون ماجرا یهمه گفتی پسرت شازده به بابا -

 .میره طرفشبه قدم چند بابا
 .کنی توهین برادرت به نمیدم اجازه بهت! رو صدات ببر. پسر کن بس -
 با و دارهبرمی طرفمبه قدم چند اهمیتبی. کنه آرومش تونهنمی چیزی هیچ. هاستحرف این از ترعصبی کیاچهر اما

 !باشه طرف ننگ یلکه یه با انگار. کنهمی نگاه سرتاپام به تحقیر
 فرستادن؟ برامون خون به شده نقش کیک یه با همراه تابلو یه گفتی بهش بابا -

 :غرهمی دورگه صدایی با. میشه تیز هاشچشم. بازهمی رنگ نگاهش. میشه سرخ خشم از بابا
 !دار نگه حد. کیاچهر شو خفه -

 تحقیر با. دارهبرمی قدم طرفمبه. کنهمی ایجاد پرصدایی یقروچه.دندون. میشه ترتیره و ترتلخ کیاچهر نگاه رنگ
 .میده هلم و زنهمی مـینه*سـ یقفسه به رو دستش

 به نشدی حاضر کردم کاری هر که باخبری چی از شما. اینجاست مصیبتا این یهمه عامل وقتی نمیشم خفه -
 نیست یادش کسی اگه باره؟می خونه این توی مصیبت که کرده کارچی مگه نحست یتحفه این بزنی؟ زنگ پلیس

 ...یادمه من
 صداش. درده از لبریز نگاهش. میده نشون رو خودش و کوبهمی شـینه*سـ یقفسه به بار چند محکم رو دستش

 :لرزهمی نفرت و خشم از
 تب توی. بود پسرت شازده همین عاملش هم روز اون. نبود سکته یه خاطربه فقط مرد، مادرم که روزی یادمه من -

 که اومده مبچه سر به چی» پرسید ازت. سراغت اومد مامان. کردمی زمزمه رو هاییحرف واردیوونه و سوختمی
 کرده؟ سکته آقاحمید که شده چی کوبه؟می دیوار و در به رو خودش میاد بهوش وقتی که شده چی ملتهبه؟ قدراین
 «...روز همون توی چرا

 صورت توی محکمی سیلی. میره باال دستش. دارهبرمی میون از رو فاصله هایقدم. میشه منقطع بابا هاینفس
 .نشونهمی هاموندل به دلهره عجیب بابا صدای. میشن ساکت زدهبهت همه. شونهمی کیاچهر

 .دونینمی ازش چیزی که نزن مفتی حرف. ببند رو دهنت. پسر شو خفه -
. بود رفته شما پیش از کرد سکته حمیدآقا که شبی اون احمقم؟ من کنیدمی فکر چرا ندیدم؟ من دونم؟نمی من -

 !نبینه آرامش رنگ کیارادت هرگز کرد آرزو. دادمی فحش زمان و زمین به. میومد هاشدادزدن صدای
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 سست هامپا. میره گیج سرم! من خدای ...که اون بود؟ کرده نفرینم آقاحمید. میشه تکرار اکووار مغزم توی صداش
 شب اون بابا؟ پیش بوده رفته آقاحمید. ندارم طاقت خدایا. افتممی زمین روی زانو دو و میشه خالی هامپا زیر. میشه
 کرده؟ بیزار من از حد این تا رو کیاچهر و دونمنمی من که چیه! نداره امکان نه ...آقاحمید یعنی

 شرفیبی و تو نامردی از و زدمی داد حمید. رسوندن رو مرگش خبر که بود حمید و تو دعوای از بعد شب اون -
 توی ماشین با. بود شده کاریدست ترمزش رفت که وقتی. قماشین یه از تونهمه گفتمی. زدمی حرف پسرت
 شب اون مامان. کرد اعالم سکته رو حمید مرگ قانونی پزشکی بعدش ولی چطوری؛ دونمنمی. کرد تصادف آزادراه
 ...گرفت قلبش جاهمون. بود اتاق در پشت

 به نفرت با. ذارهمی شگونه روی رو دستش. میشه قطع بابا دست قدرت از صداش و پیچهمی تریبلند سیلی صدای
 .میشه کشیده من یخمیده قد طرفبه بابا نگاه. میشه خیره من
 از بیشتر دیگه. نیست بلد کاری ضعفاش و ترسا فریادزدن جز که رو صدایی ببر. پسر زنیمی تهمت بدجور داری -

 .کیاچهر نکن حماقت این
 ایبچه از من. ترسیدم من اصالً آره آره وایستادم؟ چیزتون همه پای عمر یه که منی ام؟ترسو من ضعیفم؟ من -

 ...  ولی. ترسیدم افتاده بیهوش اینجا که زنی این از من. ترسیدم شده حرکتبی زنم شکم توی که
 :میده ادامه و اندازهمی صورتم به بارینفرت و پرتهدید نگاه

 .کنمنمی رها رو مصیبتش عامل باشه اومده سرشون بالیی اگه نکنید، شک ولی -
 داره، نبض مغزم. کرده سرایت دلم و جون یهمه به لرز. میره سانیا طرفبه و میاره پایین رو تهدیدگرش انگشت

 مرگ آقاحمید؟ گفت؟می کیاچهر که بودن چی هااین خبره؟ چه اینجا خدایا. خندممی. زنهمی گومگوم قلبم عین
 رو دهنش. زده زانو زمین روی کنارم. میشه پیچیده بازوم دور بابا هایدست من؟ منم؟ مامانم مرگ مقصر مامان؟

 :میده فشار رو گلوم بغض دردش پر و گرفته صدای. کنهمی نزدیک گوشم به
. نیست جریان در کامالً. شنیده رو اینا که بود بچه اون. نیست میگه کیاچهر که جوریاین. بابا عزیز نباش ناراحت -
 .بیار دووم. پسرکم باش محکم تو. خبریدبی ماجرا اصل از هاشما. کنممی تعریف رو چیزهمه برات روز یه
 ...بابا دونینمی هیچی تو -
 .بود من یاحمقانه سکوت اتفاقات این تمام مقصر شاید. پسرم دونممی رو چیزهمه من -

 دونستمی اگه. دونهنمی چیزی بابا وگرنه کنه؛می اشاره کیاچهر هایحرف موضوع به داره حتماً بابا. میاد بند نفسم
 وای. میشم خیره جلو به زدهبهت. گیرممی دستم دو با رو سرم. دونهنمی بابا نه. کردنمی رفتار جوریاین االن که
 حلقه دورم ترمحکم بابا هایدست. چرخهمی سرم دور دنیا. شینهمی صورتم روی سردی عرق! بفهمه روزی بابا اگه

 تا نداشتم رو بابا اگه. کشممی نفس رو وجودش عطر. ذارهمی ششونه روی و گیرهمی دستش با رو سرم. میشه



 

 

320 

 

  باردمی باران نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی شقایق

 منتقل بیمارستان به رو سانیا. شکنهمی رو عمارت آورتهوع سکوت آمبوالنس صدای بود؟ اومده سرم به چی االن
 باز ندارم شک اما دودله؛ نرفتن و رفتن بین کنممی حس. دارهبرنمی من روی از رو نگرانش نگاه بابا اما کنن؛می
 رو دامنش من وجود نحسی که سانیا شکم توی ـناه گـبی یبچه به حتی میده، ترجیح بقیه به رو لیاقتبی منِ هم

 نیست، برگشتن به نیازی. کشونهمی عمارت داخل به. کنهمی بلندم قدرت با و گیرهمی رو هامبازو زیر دستی. گرفته
 طرز به مغزم. ذارممی سرم روی رو هامدست. میشم پرت مبل روی تقریباً باشه؟ تونهمی کی بابا جز. کنممی حسش
 من. کنهنمی حسش دیگه آخر در که کشیده درد قدراون که شدم آدمی مثل. ندارم حسی هیچ. شده خالی عجیبی

 از. میشه گرفته مقابلم شربتی لیوان. بد حال و سردرگمی همهاین به خندم،می تلخ. شدم کلفتپوست همونم، هم
 . بینممی چشم زیر
 .بابا بخور بیا -

 .دارهبرمی صورتم روی از رو بازوم خشونت با دستی. نمیدم نشون واکنشی
 !چشم بگو بخور، گفتم -

 تکیه مبل تاج به رو سرم. بودن تهی و وزنیبی حس دارم، عجیبی خأل احساس. کنممی مزهمزه رو شربت آروم
 خودم که مصیبتم کدوم عامل من زد؟می حرف چی از کیاچهر. گیرممی بازی به رو دستم توی لیوان و میدم

 خون رنگ هامچشم. پرممی جا از حرکت یه با و میاره دست به رو فعالیتش. زنهمی جرقه مغزم ناگهان خبرم؟بی
 .کشممی خجالت. دوخته غریبم رفتار به تعجب با رو هاشچشم. دوزممی بابا به رو نگاهم زدهبهت. گیرنمی
 شدم؟ مرگش باعث من کشتم؟ رو مامان من گفت؟می چی کیاچهر بابا؟ خبره چه اینجا -

 . دارهبرمی طرفمبه قدم چند. میشه بلند رفتار تفاوت همهاین از زدهحیرت و نگران
 .دونهنمی رو حقیقتی هیچ کیاچهر -
 زد؟می حرف ازش کیاچهر که شده چی. بگو رو راستش بابا -

 روش غبار و گرد و شده خاکی سیاهش کت. میده فشار هم روی محکم رو هاشپلک و کشهمی بلندی نفس
 . سخته براش هم هنوز مامان مرگ یادآوری. نشسته

 .نبودی مرگش باعث تو. داشت قلبی بیماری مادرت -
 شد؟ چی پس -

 و شینهمی کناریم مبل روی. شده خم دوباره درد این بار از کمرش و داده دست از رو ایستادن توان کنممی حس
 .ذارهمی هاشزانو روی رو دستش

 بودیم؟ شریک حمید و جمشید و همایون و من زمانا اون میاد؟ یادت -
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 استرسی ناخواسته. دوزممی دهانش به رو هامچشم و کنممی نگاه رخشنیم به. میدم تکون مثبت ینشونه به سرم
 .باشه تونهنمی دلیلبی که حتماً افتادن هاروز اون یاد ناگهانی این. لرزونهمی رو قلبم ته گنگ

 دنیا توی رو مختلفی شعبات و بشیم جهانی برند. کنیم تأسیس رو خاورمیانه شرکت ترینبزرگ خواستیممی -
 صبح از نفر چهار هر. بود کرده در رسمی و اسم تازه شرکتمون. بودیم گرفته قوت. بودیم راه یمیونه. بدیم گسترش

 دنیا به هاشما کی نفهمیدم حتی که قدریاون گشت،برمی خونه به مونجنازه فقط شبا و کندیممی جون شب تا
 دنیا به پسر دوتا گفتن و زدن زنگ بهم. شعبه تأسیس درگیر و بودم آلمان من شد، فارغ مادرتون که روزی. اومدید
 .شدن نصف وسط از که سیبی مثل هم، عین اومده
. زنهمی چسبیدل و گرم لبخند. افتاده اتفاق االن همین که انگار که شده یادآوری غرق طوری. خاطراته مرور محو
 .میشه منظم هاشنفس

 و تپل و سفید بس از که بده صدقه گفتمی مادرم. ببینمتون خواستمی دلم. ناراحت هم و بودم حالخوش هم -
 .نخورن چشم هابچه این زیبان

 :میده ادامه و میشه غمگین صورتش. میشه جمع لبخندش ناگهان
 چهارتا هر. کردیم گیریچشم پیشرفت که بود نگذشته مدتی. بودم شدهنفرین یشعبه اون تأسیس درگیر من اما -
 دهن به انگشت رغیب شرکتای شد،می سرازیر سمتمونبه که بود قرارداد و پول. بودیم کشانقشه و امعمار بهترین از

 دادنیشکست راه هیچ. شدیممی ترقوی روزروزبه ما اما دادن؛می انجام ما زدن زمین برای هرکاری. بودن مونده
 و گذشت هامدت. دادیممی انتقال مشترکی حساب به رو شرکت پوالی. داشتیم عجیبی اتحاد. بودیم نذاشته باقی
 ....اینکه تا بود حساب اون توی شرکت یسرمایه همه. شد برابر دو پوال

 توی گنگی غم. نیست خوشایند براش هاحرف این گفتن حتماً. اندازهمی پایین رو سرش. بندهمی رو هاشچشم
 .کرده رخنه وجودم توی بدی حس هاروز اون یادآوری از. نشسته شچهره خطوط

. بود خالی پوال و همایون جای اما رفتیم؛ شرکت به همه صبح. افتاد وعجیب انتظار از دور اتفاق یه اینکه تا -
 و کنسل اقرارداد. کرد سقوط سر با شرکت سهام تموم. بود نشده زاده مادر از انگار که شد غیب جوری همایون

 باور هرگز. بودم رفته فرو شوک توی من بیشتر همه از. شد له مشکالت بار زیر کمرمون. شد ورشکسته شرکتمون
 تونستمی چطور. کردممی حسش کشید،می نفس برادرم، همایون،. باشه داده انجام رو کار این همایون نکردم

 بدون. کردننمی باور رو موضوع این وقتهیچ هم حمید و جمشید باشم؟ خبربی من و باشه کرده کاری همچین
 کاری هر. پاشید هم از چیزهمه شبهیه. زد جوونه جاهمون از اختالفاتمون یریشه. منه سر زیر کردنمی فکر استثنا
 باور هم باز من ولی کردن؛می نگاهم نفرت با حمید و جمشید. نبود ازش اثری هیچ کنم پیدا همایون از ردی کردم

 .کردنمی ول رو شبچه و زن هرگز همایون. باشه همایون کار نکردم
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 :کنممی زمزمه و گردمبرمی بابا سمتبه تماماً بازمونده تعجب از که دهنی و بهت با
 داشت؟ بچه و زن همایون مگه -
 ...نداشت رو بیانش جرئت بابا ترس از. نبود باخبر کسهیچ ولی آره؛ -

 .کنهمی جمع رو پاهاش. دوزهمی مزدهبهت و سؤالی هایچشم به رو نگاهش. کنهمی بلند رو سرش
 !بابا بیار برام آب برو -

 دستش به رو آب لیوان. باباست هایگفته حالجی درگیر فکرم اما میشم؛ بلند جا از و میده فرمان مغزم ارادهبی
 .ذارممی زانوهاش رویبهرو هامدست. زنممی زانو پاش جلوی زمین روی. میدم

 شد؟ چی بعدش بابا -
 :میده ادامه. دارهمی نگه دستش توی رو لیوان همچنان آب، خوردن از بعد و کنهمی تازه نفسی

 چند. کردمی متهم رو زمان و زمین و زدمی داد حمید.  زدیممی حرف اتاق توی باهم. بود اومده حمید شب اون -
 رو سقوطم جلوی که بود همایون و من پدری ثروت وسط این فقط. بودیم نشده سرپا هنوز اما بود؛ گذشته سال

 خسارت و سرمایه جبران به پول اما کردم؛ باز سرمون از حدی تا رو شرکت ایطلبکار سر پوال اون با. بود گرفته
 ... من نه بود، بـرده رو پوال همایون ظاهربه چون نبود؛ هم من یبرعهده اصل در هرچند نرسید، شرکتا
 :میده ادامه و فرستهمی بیرون صدا با رو بازدمش. برهمی فرو هاشمو توی رو هاشدست. کشهمی بلندی نفس

 جهانی آرزوی دیگه اما کردم؛ سرپا رو شرکت بدبختی هزارویک با. کردم شروع رو کار و خریدم زمین دوباره -
 بهش رو پدری ثروت از سهمش برگشت همایون وقتی گذاشتم قرار خودم با هم اون از بعد. رفت بین از شدن

 فحش و زدمی داد حمید. بوده همایون با من همکاری یبهره پوال این کردنمی فکر جمشید و حمید. برگردونم
 و پاک بود، مریض قلبش .نباید که شنید رو چیزایی در پشت از مادرت جاهمون. کنم آرومش تونستمنمی. دادمی

 .ببخشم نتونستم شب اون خاطربه رو حمید هرگز. کرد سکته شب اون. نیاورد طاقت. نازکدل و معصوم
 اومده سرشون به چی. کشممی زجر پاشپابه هم من. کشهمی درد یادآوری از گاهمتکیه و بلند کوه. کنهمی بغض

 گفت بابا ...مرگ درمورد کیاچهر. افتاده اتفاق هااین از فراتر چیزی کنممی حس کرده؟ غمگین حد این تا رو بابا که
 مواقع بعضی کرد؟می نفرین رو من حمید چرا پس بود همین فقط موضوع اگه. نداره امکان نه. نبخشیدتش هرگز

 .مستقیم رویارویی جز مونهنمی راهی تهش و خورهمی گره هم به هاآدم ما دنیای عجیب
*** 

. کشممی جلو به رو هامروز این از دردمند و خسته تن. میشم وارد و کنممی عبور مردم یهمهمه و شلوغی بین از
 پایین رو سرم. کنممی قفل هم توی رو هامدست و شینممی صندلی روی. بمونم منتظر خوادمی ازم هاافسر از یکی
 به لحظه و کردم تحمل رو آوریعذاب و سخت شب ب،دیش. میشم خیره قدیم نقش هایموزاییک به و اندازممی
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 براشون اتفاقی مبادا. نگفت بهم سانیا وضعیت از چیزی بابا کردم تالش هرچی. گذشت ماه یه مثل برام شلحظه
 و شده نوشته روش خون با که دیوار اون دیدن از بعد دیروز گفتمی خانممریم بگه؟ خوادنمی و باشه افتاده
 طرف انگار اینکه همه از ترمهم و خورده عمارت سفید ستون به محکم سرش و رفته حال از یکک روی هایخون
 جزم رو عزمش معلومه «کیاراد داداشزن دست به برسد» بوده نوشته جعبه روی دقیقاً چون بارداره؛ سانیا دونستهمی

. میشه وارد داره عزیزانم و خونواده طریق زا سری این. زد ناغافل. مسلمه هشدار یه این. کنه نابودم درون از تا کرده
 که حاال اما بودم؛ اهمیتبی خودم خاطربه حاال تا اگه. باش مطمئن اندازم،می گیرت. کنم پیداش زودتر هرچه باید
 .بری در قسر بذارم ممکنه محال وسط کشیدی رو برادرم یبچه و زن پای

 مهردادیان؟ آقای -
 .ایستاده رومبهرو جوونی پلیس افسر. میارم باال رو سرم

 .هستن منتظرتون سروان جناب. داخل ببرید تشریف تونیدمی -
 بلند جا از دیدنم با سروان. میشم وارد صاف هاییشونه با. کنممی محکم رو ناآرومم هایقدم. میشم بلند جا از

 .میشه
 شما؟ احوال! مهردادیان جناب بهبه -
 .زندانه توی هنوز امونروز این یدغدغه سروان؟ جناب احوالی چه -

. شده طاق طاقتم دیگه. شینممی صندلی روی احوالپرسی از بعد. کنممی بلند طرفش به احترام ینشونه به رو دستم
 !من ـناه گـبی کیانمهر به دادن گیر هم اینا. شده درست مصیبتی یه زندگیم توی طرف هر از
 کنید؟نمی آزادش چرا -

 این از حتی. فهمید خاصی چیز نمیشه نگاهش از. کنهمی مرتب رو میزش جلوی هایبرگه و زنهمی جونیکم لبخند
 .نخورد جا هم ممقدمهبی سؤال

 .انسانه دو قتل به متهم شما برادر. بشه طی باید پرونده روند اما کنم؛می درک رو شما حال من -
 مدرک؟ و شاهد کدوم با -

 .اندازهمی پرالتهابم صورت به یکوتاه نگاه. کنهمی باز رو ایپرونده
 ...که بدم آگاهی بهتون اینجا تا تونممی من. اومدید پرونده روند دونستن برای امروز شما -

 .کنهمی سنگینی صورتش روی منتظرم نگاه. مونهمی ثابت میز روی حرکتبی هاشدست. کنهمی تردید
 اساس اون بر ما. دیده اجیرشده، شخصی به قتل دستور حین در رو برادرتون داده شهادت که شده پیدا شاهد یه -

 .کرده پیدا شدت احتمال این شده، کشته قتل انجام بعد هم قاتل فرد چون اما کردیم؛ شروع رو تحقیقاتمون
 .میدم تکون هوا توی رو هامدست تعجب با کنم می ریز رو هامچشم
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 فقط و نداشته دخالتی کدومهیچ توی مطمئنم من که! مباشرت نه داشته، قتل در معاونت من برادر یعنی این -
 مجرم رو برادرم اومده نیتی چه با و کیه نیست معلوم اصالً که شاهدی یه حرفای براساس تونیدنمی شما. افتراست

 . بدونید
 این تمام قبل از خودشون یا نذاشته اثری روش هامحرف تکرار معلومه. کنهمی سنگینی هامشونه روی نافذش نگاه

 ...یا کردن بررسی رو احتماالت
. نیست محمد قتل خود برای بدونید باید اما کنه؛ درست پاپوش براش بخواد که نداشته خاصی دشمن شما برادر -

 انجامش، از بعد و باشه کرده صادر رو قتل دستور شما برادر دیممی احتمال ما. ماجراست این دوم نفر قتل ما علت
 ...گلوله ضرب به جاهمون و بـرده شهر از خلوتی جایبه رو قاتل

 همین به توننمی چطور. باشن کرده هم سر رو مزخرفاتی همچین نمیشه باورم. شده منقبض فکم. پرممی جا از
 بدن؟ نشون قاتل رو ـناه گـبی انسان یه راحتی

 اخراجش که بود این نهایتش. ساده بحث یه برای هم اون نمیده، انجام کاری چنین هرگز من برادر. نداره امکان -
 . بگیره رو جونش بخواد اینکه نه کرد،می

 :میده جواب تأکیدوار و دوزهمی نگاهم به رو هاشچشم. ایستهمی مقابلم درست و میشه بلند جا از
 !داشته خوانیهم شما برادر ای.ان.دی با دقیقاً شده کشف جرم محل توی که مویی -
 چی؟ -

 میزش پشت و میره صندلیش طرفبه. کشهمی صورتش به دستی کالفه سروان. پیچهمی اتاق توی بلندم صدای
 .شینهمی
 .کنید کنترل رو خودتون -

 .میشم خم طرفشبه و ذارممی روش و هامدست. ایستممی میزش جلوی
 میشه؟ قتل بر دلیل افتاد مویی جا هر مگه -
 گذر ندرت به که بیابون یه وسط هم اون باشه، مقتول پیراهن روی دقیقاً که وقتی نه اما فرمایید؛می درست بله -

 !میفته اونجا به انسانی
 اونجا؟ بره کرد فرصت کی اصال کیانمهر آخه بیابون؟ وسط میگه؟ داره چی میاد؟ سرمون به بالیی چه داره

 ...جاهمون و کرده برخورد برادرم با بوده ساختمون توی هنوز قاتل که زمانیً مثال. باشه اون از قبل مال میشه -
 .دارهبرمی رو خودکارش

 قاتل و بشه فاش حقیقت تا کنیممی رو تالشمون نهایت ما. ماست یبرعهده احتماالت این بررسی یوظیفه -
 .بشه معرفی قضایی مراجع به اصلی
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 با. کنم کنترل رو خودم کنممی سعی. میشه سابیده هم روی هامدندون. میدم فشار رو مشدهمشت های انگشت
 .کنممی بلند رو سرم تر،آروم نسبت به ظاهری

 ببینمش؟ میشه -
 .یادداشته مشغول و بـرده فرو میزش جلوی هایبرگه توی رو سرش

 .نه -
 .دقیقه چند فقط کنممی خواهش -

*** 
 ماجرا این سخته، برام خیلی وضعیت این توی و اینجا دیدنش. کنهمی همراهیم افسری. میشه باز مالقات اتاق در

 هامچشم و کشممی صورتم روی رو هامدست. شینممی مالقات اتاق توی و کشممی بلندی آه. شده مصیبتی عجب
 .بندممی رو
 !کنه جبران رو خوابش کمبود اومده نگو دیدنم، اومده داداشم گفتم باش منرو خوابیدی؟ گرفتی -
 هاشدست به چشمم که همین اما ایستاده؛ ورودی در جلوی. کنممی بلند رو سرم. زنممی لبخند شوخش صدای با

 ای،نقره بنددست. میده قلبم ته از واریحسرت آه به رو خودش جای و میشه جمع لبخندم ارادهبی افته،می
 مدت این توی که فشاریه از نشون همه شده، الغر که جسمی و مشکی شرتتی کبودش، یگودرفته هایچشم

 .گیرهمی روزگار نامردی این از دلم. کرده تحمل
 قوی کنهمی سعی. چسبهمی مشونه به سرش. کنممی ـغلش*بـ محکم ارادهبی. میاد جلوتر. فهمهمی رو نگاهم غم

 .ندارم اَمون چندروزه این نگرانی از هم من ترسم،می هم من. ترسهمی شناسم،می رو برادرم من اما باشه؛
 دوا رو دردی جمالت مواقع بعضی. ذارممی پیشونیش روی رو پیشونیم و میدم فشار محکم ششونه دور رو دستم
 . کنی حسش باید فقط زد حرف ازش نمیشه. فهمید رو درد باید اوقات گاهی. کنننمی

 .میشم خیره هاشچشم توی. ذارممی هاشبازو روی رو هامدست. گیرهمی فاصله ازم کمیه
 .باشه که قیمتی هر به کنیم،می درستش. نباش نگران -

 .زنهمی غمگینی لبخند
 .منه علیه چیزهمه -
 ...شده اگه حتی دیم،می تغییر رو چیزهمه -

 . نیست کردن صحبت برای مناسبی جای اینجا. خورممی رو حرفم
 کجاست؟ بابا -
 ... اینجا بیام من امروز شد قرار. شرکت رفته -
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 .نشینیممی صندلیش دو روی. ریممی اتاق وسط میز تنها طرفبه دو هر
 رفتید؟گ رو بانیش و باعث باالخره نیفتاد؟ اتفاق جدید خرابکاری من، نبودن مدت این توی -

 هیچ دیگه شده دستگیر کیانمهر وقتی از بودم؟ نکرده فکر نکته این به چرا میشه؟ مگه. کنممی نگاهش مات
 !حسابداری نه و داشتیم هانقشه برای گزارشی نه. نداده رخ شرکت توی ایخرابکاری
 رو نگاهم سنگینی. میشم خیره بهش موشکافانه نگاه با و کنممی ریز رو هامچشم. میره باال ابروم تای یه ناخودآگاه

 .کنهمی حس
 !گذاشتی؟ جا من یچهره توی چیزی شده؟ چیزی -

 از حاکی شواهد تمام بوده، که رسهمی نظر به اینجا تا اما باشه؛ بوده برادرش کار کنه باور نتونست وقتهیچ هم بابا
 دیگه موقعیت، هم و داشت پول هم که کیانمهر ولی باشه؟ بوده من برادر کار داره امکان یعنی ...نکنه. امره این

 !مناسب موقعیت هم و داشت پول هم همایون ولی نداشت؛ کار این به نیازی
 کنی؟می نگاهم طوریاین چرا شده، چیزی -
 چی؟ ها؟ -
 صاف رو مـینه*سـ. گرفته نظر زیر رو رفتارم دقت با. میشم خیره سردرگمش هایچشم به و خورممی تکون کمیه

 رفتارم درمورد داره ذهنش انگار کرده، پیدا عجیبی حالت نگاهش. گردمبرمی مقتدرم یپوسته به و کنممی
 .زنهمی زل هامچشم به و کشهمی ترجلو رو خودش. کنهمی صاف رو پشتش و میشه تیز ناگهان. زنهمی حدسیاتی

 ؟...کنیمی فکر تو نکنه -
 از هم دفعه این ندارم شک. شناسهمی خودم از بهتر رو من برادرم. گرفته خشونت رنگ نگاهش. خورهمی رو حرفش
 به رو هامچشم فکر، این ـناه گـ حس از و کشممی دندون به رو پایینیم لب. گذشته سرم توی چی فهمیده نگاهم

 .دوزممی میز
 !احمقی که واقعاً -

 زیر رو دستم. زنهمی صدا رو نگهبان و میره در طرفبه. میشه بلند جا از و کنهمی زمزمه رو جمله این پرحرص
 .میشم خیره جلو به و ذارممی مچونه
*** 

 داره اطرافم و دور. نگرانم شنتیجه از که شدم مزمنی یدلهره درگیر. زنممی استارت و کنممی باز رو ماشین در
 خیابون چند. برسن اهدافشون به اونا بذارم نباید. کنم خشک رو شونریشه باید زودتر هرچه که افتهمی هاییاتفاق

 خونه کرمی در به نگرانی نگاه و ذارممی زمین روی رو هامپا. رسممی مقصد به دقایقی از بعد. گذرونممی رو
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 زنگ روی رو دستم! کنم اقدام خودم دفعهاین باشه الزم شاید. نکرده تغییر خونه این توی چیزی هم هنوز. اندازممی
 :میده جواب دقیقه چند از بعد. ذارممی
 بفرمایید؟ -

 :برممی باال رو صدام. پیچهمی هامروز این خشن گوش توی شدخترونه و ظریف صدای
 .منم -

 .گردهمی پاشنه روی در. میشه شنیده موزاییک روی دمپایی یآهسته شدن کشیده صدای
 .کشیده طول ببندم و کنم پیدا روسری یه تا ببخشید. داخل بفرمایید -
 .باشید راحت کنممی خواهش -

 .نیست مهرانی خانم از خبری اما دوزم؛می اطراف به کنجکاوری با رو نگاهم. ذاریممی حیاط داخل به قدم
 نیست؟ مادر -
 .برنگشته هنوز اما خرید؛ رفت صبح. نه -

 داخل تنهایی به. میشم خیره رومبهرو سرسبز اما کوچیک باغ به و شینممی ایوون چوبی تخته روی. نمیرم داخل
 .گیرهمی جلوم رو سینی و زنهمی مهربونی لبخند. گردهبرمی شیرینی و چایی سینی با لحظاتی از بعد و میره

 .مونمنمی زیاد نکش، زحمت بارانا مرسی -
 کیاراد؟ داره خار ما یخونه -
 ...اما نه خار -
 کنار رو کتم یگوشه دست یه با. میدم دست از رو زدن حرف توان من و میشن مرور ذهنم توی خاطرات هم باز
 یه با مدتی از بعد و میره خونه داخل حرفی هیچ بدون و میده تکون رو سرش. اندازممی بارانا به نگاهی و زنممی

 نوع اما بودم؛ ندیده قبالً که نگاهشه توی خاصی مهربونی. لطیفه جوریه، یه امروز. گردهبرمی کوچیک یجعبه
 .عجیبه مهربونیش

 .منه خاطرات یهمه اینا کیاراد، کن نگاه -
 شده ریخته هایتیله بین اول رو دستش. دارهبرمی رو جعبه در آروم چرا؟ ببینم؟ من آورده رو خاطراتش یهمه
 .کنهمی نگاهشون و میاره باال رو چندتاشون و گردونهمی
 یادته؟ کردیممی بازی همیشه اینا با -
 .شدیمی حساب نخودی بینمون بیشتر تو. ما نه، که تو -

 هامچشم به و میده گردنش به تابی بودم، ندیده رفتارش توی حالتابه که نازی با و میده سر بلندی یخندهتک
 ایقدیمی لب رژ به نگاهم. اندازممی پایین رو سرم و میشم معذب. نیست همیشه مثل نگاهش حالت. میشه خیره
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 کارچی هاشبازی اسباب بین اینجا. شده استفاده و رفته بین از کامالً. کنممی نگاه درش به و دارممی برش. افتهمی
 کنه؟می
 چیه؟ این -

 .اندازهمی باال رو ششونه و زنهمی لبخندی. زنهمی برق نگاهش
 .خاطراته جز هم این. طوریهمین -
 .رسهمی نظر به آشنا -

 و میاره در قدیمی عکسی داشته؟ نگه چیه هاوسایل این. گردونهمی وسایل یبقیه بین رو نگاهش و نمیگه چیزی
 گنگ حالتی فقط. نمیارم در سر ازش چیزی که کرده پیدا عجیبی و خاص حالت نگاهش. گیرهمی هامچشم جلوی

 آخرین این شاید و بودیم زده زل دوربین به ردیف بچه چهارتا. میشم خیره عکس به. کنهمی تزریق وجودم به
 دستش به دستم ایلحظه برای. گیرممی ازش رو عکس و کنممی بلند دست ارادهبی. بود مشترکمون یخنده

 دستپاچه. میده دست بهم عجیبی حس. کنهمی نگاهم هم اون. میشه کشیده صورتش به نگاهم. کنهمی برخورد
 .میشه خیره دستم توی عکس به و دزدهمی رو نگاهش سریع. کشهمی رو دستش. میشه

 .نگرفتیم مشترکی عکس دیگه سال چند تا عکس این از بعد. کیاشا و بهراد و تو و من بود، بار آخرین -
 .شد خراب هم امونپدر بین روابط -
 .رفت دنیا از هم تو مادر -
 صدای. میشم خیره عکس به دوباره بغض، فروخوردن از بعد و گیرممی باال رو سرم. کشممی ایناخواسته و بلند آه
 :خورهمی زنگ گوشم توی حسرتش و غم از پر
 باورم هامدت تا. بود بدی شوک خیلی. بود فاصله روز هفت فقط بابا و بهراد مرگ بین. شدن تنها دفعهیه داره درد -

 .افتاده اتفاقی چه شدنمی
 بهتر شاید. نبود من برای خوبی جای دنیا این. ریزهمی صورتم از عرق. کرده یخ پام و دست. اندازممی پایین رو سرم
 چه افتاد، براشون اتفاق همین هم مادرم و من کیاشای. کردم تجربه رو درد این هم من! شدمنمی متولدً اصال بود
 !مشترکی درد

 .کرد فوت تو پدر از بعد شب همون من مادر -
 !سرنوشتی عجب -

 درد. شده داربغض صداش. دوزممی هاشچشم به رو دردمندم نگاه. کنهمی خونه رنگشمیشی هایچشم توی غم
 که بگم چی بشه؟ آروم تا بگم چی باید. گرفت رو هامونخونواده دامن بدی سرنوشت. فهمممی رو نگاهش توی



 

 

329 

 

  باردمی باران نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی شقایق

 آروم خودم که بگم چی. کنه بلند رو شافتاده سر که بگم چی نلرزه؟ قلبش و بشه خشک صداش توی بغض
 بگیرم؟

 بیرون؟ بریم میای بارانا -
 کجا؟ -
 .بیا شما -

 جا از. میره اتاقش طرفبه و میشه بلند جا از شدهمسخ آدمی مثل و میده قرارش تأثیر تحت کالمم توی خواهش
 .میاد بیرون در از پوشیده لباس لحظاتی از بعد. دارمبرمی قدم باغچه هایموزاییک دور و میشم بلند

 خانم؟ بریم -
 .بریم -

 پناه مثل. کنهمی گیجم که داره غریبی حالت نگاهش. کنهمی سکوت راه بین. افتیممی راه ماشین طرفبه باهم
 میز روی و افتیممی راه هامیز سمتبه باهم. دارممی نگه همیشگیم رستوران جلوی. درده خود به درد شر از بردن
 و زنهمی پس رو دستم سریع که میدم بارانا به کوتاهی نگاه با و دارمبرمی رو مِنو. شینیممی همیشگیم هایقرار دنج

 :میگه
 .بدید سفارش خوریدمی خودتون هرچی من برای -

 نگاه رفتارم به مدت این تموم توی. میدم سفارش غذا و زنممی صدا رو گارسون. کنممی جمع رو مِنو تعارفبی
 ارتباط مثل. کنممی حسش بدجور اما فهمم؛نمی من که هاییحرف. حرفه از پر نگاهش اما نمیگه؛ چیزی. کنهمی
 از پر من و ستدخترونه و پاک صافه، و لطیف درونش. گیرممی ارتباط احساسش با فقط من مونه،می چشم دو

 . هامسال گذر از موندهباقی هایشیشهخرده
 .رسید ذهنم به تازه اما ببخشید؛. متأسفم جداییتون بابت -
 .ذارممی میز روی چرخوندممی هدفبی که رو قاشقی و خورممی جا. میام خودم به صداش با
 .هدفهبی و محض جداییِ یه فقط باشه، مهم که نیست افتخاری یمایه و گفتنی چیز. کنممی خواهش نه -

 که وقته خیلی. کنهمی باز سر پرحرفم دل نگاهش دیدن با. نمیده ابراز یاجازه خودش به اما میشه؛ سؤالی نگاهش
 !نزدم حرف لطیف جنس یه با
 همهاین. چیزهمه زیر زد ناگهان اما بود؛ خوب چیزهمه. افتاد اتفاق چطوری نفهمیدم اصالً. شد چی نفهمیدم اصالً -

 ...من یمردونه غرور و دل اما نه؛ یا داشت شـینه*سـ توی دلی دونمنمی. رفت فنا باد به کردنامعاشقی روز
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 دختر یه جلوی تونمنمی. شکسته رو ممردونه غرور و دل بگم تونمنمی. ندارم رو هامحرف یادامه گفتن توان
 تعجب با چنانهم و کنهمی مرتب رو رنگشآبی روسری. بدم نشون ضعیف رو خودم و کنم درددل طوریاین

 :کنهمی صحبت به شروع من، هدفبی سکوت دیدن از بعد. گرفته نظر زیر رو هامرفتار
 .کرد قضاوت نمیشه رو آدما کنه؛ عاشقی نتونسته شاید -

 که نبود کسی ماندانا اما باشه؛ ممکن شاید همه برای. فرستممی بیرون رو بلندم آه و کشممی هاممو به دستی
 .نباشه بلد رو کردنعاشقی

 بدون یهو کرده، رو بهت هاسال بعد خوشبختی کنیمی احساس که وقتی نه. باشه بد چیزهمه که وقتیه مال این -
 بپرسم نکردم فرصت حتی که افتاد اتفاق پشت اتفاق قدراون روز اون از بعد. زنهمی هم به رو چیزهمه دلیل هیچ
 .چرا

 .کنهمی نزدیک دهنش به و دارهبرمی رو میز روی لیوان
 پرسید؟نمی ازش واقعاً چرا -

 من با ماندانا. مونهنمی دور دقیقش نگاه از مخواستهنا نیشخند. کنهمی نگاهم منتظر و ذارهمی میز روی رو لیوان
 تو با من خوابی،بی اوج توی کابوس یه عین شده؟ درد عین برام رفتارت و تو یادآوری حتی که کردی کارچی
 وسط تو... تو و باخت سر یه شدم من که کردی کارچی فروختی؟ هیچ به رو زندگیمون طوریاین که کنم کارچی
 این از بیشتر دیگه تونمنمی چون کنم؛ عوض رو حرف باید. میدم تکون رو کردی؟سرم برد یا باختی ماجرا این

 چرا. میشم خیره شدخترونه صورت به. میاره رو غذا لحظه همون توی و رسهمی دادم به گارسون. کنم تحمل
 و داره وجود اما کنم؛ درکش تونمنمی که درونشه در چیزی یه. اعتمادهقابل حال عین در و کشف قابلغیر قدراین
 اینجا این. میشم خشک دیدنش با که نذاشتم دهن توی هنوز. میارم باال رو قاشق. کشهمی خودش طرفبه رو من
. مشخصه جاهمین از شزدهحیرت هایچشم. گردهبرمی پشت به و کنهمی دنبال رو نگاهم رد بارانا کنه؟می کارچی

 توی درست که دارم رو خیانتکاری آدم حس. اندازممی میز روی رو قاشق تنهاست؟ چرا کنه،می کارچی اینجا
 خیلی ما بین یصیغه. باشه مهم برام نباید نه نه مهمه؟ برام هنوز یعنی چرا؟ اما باشن؛ انداخته گیرش جرم یصحنه

 ماندانا غریب نگاه. کنهمی خوش جا صورتم یگوشه تلخی پوزخند! شکل بدترین به هم اون شده، تموم وقته
 نگاه بارانا. نبود وقتش االن. نمیره پایین دیگه و کرده گیر گلوم وسط غذا. اندازهمی پایین سر و بینهمی رو پوزخندم

 بلند صندلی روی از سریع حرکتم دیدن با ماندانا. میشم بلند جا از. میاره در حرکت به بینمون آزادانه رو کنجکاوش
 فرار حقی چه به. افتهمی راه ماشینش سمتبه. زنممی صدا رو اسمش و کنممی تند پا. میره در طرفبه و میشه

. گردهبرمی عقب به و خورهمی سکندری. کشمشمی پشت از راه یمیونه گیره؟می نشنیده رو هامصدازدن و کنهمی
 .میشه براق صورتم توی و زنهمی پس رو دستم خشم با
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 .کن ولم -
 .زده پیوند بهم رو هامابرو اخم،

 میری؟ داری کجا -
 ای؟کارهچی تو. نداره ربطی تو به -

. میشه خیره بهم عصبی نگاهی با. نمیده بروز اما میشه؛ جمع صورتش درد از. میدم فشار ترمحکم رو بازوش
 :غرممی و سابممی هم روی رو هامدندون

 .ماندانا داره ربط من به -
 :میگه و زنهمی زل عصبیم هایچشم به
 .جداست تو و من راه بعد به اینجا از -
 .کن بس -
 :میگه عصبی صداش، توی یگرفتهجون حرص و طعنه با
 !میشه نگرانت مونده تنها. بگذرون خوش جون بارانا با برو -

 :میده ادامه لرزونهمی رو دلم که جونکم و رفتهتحلیل صدایی با کنه،می مکث
 .نمیاری دنجت پاتوق به رو کسی من جز بودی گفته قدیما -

 برای اتفاقی چه ندونی و باشی مرد. میشم خیره رفتنش به حرکتبی و مات. میره و کنهمی جدا دستم از رو بازوش
 شد چی متفاوته؟ هاشرفتار قدراین چرا نشناسی؟ رو سابقت زن هایچشم لرزش و باشی مرد افته؟می داره زندگیت

 حرکت رستوران سمتبه بارانا یادآوری با زد؟ طعنه من به یا کرد حسودی بارانا به االن نخواست؟ رو من دیگه که
 .شده معذب کمیه فهمممی. نپرسه چیزی کنه می سعی اما گیره؛می تعجب رنگ نگاش دیدنم با. کنممی
 .بارانا نبود تو خاطربه -

 .میشه بشقابش محتویات با بازی مشغول و نمیگه چیزی. میاره باال رو سرش
 .برگردید تا کردم صبر. آوردن رو غذا رفتین که شما -

 .کشممی آرومی پف کالفگی با. افتهمی رنگین و شده چیده میز به نگاهم و میشه جمع حواسم تازه
 .کرد یخ غذات موندی،می من منتظر نباید. کن شروع بارانا، بخور. نبود حواسم اصالً شرمنده -

 شروع بارانا راحتی خاطربه اما ندارم؛ خوردن غذا به تمایلی خودم هرچند و کشممی میز روی هایکباب از براش
 هم بهت. بخوره اینکه تا کنهمی بازی غذاش با بیشتر. درنیومده من رفتار و ماندانا دیدن بهت از هنوز بارانا. کنممی
 .داده دست بهش بدی حس هم اون حتماً. خورد گره هم توی اول همون از هاشاخم ولی فکره؛ توی انگار! نه
 فکری؟ تو قدراین چرا. بارانا بخور -
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 .ممنون خورممی دارم. نیست چیزی -
*** 

 .ببینمش خواممی -
 .ریزهمی رو خونت بیاد آقا اگه برو. نبینمت اطراف این دیگه پسرجان برو -

 .میشم خیره خدمتکارشون سالمیان صورت توی و زنممی صداداری پوزخند
 ترسونید؟می بچه! نداشتیم خبر ما و بوده هم قاتل آقاتون پس -
 .برو و بکش رو راهت -

 صادر ورود مجوز باالخره منتظرم و ایستادم شونخونه در دم که ایدقیقه چند از کالمش توی عصبانیت و حرص
 و داشتم نگه حرمت که هم ایدقیقه چند همین. خورمنمی تکون اینجا از نرسم هدفم به تا من و گرفته نشأت بشه،

 مادر. کنممی حرکت در سمتبه بلند هاییقدم با و کنممی جزم رو تصمیم. بود حدشون از بیشتر کردم سکوت
. ایستممی مقابلش. ایستاده ورودیشون سالن اصلی در کنار. کنهمی نگاه جدّیم و خشن صورت به ترس با ماندانا
 :غرممی و کشممی بلندی داد. رسه می مشونه تا زوربه قدش

 رو من کسی هر و باشم آروم قدرهمین که نمیدم تضمینی هیچ باشی در جلوی دیگه یثانیه یه تا. کنار برو -
 سرمپشت نداری حق هم تو و میرم داخل در این از من. میشم تبدیل چی به عصبانیت وقت دونیمی تو نشناسه

 .بیای
 در محکمی لگد با. میره کنار ترس با و خورهمی جا زده، ریشه هامچشم توی که قرمزی هایرگه و کالم غرش از
 رو تنم و کشممی مزخرفشون سفید و اینقره هایکاغذدیواری روی دستی. میرم اتاقش سمتبه و کنممی باز رو

 یه زمان همون از. گیرهمی جون مغزم توی اومدم خونه این به که باری آخرین یخاطره. کشونممی هاپله باالی
 به محکم. کنممی باز رو در شدیدی فشار با. ندیدم و گذشتم هاشرفتار از ساده چه ولی بودم؛ کرده حس چیزهایی

 نگاهم و پرهمی جا از ترس با و غافلگیرانه ماندانا. دارمبرمی قدم جلو به اهمیتبی. گردهبرمی و خورهمی دیوار
 .میشم خیره شترسیده صورت به. کنهمی
 ...وقتی گفتی بله چرا بود؟ چی هدفت نه؟ حالیخوش -

 فقط نپوشیده، رو روزش مد هایلباس و شده الغر همیشه برخالف. نیست گذشته مثل. نیومده در شوک از هنوز
 به رو فکر این یاجازه... من دوری از یا شده مریض چرا؟ اما افتاده؛ گود هاشزیرچشم. تنشه راحتی شلوار و بولیز
 جلوی که داشت اگه. کردنمی خاروخفیفم جوریاین که داشت اگه نداره، عالقه من به ایذره ماندانا. نمیدم خودم
 . نداشت دوستم آره نداشت، شکستنمی رو غرورم طوراین مخونواده و برادر
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 به شب اون از اما بودم؛ عاشقت پیش وقت چند تا دونیمی بودم؟ کرده بدی بهت قدراون چرا؟ بپرسم اومدم فقط -
 عنوانبه مرد، یه عنوانبه نه. شکستی رو غرورم که وقتی همون از کی؟ از دقیقاً دونیمی. شکستی وجودم توی بعد

 .بود کرده باورت که کسی
. سنگینه برام باورش هم هنوز. میدم فشار رو هاملب و بندممی هم روی محکم رو هامپلک شب، اون یادآوری از

 .ندم بروز رو متالطمم روح هایتنش کنممی سعی و کشممی عمیقی نفس
 ...من ...من -

 رنگ نگاهش چی، برای دونمنمی و لرزهمی داره شچونه. میشه منصرف شجمله یادامه از و بزنه حرف تونهنمی
 نتونستم هم هنوز من اما کنم؛می تصور اشتباه دارم شاید. بفهمم تونمنمی دقیق اما متفاوت؛ معنی یه داره، ایدیگه
 هایچشم به رو نگاهم تیر و ایستممی مقابلش. دارمبرمی قدم طرفشبه. کنم باور رو ماندانا اخیر هایرفتار

 .زنممی مشکینش
 و من. ماندانا بود خوب چیزهمه کردی؟ نابود رو چیزهمه چرا بگی؟ داری چی بگی؟ خوایمی چی هان؟ چی؟ تو -
 نشد؟ انجام که گفتی چی نشد؟ برآورده که من از خواستیمی چی نبودیم؟ بودیم، خوب باهم تو

. گرفته خشونت رنگ نگاهش. چرخونهمی حدقه توی رو هاشچشم. زنهمی برق آرومش و ترسیده صورت ناگهان
 .شده عصبانی

 که همین داره، الزم دلیلی چه اصالً بودم؟ نداده رو جوابت مگه اینجا؟ اومدی چی برای تو اصالً. بیرون برو -
 نکنی؟ نگاه هم رو سرتپشت و بری بری؟ که نیست بس نیست؟ کافی خوامتنمی
 کی ماندانا. داره فرق هاشگفته با نگاهش رنگ چرا دونمنمی ...قدراین چرا چیه؟ برای حالتش و رفتار تغییر همهاین
 شد؟ عوض و کرد تغییر کی از نفهمیدم؟ من که شد مرموز همهاین

 .بیرون برو -
 و گیرهمی رو کتم یگوشه. میشه نزدیک بهم خورمنمی تکون جا از بینهمی وقتی. گرفت در طرفبه رو دستش

 کارچی بگیره؟ رو مچم تونهنمی من ماندانای کی از. کنممی نگاه دستش به سکوت توی. کشهمی در طرفبه
 بد نمونده؟ باقی بودنمون ما از چیزی دیگه که کردی کارچی شدیم؟ غریبه هم برای طوراین که ماندانا کردی
 فایده،بی تقالی از خسته. نخوردم تکون جا از ایذره. کنهنمی افاقه زورش. کردی بد هردومون به! ماندانا کردی

 .گردهبرمی طرفمبه
 چرا تو. کردی مخسته بابا چی؟ یعنی برو میگم وقتی فهمینمی چرا بری؟ باید فهمینمی چرا فهمی؟نمی چرا -

 سیریشی؟ قدراین
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 میگم؟ چی نفهمی شده که هم زوربه خوایمی. شدی نگرسطحی میگم؟ چی من فهمیمی چه تو! عجب! سیریش
 .میاد پایین و کنهمی فروکش صدام اوج ناخواسته و اندازممی پایین رو سرم

 دونممی فقط شد، چی و خوایمی چی دونمنمی هم هنوز. نفهمیدم رو تو هم هنوز من. ماندانا فهممنمی من -
 به بار یه فقط من. نداره وجود برات برگشتی راه بشی هم پشیمون اگه حتی دیگه که قدریاون. کردی خراب بدجور

 .نداره وجود کسیهیچ برای دیگه بعدی یدفعه. کنممی اعتماد آدما
 گردنم توی و ببر فرو هامشونه روی رو سرت دوباره. دارنگه دورم رو هاتبازو دوباره. خوادمی رو ـوشت*آغـ دلم

 .کنه خونه هامنفس توی هاتمو عطر بذار. بکش نفس
 . برم بعد و کنم کامل رو مجمله باید اما کنم؛می پشت و گردمبرمی در طرفبه
 رو چیزهمه شد؟می آروم بودنت گرمای با قلبم نامنظم ریتم دونستیمی گرفتم؟می آروم نفسات با دونستیمی -

 .تمومی من برای تو بعد به این از. دختر کردی نابود
 هایحس غرق. زده جوونه هاشچشم توی بهت و اشک از ایهاله. بینممی هاشچشم توی رو بغض و شرم

 اما میشه؛ گونهالتماس صداش. فهمهنمی رو من هم اون و فهمشنمی. گیرهمی نشأت نگاهش از که شدم متضادی
 !زهر کالمش و داره درد نگاهش. خشنه لحنش

 .نشه پیدات طرفا این هم دیگه برو فهمیدی؟ ببینمت خوامنمی دیگه -
 .کنهمی نگاهم التماس با و کشهمی پریشونش سیاه موهای به دستی. کنهمی مکث

 .کیاراد برو کنممی خواهش -
 این دونممی فقط کنم،نمی درک که کالمشه توی خشمی. فهممنمی که نگاهشه توی غمی. زد پس رو من هم باز

 و سوزهمی داره چی از دونمنمی. خشمه از پر غمگین آدم یه. نیست گذشته مثل ایستاد من رویروبه که آدمی
. کنم تحمل رو مزخرف آورخفقان فضای این تونمنمی دیگه. هاستحرف این از ترداغون آدم این اما لرزه؛می
 به گوشی زنگ. شینممی ماشین توی. زنممی بیرون شونخونه از بلند هایقدم با و میدم فشار رو دستگیره حرفبی

 زمانهم. میارم در جیب از رو گوشی میلیبی با کیه؟ دیگه این. ندارم رو کسیهیچ حال اصالً االن. میاد در صدا
 .کنممی برقرار رو اتصال دیگه دست با و زنممی استارت

 پسرم؟ -
 جانم؟ شمایی؟ بابا -

 .نیست خوب بابا صدا حالت این. داده دست بهم بدی حس. اندازهمی دلم به لرزی حالتش و ستگرفته صداش
 بابا؟ شده چیزی -
 کجایی؟ کیارادجان. نباش نگران -
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 .بیرونم -
 .کنممی پیامک برات رو آدرس. دارم کارت من، پیش بیا -

 سعی که جمالتی برخالف. میشم خیره گوشی یصفحه به بهت با. کنهمی قطع رو گوشی من به توجه بدون
 و زنهمی حرف جوریاین وقتی. نبود محکم صداش و نداره رو همیشگی اقتدار اون کنه، بیان آرامش توی کردمی

 نوشته. اندازممی آدرس به نگاهی. میشه بلند گوشی صدای. افتاده بدی اتفاق یعنی میده؛ نشون غمگین بیانش لحن
 گاز روی رو پام. کنهمی انتخاب پسریمون و پدر خلوت برای گاهی که جاییه همون این «بهارستان رستوران کافه»

 پارک بعدی کوچه چند. نیست پارک برای جایی. ایستممی بهارستان جلوی. رونممی مقصد طرفبه و میدم فشار
 با مگه اما کنم؛ فکر مثبت هایجنبه به فقط و کنم دور خودم از رو منفی افکار باید. افتممی راه پیاده و کنممی

 و گردنبرمی طرفمبه زمانهم سر تاچند. کنممی باز رو کافه در پذیره؟امکان افتاده جونم به که ایدلهره این وجود
 همیشه که قسمتی به و کنممی حرکت نگاهشون بین از اهمیتبی. میشن ظاهرم تحلیل و تجزیه مشغول

 یه. پوشیده رو رنگشمشکی وشلوارکت همیشه مثل. بینممی رو بابا رشید قامت پشت از. کنممی نگاه نشستیم،می
 کنار رو کتش یگوشه شدیگه دست یه با و کنهمی لمس رو لیوان دور هاییانگشت با گذاشته، میز روی رو دستش

 نه نداد، نشون رو سنش وقتهیچ. گذاشته جا به کافه دنج یگوشه سال،میان مرد یه از جذابی تصویر و زده
 مثل هامقدم صدای با! فرزند تا رسیم،می نظر به ترکوچک برادران شبیه بیشتر کنارش در ما. شچهره نه رفتارش،
 رنگیکم لبخند دیدنم با. بوده کاررزمی. هست چیزهمه به حواسش دونممی. گردهبرمی عقب به تیز و تند همیشه

 .زنهمی
 ! بابا بشین -

 از کنممی تعجب. دیواره و مجسمه رومونبهرو. شینیممی کافی یهمه به پشت. کشهمی عقب رو کنارش صندلی
 رو جاهمه بتونه که نشستمی جوری میاد یادم که جایی تا. نشسته همه به پشت بار اولین برای بابا چرا اینکه

 .نمیده خوبی بوی جدید سبک این اما باشه؛ داشته نظر زیر زمانهم
 باید و تریبزرگ تو گفتمی مادرم اما بودیم؛ همراه و هم با همیشه. بود ترکوچیک من از سال دو فقط برادرم -

 وصله من به همایون کردممی حس همیشه تا بود کرده تکرار رو جمله این قدراین و باشه برادرت به حواست تموم
 نبود باهاش حقی که جایی حتی و کنم حمایت ازش همیشه که شد باعث این. زندگیشم اتفاقات تمام مسئول من و

 چه سالیشبزرگ برای رفتارم این دونستمنمی تجربه،بی و بودم کوچیک. برگردونم نفعش به رو اوضاع زوربه
. کرده چه ببینه و بگیره عهده بر رو اشتباهاتش مسئولیت خودش نذاشتم وقتهیچ. باشه داشته تونهمی عواقبی
 اواخر این. نبود مستقیم صراطی هیچ به و حمایت هم و داشت پول هم که یکی مسئولیت،بی آدم یه شد شنتیجه
 .بود شده آزاردهنده برام کاراش دیگه
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 هدفبی. میده تکون پیداست نگاهش از که افسوسی با رو سرش. کشهمی جوگندمیش مشکی هایمو بین دستی
 ...بیانش از یا نداره دوستش انگار که شده خاطراتی غرق. کشهمی چایش فنجون دور رو دستش

 رو خرابکاریاش تا هستم همیشه من دونستمی. بود راحت چیزهمه بابت خیالش و نداشت ابایی کاری هیچ از -
 چیزیهیچ به. بود شده افراطی خیالبی و سرخوش آدم یه. بریزه پاش به پول اندازهبی که پدری و کنم جبران

 به ترس با. حیرونه و سردرگم دیدممی بود بار اولین برای. خونه اومد روز یه که بود سالش ۲۲ فقط. نداشت پایبندی
 در چه اما کرد؛ باز رو در و شد راضی بدبختی هزار با آخرش. دادنمی جواب زدممی صداش هرچی. برد پناه اتاقش

 !بودم نرفته دنبالش روز اون وقتهیچ کاش! کردنی باز
 راضی چندان بزنه خوادمی که هاییحرف گفتن از انگار. کنهمی مکث لحظاتی برای و کشهمی پیشونیش به دستی
 دو برادرش گفت بابا. برهمی باال رو چایش لیوان کالفگی با. کرده تداعی ذهنش توی رو بدی خاطرات و نیست
 میاد یادم که جایی تا. همایونه برعکس اما تره؛کوچیک من از سال دو هم کیانمهر که جالبه. بوده ترکوچیک سال
 در نه اما کردم؛می حمایتش من. من نه بوده، هاشکار مسئول خودش همیشه و آوردیم بارش پذیریمسئولیت آدم

 افتاده بوم طرف اون از دیگه که هم کیاچهر. بده انجام خواست دلش هرکاری بتونه و باشه راحت خیالش که حدی
 قدیمی، خاطرات در غرق و کنهمی صاف رو سرش. دارهبرمی لیوان روی از رو دستش بابا. نداشت کاری ما با و بود

 :میده ادامه وارزمزمه
 پیش در بدتری خرابکاری دیگه دفعهاین نداشتم شک. بود هیستریک و ترسیده رفتاراش. اتاقش داخل رفتم -

 باباش که دختری آشنا، یغریبه دختر یه از هم اون شده، داربچه گفت و کرد باز زبون باالخره مدتی از بعد. داریم
 چی؟ یعنی» پرسیدم. بودن آورده هجوم ذهنم به مختلف افکار هزار و بودم شده شوکه. بود بابامون قدیمی دشمن
 خبر کسی به اینکه بدون نفر یه کمک به. بوده شده دوست دختری با مدتی گفت و شد باز زبونش که« .بگو درست

. نمیشه باخبر هم کسی و کنهنمی ایجاد مشکلی کار این گفته دوستم گفتمی. درمیاره خودش عقد به رو دختره بده
 ...طوریاین کردهمی فکر و داشته که شرایطی خاطربه مخصوصاً. کنهمی قبول بوده عاشقش بس از هم دختره
 خبرش و ببره بویی قضیه این از بابا اگه دونستممی. فهمیده برادرش حاال و بارداره ماههپنج-چهار دختره گفت
 قبحش چیزا این دوره اون توی. مونهنمی برامون دیگه هم حیثیت آبرو هیچ، زنهمی دار که رو خودش بپیچه، جایی
 میشه چطوری ببینم گرفتم تصمیم. زدنمی خوردمی تا رو پسر و ذاشتننمی زنده رو دختر. بود االن از بیشتر خیلی
. بود عصبی خیلی اولش. بود آشنامون که دختره برادر دنبال رفتم. نبره بویی کسی تا کرد جمع سروصدابی رو قضیه

 من خوردنکتک و تو داد با موضوع این» غریدممی و گرفتممی محکم رو دستاش بار هر اما کرد؛ حمله بهم بار ده
 بویی تو فامیل از کسی نه که کنیم حل جوری رو مشکل و بذاریم هم رو رو فکرامون بیا. نمیشه حل نفر دو اون و

 «.ما خاندان هایآشنا از کسی نه و ببرن
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 براش هاروز اون تکرارً اصال. کنممی درک. میاره در گردش به فنجون توی رو قاشق هدفبی و کشهمی بلندی آه
 .نیست خوشایند

 بیشتر آبروریزی باعث فقط درگیری و دعوا با اچیز این رسیدمی عقلش و داشت فهمی نیمچه یه خوشبختانه -
 اینکه از قبل رو دختره که شد این بر قرار آخرش. گذاشتیم هم روی رو مونفکر دونفری و کرد قبول باالخره. میشه
 دختر پدر و مادر متأسفانه یا خوشبختانه. دیگه شهر برن زنش و برادر همین با مدتی برای بفرستیم ببینتش کسی
 به بچه شد قرار. رفتن فرستادمشون روز اون فردای. بشه سخت کارمون و ببرن ماجرا این از بویی تا نبودن زنده
. داشت روح دیگه بچه و بود شده رد هم ماه چهار از. نداشتیم رو بچه اون کشتن توان کدومهیچ ما چون بیاد؛ دنیا

 خبر هیچی از که بابا. بده نفر دو این ازدواج به رضایت که کردیم صحبت بابا با. اومد دنیا به بچه و گذشت هامدت
 رضایت بابا و نشد کردیم اصرار هرچی. کردنمی قبول داشت دختر اون پدر از که قدیمی یکینه خاطربه اما نداشت؛

 طالق و ببرید رو تونبچه باید گفتمی. دراومد هم پری برادر داد که کنیم چیکار باهاشون بودیم مونده حاال. نداد
 بود، افتاده دلش به بچه مهر اما باشه؛ مهم براش که نداشت پری به زیادی یعالقه هم همایون. بگیرم رو خواهرم

 و پری برادر ایفشار طرفی از بود، ریخته بهم بدجور اوضاع. کنه ازدواج پری با خواستمی اون داشتن خاطربه فقط
 شدم مجبور روز یه آخرش. دوتا ما اختیاریبی و بابا بودن مطلق قدرت هم طرفی از خودش، یمظلومانه التماسای

 ...که بگیرم تصمیم
 :میده ادامه چایی از ایجرعه خوردن از بعد و کشهمی عمیقی نفس

 دوشون هر از هم گرفتن رسمی عروسی حتی فرصت و میشه بزرگ داره بچه. نداره ایفایده جوریاین دیدم -
 این با شدتبه پری برادر. افتاده اتفاقی چه نگم کسی به و کنم بزرگ خودم رو بچه اون گرفتم تصمیم. شده گرفته

 براش طوریاین فهمید بود، شبچه عاشق طرفی از و نداره ایچاره بود دیده هم همایون. کرد موافقت تصمیمم
 التماس پری فقط. کرد قبول داره، نگهش راحت خیال و احترام با خودمون خاندان توی حداقل تونهمی و بهتره

 و بود مهم هدفم فقط ندادم، اهمیت اون التماسای به هرگز لحظه اون توی اما نگیریم؛ ازش رو شبچه کردمی
 !داشت اهمیتی چه پری التماسای. آبرو

 جایی تا چون بترسم؛ نباید من قاعدتاً ...نه نه ...ما از یکی کدوم یعنی. نمیاد باال نفسم. شده منظمنا قلبم هایتپش
 بچه اون اصالً دارم؟ دلهره چرا پس شنیده؛ آلمان از رو تولدمون خبر گفت خودش بابا. بودیم دوقلو ما میاد یادم که

 جور وگرنه باشه؛ باید همین آره. مرده بچگی توی و نیست زنده اصالً شاید اومده؟ سرش به بالیی چه کجاست؟
 :میام بیرون فکر از بابا صدای با! باشه نباید یعنی. باشه ممکن تونهنمی ایدیگه

. آوردم عمارت به خودم با و کشیدم بیرون دامنش از رو شیرخوارش یبچه. ندادم اهمیت هاشگریه به ایذره -
 مهربونی قلب که اونجایی از و دادم توضیح براش. بود عاشقم مادرت و داشتم حرمتی و قدرت خودم برای همیشه
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 دوستش قدراون. افتاد مادرت دل به مهرش و کرد قبولش بچه شدنآواره و آبروریزی از جلوگیری برای داشت
 پدر براش خواستهنا هم من که بود قائل احترام براش قدراون. مهبرادرزاده رفت یادم هم من مدتی از بعد که داشت
 رو قدماش اولین وقتی داشتیم، رو هواش که بودیم مادرت و من رفتن وپاچهاردست به کرد شروع وقتی. شدم
 دیگه. چیزمونهمه به شد تبدیل دیگه آخرش. کردیممی ذوق و بودیم مواظبش سایه عین ما داشتبرمی
. بودم شده بدجنس. بکنم دل ازش نتونستم دیگه «بابا» گفت بار اولین برای وقتی. بکنیم دل ازش تونستیمنمی

. برو گفتم و کردم تهدیدش گفت که بار هر. بیاره دستش به بتونه کرد هم ازدواج دوباره که هابعد همایون نذاشتم
 گفتم و کردم بیرونش بدتری لحن با بار این من و اومد سراغم هم باز خبر این شنیدن با همایون شد، باردار مادرت

« .همایون دیره دیگه. کردیم انتخاب ما هم رو اسمش حتی و شد پسرمون ما برای دیگه. بکنم دل ازش تونم نمی»
 این توی. بودیم شده وابسته بهش نبود، بد نیتم هم من اما دادم؛ براش هم سختی تاوان و کردم کاری بد دونممی
 بار چند راستش. ریختمی هم به گرفتممی ازش رو کیاچهر اگه. نبود مادرت آرامش از ترباارزش برام چیزهیچ دنیا
 کرد سعی یونهما حتی. شدمی تاببی مادرت اما کشیدم؛ پیش رو حرفش آورد،می فشار بهم خیلی وجدانم که

 نام به من که ایشناسنامه طورهمین و داشت ما به کیاچهر که شدیدی وابستگی دیدن با اما ببره؛ زوربه رو شبچه
 همایون و برنگردوندیم رو بچه اون وقتهیچ ما هم آخرش. ببره پیش از کاری نتونست ...و بودم گرفته خودمون

 .نبخشید رو من وقتهیچ هم
 تونست چطور بابا بوده؟ پسرعموم فقط اون هاسال این تموم یعنی نیست؟ برادرم کیاچهر یعنی! نمیشه باورم خدایا»
 باورم خبره؟ چه من خدای. برنگردونده باباش به رو ایبچه صبرم، و گذشت کوه بابا، بکنه؟ کاری همچین یه

 حق حتی یا بدونیم؟ زودتر که نبود ما حق این میگه؟ بهم رو اینا بابا داره االن چرا شد؟ طوریاین چرا. نمیشه
 برادر رو کیاچهری هاسال این تموم. میدم فشار دست دو با محکم رو سرم «بفهمه؟ زودتر بتونه که کیاچهر

 وقت داشتم ماندانا با که مصیبتی اون بعد االن. فهممنمی هیچی فهمم،نمی. بوده پسرعموم اصل در که دونستممی
 واقعیت کاش! باشه دروغ چیزهمه کاش. میشم خیره بابا هایچشم به و میارم باال رو سرم ناگهان. نبود هاحرف این

 ...نباید من بابای! باشه نداشته
 بابا؟ -

 :میگه و کنهمی قطع رو حرفم سریع. فهمهمی رو نگاهم التماس و عجز
 . شده دیر افسوسی هر برای دیگه فایده؟ چه اما پشیمونم؛ کردم که کاری از. پسرم نپرس -
 این. نیست درست اما دونم؛نمی داره؟ وجدان عذاب یا کنهمی شرم. اندازهمی پایین رو سرش و کشهمی بلندی آه

 به و میاره باال رو سرش گذشت، هردومون به که سختی سکوت ثانیه چند از بعد. بوده سست هاشپایه اول از ماجرا
 .میشه خیره هامچشم
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 با رو حرفا این تموم امروز. کنی بازگو کسی برای رو من امروز حرفای مبادا دونه،نمی ماجرا از هیچی کیاچهر -
 خاطربه فقط گفتم رو همه اما بود؛ کنیمی فکر داری تو که چیزی اون از ترسخت خیلی بیانش خودم برای اینکه
 دارم تو از که شناختی با که بگم بهت خواممی چیزی بده، گوش حرفام به خوب. ایستادی کجا بدونی تو اینکه

 خود به که محکمی و مقتدر ظاهر برخالف دونممی کشی،می عذاب دونممی پسرکم. نیست آسون برات درکش
 ...اما حساسی؛ و احساساتی شدتبه گیریمی

 و شمرده و میشه خیره هامچشم به مقتدرانه میشه، جدی آدمی به تبدیل ناگهان. میشه عوض نگاهش رنگ
 :کنهمی زمزمه تهدیدوار

 جا نداری هم حق! بریزی هم به نداری حق! فهمی؟می کیاراد، بریزی همبه من حرفای شنیدن بعد نداری حق -
 که گوشت توی خوابونممی جوری آدما این همه جلوی بدی نشون واکنشی ترینکوچک! بیاری کم یا بخوری

 .بشی بلند جات از نتونی
 لنگ من زندگی کجای باز افتاده؟ اتفاقی چه باز خدایا واکنشه؟ چه منظورش ها؟حرف کدوم. »میشه برابر دو حیرتم

 دِ. بده امون خدایا شده؟ چی باز بگیره؟ رو شکستنم جلوی خوادمی تهدید زور با بابا که خورده روزگار لگد و شده
 کن تمومش جا یه. بچرخی من علیه همیشه که نمیشه! دار نگه رو سرنوشت دور این جایی یه المصب روزگار

 .میاره بیرونم بهت از و خورهمی زنگ گوشم کنار صداش« !خدا
 اول از بچه بدونی باید اینکه ترمهم همه از و نیست تو یبرادرزاده بچه اون بدونی تا زدم رو حرفا این ههم -

 .بست رو مطبش در و شد نشینخونه سانیا خاطر همین به. نَمونه زنده کردمی بینیپیش دکتر و بود ضعیف
 رو روحت نابودشدن و بشینم حقیقت نگفتن با گذشته مثل خوامنمی دیگه. فهمیدیمی باید چون گفتم؛ رو اینا

 رو اشتباه اون دیگه اما نکردم؛ برمال رو رازی و دونستم برتر مبچه به رو دیگران حق و کردم اشتباه قبالً. کنم تماشا
 و بود وجدانبی دیگه یکی که نداشتی گناهی تو نبودی، حادثه این مقصر تو و چیه ماجرا بدونی که گفتم. کنمنمی
 و رفت سیاهی ترس از سانیا چشمای که نبودی مقصر تو. فرستاد رو کیک اون و نوشت دیوار روی رو نوشته اون

 . کیاراد بگردیم بانیش و باعث دنبال باید فقط االن. رفت دست از بچه و خورد ستون به سرش
 هم باز من نحسی نگو! شدم باعث من هم بار این نگو میگی؟ چی داری بابا؟ شده چی چرا؟ بگردیم؟ کی دنبال -

 !گرفته رو آدمی دامن
 :غرهمی هوابی و میشه برافروخته و عصبانی ایلحظه برای بابا یچهره

 چیه نحسی کردی؟ پیدا اعتقاد خزعبالت این به و شدی خرافاتی کی از! کن جمع رک خودت کیاراد، کن بس -
 .چرخهنمی خرافات این روی دنیا کار پسر؟
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 نداره نا. شده اسیر بغضم دیوار پشت و گرفته نفسم. شده خالی قلبم وسط جایی یه. ریزهمی فرو قلبم توی چیزی
 چه دیگه این میفته؟ اتفاقی چه داره باز خدایا! نه دیگه بار این». بکشم نفس ندارم نا دیگه هم من خود. بزنه بیرون

 که کسی به لعنت. میشه سابیده هم به هامدندون نفرت و خشم از «شد؟ آوار بدبختیام تموم روی که بود مصیبتی
 جا از و کوبممی میز به رو مشتم خشم با. دارممی برش زمین روی از و کنممی نابودش خودم! شد بال این باعث
 تنم ستون چهار که زنممی فریادی میشه، جلب اطرافیان توجه و افتهمی پشتم از بدی صدای با صندلی. میشم بلند
 :لرزونهمی درد از رو
 .نه سانیا و کیاچهر حق از اما گذشتم؛ خودم حق از. بابا ذارمنمی زنده خدا به. ذارمنمی زنده رو بانیش و باعث -
. نداره وجود ایستادنم برای تحملی دیگه اما زنه؛می فریاد رو اسمم بابا. کنممی حرکت رستوران در طرفبه سرعت با

 .شنوممی سرم پشت از رو تندی هایقدم صدای و کنممی بیشتر رو سرعتم
 .کن صبر کیاراد، -

. کنم پیدا رو بتهبی آدم این تا گیرمنمی آروم ایلحظه دیگه بعد به االن از. شده تموم طاقتم نیست، بدهکار گوشم
 استفاده ظالمانه و احمقانه هایروش این از جاشبه و نداره رو من خود با شدن روبهرو جرئت که شرافتیبی همون

 این صاحب تا ایستممی درد از. گیرهمی چنگ به رو بازوم محکم دستی. کنممی نابودش خدا خداوندی به. کنهمی
 خون شوری و خورهمی صورتم به محکمی سیلی گردونم،برمی رو سرم اینکه محضبه. ببینم رو قدرتمند هایپنجه

 آخه؟ چرا». ریزهمی فرو مشدهپاره لب از خون. ذارممی سیلی جای رو دستم زدهبهت. کنممی حس دهنم توی رو
 داری قدرتی عجب.بودم نچشیده رو طعمش حالبهتا! ترهقدرتمند کردممی فکر که چیزی از دستا این بابا؟ زدی چرا
 با. کنهمی دنبال رو نگاهم بابا ینشسته خون به هایچشم. زنهمی چنگ گلوم توی بغض« !شصتی ناز عجب! بابا

 دیدن با شدن خیره ما به سیلی صدای با که مردم از نفر چند. کنهمی حرکتم به وادار و کشهمی رو بازوم عصبانیت
 سوار رو من داره قصد. کنهمی باز رو ماشین در بابا. گردوننبرمی رو روشون سریع و ترسنمی بابا عصبی صورت

 بیرون بابا محکم هایپنجه از سختیبه رو مچم. بیام کوتاه محاله و دارم هدف من دیگه حاال نه، بار این ولی کنه؛
 :غرممی بریده و تند هاینفس با کنه،می نگاهم. کشممی
 من. نگیر رو جلوم بابا. دربرن قسر بذارم محاله. بیام کوتاه محاله. کردم پیدا رو هدفم دیگه حاال. نمیام شما با من -

 .کنمنمی صبر دیگه
 هم روی خشم از رو هاشدندون نکنه، جلب رو اطرافیان توجه و نره باال حدی یه از صداش کنهمی سعی کهدرحالی

 :غرهمی لب زیر و کنهمی نگاهم سنگین و تیز. سابهمی
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 بگی و جیبت توی بندازی رو دستت که بدی؟ رو جوابم جوریاین که زدم حرف باهات همهاین احمق، یپسره -
 خودت از چیه احساسی رفتار این منطقی حلراه یه کردن پیدا جای پسرجان؟ هرته شهر مگه تمام؟ کُشمشمی

 میدی؟ نشون
 .نداره اومدن کوتاه قصد امروز که منه گستاخ نگاه این و نداره تمومی هامونچشم جنگ. زنممی زل هاشچشم به
 .شینمنمی ساکت دیگه من -
 .کنیممی براش فکری یه باهم اونجا خونه، میای من با -

« ...باید. بذاری راحتم باید بابا» نیست؟ من فکر به چرا بابا. شده مختل هامرگ توی خون جریان. گیرممی گر
 :کشممی فریاد خشک و رفتهتحلیل صدای با. میشه تند هامنفس

 .مرده کیاچهر یبچه -
 گوشم توی دادش صدای. بندممی هم روی محکم رو هامپلک. گیرهمی خون رنگ هاشچشم. گردهبرمی سریع
 :زنهمی زنگ

 !درک به -
 از رو تندش هاینفس صدای. کنهمی حرکت ماشینش سمتبه و گیرهمی ازم رو نگاهش. کنهمی رها رو دستم مچ

 :کنهمی زمزمه خودش با آهسته و عصبی لحنی با. شنوممی جاهمین
 ...تصمیم یه از بود، خودم حماقت از کشممی هرچی! من به لعنت -

 توی رو دستم. میشه دور ازم گاز به و شینهمی ماشینش فرمون پشت مستقیم بندازه، نگاهی من به اینکه بدون
 کیه آدم اون چی؟ برای شد؟ قربانی وسط این ـناه گـبی یبچه یه چرا». دارمبرمی آهسته رو هامقدم. ذارممی جیبم

 و ذارهنمی جا به خودش از اثری یا رد ایذره که خوادمی جونم از چی داره؟برنمی سرم از دست ایلحظه برای که
 ذرهذره خوادمی هم شاید نداره؟ مقابله توانایی واقعاً یا طوفانه از قبل آرامش کرده؟ بسنده اتهدید همین به فقط

« .نکردم پیدا ازش رد و نشون هیچ حالبهتا! خندهمی وپازدنمدست به و نشسته جایی یه هم شاید! کنه نابودم
 شهر دور فقط ایگمشده مثل و کنممی عبور هامغازه جلوی از. پیچهمی روپیاده سکوت توی هامقدم صدای

 شدم هاروز این. گردهبرنمی وجودم به آرامش اما شده؛ ملتهب هامانگشت و کنهمی زقزق درد از پاهام. گردممی
 حتی و میاد سرش به چی داره دونهنمی که کسی. بارهمی براش زمان و زمین از که مصیبته بارش که آدمی شکل
 قسمت غیرمنتظره، طور به بشه، راه به رو زندگیم از قسمت یه کنم تالش میام تا. ایستاده زندگیش کجای االن
 .ریزهمی هم به ایدیگه

 باهاش شدن روبهرو از که ترسناکی شیء همون فروشیه،آینه یمغازه. ایستممی ایمغازه یغبارگرفته یآینه جلوی
 یه شبیه بیشتر تاریکی توی و اینجا یآینه هزاران پشت از مچهره. شدم خالی از پر عجیب امشب ولی ترسم؛می
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 و میدم تکون رو سرم. محکمه هم هنوز اما شده؛ سست هاشقدم و ایستاده زندگی وسط که رسهمی نظر به شبح
 این آشناست، چقدر». شده پارک اونجا ماشین یه. نبینم تا چرخونممی رو سرم. کنممی نگاه مختلف هایآینه به

 آینه از توجه جلب بدون اما بیشتر، دقّت با «بودمش؟ دیده قبالً بار چند که همونی نیست؟ مشکی پرشیای همون
 حسی اما نیست؛ معلوم زیادی چیز اینجا از کنه؟می کارچی اینجا اما باشه؛ خودش رسهمی نظر به. کنممی نگاهش

 منه دنبال واقعاً اگه ولی باشم؛ کرده اشتباه امیدوارم. کنهمی کنترل رو من رفتار داره و ماشینه توی راننده میگه بهم
 کسی طرف از ممکنه. مونهمی منتظرم دور از فقط همیشه نمیده؟ نشون واکنشی هیچ وقت چند این توی چرا

 این دزدانه و سرمهپشت به حواسم چشم یگوشه از. میده ادامه مسیرم به توجه جلب بدون باشه؟ گرفته دستور
. خودمه دنبال درسته. درمیاره حرکت به صدابی ماشین میشم، دور که کمیه. کنممی نگاه رو بااراده مجهولِ یسایه

 طوریهمین هابار ممکنه. داره کمتری دید سیاهش رنگ خاطربه و کرده خاموش رو هاشچراغ. نکردم اشتباه
 !من تصور از بیشتر حتی شاید باشم؟ نشده متوجه خاموشش هایچراغ و ماشین رنگ این با که باشه کرده تعقیبم

 از و بپرم خیابون وسط سریع نیست حواسش که وقتی باید. داره هم کشیخط. باشه مناسب باید چهارراه این
 نفس. بسنجم رو العملشعکس زاویه این از بتونم که باشه جایی بهترین اینجا از شاید. بشم رد خیابون کشیخط

 رو هامقدم. ذارممی کشیخط روی رو پام. نمیشه متوقف و میده ادامه آرومش حرکت به هم اون. کشممی عمیقی
 گاز صدای. میشه کم بینمون یفاصله. گیرهمی سرعت ناگهان. رسممی خیابون هایوسط به سریع. کنممی تند

 رو ماشین فرمون. کنممی نگاهش و ایستممی مات. ندارم العملیعکس فرصت. پیچهمی گوش توی ماشینش
 ایلحظه برای و افتممی زمین روی که میده ویراژ پام کنار جوری زدن هم به چشم یه توی. گرفته من طرفبه

 چرا اما سالمم؛ من نخورد؟ من به. زنهمی نبضم هم هنوز. میشه قفل نگاهم توی شقرمزشده سبزرنگ هایچشم
 ...نگاهش... هاشچشم... اما کنه؛ تموم رو کار جاهمین تونستمی کرد؟ رو کار این

 رو توانم. میشه سست زمین روی هاممشت. داشت نفرت رنگ نگاهش زمردین. بود سبز هاشچشم کیه؟ این خدایا
 نگاهم تعجب با مردم. میشم ملتهب خبره؟ چه اینجا خدایا. گیرممی محکم رو سرم دستم دو با. میدم دست از

 فریاد.  کنهمی نگاه عصبانیت با و گذاشته بوق روی رو دستش. میشه متوقف جلوم سختیبه ماشینی. کننمی
 اینجا اون. نداره امکان این خدایا». رسونممی بلوار جدول به رو سنگینم جسم کشه،می تیر که قلبی با و کشممی
 ممکن این. زدم توهم حتماً و بده حالم. دیدم اشتباه حتماً. دیدم اشتباه من نه ...باید االن اون کنه؟می کارچی

 گاهوبیگاه عبور جز. شکنهمی رو شب سکوت مقهقهه بلند صدای و خندممی «نه؟ میشم، دیوونه دارم من نیست،
 آدم بود، مونده کم همینم فقط. رفت شدم دیوونه. میشم بلند جا از. رسهنمی گوش به ایدیگه صدای ها،ماشین
 اگه فهمم،نمی رو قصدش فقط. بریزه هم به رو من تونست خوب بود که کسی هر طرف. شدم هم توهمی
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 اما ببینم؛ نتونستم کامل رو صورتش. نکرد رو کار این اما کشت؛می لحظههمون باید بکشه رو من خواستمی
 ...هاشچشم

 *** 
 .گشتم دنبالش بودی خواسته که طورهمون -
 خب؟ -

 .میده هلشون من طرفبه و ذارهمی هابرگه زیر رو دستش. ایستهمی میز نزدیک و دارهبرمی طرفمبه قدم چند
 جای سر درست و دستکاری بدون حسابا تموم طرف این به محمد مرگ روز از دقیقاً. بود درست حدست -

 .گرفته قرار خودشون
 ...نقصهبی و درست هم هانقشه و -

 و ذارممی مچونه زیر رو دستم. کنهمی جلب خودش به رو متوجه گرفت، رو میالد حرف یدنباله که پدرام صدای
 و عیب هیچ بدون مدت این تمام که هاییآدم این ممکنه چطور. کنهمی ماجرا پردازش و حالجی به شروع مغزم

 بشه؟ قطع اعمالشون محمد مرگ از بعد درست دادن،می انجام رو کارشون نقصی
 .شده قطع ناگهان افراد این یچندماهه خرابکاریای که افتاده اتفاقی یه وسط این. موندم همین توی هم من -

 و من بین رو نگاهش و ذارهمی هم روی رو پاهاش. میده تکون رو سرش و کنهمی تأیید رو میالد یجمله پدرام
 تموم نتیجهبی بحثمون! نداره امکان این نمیدم؛ بروز یاجازه چرخهمی مغزم توی که فکری به. گردونهمی میالد
 جدید قرارداد یبرگه به امضایی و گیرممی دستم توی رو خودکار. کننمی ترک رو اتاق پدرام و میالد و میشه

 ...زنممی استامپ به و دارمبرمی رو مُهر. نشونممی
 داخل؟ بیام تونممی مهندس -
 با و آورده داخل در الی از کودکان مثل رو سرش زدنی در هیچ بدون. کنممی نگاه معروفی خانم به تعجّب با

 .میشم صاف. ذارممی کنار رو وجودم توی حیرت. کنهمی نگاهم ترسیده هاییچشم
 !بفرمایید -

 حد این در حالتابه. شینهمی مبل تریننزدیک روی و میاد جلو قدم چند. دارهبرمی جونکم و آهسته هاییقدم
 چند از بعد. بیاد کنار خودش با بتونه تا نزنم حرف بهتره چیه؟ ماجرا. بودم ندیده نگران و مضطرب رو شچهره
 :کنهمی زمزمه لرزون صدایی با مکث دقیقه

 گردید؟می حسابداری و هانقشه توی دستکاری مقصر دنبال دارید شما -
 .کشممی جلو به رو خودم و زنممی کنار رو هانقشه. کنممی پرت میز روی رو خودکار. پرهمی باال ابروهام

 چطور؟ -
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 ...فهمیدم میالد و پدرام هایحرف بین از ناخودآگاه -
 .دوزممی صورتش به رو مقتدرم نگاه و میدم لم صندلی روی

 خب؟ -
 صدا به باالخره سکوت مدتی از بعد. کنهمی بازی هاشانگشت با و زنهمی گره هم توی اضطراب با رو هاشدست
 .درمیاد

 ...دونممی چیزایی یه من ...راستش -
 نگاهش تیز هاییچشم با و میدم تکیه میز به رو آرنجم دو. کشونممی جلو به رو خودم دونی؟می چی دونی؟می
 .کنممی
 شناسیش؟می دونی؟می چی -
 ...سخته برام گفتنش -

 میز روی و زنممی گره هم توی رو هامدست. داره تردید حرفش گفتن برای و میده ادامه کردنشمِنمِن به همچنان
 .کنممی ثابت صورتش روی رو ماتم نگاه. ذارممی
 .خانم بگو -
 گفتنش با و باشه بوده سوءتفاهم یا اشتباه یه ممکنه بزنم خواممی که حرفی این آخه. کردم گیر دوراهی یه بین -

 .بیفته خوردن نون از کسی
 .کشممی موهام بین دستی کالفه

 .کنیممی بررسی دقت با اوّل. باش راحت بگو -
 .کشهمی طرفمبه رو خودش کمیه ذاره،می روش رو دستش. کنهمی جفت شدیگه پای کنار استرس با رو پاش

 و بشم کنجکاو شد باعث مسئله این. شدم نیازی خانم عجیب رفتار یمتوجه بودم شرکت توی پیش وقت چند -
 رسیدن راه در مواقع بعضی شدم متوجه بودم، همراهش جاها خیلی که اونجایی از. بگیرم نظر زیر رو رفتاراش بیشتر

 شده ایجاد مشکالتی دیدم که بعد اما نبود؛ مهم برام اوایلش. کنهمی عوض رو هانقشه جای پروژه، اجرای محل به
 حتی یا بشم متوجه رو جزئیات تا کردم تالش بیشتر بعد به زمان اون از. داره ایراد کارشون جای یه کردم حس
 تنها شدم متوجه مدتی از بعد. بردنمی بین از رو مدارک تموم هوشمندی با سری هر اما کنم؛ جور مدرک یه بتونم

 .کننمی کمکشون دارن هم کسانی و نیستن
 هایرفتار ریزِ بررسی حال در وقته خیلی من نداره خبر. بخونه نگاهم توی رو کالمش تأثیر تا کنهمی سکوت
 .کنممی نگاهش نشوندم ظاهرم به که تفاوتیبی با و خونسرد. هامکارمند

 دارن؟ کمک کردید فکر چطور -
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 نگم اگه اما نکنید؛ باورش حتی و نباشه خوشایند براتون اصالً بزنم خواممی بعد به اینجا از که حرفایی ممکنه -
 .کردم ـیانـت خــ شرکت این به کنممی حس
 ...اما کنم،می حس کالمش توی رو لرزش. نداره آرامش هنوز

 .نگردونید سرتون دور رو حرف قدراین. خانم بگید -
 متوجه باری چند و زدنمی حرف باهم پنهانی که دیدمشون بارها. داشتن سِری و سَر شما برادر با نیازی خانم -

 . ذارنمی قرار باهم هم شرکت از بیرون شدم
 و گیرممی رو مچونه دستم با! داشته؟ سِری و سَر من برادر با نیازی خانم چی یعنی. شد وارد ناگهانی و مقدمهبی چه
 :میدم جواب تیز و سرد نگاهی با
 داره؟ خرابکاریا به ربطی چه اینا خب -
 ...کردنمی ردوبدل باهم نقشه دیدم بار چند اینکه خاطربه -
 .خانم نیست عجیبی چیز اصالً اینکه -

 نشونش تفاوتبی عمد به که هاییچشم توی تردید با و کشهمی چنگ به رو ایشسرمه مانتوی یگوشه دستپاچه
 اما بده؛ باید جوابی چه بفهمه و برسه ذهنیش هایسوگؤال جواب به نگاهم از خوادمی ندارم شک. میشه خیره دادم
 !معروفی خوندی کور

 .بشه جابهجا پنهونی اینقشه و باشه کافه یه توی قرارشون که رسهمی نظر به عجیب وقتی -
 .زنممی باال رو مشکیم پیراهن آستین سابق، خونسردی به ایچهره با. زد رو ضربه ناگهانی هم باز! من خدای آه
 رفتن؟ کافه هم با دونیدمی کجا از شما -

 .ذارهمی شدیگه دست روی رو دستش
 .کردم تعقیبش علت همین به و شدم نیازی خانم مشکوک یمکالمه متوجه بار یه چون -

 داره یعنی کنه؟می محکوم رو رفیقم ترینصمیمی برادرم، داره زن این! سخته برام باورش. کشممی مچونه به دستی
 دلیل ـیانـت خــ چرا؟ اما داشتن؟ رو من به ـیانـت خــ قصد و بوده کاسه یه توی دستش کیانمهر با نیازی میگه
 چه باشن، رفته بیرون هم با اصالً باشه؟ کرده ـیانـت خــ من به هامرفاقت یهمه منبع میشه مگه خواد؟نمی

 کنه؟ وارد لطمه خودشه مایملک جزء که شرکتی به بخواد که داره دلیلی
 ردوبدل نقشه و باشن رفته بیرون نیازی خانم با هم برفرض من برادر گید؟می چی دارید فهمیدمی شما خانم -

 .نمیشه دلیل اینکه کنن،
 مکثی و مانتوش کردن مرتب از بعد و ذارهمی پاهاش روی کالفه رو هاشدست. دوزهمی من به رو ملتمسش نگاه
 :میده جواب هاش،حرف کردنمزهمزه و تحلیل برای
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 هستین صمیمی باهم چقدر اینکه از دارم خبر. میدم حق بهتون. کنیدنمی باور شما دونستممی من مهندس آقای -
 خاطربه چرا؟ دونیدمی. خورنمی تریناشونعزیز از رو هاضربه بدترین همیشه آدما اما دارید؛ کامل اعتماد بهش و

 کاری هر اینکه میشه شنتیجه کنید اعتماد کسی به حد از بیش که وقتی. خودشونه به نسبت ما حدومرزبی اعتماد
 . بلعهمی رو شکارش و میشه بیدار درونشون گرگ جورایی یه. میدن انجام راحت خیال با رو باشن داشته دوست که

 برادر به نداره حق زن این. چسبهنمی کیانمهر به درصدش یه هاحرف این. کشهمی شعله داره وجودم توی خشمی
 با بده؟ جلوه مقصر رو کیانمهر و بزنه زل هامچشم به گستاخانه طوراین تونسته منطقی چه با! بزنه تهمت من

 :غرممی شدم رگه دو خورده فرو خشم از که صدایی
 .بزنید تهمت من برادر به ندارید حق -

 روش رو دستش و ایستهمی میزم مقابل. دارهبرمی طرفمبه قدم چند. میشه بلند جا از و میاره باال رو سرش سریع
 روی نگاهش برق. نیست مضطرب دیگه و گرفته جون. کنهمی نگاهم قاطعیت با و میشه خم طرفمبه. ذارهمی

  فاصله؟ این از اما کنه، کامل رو توضیحاتش خوادمی. کنهمی سنگینی هامشونه
. کردن ـیانـت خــ هم به و شکستن رو همدیگه حرمت احمقانه مسائلی سر که برادرایی نداشتیم تاریخ توی کم -

 دلش آدم که زیاده قدراون هم شرکت این منافع و ثروت. گیرهمی پیشی اچیز خیلی از آدمی طمع و نفس گاهی
 شده حتی و بشه ثابت شما کفایتیبی که همین. کنه خارج دور از رو شما کنه سعی و بشه صاحبش تنهایی به بخواد

 تکیه شما جایبه خودش تونهمی اینکه مثالً. داره زیادی منفعت و نفع هم بشید خارج شرکت این مدیریت کادر از
 دارن که شرکتایی نیستن کم. کنه اداره رو اینجا باشه، داشته بیشتری سود تونستمی که طریقی هر به و بزنه
 نامشروع راهای این از ندادید اجازه وقتهیچ شما ولی میارن؛ دست به رهگذر همین از میلیاردی و کالن ایسود

 کار به نظارت مستقیم مسئول که کسی تنها. کنید قاضی رو کالهتون خودتون شما. بیاد شرکت به سودی
 رو تغییری هر تونستنمی راحتیبه و بودن هانقشه مدیریت رأس ایشون. شماست برادر مهندسینه و هاکشنقشه

 دستشون زیر هاینقشه نتونستن که شد چی دررفته؟ دستشون از مهمی این به موضوعات که شد چی. بشن متوجه
 اشتباهای همچین و آوردن کم اینجا چطور پس نیست؟ شدهثابت همه برای بودنشون ایحرفه مگه کنن؟ کنترل رو

 نتونسته بوده هانقشه اون مسئول که برادرتون چطور! مهندس آقای بدید جواب دررفته؟ دستشون از مضحکی
 بشه؟ متوجه رو چیزی همچین

 که رسیدم جایی به هااالن دیگه. آشوبه و ولوله درونم اما میدم؛ نشون محکم غریبه این هایچشم جلوی رو خودم
 زخم یه مثل برام باورش اما نداره؛ تعجب جای برام کرده ـیانـت خــ بهت هم زندگیت فرد عزیزترین بگن اگه

 مگه! نداره امکان نه کنه؟ نابود رو من بخواد و باشه کرده کاری همچین ممکنه چطور برادرم. مونهمی کشنده
 بابا هم، بابا اما ببره؟ بین از رو من که باشه این فکر توی باید کیانمهر چرا. نداره وجود رفتار این برای دلیلی میشه؟
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 این برادرم که نکردم باور وقتهیچ» گفت حتی هم بار آخرین. نکرد باور رو همایون بودن گناهکار وقتهیچ هم
 زدن؛نمی شرکت اصلی ماهیت به آسیبی که شدنمی دستکاری جوری هانقشه. نمیگه بیراهم پر «باشه کرده رو کار
. میشم دیوونه دارم. کشممی و برممی فرو موهام توی رو دستم دو. بردنمی سؤال زیر رو پن مخصوصاً و اعتبار اما

. میشم روبهرو معروفی خانم خالی جای با و میارم باال رو سرم. شده خارج دست از کنترلش چیزهمه اواخر این
 هایحرف و داشته انگیزه و هدف کلی کیانمهر! برادرم کیانمهر،». رفت کی نفهمیدم که بودم خودم درگیر قدراین

 خــ این به چه رو من کیانمهرِ. بهتونه شهمه و نیست گناهکار برادرم نه، اما رسه؛می نظر به منطقی معروفی خانم
 امروز تا! زدممی حرف باهات و کیانمهر بودی کاش ها؟حرف این به چه رو زندگیم لحظات بازی هم ها،ـیانـت

 این کردن باور مرد من کنممی نگاه که حاال برادرم. بود تسکین و داشت فایده برام حضورت چقدر بودم نفهمیده
 بشه تا بکوبه آدم سر رو محکم و بشه پتک ضربه، الزمه گاهی. محضه حقیقت اگه حتی نکنم باور بذار. نیستم حرفا

 مغزم کلمات این گفتن حین در هرچند« .کنم باور خوامنمی نکنی خردم و نشکنی رو من که زمانی تا. کرد باورش
. کنممی حرکت خروجی در طرفبه و کشممی کیفم به چنگی رمقبی. کنه فکر منطقی داره اصرار و کشهمی آژیر

. زنممی بیرون شرکت از گاز به و زنممی رو ماشین دزدگیر. ندارم رو بقیه هایخداحافظ به دادن جواب یحوصله
  اونه؟ سر زیر اتفاقات این یعنی باشه؟ خائن تونهمی برادرم
*** 

. کنممی حرکت هاپله طرفبه و اندازممی پایین رو سرم. نیست کسی از خبری. ذارممی عمارت سالن به رو پام
 تند صدای از. بندهمی رو مسیرم تمیزی و مشکی هایکفش که کشممی سرامیک روی رو پاهام حواسبی

 به نگاهم مشکی، کت و پیراهن همرنگش، ورنی کمربند رنگ،مشکی شلوار. میارم باال رو سرم هاشنفس
 مشت! آخ. کشهمی تیر نگاهش بیزاری و خشم همهاین از بدنم چهارستون. افتهمی نفرتش و کینه از پر هایچشم

 رد. کشممی دهنم به دستی« !کیاچهر کردی پیدا بزن دست عجیب اروز این». میاد فرود صورتم توی محکمش
 یه. بردارم چشم ازش تونمنمی که نفرتی. داره نفرت رنگ نگاهش چی؟ برای زد؟ چرا. مونهمی مشتم روی خون

 حسی. نیست درد ریزه،می که خونی و نشست مچونه به که محکمی مشت. کنهمی سنگینی قلبم روی چیزی
 نفرته توش قدراون. زنهمی زخم که ایناست پرنفرتش، هایچشم هاش،نگاه اما شدم؛ سر دیگه. ندارم بهش نسبت

 بیداد داخلش خون هایرگه و شده قرمز صورتش. میره پایین و باال خشم با بینیش هایپره. لرزونهمی رو وجودم که
 :درهمی رو گوشم یپرده بلندش، و پرقدرت صدای که کشهنمی ثانیه به. کنه می
 عشقی چه دونیمی! مزاحم بمیر برو هان؟ بکشی؟ نفس تونیمی چطوری. حیاییبی و پررو خیلی. قاتل عوضیِ -
. کردی نابود تو رو همه دیدیم؟نمی موننفرهسه یآینده برای روز هر که خوابایی چه دونیمی داشتیم؟ بچه اون به
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 اما بودی؛ عزیز برام پیش روز چند تا. خونتن به تشنه همهاین که کردی غلطی چه نیست معلوم که احمق توی
 .نشه پیدات زنم دوروبر. ببینم رو تقیافه و ریخت دیگه خوامنمی. میبچه قاتل فقط االن
 هیچ من. نکردم کاری من بگم نتونستم و رفت. نیستم قاتل من بگم نچرخید زبونم و رفت. اومد بند نفسم و رفت

 این توی بدشانسی و مصیبتی هر چرا خدا؟ میشه جوریاین چرا! کیاچهر نکردم کاری که من». نداشتم عمدی
. برادرمه انگیزنفرت نگاه درد از نیست ترس از بدنم هایرعشه و سرد عرق «میشه؟ آوار من سر روی ستدنیا

 زنم که کردم کارچی شدن؟ دشمنم برادرم دو هر که کیم من. برداشته ترک حقارت همهاین بار زیر هامشونه
 تو و ترس تاوان چشماته، لرزش تاوان کیاشا، توئه تاوان اینا آره! تاوانه اینا شاید» رفت؟ و کرد تحقیرم طوراون

 «.کرد دق من غم از هم مادرمون! مادرمونه تاوانه اینا شاید. کیاشا میشم خرد دارم من. بهراده
 آقا؟ -

*** 
 عقب به نگاهی آینه از. رونممی آرومیبه. نشه گرفته دیدم جلوی تا ذارممی هامچشم جلوی رو آفتابگیر حوصلهبی
 همراهم جا همه که شدی کسی تنها تو روزها این»! عجب. تعقیبمه حال در من همیشگی همراه هم باز. اندازممی

 و دارم مقاومتی حس نه امروز من. بکن خوایمی هرکاری محافظ، بیا! زمردینتم هایچشم متحیر هنوز من و بوده
 تو و نشد بودی کی بفهمم مدت این توی کردم کاری هر که ایسایه محافظ، ایسایه مثل. بودن زنده حس نه

 زمردین هایتیله جز نامفهومه برام هنوزم هویتت و کردی عبور گذاشتم که هاییتله یهمه از باد و برق عین
 «.نگاهت
 پارکینگ طرفبه و میدم تکون سری. شد غیب هم باز. اندازممی سرپشت به نگاهی. ایستممی شرکت در جلوی
 با. هامهگفتنپاسخ توان تنها سرم سالم، دوباره تکرار، دوباره. کنممی باز رو در. میدم گاز مدیرانمون ماشین از خالی

 برای االن چیز بهترین شاید. دارمبرمی رو هانقشه و کنممی پرت رو کتم. میرم اتاقم به مستقیم و میدم جوابی سر
. کرده سرازیر وجودم به آرامشی هانقشه بررسی. کنممی کار وقفهبی ساعت چند. باشه هاهمین با زدن سروکله من

 ... کار به عشق میگن راست
 مهندس؟ آقای -
 از کمی دست هم اون. کنممی نگاهش زدهبهت هاییچشم با و پرممی جا از منشی ناگهانی ورود و لرزون صدای از

 :پرسممی خشونت کمیه و گیجی با میام، خودم به. شده خیره حیرونم صورت به شوکه و نداره من
 کردنه؟ باز در وضع چه این خانم، شده چی -

 دست امروز ما دوی هر انگار. میده تکون رو سرش گیجی با میاد، بیرون فکر از حرفم با و میشه نگران نگاهش
 :زنهمی لب گرفته شدتبه صدای با و بریدهبریده! شده من مثل هم منشی نداریم، هاحالت این یتجربه توی کمی
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 .دارم بدی خبر -
 چه دیگه. میشم بلند جا از و ذارممی صندلی هایدسته روی رو دستم دو میره، فرو هم توی شدت به هاماخم

 به طاقتبی بشه؟ چی قراره دفعهاین موندم؟ نصیببی ازش بیچاره من که مونده باقی هاروز این توی «بدی»
 :زنممی لب جواب، شنیدن از ترسون و رگه دو صدای

 !بزن حرف -
 ...خانم یعنی ملیحه -

 و خورهمی جا عصبیم یچهره و بلند قامت از ارادهبی. دارمبرمی طرفشبه قدم چند نگرانی با و زنممی دور رو میز
 .میره عقب به
 چی؟ ملیحه -
 خدا به لبریزم، هم من بابا بزنم؟ فریاد که داشتم رو قدرت این اگه داشا اشکالی چه! شده طاق طاقتم المصب، بگو»

 ریزه،می فرو هاشاشک ناگهان« .بفهمید رو حالم ذره یه. کنید درک هم رو من کمیه. شده سنگین روزام این درد
 :کنهمی زمزمه ترسیده و دورگه حد از بیش صدایی با
 ...نیومده چی برای ببینم شونخونه زدم زنگ -

 و لرزهمی هاشدست. بارهمی نگاهش از ترس و گیجه. گیرهمی دهنش جلوی رو دستش. زنهمی هق بار چند
 :میده ادامه که میرم جلوتر. زنهمی چنگ وجودم به گنگ استرسی. عصبیه صداش

 .شدن فوت دیشب گفت ...گفت ...برداشت رو گوشی خانمی، یه -
 تیز رو هامچشم حیرت و تعجب با شده؟ فوت کی اصالً! چیه؟ چرندیات این. نداره امکان میگه؟ داره چی نه،
 .کنممی
 شده؟ چی ببینم بزن حرف آدم عین میگی؟ داری چی چی؟ یعنی! نداره امکان -
 ...گفت فقط همکارشم، من بزنید حرف خانم گفتم. میومد گریه و جیغ صدای شونخونه از -

. سردرگمه و گیج هنوز! نه یا داشت واقعیت و شنیده چی دونهنمی هم خودش انگار کنه،می نگاهم ناباور و مات
 .میاره باال رو دستش

 .رفتن دنیا از میگم، تسلیت گفت -
 روی محکم رو دستش. شده اشتباه! باشه کرده فوت ملیحه نداره امکان. خندممی عصبی و ارادهبی چی؟ یعنی نه،

 خدایا. کنممی نگاه اطرافم به گیج و زنممی چنگ رو موهام. کنه کنترل رو خودش نمیشه موفق اما ذاره؛می دهنش
 با منشی... وضعیت این توی االن. عاشقشه کیانمهر میشه؟ چی برادرم باشه، مرده واقعاً اگه باشه، داشته واقعیت اگه
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 سریع. سخته خانم این برای بیشتر هرکسی از دونممی داشتم، خبر بینشون صمیمیت از کنه،می نگاهم گریه
 :کنممی زمزنه و ایستممی مقابلش. زنممی چنگ رو کتم و میرم آویزرخت طرفبه
 .خبره چه ببینم برم من تا نگو چیزی کسی به -
 :کنهمی متوقفم لرزونش و ترسیده صدای که ذارممی دستگیره روی رو دستم میرم، در سمتبه
 !کنممی خواهش. بیام شما با بذارید خدا رو تو برگردید، و برید شما تا میرممی من وای -

 :میگم و گیرممی آنی تصمیمی. ندارم کردن فکر فرصت
 .بشیم خارج شرکت از تا کن کنترل رو اشکات هابچه جلوی االن ولی بیا؛ باشه -

 .میاه ترجلو و کشهمی عمیقی نفس بار چند. کنهمی پاک هاشآستین سر با رو هاشاشک دستپاچه
 .ایستممی ماشینتون کنار میرم من -

 طرفبه خروجش از بعد. میشه خارج سرعت با که دارمبرمی دستگیره روی از رو دستم. میره در طرفبه من از قبل
 خانم. برسه منشی کارهای به استثنائاً رو امروز خواممی معروفی خانم از. افتممی راه کشینقشه هایبچه اتاق

 .داغونه اعصابم. کنهمی گریه ماشین توی مدام جاللی
 وای کنه؟ تحمل تونهمی میاد؟ سرش به چی بشنوه، و باشه داشته حقیقت اگه که وای. زندانه توی مبیچاره برادر»

 نه بشه؟ خفه تا سرش بزنم داد. میره رژه داره اعصابم روی لعنتی. نداره تمومی هم جاللی این هایگریه! خدا
. میدم فشار بیشتر رو ماشین گاز حرص با« .کردی مدیوونه دیگه، شو ساکت دِ. همکاره داره، شخصیت نمیشه،
 ولی میدم؛ ادامه هامکشیدنالیی به اهمیتبی. کنهمی نگاه جاده به ترس با جاللی خانم و درمیاد پرواز به ماشین

 بگم چی باشه، داشته واقعیت اگه». نشده قطع هاشاشک گرچه رفته، بین از هاشگریه صدای که اینه حسنش تنها
 که بگم چطور زندان؟ اون توی کنهمی دق و نیست بند جایی به دستش که وقتی بگم چی اسیره؟ که برادری به

 رد با. وآمدنرفت در آخر یخونه طرفبه زیادی جمعیت. میشم کوچه وارد «بیاره؟ دووم که بگم چطور نشکنه؟
. افتهمی لرزه به هامدست. زدن حلقه ملیحه یخونه در جلوی دقیقاً که میشم زیادی جمعیت متوجه اول پیچ کردن
 گیجی با داره؟ حقیقت یعنی نمیشه، باورم ...حاال بود،؛اما ما هایمهمونی اکثر ثابت پای و ساله چندین همکار ملیحه
 خانم بدن. نیست ساده همکار یه فقط ملیحه. شده سست واقعی معنای به پاهام. کنممی رها ایگوشه رو ماشین
 به قدم و زنممی کنار رو جمعیت. کنهمی حرکت سرمپشت. واضحه متری چند از که افتهمی رعشه به جوری جاللی
 به قدم ترسیده و باهم. میاد بند نفسم خونه داخل هایزن خراشگوش هایجیغ صدای از. ذارممی خونه داخل
 :کنهمی زمزمه گریه با و سختیبه جاللی خانم میاد، جلو زنی. ذاریممی خونه داخل

 ...جانیمملیح همکار ما -
 :کشهمی جیغ و میشه جلب ما به توجهش سالن سمت اون از زنی که نشده تموم حرفش هنوز
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 استقبال ازشون بیا دخترم، شو بلند. اومدن همکارات ببین بیا! بره قربونت به مادر ملیح کجایی؟ جانملیح ملیح، -
 ...جانملیح. بذار شیرینی براشون بیا کن،

 من». میاد بند نفسم ذارممی قلبم رو دستم. میره آسمون به هاگریه صدای و میشه حالبی که کشهمی جیغی چنان
 توی هم اون گذروندم، رو هالحظه این من. دیدم هم قبالً رو حالتا این من. کردم تجربه هم قبالً رو حسا این

« .نیست یادآوری وقت االن! شو خفه باش، ساکت». کنهمی یادآوری به شروع واردیوانه ذهنم« .بدتری شرایط
. میشه جمع هامچشم توی اشک« !من یگذشته و زندگی به لعنت! نیست وقتش االن خدایا». شده سست زانوهام

 مبادا بشم، خم مبادا که ایستممی محکم. کنممی کنترل رو خودم و خورممی فرو رو بغضم درآوردن حرف ترس از
 به تعارف خانمی. بشه کشیده بره نباید که جاهایی به فکرشون و بره خطا به هازن این کنجکاو نگاه و بشکنم
 مادر طرفبه هم جاللی خانم. شینممی زمین روی و کنممی جمع رو مشدهکرخت پاهای ارادهبی. کنهمی نشستن
 .زننمی زجه هم ـل*بغـ توی و میره ملیحه

 جلوی باید و مَردم. نیستی هرگز که دربیاری رو آدمی ادای باشی مجبور. کنی وانمود باشی مجبور سخته خیلی»
 فرو هم من بگم چطور اما کنه؛ تکیه بهش برادرم که محکمی کوه بشم باید و مَردم. بایستم مردونه جمعیت این

 این. بشه حیرون نیاره، دووم بفهمه؟ چیزی برادرم اینکه از ترسممی بگم کی به ترسم؟می بگم کی به ریختم؟
 اسیره، زندان توی... ملیحت بگم کیانمهرم، بیچاره. کنهمی سنگینی التهابی و درد چه درونم دوننمی چه جمعیت
. بدن مرخصی بهت تا باشه زنت حتماً نیست نیازی فهمنمی چه خبرابی خدا از اون. نیست بند جایی به دستش
 عشق، یعنی میاد کم نفست و میشه سیاه روزگارت که همین میره،می دلت و میشه بند جونش به نفسات که همین
 «داره؟ احتیاج قلبا پیوند از غیر به چیزی به مگه اثباتش! خوادنمی شناسنامه دیگه
*** 

 صدای با. گیرهمی رو توانم کمکم داره که کرده ایجاد بدی احساس وجودم گنگ استرس بین هاآدم هیاهوی
 خبر دو این شنیدن و روز چند این توی هاششونه. نیست من از بهتر بابا حال. شیممی راهنمایی داخل به شخصی

 صندلی روی نیاره؟ درش پا از استرس و دغدغه همهاین که داره توان چقدر آدم یه مگه. شده خم سرهمپشت
 و گردنبرمی عقب به دو هر که فهمنمی رو حالم انگار. دارم شورهدل و افتهمی پرونده وکالی به چشمم. شینیممی

 و بزنم فریاد بزنم، داد تونستممی رها زنی مثل و نبودم مرد کاش. زننمی ایدهندهاطمینان لبخند ما دیدن با
. کردن سنگین رو باعظمتم پدر محکم هایشونه و کننمی نگاهمون نفرت با شوندریده هایچشم. کنم التماس

 به خونسرد ظاهری باید ریزه،می پایین به پیشونیم از تندتند که سردی هایعرق با و ندارم بروز قدرت که کنم چه
 به اینکه از ترسممی من و زنهمی فریاد رو مرگ ناقوس که شده الهام درونم به چیزی. دارم بدی حس. بگیرم خودم

 هایحس همهاین از لرزهمی وجودم و میشه کشیده سمتشبه یکباره به هانگاه. میشه باز در. بشه تبدیل واقعیت
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 که بندیدست اینقره برق وجود با حتی معصومه، هم هنوز. شینهمی برادرم تن به و میشه رخت که متفاوتی
 اما دوزه؛می هامچشم به رو نگرانش نگاه. شینهمی مخصوص صندلی روی. کشیده زنجیر به رو قدرمندش هایمچ

 رو شونادله راحتی همین به که خندهمی هاشآدم و دنیا این حقارت به هم اون شاید. نشسته لبخند صورتش روی
 یهجمه شنیدن از گوشم و شده مرگمون ناقوس قاضی صدای. میدن جلوه گناهکار رو یکی و کننمی جور

 :میگه تفاوتیبی با و کنهمی نگاه کیانمهرم به. کشهمی تیر جمالتش احتمالی
 .بدید انجام رو دفاعیه آخرین و بیاید جایگاه به -

 جای سر. میشه کشیده جلو به زحمتبی و شده پَر. کنهمی همراه خودش با رو کیانمهرم و کشهمی رو دستش سرباز
 دیگه که نایی و کنهمی مونخفه داره که بغضی ست،ناگفته هایحرف بیداد نگاهمون تالقی. ایستهمی مجرمین

 .نیست وجودمون توی
 .کنید بیان دارید ایدفاعیه اگه لطفاً هامون، فرزند مهردادیان، کیانمهر آقای -

 دادگاه. کننمی اشتباه دارن بگو نیستی، قاتل که بگو. کیانمهر بزن فریاد». دوزممی هاشچشم به رو ملتمسم نگاه
 اسیر هاشچشم خونی هایرگه بین و بسته یخ هاشاشک« .حرفات داغی از بکش آتیش به رو خونت یمعامله

 به». میشه ساکت ناگهان مصیبت اوج توی کیانمهر شناسمش،می. رهدا درد وجودش اما زنه؛نمی حرف برادرم. شده
 یعنی سکوتت. نیست ما دل تو دل شکسته، و شده خم بابا. بزن حرف. بری فرو خودت توی نیست وقتش االن خدا

 شکنی؟نمی گناهیتبی فریاد با رو عذاب یجلسه این آورتهوع سکوت چرا برادرم؟ زنینمی حرفی چرا. حکم قبول
 هاشچشم برخورد« .کنهمی دق غصه از داره ببین بگو، بابا دل خاطربه. نمونده تنمون توی جون برادرم، بگو

 به رو جونمون که رو آوریمرگ سکوت این کنمنمی باور و گذاشته نمایش به رو درد و آتیش هایشعله زیر آرامشی
 گوش قابل من برای چیزی اما حرف؛ و زننمی حرف وکال. میره جلو داره پرونده روند. زنهنمی حرفی. رسونده لب

 بخورم؟ حرص و بشکنم خودم توی و بغض بشم تا بدم؟ دست از رو توانم تا بدم گوش. نیست دادن
 برادرم به رو سنگینش نگاه قاضی. گرفته دست توی رو دادگاه محیط سکوت. میشه تموم باالخره هاشونصحبت

 .دوزهمی
 هامون، فرزند مهردادیان، کیانمهر آقای جناب نامبرده دادستان، توسط شده ارائه و موجود یادله و تحقیقات طبق -
 .شودمی محکوم نفس قصاص به قائمی اصغر و گلستانی محمد آقایان، عمدی قتل جرم به
 «.نیست قاتل من برادر خونی؟می رو حکم داری راحتی همین به راحتی؟ همین به قصاص؟ شنوم؟می چی خدایا»
 .بهتونه همش دروغه، شهمه فهمید؟نمی چرا. نیست قاتل من برادر -

 :پیچهمی گوشم توی وکیل صدای. شده طاق طاقتم. دارهمی نگهم صندلی روی زوربه و کشونتممی عقب به دستی
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 به رو رأی و کنیممی اعتراض. بدویه دادگاه رأی هنوز این. ما به بسپارش. نکن ترخراب این از رو کار. باش آروم -
 .باش داشته صبر فقط کنیم،می جمع مدرک و ادله هم باز. فرستیممی نظر تجدید دادگاه

 مـینه*سـ تو که قلبی و بستهیخ هایچشم« ...طوریاین رو برادرم که نیست رسمش زمونه، نیست رسمش این»
 توی سردرگمی، و بغض و زنهمی فریاد قرمزش نگاه پس حیرت. دوزممی کیانمهرم نگاه به رو اندازهمی چنگ

 حرفی و میده قورت رو گلوش بغض مغرورانه چه و ترسیده برادرم. کنممی سقوط درون از. کنهمی بیداد وجودش
 .زنهنمی
 و فرستممی بیرون مـینه*سـ یقفسه درد پس از رو مشدهحبس نفس. میشه ناامید امیدم و تموم دادگاه صبر

 جلوی استوارم کوه یشدهخم قامت و نبینم رو قاضی خوردن تأسف بلکه بندممی بندم،می رو داغم هایچشم
 زنگ گوشم توی جمله این فقط دادگاه کل از «جلسه ختم» شنیدن از کنممی سقوط لرزم،می. نشکنه هامچشم

 چکش جز هم وکال اعتراض حتی بکنم؟ کاری نتونستم و خورد گره هاشچشم انتظار به نگاهم که شد چی. زنهمی
 بگم نچرخید زبونم و نتونستم حتی که شد چی». نداشت برامون حاصلی قاضی «ِکنید رعایت رو دادگاه نظم»

 پا. شده سخت برام مکان این تحمل. زنممی بیرون دادگاه از «بگم؟ تونممی مگه... که روزه هفت ملیحت داداشم
. کنهمی خیسم بارون رگبار و دوزممی آسمون به رو هامچشم. برم باید فقط اما کجا؛ دونمنمی. ذارممی خیابون به

 به لعنت بارون، لعنتی». سوزهمی برادرم گناهیبی از قلبم و کوبهمی زمین به خشم با رو هامدرد محکمم هایقدم
 روی جوری دادگاه از خروج محضبه هم امروز. نشد عایدم چیزی بال و مصیبت جز باریدی وقت هر که بارون تو

 به شروع واردیوانه ـینه*سـ توی قلبم« .هستی بدتری اتفاقات آبستن شدم مطمئن بار این که شدی آوار سرم
 !ترهنحس من از حتی بارون، نحسی. کرده کوبیدن

 من». ایستادم خیابون وسط فهمممی تازه و میشه سست الستیکی جیغ صدای با پام. دارمبرمی هدفبی رو هامقدم
. نپیچه بدنم به ندیدن، خاطربه درد بلکه و نبینم تا بندممی کودکانه چه رو هامچشم« !خدا یا کنم؟می کارچی اینجا

 شنیدن با... که انگار دارم، وزنیبی و خأل حس. زنهمی زنگ گوشم توی سخت جسم دو برخورد صدای ناگهان
. بینهمی رو جلو هامچشم بود؟ چی صدا اون پس! سالمه. کنممی نگاه بدنم به. کنممی باز رو هامچشم مردم صدای
 .گرفته اومدمی سمتمبه که رو ایغریبه ماشین جلوی مشکی، پژوی

 بده خیرش خدا خیابون؟ وسط میاد جوریهمین آدم کجاست؟ حواست پسر نشد؟ که چیزیت خوبه؟ حالت آقا -
 اگه. زد مزدا اون به ـل*بغـ از سرعت با و کرد بالت سپر رو خودش خدا بنده. داد نجاتت رو، پژو یراننده

 .جوون رفتیمی دست از بود نکرده منحرفش طوریاین
 گیر مزدا شاگرد در به راننده، در. میشم بلند جا از همیشگی، آشنای پژوی محو من و زنهمی حرف همچنان پیرمرد
 حالش باید االن. افتاده براش اتفاقی اینکه یا نداره شدن پیاده قصد و نشسته داخلش هنوز غریبه آشنای اون و کرده
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 دودی هایشیشه از رو سرش حرکت یسایه. برممی شدستگیره طرفبه رو دستم. میرم جلو تردید با بپرسم؟ رو
 دنده و میده گاز ناگهان. کنممی تالش بیشتر. کرده قفلش اما سالمه؛. نمیشه باز در ولی کنم؛می تالش. بینممی

 نگاه. میره واردیوانه و برعکس اتوبان تو حرکت یه با و کننمی خالی رو ماشینش دور ترس با مردم. گیرهمی عقب
 .میشه محو نگاهم جلوی از و گردهبرمی خودش جهت یجاده به بریدگی اولین سر. کنهمی دنبالش مترسیده

*** 
 و غمگین یچهره که کنممی برگشتن قصد وسایلم برداشتن از بعد و رسونممی شرکت به رو خودم تاکسی یه با

 .دارمبرمی جلو به گام چند. کنهمی جلب رو توجهم منشی یهرروزه هایاشک
 کردمنمی فکر وقتهیچ. ببینی رو دوستت خالی جای رفاقت سال چندین از بعد سخته. مهندس آقای دونیدمی -

 شد؟ طوریاین چرا آخه. کنه پنهون ازم رو چیزی ملیحه
 از فراتر چیزی من درون غوغای فهمهمی چه. نداره خودم هایشورهدل از خبر و کنهمی پاک رو بینیش دستمال با

 توی و نکردم پیدا رو گفتنش جرئت هنوز که فوتی خبر شده، محکوم قصاص به و زندانه تو که برادری. هاستاین
 ...دیگه مصیبت هزار و گفت؟ میشه مگه برادرم حال این

 .بدید انجام رو وظایفتون. نیست کاری محیط برای ناله و اشک. خانم بسه -
 .کنهمی پاک رو هاشاشک استرس با و جاجابه کمیه رو خودش. خورهمی جا کالمم حرص و خشم از

*** 
. لرزهمی صورتش جدید هایچروک وتابپیچ بین دلم و داده تشکیل رو صورتش الینفک جز اخم شده، خم کمرش

 کاری وسط این تو و باشه دار چوب پای تدیگه پسر و ببینی رو پسرت یه مرگ سخته. شد آب بابا روزه چند این
 شهمه ببینم و کنم بازش بلکه بستم محکم زیاد رو هامچشم روزه چند این. سوختن و دیدن جز بدی انجام نتونی

 که صفتیکرکس جماعت این بین باید چطوری دونه؟می بابا و من از بهتر کی و گناههبی کیانمهرم. بوده خواب یه
 انتظار به ولی درست؛ دیدن، برادر و فرزند داغ کشیدن، درد گناهه؟بی کنم ثابت کشن،می رو برادرم مرگ انتظار
 وجودم. بندممی درد از رو هامچشم زنن؟می آتیش دلمون به چرا داره؟ براشون ایفایده چه نشستن من برادر مرگ

 من ست،دیدهداغ هم من بابای خدا به. گفت چی مادرش و رفتیم رضایت گرفتن برای که میاد یادم وقتی سوزهمی
 بابا، یگونهالتماس و منتظر هاینگاه جلوی و کنه سر سفید چادر مادرش که نیست مروت این. کشیدم درد هم

 :بگه و بـرده سر هلهله
 باید ما شد اجرا حکم که دیگه وقت چند. بیارید ساز و دف برید. رقصممی دار یچوبه پای و زننمی دارش -

 .بگیریم عروسی و برقصیم
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 یکشیده و زدم فریاد. نیست قاتل برادرم زدم داد. داشت زور داشت، درد حرفش. شکست بابا کمر دیدن همه
 :گفت. شد عمرم سیلی دومین پدرش،

 . شریعته و دادگاه حکم قصاصه، قتل سزای. ببند رو دهنت -
 میشه؟ چی الهی عدالت دادگاه حکم بکشین، دار به رو گناهیبی اگه نگفت اما

 وسط حالش کیانمهر؟ کشهمی چی». کنممی حرکت زندان طرفبه و دارمبرمی مآلودهمه افکار به دادن بها از دست
 در جیرجیر و میره کنار سرباز «بخنده؟ تونهمی هم هنوز یعنی نه؟ یا گذرهمی ایثانیه براش زمان چطوره؟ روزها این

 میشم زندان سالن وارد. دارمبرمی گام قدرت با و کنممی محکم رو سستم هایقدم. میشه باز زندان روحبی و آهنی
 کشممی چی دارم دونهمی دیده رو من بس از هم اون. میشم روبهرو دیدمش بارها مدت این توی که مسئولی با و
 به حریص و مغرور. میشه راهم یبدرقه نگاهش تأسف و میده تکون ناچاری مفهوم به سری دیدنم از بعد هربار و

 کثیف اتاقکی در. بیشتره هاحرف این از توانم و قدرت من بفهمن دنیا یهمه خواممی انگار زنم،می لبخند نگاهش
. باشی متنفر و بلرزی خودت حرکت صدای از سخته چقدر و ذارممی اتاق داخل به قدم. میشه باز مانندسلول و

. کشهمی چنگ روزهام این پردرد یـینه*سـ به نگاهش بغض. شینممی زندان داغون و فلزی صندلی روی مقابلش
 توی چی. خورممی جا عجیبش متضاد هایحس از. گرفته بازی به رو هامچشم آتشفشانی و سرد نگاهی با

 کشم؟می دوش به رو سبزرنگش گوی دو سنگینی طوراین که هاشهچشم
 کرده؟ خودکشی ملیحه نگفتی بهم چرا -

 بگم؟ چی اما حرفه؛ از پر نگاهت». میشم گیج و زدهبهت. درهمی هم از رو افکارم یرشته ناگهانیش، سؤال
 از بیشتر اومدنمی دلم گفتم؟می بهت باید چطور اما بدم؛ پس جواب باید برابرت در که رسهمی روزی یه دونستممی
 این یشدهسرکوب خشم. کشهمی چنگ به رو موهاش و ذارهمی میز روی رو هاشدست« .داداشم بشی اذیت این

 :ریزهمی بیرون فریادوار ششدهچفت هایلب از و کنهمی عصیان اخیرش، مدت
 بار آخرین برای نذاشتی چرا منه، زندگی یهمه دونستیمی که تو رفته؟ ملیحم نگفتی چرا لعنتی؟ نگفتی بهم چرا -

 ببینمش؟
 و شده سنگین و کرخت بدنم. لرزهمی خشم زور از هاشدست. زنهمی مقابلمون آهنی میز به رو هاشمشت محکم

 میاره هجوم سمتمبه. افتهمی پشت از صندلی و میشه بلند شدت با. کنهمی ترشجری سکوتم. ندارم دادنجواب نای
 نگاهی میقه روی شدهمشت دست به. میشم بلند جا از شکردهگره هایمشت بین اسیرشده. گیرهمی رو میقه و

 :کنممی زمزمه آهسته و اندازممی
 گفتممی اگه. شدنمی محسوب یکت درجه فامیل ملیحه دادن،نمی اجازه اما پرسیدم؛. نداشتم رو توانش نتونستم، -

 .نداشت ایفایده برات عذاب جز
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 پشت یشدهجمع هایاشک از. میشه هامچشم خجالت یخیره نگاهش عجز. افتهمی پایین و میشه شل هاشدست
 .گیرهمی گر قلبم هاشپلک

 . نپوسی زندان یه کنج تا نگفتم -
 گفت؟ بهم کی دونیمی -

 .شینممی هاشلب بازشدن انتظار به و کنممی بلند رو سرم
 ...گفتمی. برسونه دستم به رو ملیحه ینامه آخرین تا بود اومده. خواهرش -

 هم شاید. سخته خیلی براش شکل این به هم اون ملیحه، دادن دست از غم. داره درد. بندهمی رو هاشچشم
 ...نه داره اهمیت براش خودش فقط نگفت ملیحه به زودتر اینکه از خورهمی افسوس

 ...نیستم حاضر دیگه و فهمیدم من کردهمی فکر چون کرده؛ خودکشی گفتمی -
 زیر از رو کاغذی یبرگه هاشدست و زنمنمی پلک. کشونممی طرفشبه رو خودم و میشم خم میز روی زدهبهت

 :میگه کنم،می رو کردنش باز قصد که همین و گیرممی. کشهمی بیرون لباسش
 .داده توضیح برگه این توی رو چیزهمه. بعداً خونه برو. نخون االن -

*** 
 که روزهایی این شدم استقامت نماد. پرغرور و محکم بیرون از و لبریزم درون از. شورم می گالب با رو قبر سنگ

 دووم و باشم عصا براش باید خودم بار این و تکیده هم آرامشم منبع حتی دیگه و شده آوار سرم روی مشکالت بار
 و مقاوم همچنان نمیارم خودم روی به هم باز ،.غرور پر و محکم همچنان. میارم دووم هم باز من. کنه تکیه تا بیارم

 قبرش سنگ روی و میارم آب میشم، بلند. میاد کم گالب کیاشا؟ برات بگم چی درونم از ولی ناپذیر، شکست
 رو اسپند. میاد طرفمبه خانمی. میشه آمیخته همسایه قبر از اسپندی دود با و مخلوط گالب و آب عطر. ریزممی

 :کنهمی زمزمه آشکار اندوهی با و کنهمی مکث مشکیم لباس روی گردونه،می سرمون
 .نداشتن سنی و بودن جوون پیداست کنه، رحمتشون خدا -
 .دونیمنمی که خوب چه و انتظارمونه در سرنوشتی چه فهمیمنمی وقتهیچ هاآدم ما -

 من و بخوابی اینجا تو روزی کردمی رو فکرش کی». فرستهمی ایفاتحه و میده تکون تأیید معنای به رو سرش
 این روی اسمت کیاشا،. نداشت اهمیتی براشون تو خود ایذره که باشم مردمی یفاتحه شنیدن از دردآلوده و مملو

. شینهمی صورتم روی عمیقی پوزخند« .مزنده من و اینجایی تو که نیست باورکردنی هم هنوز زیادیه، قبر سنگ
 .کشممی قبر سنگ به دستی
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 دونهنمی کسهیچ. رهام و آزاد واقعی قاتلِ منِ و قصاصه صف توی ـناه گـبی کیانمهر میشه؟ باورت کیاشا -
 من. ایممهره فقط ما بازیه، کلش زندگی. کیاشا بازیه یه شهمه اینا. کردم چه من دونیمی خوب تو اما کیاشا؛
 .مرگپیش سرباز همون کیانمهر و شدم اصلی شاه مات و کیش باعث ناخواسته که ایممهره همون

 بیشتر جز ندارم ایچاره من و میشه کشیده موقعمبی هایخنده به زدهحیرت اطرافیانش و زن نگاه خندم،می بلندبلند
 گـبی یه! بکن رو فکرش! کیاشا ایمشوخی یه هم ما شاید. شوخیه یه چیزهمه نه؟ کیاشا داره خنده دنیا». خندیدن

. شناسهنمی کسی رو گناهکار من و کشوندن اعدام به ساختگی مدرک چهارتا و نکرده ـناه گـ خاطر به رو ـناه
 دنیا نکردن باور که هانآدم این کیاشا، دونممی من ولی دونه؛نمی کسی و ستمسخره چیز همه نه؟ ستمسخره
 هی و شدم درد روزام، اون مثل درست کیاشا، خرابه حالم! دونمنمی هست، هم شاید. نیست بیش ایبازیمسخره

 چند بعد که نیست چینی. بشه بلند جا از تونهمی هم باز آدمی که فایده چه ولی بار؛ چند روزی هم اون شکنم؛می
 دارم کیاشا. فهمهنمی رو چیزی هم کسی. مونهمی پا سر همچنان و آدمه. نباشه استفاده قابل دیگه بندزدن بار
 من نبود اگه. ژنه نوع از همش. نداره ادرد به ربطی هم صورت شدن شکسته حتی رسممی نتیجه این به کمکم

 «.کیاشا شدممی پیر سالگیم سی توی باید االن
 :زنهمی زنگ گوشم توی هاشونپچپچ. میشن دور و میدن تکون سری اطرافیانم و خندممی
 !شده دیوونه بیچاره -
 .رشیدی این به جوون حیف -
 !کنید نگاه رو خدا بنده -
 نگاه متوجه تا و پاییدمی رو سرتاپام دزدکی که نگاهی یه زمردین هایتیله. نشسته نگاهم توی چیز یه فقط اما

 ماسک رنگ این. ذارهمی صورتش روی همیشه رو رنگیسیاه ماسک. شد ناپدید هامچشم جلوی از شد، مخیره
 حضور حس گاهی. باشه خوادمی دلم کیه، هر. ندارم هم گریز و تعقیب یحوصله کیاشا،» میاره؟ کجا از رو پزشکی

 «.بهته حواسش کنی حس که کسی. ستدهندهآرامش هم باز گنگ، و کم چقدر هر هم نفر یه
*** 
 نگاه دیدن ترس از روزه چند. ترسممی نگاهش توی گرفته جا خشم و درد از. ندارم رو بهش شدن نزدیک جرئت

 ناسازگار روزگار و خودم از ایذره تا کردم گم شرکت کار بین رو خودم شب تا صبح از. نرفتم مالقات ش،افسرده
 گیجم، گیج. گردونه برم واقعیت به نتونه کسیهیچ که مالممی شیره سرم به جوری دارم. نمونه یادم به روزها، این

 کشممی درد. نیست من از بهتر بابا حال. زنهمی چنگ قلبمون به شلحظه هر و گذرهمی ایثانیه برامون هاساعت
. افتاده اتفاقی چه نمیاره خودش روی به! بوده نشده مادرزاده از انگار که جوری نیست، ازش ردی که کیاچهری از

 رو هانقشه. بودیمش گرفته ساده چه ما و بود ایکینه. بگذره تا ازمون گیرهمی جون که هاییدقیقه این توی نیست،
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 خودش جای سر و درست شرکت کارهای یهمه شد، کشیده قصاص به کیانمهر که زمانی از درست. کنممی نگاه
 در به و کنممی عبور میزم مقابل هایمبل کنار از میشم، بلند جا از. کیانمهره کار گفتمی معروفی خانم. گرفته قرار
 شال و پرهمی جا از شوکه. تنهاست کوبم،می دیوار به شدت با رو در. میرم نیازی خانم اتاق به مستقیم. رسممی

 .کنهمی درست رو ایشفیروزه
 !مهندس آقای سالم -
 محکم قصد از رو هامقدم. چربهمی شترسیده هایپلک به نگاهم قرمز هایرگه. زنممی زل هاشچشم به

 ناخودآگاه و اندازهمی هامچشم به رو متحیرش و مات نگاه. میرم جلوتر. کنممی ترصاف رو مـینه*سـ و دارمبرمی
 .دارمبرمی عقب به قدمی

 .دونممی رو چیزهمه من -
 .زنهمی زل دهنم به و چسبهمی سرشپشت دیوار به. لرزونهمی رو هاشچشم مردمک دارم،خش و دورگه صدای

 داره؟ جزایی چه دونیمی اعتماد به ـیانـت خــ من قاموس تو -
 .کنهمی بازی شالش پایین با واراسترس و زنهنمی پلک ترس از کنه،می نگاهم سؤالی و گیج

 .باشه برادرم اگه حتی ببنده؛ اعتبارم هاسال نابودی به کمر که رو کسی کنممی نابودش. کنممی نابود -
 گیج بود، ناگهانی و کاری بدجور مضربه. نکرده پیدا زدن حرف قدرت هنوز اما میده؛ تکون ناباوری با رو سرش

 .شده
 مهندس؟ شده چی -

 تکون جا از. میاد خودش به باالخره. کشهمی درهم رو ابروهاش و میاد کش لبم طرف یه که زنممی پوزخندی
 .میشه خیره هامچشم به قدرت با. خورهمی
 زنی؟می حرف چی از داری -

 .لرزهمی کمیه. زنممی پاش کنار هایسرامیک به ایضربه پا با و خندممی
 .دادنه پس جواب وقت االن شده، دیر انکار برای دیگه -

 .کنهمی صاف رو شخمیده سر
 شده؟ چی نمیگی چرا جواب؟ کدوم -

 به خفگی احساس کم، یفاصله این از و میشه بیشتر نگاهش لرزش. میدم تکیه دیوار به صورتش کنار رو دستم
 کیفی چه من و میره بین از امنیت حس بشی رد مرزش از وقتی. حریمه نیست، که شوخی. میده دست هردومون

 .اندازهمی جونش به ترس که ایرفته دست از حریم این از کنممی
 بده؟ انجام تمیز رو کارت نگفتم مگه -
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 چیه؟ ماجرا -
 :غرممی و سابممی هم به رو هامدندون غیظ با
 فهمیده؟ احمق معروفی اون و دراومده گندش که زدی آب به گداربی کجا. فهمیدن همه لعنتی دِ -

 به رو دستش. دوزهمی نگاهم به رو ایقهوه هایچشم. میشه صاف. کشهمی راحتی نفس و میاد دستش دوهزاری
 و شینهمی شده، راحت که خیالی با و کنهمی تند پا آبیش صندلی طرفبه. گیرهمی فاصله ازم و زنهمی مشونه

 .اندازهمی هم روی رو پاهاش
 .دادم انجام خواستی که رو کاری همون من -
 !بهبه -

 تماشای حال در و زدم شیشه به رو دستم یه که منی به و میشه بلند جا از کنه،می درک رو مکنایه از پر یکلمه
 .کنهمی نگاهم پنجره انعکاس از و ایستهمی سرمپشت درست. میشه نزدیک خیابونم

 که دادیم انجام درست رو کارمون اتفاقاً. کنهمی طی رو خودش درست روند داره اوضاع من نظر به کیاراد، -
 .اومده در صداش معروفی

 .نبود وقتش االن -
 :میده جواب و خرهمی قرمزم هایچشم به رو شخیره نگاه مدورگه صدای

 ! وقتشه االن -
 .گیرهمی نگرانی رنگ نگاهش. کنممی سرفه و کشممی عمیقی نفس

 من بزنی؟ حرف باهام خوایمی شده؟ چیزی. کیارادجان نیست خوب درونت حال کنممی احساس عزیزم؟ خوبی -
 ...پشتتم همهجوره من اما ندیدی؛ الیق رو

 .کنممی پشت پنجره به و گردمبرمی روزها، این شده صورتم الینفک جزو پوزخند
 بینی؟می خوبی من حال توی خوب؟ -

 .میشم سرخوش شزنونه حمایت از و دوئهمی صورتش به نگرانی رنگ
 نتیجه تالشامون که روزاست همین. برداشتیم درست رو قدمامون ما. میشه درست چیزهمه کیاراد، نباش نگران -

 .نشده ایکاریکم هیچ. خواستی تو که کردم رو کاری همون من. نباش هیچی نگران. بده
 .کرده تراوش قلبش ته از دونممی که زنممی هاشحرف به جونیکم لبخند

 !برادرم -
 .میده جال سردم قلب به که زنهمی لبخندی گرمی

 .کنیممی راضی هم رو اونا میشه، درست -
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 .کشممی گردنم به رو دستم
 بازی این اهرم فهمیدم، که ایلحظه همون از درست و زودتر اگه شاید. کردم اقدام دیر من کنممی حس گاهی -
 .شدنمی این اوضاع االن بودم، گرفته دست توی رو
 .اشتباه نه بوده، عقل شرط احتیاطت این پس. زدیمی آب به گداربی نباید تو باشه، یادت -

 .شینهمی دلم به زیاد خرماییش پرپشت ابروهای. کنممی نگاهش کالفه
 !شدم خسته -

 :میده جواب قاطعیت با و فهمهمی رو منظورم
 .مدرک مونده فقط کردیم، شناسایی رو همه که ما بمونیم؟ منتظر باید کی تا. کن تمومش وقتشه، االن -
 .ذارممی شلوارم جیب توی رو دستم و کنممی بلند رو سرم تعجب با
 .شیممی عمل وارد خودمون. نیست نیازی مدرک ولی االن؟ -

 :میگه برداشتن قدم حال در و کنهمی پشت. زنهمی پیشونیش به دستی و کشهمی بلندی نفس
 .نمونده باقی چیزی دیگه سنجیدیم، رو عواقبش یهمه که ما. کنیم سرهیه و کار بیا. وقتشه االن که معلومه -

 .داره خونیهم امروز ابری هوای با عجیب که اندازممی خمارش و درشت هایچشم به رو اندرسفیهمعاقل نگاه
 .نرسیدیم اینتیجه به هنوز ما چی؟ کیانمهر پس -

 :کنهمی زمزمه قاطع و جدّی
 .کنیم رو رو، کارهاشون قدمبهقدم بذار! پلهپله -

 :کنهمی باز رو زبونم هاششعله و زنهمی جرقه ذهنم توی فکری
 .بلرزه حریف دل تا کرد بازی رو باید گاهی! نه که چرا -
 :کنهمی متوقفم صداش که برممی دستگیره به رو دستم. کنممی رفتن قصد دوباره نیرویی با
 .باش خودت مواظب -

 روزهام این یکردهدریغ لبخند شده؟ من نگران کنم باور یعنی. زنهمی برق نگاهش توی گنگ استرسی گردم،برمی
 .ریزممی صورتش به رو
 ...نگین -

. اندازهمی پایین رو سرش و میشه سرخ هاشگونه. نگفتم که رو حرفی فهمهمی بگم، باید که رو حرفی خورممی
 آروم رو پناهبی منِ جدیداً که حضوری از ترسممی. کرده آروم رو قلبم ته جدیداً که ایگرفتهجون حس از ترسممی

 .کرده
*** 
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 .منتظرم من بیا -
 هایدرخت و کوچه این. برممی فرو هم توی رو هامانگشت و کنممی قطع رو گوشی گفتنش، چشم شنیدن با

 ...یاد رو من بلندش
 .خورهمی ماشین یشیشه به ایتقه. کنممی نگاه در به و کنممی بلند رو سرم

 .بفرمایید -
. میشم بلند جا از. ایستهمی جاهمون و میده سالمی. زنهمی چشم تو عجیب روشنش سبز مانتوی و میشه باز در
. کنه نگاه صورتم به تا بیاره باال رو سرش میشه باعث من قد مقابل در کوتاهش قد. دارمبرمی قدم طرفشبه

 .دوزممی شرمشبی نگاه به رو هامچشم عصبی، حال عین در و خونسرد
 کردن چک مثل رو کارا انواع. شدم متوسل روش ویکهزار به. گشتممی شرکت ایخرابکار دنبال که بود هامدت -

 .بندازم گیر رو فرد کافی مدارک با و وقت سر تا دادم، انجام ...و امضاها تشخیص دوربین،
 زن این و گذاشته روانش روی رو اثرش قاطعم و جدی لحن. پریده حدی تا رنگش. کنممی نگاه هاشچشم به

 . میده فشار هم به رو هاشانگشت استرس با. برهمی حساب من از عجیب
 .کنی شناساییش باید تو. بریم باید گرفتنش برای باهم. بشین -

 . کنممی حس رو هاشچشم مردمک نامحسوس لرزش. خورهنمی تکون جاش از و کنهمی تردید
 بشناسم؟ باید کجا از من مهندس، اما -

 .بشه سوار تا بریزه باید ترسش بفهمه تا نیست وقتش. کنممی قاطع اما آروم، رو لحنم
 .نیست مهمی چیز بدم، نشونت مدرک چندتا خواممی بشین، -
 و نگاه از دونممی. میشه سوار و برهمی حساب رفته، نشونه رو نگاهش که ایبرنده هایچشم و محکم بیان از

 فشار گاز روی رو پام و کنممی محکم رو ایمنی کمربند. باشه شده راحت خیالش اینکه تا ترسهمی بیشتر صالبتم
 ترس. ایستهمی شرکت انباری جلوی دقایقی از بعد و درمیاد پرواز به کشنمی هاالستیک که جیغی با ماشین. میدم

 که ایچاره و گرفته رو سرتاپاش که حقارتی همهاین از کنممی کیف و کنممی حس هاشرفتار تکتک توی رو
 .نداره دیگه

 .برممی داخل به رو ماشین آروم. کنهمی باز رو در نگهبان
 .اینجاست چیزهمه. شو پیاده -
 قدم سرمپشت. میشه پیاده و کنهمی مرتب رو شمقنعه. نمیارم خودم روی به و شنوممی رو لبش زیر «اهللِبسم»

 جدیدی رنگ بوی. کنممی باز رو شگرفته خاک در. میفتم راه انبار طرف به همیشه از تراستوار و محکم. دارهبرمی
! بوده تمیز نقاشش کار! آفرین. بزنن بودم گفته که قرمزیه رنگ همون. پیچهمی دماغم توی خورده در به که
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 سکوت غرق و خالی انبار هایوسط. افتهمی راه سرمپشت ناچاراً. میرم جلو نگاهش، توی ترس و وجود به اعتنابی
 .میده نشون رو ترس قبل از بیشتر شچهره. گردمبرمی

 .بیارم برات رو دفاتر برم من تا صندلی این روی بشین -
 حسش حادثه، وقوع از قبل هاآدم ما گاهی. کنهمی نگاهم وحشت با و ریزهمی حیرونش نگاه به خون مثل استرس

 افتممی راه اتاق یگوشه آهنی کمد طرفبه. بود نخواهد براش قبل هایروز مثل انبار این و امروز فهمیده. کنیممی
 کنممی باز رو در. گیرممی دست توی ستآماده که رو مدارکی و بندممی سرمپشت رو در. میشم دور نگاهش از و

 جون هامچشم سفیدی پشت که قرمز هاییرگه با و محکم. میشه خیره هامدست به شترسیده هایچشم که
. کنهمی بازی کیفش بند با دستپاچه و اندازهمی دلش به رو لرز هامقدم انعکاس. دارمبرمی قدم طرفشبه گرفته،
. میشه بیشتر هاشدست لرزش. کنممی رفتن راه به شروع دورش آهسته و اندازممی سرتاپاش به پرتحقیر نگاهی

 پرهمی رنگش. کنممی پرت صورتش توی حرکت یه با و میارم باال رو هابرگه. لرزهمی خودش به. ایستممی مقابلش
 .پرهمی جا از ترس با و
 .بخونشون بگیر، -

 خشم و آرومم رفتار بین تضاد از. کنهمی بیشتر رو خشمم شبنداومده هاینفس و ترسه از پر هاشچشم نینی
 دامن که خاموشه طوفان یه فقط من ظاهری آرامش فهمیده همکاری سال همهاین بعد شاید. ترسهمی بیشتر درونم

 ...و گیرهمی رو هرزی علف هر
 باقی براش ترسی دیگه پس میده؛ انجامش باز دید با کنهمی کاری که کسی نیست؟ خودت کارای اینا مگه -

 عواقبش یهمه رفتن؟ زیرآبی به کردی شروع که شد چطور کردی؟ می فکر چی به دقیقاً انجامش موقع! مونهنمی
 بودی؟ سنجیده رو

 .کنممی هدف با زدنیقدم به شروع و زنممی صداداری پوزخند
 درسته؟ بود خودتون از هم قالبی کارشناس اون نه؟ کنی، درو قراره چی باشه حواست باید کاری،می بذری وقتی -

 ...کمک با تو رو هانقشه
 .شکنهمی رو انبار سکوت هامقدم انعکاس. میدم تکون رو سرم و دارمبرمی ترمحکم رو قدمم

 هوم؟ ای،نتیجه منتظر هم االن و داشتی خبر دونستی؟می پس -
 بد رو کار. نداره وجود براش گریزی راه دیگه دونهمی خوب. ریزهمی هاشچشم به رو ترس آمیزمتمسخر لحن

 .کرده خراب
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 همهاین جهتبی و بیخود کردی فکر وگرنه بود؛ تونهمه انداختن گیر برای کردم صبر اگه حالتابه. پره دستم -
 آخه. کردممی کیف گفت بشه هم شاید. نه نه کردم؟ تحمل رو تهرروزه دروغای و قیافه و دادم خرج به صبوری

 .بازیوگربهموش از کنهمی کیف که وجودمه توی هم دیوونگی رگ یه من نداری خبر
 شدن متورم و رسهمی خودش حداکثر به نگاهم آتیشی هایرگه. میشم خم جلو به و کنممی ریز رو هامچشم
 انباری صندلی تک روی. نداره رو وزنش تحمل توان پاهاش. کرده باد غیرتم. کنممی حس رو گلوم هایرگ
 :غرممی بیشتر حرصی با بنده،می رو هاشچشم و میده تکیه صندلی پشتی به ترس از. شینهمی
 مشکلی تنها فقط گذشتی؟ شرافتت از که دادن پیشنهاد بهت چقدر من؟ کردن نابود برای گرفتی چند کثیف، رذل -

 رو رئیست. گرفتید دست به رو کار نیستید، حرفا این مال که بچه چندتا اینکه بود؟ چی دونیمی داشتید شماها که
 بخواد که کسی نزاییده مادر از. کنید مرگ آرزوی بار صد روزی باهم که کشمتونمی صالبه به جوری شناسم،می

 جوری خودم رو تکتونتک. کنم خبر پلیس افتادهپاپیش کارای برای ندارم عادت من ولی! بدوزه پاپوش کیاراد برای
 ترتیب خوبی مهمونیای هم همکارات برای. بشه شیرین رؤیایی براتون دیدن پلیس خواب که کشممی صالبه به

 .دادم
 و صاف رو کمرم گیرم،می فاصله صندلی از خیسش نگاه جلوی و کنممی حس ششقیقه روی رو عرق درشتی
 .کنممی زدن قدم به شروع

 گروه که کردم کارچی بدونم تا بده نشونش کو؟ فروختم بهت که تری هیزم المصب من؟ نابودی به بستین کمر -
 من؟ آبروی بردن برای شدین دسته و

 .کوبممی صندلیش آهنی یدسته به محکم کنه،می عصبیم هاشگریه صدای
 .نکردم تخفه خودم تا رو صدات ببر! وجودبی شو خفه -

 :زنممی فریاد کنه،می ترمعصبی هاشگریه گیره،می شدت هقشهق و لرزهمی
 .شو خفه گفتم -

 از بیش. میشه خفه گلو توی هقشهق زدهبهت. میشن پرت زمین روی باهم که زنممی صندلیش به محکمی لگد
 حسابی؟ چه روی ولی دونه؛می معمول حد از بیشتر چیزی یعنی این و ترسیده من از حد
 کنی؟ کارچی من با خوایمی -

 .داره زدن حرف برای هم زبونی افتاده یادش تازه شد، باز نطقش
 .بینیمی بیارم سرت خواممی که اونی از بدتر بالیی ندادی جواب هیچ، که دادی جواب خوام،می ازت چیز دوتا -

 :کشهمی جیغ وقاحت با و نشینهمی درست زمین روی. افتهنمی وتاتک از اما ترسه؛می
 !کنیمی غلط -
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 و منتظر و بندهمی رو هاشچشم. برممی باال و کنممی مشت رو دستم میرم، طرفشبه. میشه بلند مکله از دود
 .کنممی عمل نیستم، زدن آدم من! ترسو احمق. میشه شل مشتم. میره یادش کشیدن نفس ترسیده

 .زنیمی مفت حرف کنیمی بیجا نداری، رو ایستادن حرفت پای جرئت که تو بیچاره، بدبخت -
 زمین روی رو دستش و کنهمی بلندشدن قصد. میشم بلند جا از و میارم پایین رو مشتم ترسیده، تصورم حد از بیشتر

 نگاه به رو داریدنباله زهرخند. میاره باال رو سرش درد از ذارم،می دستش روی رو پام حرکت یه توی. ذارهمی
 .ریزممی شترسیده و خشمگین

 تعدادتون زدید؟ کار این به دست چی برای و بوده چی هدفتون چرا؟ بگی اینکه مگه نمیری بیرون اینجا از زنده -
 نفره؟ چند

 هامگوش و سالن مرز از واراکو صداش و کشهمی بلندی جیغ. میارم فشار دستش روی پا یپاشنه با کنه،می سکوت
 :سابممی هم روی رو هایدندون حرص با کنه،می عبور

 اگه حالت به وای اما میری؛ بیرون در این از سالم کنی اعتراف اگه. ماجراست این پشت کی ببینم بنال شو خفه -
 .بیاد بیرون دهنت از دروغی یا نگی

 .گیرهمی شدت شگریه. کنممی سکوت
 !کن ولم لعنتی خدا رو تو! کن ولم -
 .بزن حرف -

 :کشهمی جیغ عصبی و هیستریک
 .برم بذار. عوضی کن ولم -

 :میاد در لرزه به انبار هایستون که کشممی محکمی فریاد
 .نکشتمت جاهمین تا بزن حرف -
 .منتظرمه مامانم برم، بذار -
. کشهمی پایین به رو سرم خراششگوش جیغ و هایکفش زیر تقی صدای. میدم دست از رو کنترلم عصابنیت از

 انگشتش لعنتی. بود درست حدسم. کنهمی نگاهش و گریه با و دارهبرمی رو دستش پام شدن شل با و زنهمی جیغ
 :کشممی داد. پیچهمی خودش به درد از. شکسته

 .بگو -
 زنده تو اگه. انداختی دردسر به رو ما که ایزنده بشن؟ راحت همه تا میرینمی چرا! کشآدم! رذل قاتل عوضی -

 .بگیره انتقام ازت خودش شدنمی مجبور بیچاره بارانای اون نبودی
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 بارانا بارانا؟ گفت! نداره امکان ممکنه؟ چطور اما دونه؟می یعنی عجیبه، نگاهش. کشهمی تیر پشتم جیغش صدای از
 عصبی! آره. خودشه کار نداشتم شک. بودیم فهمیده درست. بودیم زده حدس درست پس ماجراست؟ این پشت
! فرهاد باشه، نفر یه کار تونهمی فقط فهمیده؟ چطور بارانا. زنممی چنگ و برممی فرو هاممو بین خشم با رو دستم
 ...رو چیزهمه دونست؟می رو چیزهمه بارانا یعنی. میره سیاهی هامچشم. کشهمی تیر سرم

 . گردمبرمی سریع. شنوممی سرمپشت رو قدمی صدای
 !آخ -

 توی رفته فرو چاقوی به رو دستم. پیچهمی بود هاماجرا یهمه شاهد امروز که سالنی توی بلندم فریاد صدای
 رنگ نگاهش! کیاراد خوردی رودست. باشه اطراف به حواسم رفت یادم که بودم بارانا غرق چنان. کشممی شکمم

 نگاهش! حرومه به نمک همیشه حروم به نمک آدم. گیرممی رو دستش. میده فشار رو چاقو احمدی، و گرفته خون
 رو شکمم تیزش، تیغ و میده حرکت رو چاقو. پیچهمی پهلوم توی درد و میشه بیشتر فشارش. میده رذالت رنگ
 کنهمی نگاه تالشم این به ـذت*لـ با حیاشبی هایچشم ریزه،می پیشونیم از عرق درشت هایدونه. کنهمی ترپاره

 تحلیل رو قدرتم پیچه،می جونم به که دردی بار هر و دستش فشار. سابهمی هم به رو کریهش زرد هایدندون و
 رو چاقو شکمم هایعضله بین دورانی خوادمی میشه، بیشتر دستش فشار و میشم رمقبی منه؟ پایان امروز. برهمی
 .دارممی نگه رو دستش مونده تنم توی که جونی آخرین با. دربیاره حرکت به
 چرا؟ -
 .کنهمی نگاه صورتم توی گرفته جون درد به
 .مرگی الیق چون -

 برای قدرتی رو روزها این یرفتهتحلیل من و داره قدر حریفی از نشون پیشونیش، روی عرق و قوی هایعضله
 عذاب؟ همهاین از بشم رها تا کنم رها! داره رو شکمم دریدن قصد که رو دستی کنم رها باید شاید. نیست تحمل

 رو هامچشم! بگیرم تصمیم خودم تا منتظره شاید. کشهمی کار از دست نه و میره کنار نه نه؟ سختیه انتخاب چه
 ...اما و افتاده قاتلم. کنممی باز رو هامچشم استرس با پیچهمی گوشم به فریادی صدای ناگهان اما! بندممی

 چماغ، و افتاده زمین روی قاتلم چرا پس خوابه اگه خدایا رؤیاست؟ یا خوابه مردم؟ من اینجاست؟ کیاشا خدایا»
 بسته؟ نقش هامچشم توی زمردینش نگاه چرا پس نیست خواب اگه کیاشا؟ هایدست توی گرفته خون رنگ

 «!برادرم کیاشا! کیاشاست ست،تازه داره، جون تصویرش
. گزممی رو هاملب. کشهمی بیرون رو چاقو حرکت یه با و کنهمی نگاهم نگرانی با. لرزهمی هاشچشم. میاد طرفمبه

 ـوش*آغـ توی راحت چه و زنهمی حلقه بدنم دور رو هاشدست. ریزهمی پایین پیشونیم از عرق درشت هایدونه
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 رو جونم قصد که ایغریبه مرد این هایچشم جلوی زانوزدن دردم. زانوزدن خفت به میدم تن و افتممی شبرادرانه
 .داره کیفی چه برادرم ـل*بغـ توی رفتن فرو اما حاال بود؛ معروفی این و کرده

 .بیفت راه. نیست بستنچشم وقت االن بریم، باید شو بلند شو، بلند -
 روش رو دستش که زخمی کنار از خون و ریزهمی وجودم توی درد! ایاحمقانه رؤیای چه خدایا! زنهمی حرف

 احساس هم هامرده مگه خدایا ولی پریده؛ رنگش و شده سفید صورتش. زنهمی بیرون بیشتری شدت با گذاشته،
 .کشونهمی هاشچشم به رو رمقمبی نگاه پراسترسش و ترسیده فریاد صدای دارن؟

 .بیار دووم. بریم ترسریع باید. کیاراد بیا من با قدم چند -
 :کنممی زمزمه میاد، بیرون سختیبه گلوم ته از که صدایی با و جونبی
 !کیاشا رؤیا؟ یا خوابی تو بریم؟ کجا -

 .میشه خیره هامچشم به شزدهحیرت نگاه با و کنهمی قطع رو حرفم
 میریمی االن پاشو رو؟ مغزت یا زدن چاقو رو شکمت بدبخت چیه؟ رؤیا و خواب احمق؟ خریه کدوم دیگه کیاشا -
 .کیاشات پیش میری واقعاً و

 بیرون انبار از معروفی خانم یبنداومده زبون و ترسیده هایچشم جلوی و کنهمی بلندم. نمیده زدن حرف مجال
 کنارم. میره سیاهی به رو هامچشم و کنهمی نفوذ استخوونم ته تا درد. کنهمی پرتم ماشین صندلی روی. زنیممی
 به باریه لحظه چند هر. کنهمی بیداد زمردینش نگاه توی نگرانی درمیاره، حرکت به عجله با رو ماشین و شینهمی
 :زنممی لب و دارممی نگه باز رو هامچشم زوربه. میشه خیره کبودم صورت و شدهخشک هایلب
 کنی؟می کارچی اینجا هستی؟ کی تو -

 .کشهمی قلبم به چنگ پوزخندش صدای
 کنم؟می کارچی اینجا من که فکری این توی االن و میریمی داری تو بدبخت -

 تضاد تمسخرآمیزش لحن و لرزون هایدست و کنهنمی برابری لبش یگوشه پوزخند با نگاهش کنج نگرانی
 من. دارممی نگه باز رو هامچشم زوربه. نداره اهمیتی براش یا نگرانمه دونمنمی تهش که کرده ایجاد رو عجیبی
 و دارهمی نگه بیمارستان جلوی. کردم پیدا رو دیدنش فرصت و نشسته کنارم کیاشا که االن حداقل نیستم، ضعیف
 دنیا و خوابممی تخت روی سختیبه. میان طرفمبه برانکارد یه همراه به پرستار چند. زنهمی صدا رو هاپرستار

 .میشه وتارتیره
*** 

 !آخ -
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 پزشکی وسایلی و سفید اتاقی. بینممی رو دورواطرافم و میشه باز کمکم هامچشم. ذارممی درد محل روی رو دستم
 محضبه. میشم جاجابه کمیه و ذارممی سرم روی رو دستم کنم؟می کارچی اینجا من اما گرفته؛ رو دورواطرافم

 کارچی اینجا من. مونممی حرکتبی و کنممی جمع ایلحظه برای رو هامچشم. پیچهمی تنم توی درد خوردنتکون
 حس رو سردیش و میشه هامرگ وارد آروم سرم میشم، خیره اطراف به عجیب گیجی با خبره؟ چه خدایا کنم؟می
. کنهمی نفوذ استخوونم به درد و پرممی جا از آورد؟ اینجا رو من کیاشا! کیاشا آره زمردینش، هایچشم. کنممی

 .نیست اتاق توی کسی. میشم پرت تخت روی دوباره
 پرستار؟ -
 . رسونهمی اتاق به رو خودش سراسیمه پرستاری دادم، صدای از
 زنید؟می داد چرا آقا؟ چتونه -

 .کنممی نگاهش کالفه
 اینجام؟ چرا من -
 .دارهبرمی قدم طرفمبه و میشه ترآروم لحنش درمیاد، اولیه بهت از و میشه مسلط خودش به
 همین به بود، گذشته طبیعی حد از ریزیخون. بودین خورده چاقو. آوردنتنون اینجا دیروز کشین؟می داد این برای -

 حساسی ینقطه به اما کرده؛ ایجاد عمیقی زخم اینکه با چاقو کرد رحم بهتون خدا. رفتید عمل اتاق مستقیم خاطر
 .شده موندتون زنده تضمین این و نداشته برخورد
 :میشه متوقف من صدای با رفتن بیرون حین در و کنهمی وصل سرمم به مسکنی

 کجاست؟ آورده رو من که اونی -
 .شینهمی هاشلب روی عجیبی لبخند و گردهبرمی

 از بعد و موند پیشتون ساعتی چند یه دیروز دیگه؟ گیدمی رو دوقلوتون برادر اید؟شبیه هم به شماها چقدر ماشاهلل -
 .رفت پلیس به جلسه صورت دادن تحویل

 رفت؟ -
 .میره کنار صورتش روی از لبخند جدّیم و گردشده هایچشم دیدن با
 از چون نداده؛ خبر اینکه مثل هم کسی به. کرده ول خدا امون به رو شما چطور کردم تعجب هم من. رفت بله -

 .نگرفته رو سراغتون کسی دیروز
 رفت؟ چرا اصالً اومد؟ چرا کیاشا. میره بیرون در از ایمتوجهبی دیدن با پرستار و ذارممی هامچشم روی رو دستم

 نشده خبردار هنوز بابا یعنی این. اونجاست حتماً هم االن و بودم نیاورده درش ماشین از دیروز آخ، کجاست؟ موبایلم
 .شده نگران االن تا احتماالً و
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 !پرستار -
 .میشه خیره هامچشم به و کنهمی باز رو در کردهاخم و سریع

 نیازی سرتونه باال پرستار زنگ کنید باز رو چشماتون کمیه اگه. بیمارستانه اینجا امروز؟ کشیمی داد همش چرا -
 .بندازید تونکله پس رو صداتون بار هر نیست

 .کنممی نگاهش عجز با. پیچیده بدنم توی بلندم صدای از بدی درد. نمیدم جوابی و کنممی نگاهش آلوداخم
 اینجام؟ من بدید خبر پدرم به میشه -
 .میاره بیرون جیب از رو گوشیش و دارهبرمی قدم طرفمبه. درمیاد تدافعی حالت از و میشه آروم لحنم شنیدن با
 بزنی؟ زنگ تونیمی خودت بگیر، بیا -
 .کنممی گیریشماره و میدم مثبت جواب سر با
 بله؟ -

 .پیچهمی گوشی توی باصالبتش و محکم صدای
 !بابا -
 ...گرفتم تماس بار چند دونیمی دیروز از پسر؟ کجایی بابا؟ جان -
 و نگران لحن. داده آرامش و امنیت وابسته من به هم باز صداش فهمهنمی و میده ادامه زدن حرف به

 . کرده دور تنش از رو قلبم ـزش*آمیـمحبت
 .بیام خونه تونمنمی روزی چند من -
 پسر؟ کجایی بیام؟ تونمنمی که زدی زنگ امروز رفتی، خبربی دیروز از چی؟ یعنی -

 کنم؟ وارد بهش رو استرس این هم من که کمه کیانمهر مصیبت بیمارستانم؟ بگم بگم؟ چی بهش حاال
 .بمونم پیشش مجبورم اومده، پیش مشکلی دوستام از یکی برای -

 .کنهمی عمل شنواییم وسط درست و میشه رد گوشی هایسیم از عصبیش و مقتدر صدای
 مشکلی؟ چه دوستت؟ کدوم -
 .بمونم مجبورم نیست، خوب حالش مقدار یه -

 :میده جواب کردن فکر ایلحظه از بعد و کنهمی مکث
 دروغ داری چرا کیاراد، نداشتی دوستی تو! حفظم رو صدات لحن حتی. شناسممی هرکسی از بهتر رو پسرم من -

 هان؟ میگی؟
 . کشممی آهی ناچاراً

 ندارید؟ کاری برگردم، فعالً تونمنمی من -
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 زبونه خشمش هایشعله داشت، کنترلش در سعی حال به تا که آتیشی روی ریختن نفت مثل حرفم، شنیدن با
 .کشهمی
 .خونه گردیبرمی االن همین کیاراد، -
 حالجی دنبال به ذهنش انگار کنه،می مکث ایلحظه برای کرد، پیج رو دکتری که پرستاری صدای شنیدن با

 .بیمارستانه یکلمه
 خوبه؟ حالت کنی؟می کارچی بیمارستان -

 .داره التهاب و نگرانی از نشون ششدهدورگه صدای
 .خوبم نیست، چیزی -
 !دوستت مالقات میام. بگو آدرس -

 نگران دل و سراسیمه که گذرهنمی دقایقی. کنممی تکرار من و میگه پرستار رو آدرس نگران، من و شده مضطرب
 .دارهبرمی قدم طرفمبه و گردهمی حدقه توی نگرانی با هاشچشم. دوزهمی سرتاپام به رو نگاهش و میشه باز در
 خوردی؟ چاقو! گفت؟می چی پرستار کنی؟می کارچی اینجا تو شده؟ چی -

 .رسونهمی جواب به رو مقابل طرف سکوت همین گاهی. زنمنمی حرفی. بگم باید چی دونمنمی
 .کیاراد بریم باید حتماً شکایت برای. شده جلسه صورت هم پلیس به گفتن -

*** 
. نداشتم رو شدهخراب اون توی موندن طاقت دیگه. افتیممی راه خونه طرفبه و میشم جاگیر ماشین توی سختیبه

 یحوصله. نیست که نیست انگار، شده نابود و نیست کیاچهر؟ دکتر؟. بگیره رو دکتر رضایت تونست بابا شد خوب
. نباشه مهم اون نبود یا حضور دیگه که داریم دغدغه خودمون برای قدراون روزها این. ندارم هم رو بابا از پرسیدن

 بدجور چاقو جای. کشهمی تیر پهلوم. بکشم دراز خوابم اتاق تخت روی کنهمی کمکم و گیرهمی رو بازوم زیر بابا
 تخت روی انبساط و انقباض از حاصل دردی با و دارممی نگه روش رو دستم. میده بهم کرختی حس و سوزهمی

 سالمتم بابت از خیالش اینکه از بعد و کنهمی نگاهم نگرانی با ایثانیه چند. کشهمی روم رو پتو بابا. گیرممی آروم
 از اون. ستخسته و نگران بدجور کنممی حس. سنافتاده هاششونه. شینهمی تختم کنار صندلی روی میشه، راحت

 ! من از هم این و داره کیانمهر برای که شدید یدلهره و دغدغه
 کیاراد؟ چیه ماجرا -
 .شدم درگیر احمدی با نیست، چیزی -
 کنهمی سعی که صدایی با زنان،نفس و زنهمی کمرش به رو دستش یه. گردونهبرمی طرفمبه رو گردنش شدت با

 :غرهمی نره، باال تا کنه کنترلش
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 و دارم تجربه تو تایده من پسر؟ کردی فرض چی رو من شدیم؟ درگیر فقط نبود هیچی میگی بعد خوردی، چاقو -
 و فهمممی آخرش خودم که دونیمی ولی نگو؛ بگی خواینمی رو ماجرا اصل. شناسممی خوب هم رو پسرم

 .کنمنمی رها رو مسببش
 توی اسپند بوی. میاد طرفمبه. بندهمی نقش هامچشم قاب توی خانممریم پریشون و نگران یچهره و میشه باز در

 .کنهمی آرومم لبیش زیر هایذکر صدای و پیچهمی مشامم به دستش
 که تو مادر؟ داشت تو با پدرکشتگی چه! انداخت روز این به رو تو که بشکنه دستش الهی نده؛ خیرش خدا الهی -

 .رسهنمی هم مورچه به آزارت
 دونستیمی اگه شاید! کیم من نداری خبر. خانممریم نداری خبر». شینهمی هاملب روی عمیقی پوزخند ناخواسته

 کاش. بخره عاقبتش جون به باید رو نفرینت درد که بودم آدمی اون جای من االن و کردینمی دعام وقتهیچ
! کنم کارچی بارانا با باید دونمنمی. سنگینه خیلی کیاشا، سنگینه غمم بار! شدمی برمال ماجرا و میفتاد اتفاقی زودتر

 همون! دختربچه اون میشه؟ باورت شده، ورشعله دختربچه اون نفت و مشعل از افتاده شرکتم خرمن به که آتیشی
 حرص با هابار که دختری همون. مینداخت وقفه کوچولوش دستای و دخترونه قدمای با بازیامون وسط که بارانایی

 بین بلکه تا کردمی ایستادگی هم باز که دختری همون. بره کنار نفرمونسه هایفوتبال وسط از تا زدیمی صدا
 که زمانی تا اما باشه؛ نفر یه کار باید اخیر اتفاقات این تموم بودم زده حدس. کنه پیدا جایگاهی مونپسرونه بازیای

 توی راستی کیاشا، گنجیدنمی ممخیله توی. بود نشده باورم اما دونستم؛می یعنی. دونستمنمی نگفت دخترک اون
 بودی آب کیاشا، بود شیرین خیلی حضورت حس. کردم لمست بار این! ایهمیشه از ترزنده دیگه بار این توهماتم

 دردم که بودی لمس قابل قدراون. نبود همیشه مثل بودنت اما سوخت؛می شکمم. بود شده پاشیده دلم هیزم رو که
 رو تو هم پرستار ولی... و گرفتیمی جون چشمام جلوی! بودی زنده رؤیام همین عین شدمی کاش. رفتمی یادم
 سنگ آخرین دیدم خودم. گذاشتنت خاک توی دیدم خودم. دیدم رو جسدت خودم من ممکنه؟ چطور! نه! بود دیده
 دونینمی. داشت دردی چه دونینمی. مسببش من و کیاشا بود پردرد چشماش چشماش،. گذاشت بابا رو قبرت روی
 شرکت ذارمنمی اما. کنمنمی کاری پس. بود حقم من اما کرد؛ بد. برسونم بارانا به آسیبی تونمنمی من. کشیدم چی
 «.ببینه آسیبی وسط این بابا

*** 
 هرکاری اما ؛«دارم مهمی خبر که بیا و کن عجله» گفت. میدم فشار گاز روی رو پام عجله با و زنممی استارت

 خبر نکنه. زنهمی چنگ وجودم به دلهره. کنممی مکث ورودی درب جلوی« .بگم نمیشه تلفن پشت» گفت کردم
 جاش خوب هنوز انگار. کشهمی تیر پهلوم هفته دو بعد هنوزم. کن رحم خدایا بگه؟ تلفن پشت نتونست و داره بدی

 بشه شاید مدت این. دارمبرمی اتاقش طرفبه رو سستم هایقدم صبربی و کشممی پهلوم به دستی. نخورده جوش
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 کردم، بحث زدم، حرف زدم، داد عصبی، هایدلهره شدت از و گذاشتم اینجا به پا من که بس شدیم صمیمی گفت
 اما بیاد؛ پیش قراره چی دونمنمی واقعاً. دادم انجام بکنه آینده به کمکی شدمی که کاری هزار و پرسیدم سؤال
 و بریزه هم به رو حالم تونهمی هم اسمش که جاهمین مثل. نیست آدم برای خوبی خاطرات تداعی هامکان بعضی

 طرفمبه رو دستش و میشه بلند جا از دیدنم محضبه. میشم اتاق وارد. زنممی در. بکشونه پهلوم به رو عصبی درد
 و بودم تاببی من چقدر هر و داد خرج به صبوری من التهابات مقابل در هم آدم این مدت این واقعاً. کنهمی دراز

 .کرد تحمل هم باز آوار، سرش روی و شد فریاد شنتیجه
 هست؟ مساعد روزگارتون مهردادیان؟ جناب چطورین -
 .شمام مهم خبر شنیدن مشتاق الحالفی و ندارم بودن مساعد برای توانی -

 کشوندنم اینجا تا و نگفتنش این فهمهمی. کنممی حس رو نگاهش توی شرمِ. اندازهمی پایین رو سرش و خندهمی
 .باشه سخت برام تونستمی چقدر

 زودتر باید شاید اما کرده؛ نفوذ سرتون به فکر هزار حتماً و اومدین سختیبه اینجا تا دونممی. ذارمنمی منتظرتون -
 !نیست بد من خبر گفتممی

 .کنممی نگاهش سؤالی و کنممی ریز رو هامچشم حیرت با
 ...یعنی -

 .کنهمی نگاه پیرزمندانه لبخندی با و میاره باال رو سرش
 و نرفته بیابون اون به ایشون که مطمئنه و دیده رو برادرتون روز اون که داده شهادت شخصی. باشید حالخوش -

 هاشونگفته حقیقت متوجه کردن، رو ایشون که اسنادی و هابررسی روی از هم ما. نکشته رو گلستانی محمد قاتل
 کمک با و زودیبه. نباشید نگران. شده معلق حکم و کرده صادر پرونده بیشتر بررسی برای رأی قاضی فعالً و شدیم

 . بیارید بیرون رو برادرتون تونیدمی وکالتون
 و عجیب حسی با ابروهام. شده پا به دلم تو ایولوله میشه؟ ثابت داره کیانمهر گناهیبی یعنی نمیشه باورم ...یعنی

 :پرسممی شور با پرهیجان پره،می باال شیرین
 نیست؟ قاتل کیانمهر شده ثابت االن یعنی جداً؟ -
 .رفته بین از قصاص اجرای فعالً اما باشیم؛ دادگاه حکم منتظر دوباره باید نه، که قطعی ثابت -
 یهمه با رو آزاد هوای. کشممی چنگ به رو موهام. کردم خداحافظی سروان با چطور فهممنمی حالیخوش از

 باید دونمنمی. میشم دیوونه دارم حالیخوش از. آفتابیه هم آسمون امروز. میشم خیره آسمون به و بلعممی وجود
 تموم یعنی نمیشه، باورم. کنهمی پیدا نجات دار یچوبه از داره برادرم کنم؟ گریه یا بخندم. کنم کارچی

 و شد شادی غرق شد، شوکه و دادم مژده. زدم زنگ بابا به میاد؟ بیرون کیانمهر و میشه تموم داره هامونکابوس
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 باعث که شخصی برای دل ته از کرد، دعا بابا. دیدم وجودش توی رو زیبایی یپدرانه حس چه. گیجم هم هنوز من
 .کرد خیر دعای شده کیانمهر نجات
*** 
 و بابا دیگه طرف و نشستن فرهاد و بارانا مهرانی، خانم طرفش یه بزرگیه، حوادث آبستن امروز ما یخونه سالن

 خوبی حوادث وقوع از نشون شده جمع نصیب دیدار این از که عجیبی سکوت. شده آزاد زندان از تازه که کیانمهری
 دیگه حاال که اینه درگیره ذهنم و نشستم قسمت دو هر مقابل درست مبلی روی ترمتحیر همه از که منی و نمیده
 لو هاشزیردست که وقتی درست هم اون من، واکنش از نترسه و بیاد! اینجا؟ بیاد خودش پای با تونسته چطور بارانا
 .دونمنمی چی، یعنی این و داشت پیروزی برق هاشچشم ورودش وقت. کنم نابودش تونممی دونهمی و رفتن

 .بخوام چیزی شما از تا اینجا اومدم امروز -
 .میده تکون رو سرش و اندازهمی کالمش جسارت و بارانا به نگاهی بابا
 .دخترم بگو -

 ایـینه*سـ با و میشه جاجابه مبل روی. مونهنمی دور بابا نگاه از که شینهمی بارانا ایقلوه هایلب گوشه پوزخندی
 :میگه همیشه از ترصاف

 کنید؟می فرض دخترتون رو من واقعاً -
 :میده جواب و پرهمی باال ابروهاش. خورهمی جا صراحتش این از بابا
 .شدیمی محسوب دخترم من برای اومدی دنیا به که روزی از تو -

 .کرده پیدا خاصی یجذبه سلطنتی، هایمبل روی و گیرهمی جدّیت رنگ بارانا نگاه
 شما جز چون کنید؛ کمکم که اومدم. بخوام چیزی ازتون تا اینجا اومدم امروز دونیدمی دخترتون رو من واقعاً اگه -

 که کردم تالش خیلی هاسال این یهمه توی. ندارم جایی به راه. بده انجام کاری بتونه که ندارم رو ایدیگه کس
 میره در قصاصم چوب زیر از ایبهانه یه با سری هر. بلده رو کارش قدره، حریفم نشد، اما ببرم؛ پیش از کاری بتونم

 .داره شما چون پشتیبانی تر،مهم همه از و
 و اندازهمی شدیگه پای روی رو پاش یه سردرگم، بابا. ببینه بابا نگاه سبزی توی رو کالمش تأثیر تا کنهمی سکوت

 :میده جواب فکر لحظاتی از بعد
 . دخترم بگو واضح رو منظورت -

 درون از کنممی حس گرفته خودش به که جدّی و خونسرد ظاهر برخالف کنه،می مرتب رو طوسیش مانتوی بارانا
 که کرد احساسش میشه قدریاون رو حس این هست، که هرچی مضطرب، هم شاید یا ست،دستپاچه و ملتهب
 .کنه نگرانم و باشه عجیب برامون
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 .برسونید عملش سزای به رو برادرم قاتل -
 کنهمی خیس رو پشتم سردی عرق. میدم تکون طرف دو به رو سرم متحیر و بینممی بابا هایچشم توی رو شوک

 برخالف یعنی این و نکرده تغییری هیچ فرهاد هایچشم اما کنه؛می نگاه زدهصاعقه جمع به تعجب با کیانمهر و
 و باشه داده لو رو ماجرا اصل بارانا به تونهمی که کسیه تنها فرهاد! بود درست حدسم لعنتی،. دونهمی هم اون جمع
 :پرسهمی حیرت با و کنهمی مرتب رو چادرش درمیاد، شوک از مهرانی خانم. باشه کرده کمکش مدّت تموم

 میگی؟ جوراین که داره قاتل برادرت مگه. زشته مادر؟ زنیمی چیه حرفا این -
 هدف من سمت مستقیم و کشهمی زبونه نگاهش از نفرت و خشم. اندازهمی بابا و من طرفبه نگاهی نفرت با بارانا

 اون. ترسیده بارانا. کنهمی رو رو، اشتباهاتش خودش پای با خودش بترسون، رو دشمنت میگن قدیم از. شده گرفته
! بچگی هم باز. کنه نابود رو من و بگیره رو پیش دست تا انداخته راه رو بازیمسخره این همین خاطر به! من از هم
 مادرش سمتبه رو سرش بارانا ؟... یا منه تهدید قصدشون میده؟ هابازیبچه این به تن چطور فرهاد! سادگی هم باز

 .گردونهبرمی
 کردی؟ باور گفتن اینا هرچی ای؟ساده قدراین چرا تو من مادر -

 توی قلبم. کنممی حس جاهمین از رو پرحرصش و منقطع هاینفس. گیرهمی بابا سمتبه رو شاشاره انگشت
 به نگاهش اما کنه؛می حرکت بابا طرفبه و میشه بلند جا از! آخر سیم به زده یعنی این و کوبهمی محکم ـینه*سـ

 .مادرشه
 پسر تونست تا کرد کاری هر جاشبه اما دونست؛می رو چیهمه داشت، خبر. بپرسید روتونبهرو مرد همین از -

 کنن حقنا رو حق چطور بلدن خوب که اینایی از. دروغگو ایبازحقه این از بپرسید، آدما این از. بده نجات رو قاتلش
 .مامان نفهمه کسی تا بگیرن رو اثباتش جلوی هم بعد و

 گل فروخورده حرصِ و عصبانیت شدت از هاشگونه. دوزهمی ما به رو پرنفرتش نگاه و ایستهمی بابا به نزدیک
 سمتمبه ایکلمه هر با نفرتش هایزبونه و آلودهجیغ صداش. دوزهمی بهمون رو پربغضش نگاه حرارت با. انداخته
 .میشه کشیده

 رفتار جوری اما دونست؛می. مامان دونست،می باباش. مرده این عوضی پسر همین اینجاست، پسرت قاتل! مامان -
 هم رو بابا اینا. نگیره رو شونیقه کسی تا نفهمه، کسی تا کردن کاری همه دوتایی. قاتله این نفهمه کسی که کرد

 .فرهاده همین هم شنشونه. بود فهمیده بابا آخه نفهمه، کسی تا کشتن
 از چادر شوکه و میشه خم قامتش ریزه،می فرو مهرانی خانم. میره نشونه قلبم به مستقیم بارانا یاشاره انگشت
 هر حیرونن، همه. کنهمی نابودم درون از خوره مثل داره وجودم توی شرم. میشه کنده جا از قلبم. افتهمی سرش
 ولی آورده؛ کم هم بدجور. آورده کم بارانا. بودم هالحظه این منتظر من! نه من اما شده؛ شوکه شکلی یه به کسی
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 خوب! گفتی شد خوب آره، آره، قاتلم؟ من. سوزهمی وجودم اما بارانا؛ زدی کاهدون به. درده از پر التهابه، از پر درونم
 اون! نابودیه خود درده، ششدهخم کمر و مهرانی خانم حیرت و بغض از پر نگاه. کردی سبک رو دوشم روی بار شد

 جا از و خارج ایشلحظه چند شوک از بابا. شد اجابت دعام زود چه ولی افتاد؛ اتفاق ترسیدممی ازش که ایلحظه
 داره درد. اندازهمی پردردی نگاه هاشچشم به. میشه نزدیک بارانا به و دارهبرمی هاشقدم با رو فاصله. میشه بلند

. داده دست از رو فروغش نگاهش. نمیاد باال و افتاده مهرانی، خانم روی شرم از سرش. بابام یشدهخم کمر دیدن
 ذهنم توی رو هاصحنه این صدبار روزی که هاستسال. آرومم من ولی صحنه؛ این داغ از بمیرم بشم، آب باید

 زجر یفواره که غمگین لحنی با بابا. بودم آماده من. مآماده من. زدم ورق خطبهخط رو شهمه. بودم کرده مرور
 :کنهمی زمزمه سکوتشه هاسال

 باخبر موضوع از کسی تا کردم رو تالشم یهمه. ندادم لو اما افتاده؛ اتفاقی چه دونستممی من. داشتم خبر من آره -
 قصد نبود، بالفطره قاتل. نداشت سنی بود، کشیده قد تازه و بود کوچیک خیلی من یبچه چون چرا؟ دونیدمی. نشه

 .نداشت قتلی هیچ انجام
 از خبر درونش التهاب و ریزهمی زمین به پیشونیش از عرق. ایستهمی مقابلش و میره مهرانی خانم صندلی طرفبه

 .داره کنه،می نرم پنجه و دست باهاش که بدی حال
. داد هلشون آنی تصمیم یه توی نفر دو اون جداکردن برای فقط من یبچه. نداشت گناهی مبچه چون نگفتم؛ -

 دره ته دو هر و بلغزه پاشون ممکنه بده هلشون اگه دونستنمی. کرده لیز رو قسمت اون گل بارون دونستنمی
 کی. شدمی قصاص نداشت توش گناهی هیچ که قتلی خاطربه باید شدمی دستگیر اگه مبچه. کنن سقوط

 نبود، قصاصش من درد! عمد؟ به نه دادیم، دست از رو دوتا اون سُرخوردن خاطربه بکنه ثابت شب اون تونستمی
 بدترین توی باید. بشه راحت که کردننمی قصاص رسیدنمی سالگیهیجده سن به که وقتی تا که بود این من درد

 چند درد نبود، قصاص خود درد. بشه اجرا حکم سالگیشهیجده روز صبح تا موندمی منتظر سال چند روحی شرایط
 فعل یه خاطربه باید که بود جوونیش و عمر هایلحظه درد. کردمی مرگ آرزوی بار هزار روزی باید که بود سالی

 من یبچه خدا به مهرانی خانم. بود من پسر شب هر هایرؤیا تلخ کابوس درد. شدمی قصاص قتل جرم به غیرعمد
 نیت به. گرفت احمقانه تصمیم یه شرایط تأثیرتحت ایلحظه برای فقط نبود، کارش توی عمدی. نیست قاتل

 .بود بد بودن ایستاده نفر دو اون که موقعیتی اما رفت؛ جلو جداکردنشون
 کنهمی خم سر. کشنهمی رو زندگیم محکم همیشه مرد غرور بغض، و میشه اشک از پر هاشچشم لرزه،می صداش
 روز این از من مثل شاید! ترسیدمی روز این از من مثل شاید هم بابا. زنهمی زانو زمین روی و مهرانی خانم جلوی

 گاهی من، طرفبه رو سرش گاهی حیرت با و لغزهمی مهرانی خانم ناباور صورت کنج اشک... حاال و داشت وحشت



 

 

375 

 

  باردمی باران نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی شقایق

 قدراین که رو هاییحرف کنهنمی باور اما میده؛ ادامه تکرار این به نتیجهبی و گردونهبرمی بارانا و بابا طرفبه
 .نکرده هضمش هنوز. میشه زده داره ناگهانی

 چقدر مادرش و پدر برای بچه دونیمی نه؟ مادری شما. بودم پدر یه چون مهرانی؛ خانم دادم نجاتش من آره -
 به بود؟ سخت چقدر نشستن دومی مرگ انتظار به طاقت بودیم، نشسته یکیشون عزای به وقتی دونیمی عزیزه؟

 روز هر و نشسته قصاصش زمان انتظار به دیگه یکی و دادم دست از رو مبچه یه ببینم بود آورزجر برام هم من خدا
 مبچه باید کی تا. نمیده رضایت حمید دونستممی. بودم دیده رو نوجوونم پسرک داغ بودم، کشیده درد من. میرهمی

 مبچه. دیدممی رو پرپرشدنش من. نبود که خدا به بود؟ سالم هم باز دادنش نجات بعد کردید فکر کشید؟می عذاب
 آب بود دلش توی که پنهونی راز از اما نبود؛ زندان توی. فهمیدمی رو بیداری معنی روز نه و داشت خواب شب نه

 .کنم بهتر رو روحیش شرایط تونستم پزشکروان چندتا کمک با. شدمی
 اطالعات که( پدر) میشه گفته شخصی توسط داره هاصحبت این باشید داشته توجه عزیز دوستان: نوشتپی* 

 حقوقی براساس رو مورد این بخوایم اگه اما. طبیعیه و داره وجود اون در خطا امکان پس. نداره حقوقی تخصصی
 با. سختیه کار باشه نداده انجام رو کار این عمدبه شخص اینکه اثبات اصوالً و داره وجود نظر اختالف کنیم، بررسی

 هم اعتقاد. بشه محسوب قتل شرایطی تحت تونهمی پس نداشته؛ وجود هم شاهدی هیچ لحظه اون اینکه به توجه
 که بشه ثابت واقعاً اگه اما و نباشه فرد کشتن باعث نوعاً مرتکب عمل که میشه محسوب غیرعمد قتل وقتی اینه بر

 تونهمی عمد قتل بنده شخص نظر به اینجا در که میشه محسوب عمدشبه قتل... و نبوده کار این توی قصدی
 براساس. نداشته رو ارتکابش قصد هرچند باشه؛ بینیپیش قابل تونهمی نوعاً فعل، مرتکب کارِ چون بشه؛ محسوب

 در هدفی و نیت و قصد چون عمده؛شبه قتل دارن اعتقاد هم عده یه اما اسالمی، مجازات قانون 290 یماده
 ...و نداشته وجود ارتکابش

. باشه نداشته قصاص و بشه محسوب عمدشبه تونهمی اسالمی مجازات قانون 291 یماده قانونی تعریف براساس
 .نیست جزئیات این من ینوشته مقصود مصداق اینجا که میشه تعیین شرایط و اوضاع به بسته درمجموع

 مهرانی خانم. زنهمی اشاره من به کرده گیر گلوش بغض بین و صداش توی که عمیقی درد با و میشه بلند جاش از
 زیر و بودم مرده هم من روز اون کاش! شدمی تموم جاهمین دنیا کاش. ریزهمی قلبم و زنهمی هق بلند صدای با

 !شدمی تموم جاهمون هم من برای زندگی کاش! موندمنمی امروز هاینگاه این بار
 من. نذاشته کج رو پاش هرگز حالتابه. سالمیه انسان مفیده، شجامعه برای االن مبچه! مهرانی خانم ببین -

 برای درست عزاداری فرصت حتی من کشیدی، رو بچه یه نبود درد اگه شما. بدید حق من به ولی آره؛ خواهمخود
 به بنا من. رفتمی بین از هم این شدممی خم من اگه. شدمی داغون داشت یکیاین نداشتم؛چون هم رو پسرم

 قصاص رو پسرم اگه بگو. کن قاضی رو کالهت و بگو شما ولی نکردم؛ فاش رو راز این و کردم سکوت پدربودنم
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 بخوابی؟ راحت خیال با تونستیمی شب بود؟ راحت وجدانت شد؟می آروم دلت رسید؟می بهت چی االن کردیمی
 شد؟می آروم روانت نداشت، کارش تو عمدی و بود داده هل فقط من یبچه اینکه یادآوری با بگو

 پایین ششقیقه کنار از عرق درشت هایدونه. کنهمی شرم مهرانی خانم پرخشم نگاه از و اندازهمی پایین رو سرش
 :میده ادامه وارزمزمه مهرانی؟ خانم جلوی و شکسته من خاطربه محکمم بابای. ریزهمی
 دلم. نشد بگم، نتونستم اما کشیدم؛ عذاب دیدمتون بار هر. کردم دق بار هزار روزی روز، اون از! مشرمنده خدا به -

 ...نتونستم خدا به. ببینم هم رو یکیاین پرپرشدن نذاشت
 خردشدن یعنی مزمن، مرگ یعنی ها؛نگاه زهر همهاین دیدن بابا، خردشدن ها،حرف این شنیدن. نمیارم طاقت
 گر بسته، یخ وجودم و زنهمی تند قلبم ها،نگاه این شرم از کنممی دق دارم. شرم یعنی درد، یعنی وجودم، یهمه

 و کیانمهر به نگاهی. ذارممی سرم طرف دو روی رو هامدست. زنممی زار دل ته از. سوزممی بیرون از و گرفتم
 هایچشم. پریده صورتش از رنگ و ستشوکه کیانمهر. کردن بغض زدگیبهت عین در. اندازممی فرهاد
 موفق». کنهمی گریه آروم کیاشا، مرگ از دارریشه دردی و ناباوری با و گردونهمی نفر چند ما بین رو آلودشبغض
 «.کشممی درد یادآوریش از همم هنوز من نشدم، محکم هم هنوز من! بارانا شدی
. بشه فریاد و بشکنه باید امون،بی درد این پنهونی، غم این لعنتی، بغض این زنه،می چنبره گلوم توی درد و بغض

 به لعنتیِ رگ. دوئهمی صورتم توی خون. کنممی مشت رو هامدست ارادهبی. ندارم باختن برای رازی دیگه که من
. کنهمی بودن زنده حصار از نمادی به تبدیل رو گلوم هایکناره و زنهمی بیرون رو خودش گلوم، ینشدهکشیده دار

 اضطراب، و استرس از پر هایلحظه تموم ناامیدی، روزهای این درد ته از فریادی. میشه هوار وجودم توی بغض
 : زنممی داد میشه، بلند هویتم، زهرآگین تلخی تموم

 یه یچهره ببین کن، نگاهم خوب رو، قاتلت برادر ببین کیانمهر. دیگه فهمیدین تونهمه. شدم راحت باالخره -
 متنفری ازم حاال کشتمشون، من کشتم، آدم من رو، من ببین ببین آره؟ ترسیمی هم تو پریده؟ چرا رنگت رو، قاتل
 نه؟
 طرفبه رو صورتم. کنهمی گیر گلوش سیبک توی و میشه بغض شگریه صورتم دیدن با. کنممی نگاه کیانمهر به
 :کشممی داد گردونم،برمی بابا
 گوشم، توی زنیدنمی چرا گید؟نمی چیزی بهم چرا بهرادم، و کیاشا مرگ عامل من رو؟ من ببینه کجاست کیاچهر -

 صورتتون روی من کنید پاک رو اشکاتون زود اگه کردید فکر کردید؟ بغض فقط چرا کشید؟نمی داد چرا
 بینمشون؟نمی
 .بینممی چشم به رو شکسته مادر یه لرزون هایشونه و گردونمبرمی رو سرم
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 از بذار کن مردونگی و بیا خوام،نمی بخشش من مهرانی خانم. برام بسه عذاب سال همهاین. شدم خسته خدا به -
 .بشم رها عذاب همهاین
 .میشم ترمتلهب. اندازهمی بهم پرحرفی نگاه پیداست شچهره توی که عمیقی درد و درموندگی با بابا
 فقط بذار میشی؟ مانعشون چرا. نپوشون رو من خطای قدراین خدا رو تو شکنی؟می رو غرورت من برای چرا بابا -

 و خوابممی عذاب با شب هر. آوردم کم خدا به. بشم راحت چندساله عذاب این از لحظه یه برای فقط بار، یه برای
. بینممی کابوس دارم همیشه. شب هر و روز هر کشم،می عذاب دارم ببین رو، من ببین بابا. میشم بیدار درد با صبح

 دیدن رو کیاشا صورت و واکردن چشم روز هر وقتی فهمیدمی چه هاشما. نمیره کنار نگاهم جلوی از کیاشا چشمای
 و روز هر. بابا داره درد هان؟ چی؟ یعنی زدنزنگ گوشت توی لحظه هر فریادشون صدای فهمیدمی چه چی؟ یعنی

 .میاد یادم رو شب اون اتفاقات سراسرِ بار یه میفته آینه به نگاهم که ایثانیه هر
 منم؟ هم این باعث خمیده، پیرزن قد. گردونمبرمی مهرانی خانم طرفبه رو روم

 همه دیگه االن ولی کنم؛ چه حقارتش و شرم با بشه مال بر رازم اگه ترسیدممی این از قبلنا مهرانی خانم -
 .نیست انصاف اونا مردن بار یه برابر در مردن همهاین کن، گوش بارانا حرف به. ریخته ترسم تنها. فهمیدن

 گریه جمع تأثیر تحت که کنممی نگاه آرزویی به. میشه بلند هاشناله صدای و زنهمی هقهق درد با مهرانی خانم
 وقتی حقیرم چه ست،حقیرانه چه بسوزه؟ برات هم نامادریت دل! احمقانه چه. کنهمی نگاهم سوزیدل با و کنهمی

 غرور مادرش، و بارانا هقهق صدای جز. گذرهمی سختیبه هاثانیه. ریزهمی من بدبختی برای هم آرزو هایاشک
 زندان درد از تازه که کیانمهری نگاه حیرت و بغض نشسته، مهرانی خانم پای جلوی زمین روی که بابام یشکسته
 خانم« .منم مصیبتا این تموم عامل که کنم کارچی خدا؟ کنم کارچی». نه ملیحه مرگ داغ از اما شده؛ خالص
 در کنار خانممریم. شده سنگین حد از بیش فضا. زبونشه ورد بهراد اسم و کنهمی هقهق. فکره توی مهرانی

 هقهق صدای حتی که کنهمی شرم شاید ترسه،می. کنهمی پاک چادرش یگوشه با رو اشک و نشسته آشپزخونه
 !کرده خفه رو هاشگریه

 صدای با کنه،می بیداد صداش توی درد میشه نزدیک من به و میشه بلند جا از. گیرهمی گر مهرانی خانم ناگهان
 : میگه بلندی

 کم برامون خدا خداوندی به ولی گرفت؛ ازم رو بهراد درسته بچه این. کنمنمی معرفی رو کیاراد بخشم،می من -
 هایهمسایه به رسید دستش وقت هر. داد انجام بده انجام مادرش برای پسر یه بود الزم که کاری هر. نذاشت

 که بود این جز خواستم؟می چی اوالد از من مگه. نکرد برادری کم هم تو برای بارانا. کرد کمک هم ما بضاعتبی
 باشن؟ داشته خیر دستِ و باشن مرد خواستممی اینکه جز باشن، راه به سر خواستممی
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 خیس صورتی منقطع، هاینفس با. گیرممی قرار مقابلش کنه،می بلندم زمین از زوربه و گیرهمی رو بازوم میاد، جلو
 :میگه قرمز و اشک از
 از رو چهارپایه خودم و برمتمی دار چوب تا. گذرمنمی ازت کشتی رو مبچه عمد از بفهمم اگه خدا خداوندی به -

 یه خاطربه فقط بخور قسم نبوده، عمد از بخور قسم بخور، قسم کیاراد االنهمین اینجا. کشممی بیرون پات زیر
 .بخور قسم افتاده، اتفاق دادن هل

 خیره برادرم هایچشم منه، صدای منتظر جمع میشم، ساکت. کنم،می گریه. زنهمی فریاد رو هاشحرف آخر قسمت
 :زنممی لب آروم. منه هایلب به
 . خورممی قسم باشه مهرانی، خانم خوردی قسم اما ترسم؛نمی اصالً بعد به االن از ترسم،نمی مرگ از من -

 :کنممی مرور بلند رو آورده هجوم مغزم به که خاطراتی وارزمزمه
 هر. کنیم تجربه جنگل دل تو رو انگیزیهیجان هایلحظه خواستیممی تاسه ما. باریدمی بارون نحس شب اون -

. بود کرده پر رو آسمون رعدوبرق. زدمی شدید بارون. باریدمی بارون. کردیم حرکت جنگل وسط طرفبه باهم سه
 که مرد» گفت« .برگردیم بهراد» گفتم« .بودیم خورده قسم باهم ما» گفت« .برگردیم کیاشا» گفتم ترسیدم،می من
 گفتم دوباره. بودیم شده خیس خیس. شد شروع رگبار رفتیم که جلوتر. تاریک و بود جنگل« .زنهنمی قسمش زیر

 تا کردیم عبور بود مونده باقی که باریکی یگوشه از. رسیدیم دره یه به رفتیم، جلوتر. خندیدن بهم برگردیم، هابچه
 ایلحظه برای اگه که دره و جنگل بین بود باریکی کوهستانی یجاده. برسیم بودیم داده قول که قسمتی به

 ...کیاشا. افتاد جونشون به ترس رفتیم که جلوتر. کردیممی سقوط دره ته به لغزیدمی پاهامون
 یادآوری. نداره رو وزنم تحمل توان دیگه بدنم. شینممی باال یطبقه به منتهی پله اولین روی. افتممی زمین روی
 غرورم جماعت این جلوی دارم چرا ...بلند صدای با ایدقیقه چند. کنهمی مدیوونه نگاهش حالت خدایا... برادرم اسم

 کنی خنک و بشکنی جماعتی جلوی که بزنه بیرون تـینه*سـ از جوری دردت و باشی مرد سخته کشنم؟می رو
 قصد به دادم هل اگه من. نکردم عمد به من اما کردم؛ بد نیستم، پررو من! نه. خوردنتن زمین منتظر که رو هاییدل

 جون دیگه هم هامچشم خسته، و لبریزم. داغونم فقط بگم؟ تونممی چی بگم؟ چی کنم؟ کارچی. بود جداکردن
 :میدم ادامه و ذارممی پیشونیم روی رو دستم. کردن زندگی نای ندارم، نا. نداره

 گیر ممکنه جلوتر. بهراد خطرناکه» گفت کیاشا. ترسوئید دوتا شما گفتمی بهراد. برگردیم گفت بهراد به کیاشا -
 و دررفت کوره از بهراد که« .برگردیم» گفت کیاشا« .گردمبرنمی» گفت بهراد« .برگردیم تونیمنمی دیگه بیفتیم،
 جداشون کردم سعی. شد دعواشون و شد عصبانی کیاشا که« .بزدلید ترسوی دوتا شما» گفت. داد هل رو کیاشا
 کرده وحشت. بودم ترسیده محیط از بود، سرد خیلی هوا. لرزیدممی. رسیدنمی زورم بود ترقوی ما از بهراد اما کنم؛
 جا. لغزید پاش زیر گل. سرخورد بهراد پای ولی بشه؛ تموم دعواشون بلکه دادم هلشون آنی تصمیم یه توی. بودم
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 خودم به تا. بود بیشتر قدرتش زد، چنگ رو کیاشا ییقه لحظه یه توی. ترسید. شد متمایل دره سمتبه بود، تنگ
 پرت بهراد افتاد، و خورد هم به تعادلش کیاشا لغزید، هردوشون پای زیر گل لحظه یه فقط ثانیه یه عرض در بیام
 .موندم زنده من ولی شد؛ پرت من یکیاشا شد،

 و ریز هایهقهق صدای جز. نمونده گفتن برای حرفی. ندارم دادن ادامه توان دیگه. میشه برقرار عمیقی سکوت
. بشم بلند جا از کنممی سعی و گیرممی نرده به رو دستم. نیست خوب حالم. رسهنمی گوش به صدایی زنونه

 مقابلم مهرانی خانم سرخ و گریون صورت. کنممی نگاه جلوم به شوکه. شینهمی صورتم به محکم ایکشیده
 : میگه بلند صدای با خودم مثل. بینممی
. کن جاودانه رو هردوشون یاد اما بخشیدمت؛. کن حراست دوشون هر نام از وارآرش محکم، و باش مرد -

 .کن زنده رو یادشون و باش مرد. کنهنمی عوض رو چیزی هم تو مردن اما سخته؛ سخته،. داره درد بخشیدنت
 و اندازهمی پایین رو سرش مرگ؟ الیق من برای بخشش؟! نمیشه باورم حیرون، و مات. کنممی نگاهش ثانیه چند

! نمیشه باورم. المصبم دل این وسط زنهمی چنگ میشه، چنگ هاشاشک. دوزهمی زمین به رو سرخش هایچشم
 مادرش یاشاره با اما میده؛ تکون رو سرش. میشه بلند جا از بهت با بارانا. نکرده باور کسی من، مثل هم هنوز

 ببخشه؟ رو من تونهمی که وسیعه چقدر کجاست؟ تا مادر این بودن رئوف. نیست من حق این نه». مونهمی ساکت
 داره وجدان عذاب هاستسال اما ست؛بخشنده مهرانی خانم اگه! برگرده نظرش باید! کنم تعریف رو چیزهمه باید
 «.کنممی عوض رو نظرش من. بلعهمی درون از رو وجودم خوره عین

. بدم نشونتون رو چیزهمه باید من آره آره، بدم؟ نشونتون رو چیزهمه خوایدمی بدونید؟ روز اون درمورد خوایدمی -
 .بیاید من با تونهمه. ببینید باید. کشیدم دوش به رو اتصویر اون تموم تلخ بار تنهایی بس از شدم خسته. ببینید باید
 با فقط پاشیدهگ هم از و درهم صورتی با هم کیانمهر حتی. خورننمی تکون جاشون از. فتممی راه در طرفبه

 راه چرا. حکم اعالم روز دیدم، ازش جا یه فقط رو سردرگمی و بهت همهاین حالتابه. کنهمی نگاهم تحیر
 قدرتم برابر در هم عمارت هایستون تمکم تا کشممی بلندی فریاد. اندازممی سرم روی رو صدام چرا؟ افتن؟نمی
 .بشن همراه من با همه و بیارن کم
 !بیفتید راه نمیاید؟ چرا -
 هم بقیه. میارم بیرون رو ماشین. میرم پارکینگ طرفبه. میشن خارج شدن گرفتارش که بهتی از همه من صدای با

 گلوم. کنهمی سنگینی مـینه*سـ روی غم. داره دم و ابریه هوا افته،می آسمون به نگاهم. میدن انجام رو کار همین
 اما میشن؛ هاماشین سوار سکوت توی همه. نداره زدن حرف توان کسهیچ. فروخورده بغض همهاین زور از گرفته

 همهاین بار زیر شدنم له این از بیشتر و باشه کنارم کسی لحظات این توی خوامنمی. کنممی قفل رو ماشین در من
 اسم به چیزی بمونه، باقی من از چیزی هنوز بذار. کنه جلوه پرقدرت من از ایذره هم هنوز بذار. ببینه رو دردها
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 نیرویی یه. کنهمی حرکت داره مجنازه فقط االن. شدم تموم و شکستم من نه میشم؟ له. میشم له دارم. غرور
. کشهمی خنجر قلبم به الستیک جیغ صدای. میدم فشار گاز روی رو پام. نداره تحمل طاقت دیگه که عجیب

 خانم و بابا. میشه روشن جاهمه ایلحظه برای. غرهمی آسمون ...اون طرفبه. رونممی لعنتی جنگل اون طرفبه
 آلود،گل هایچاله روی هاشونکفش برخورد صدای. کننمی حرکت سرمپشت آروم همه. ایستادن هم کنار مهرانی

 درد باید. بیان باید اونا ولی سخته؛ براشون اومدن اونجا تا دونممی. کننمی تداعی ذهنم توی رو شب اون خاطرات
 .ببینن رو من

. ندارم طاقت دیگه. شکنممی. گیرهمی نفسم. ریزهمی فرو دلم ته ناگهان. شینهمی مگونه روی بارون از ایقطره
 از دست وقتهیچ که تو به لعنت! بارون تو به لعنت». خورنمی سر هامگونه روی هاماشک. میشه منفجر داره قلبم
 تریندردناک و باریدی روز اون باری؟می چرا دیگه امروز! باریدی هم روز اون که تو به لعنت. داریبرنمی سرم

 تو که خوادمی هامشکسته این از چی بار این سرنوشت، این بباری؟ خوایمی هم امروز خورد، رقم زندگیم یصحنه
 وقتی بارون. زنهمی همیشه برابرِ صد نبضم. سنگینه دلم. کرده یخ وجودم خدا به! نریز بارون! بارون نبار فرستاده؟ رو

 عبور هاسنگالخ از بدبختی هزار با سرمپشت جمعیت« .میره فرو قلبم به برنده و تیز میشه، تیغ تقطره هر باریمی
 از اندازممی کوه پایین به نگاهی. گیرهمی رو وجودم یهمه ترس. رسیممی لعنتی و باریک یدره اون به. کننمی

 پاهای. کنهمی رمقبی رو روحم مهرانی خانم جگرسوز هقهق صدای. میشه سست پاهام دره این یدوباره دیدن
 :میدم ادامه واردیوونه و زنممی بودن ایستاده که قسمتی اون و دره به ایاشاره دست با. برممی جلو رو لرزونم

 بهم کدومشونهیچ ولی بریم؛ بیاید کنید، بس زدممی داد گرفت، رو کیاشا ییقه بهراد. بود جاهمین. کنید نگاه -
 هایلرزش سرما و ترس از. کردنمی دعوا همچنان اونا و بود اومده بد دلم به. لرزیدمی روحم. دادننمی اهمیتی

 زدم داد بار صد. کردننمی تموم رو دعوا اونا. بودم شده ارادهبی و سست گرگا یزوزه صدای از. بود شده بیشتر بدنم
 رفتم. کردم صداشون. پریدم جا از ترس از. بود لرزیده دلم و دست. شد بیشتر گرگا یزوزه. نشد اما کردم؛ التماس و

 ...طرفشون
 .ذارممی سرم روی رو دستم. افتممی هاصخره روی درد با
 ریخته روش کوه باالی از والیگل. بود خیس خیس. صخره همین روی بودن، وایستاده اینجا دقیقاً کنید نگاه -

 که رو دستم. بود سُر زمین. کردم حرکت طرفشونبه. کنم جداشون خواستم. نبود حالیم دونستم،نمی احمق منِ. بود
 .دادم هلشون فقط فقط،. کنم جداشون خواستممی. لغزید پام کردم، دراز
 .میشه کمتر التهابم. زنهمی حلقه دورم رو هاشدست محکم. میاد جلوتر بابا. کشممی فریاد. زنممی داد
 به رو تعادلشون صخره سُربودن و من سنگینی اما داشتن؛ فاصله ازش کمیه دره، نوک. ببینید رو قسمت همون -

 ...گل روی رفت پاش بود، لیز بهراد پای زیر گل. رفتن عقب ریخت، هم
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 دورگه صدایی و درد با. زنهمی زجه بارانا. کنممی مکث. رسهمی خودش اوج به مهرانی خانم یگریه و جیغ صدای
 :زنممی فریاد

 کشیده دره طرفبه دو هر. بود سست هم اون پای زیر. زد چنگ کیاشا لباس به افتادن موقع. خورد لیز پاش -
 .بود زده زل بهم. آخر یلحظه همون خورد، گره نگاهم توی ایلحظه برای چشماش. بود زدهبهت کیاشا. شدن
 .میشه گشاد هامچشم

 لباسش گوشه. بردم طرفشبه رو دستم. کردمی بیداد نگاهش توی حیرت و سردرگمی ناباروری، امیدی،نا ترس، -
 دره طرفبه هم من اینکه از قبل رو دستش. دادم دست از رو تعادلم. بود چسبیده پاهاش به بهراد دست. گرفتم رو

 بمونم؟ زنده گذاشتی چرا! کیاشا تو به لعنت! زندگی این به لعنت. داد نجاتم آخر یلحظه توی. کرد رها بشم کشیده
 تاوان خواستیمی بمیرم؟ موقع همون نذاشتی چرا. مردم نو از بار هر من. بود مردن بار هزار روزی که موندنی زنده

 بگیری؟ رو بودنم احمق
 به کیانمهر هایدست! بودن احمق تاوان. زنهمی زنگ گوشم توی بار چند و میشه اکو دره روی فریادم صدای
 برای مانعی هم اون و دارهبرمی تردید از دست فرهاد. میرم دره طرفبه. کشممی داد. میان بابا بازوهای کمک

 .میشه آرزوهام به رسیدن
 ...ولی بود؛ نمرده اول همون. بود زنده کیاشا. بودتشون کشونده اینجا به خون بوی. میومد گرگ صدای شب اون -

 تکرار رمق آخرین با و بریدهبریده. زنممی چنگ مـینه*سـ به. کشهمی تیر قلبم. گیرهمی یادآوریش از نفسم
 :کنممی
 .خوردنش گرگا -

 چنبره قلبم روی درد از سیالبی. غلطهمی هامگونه روی هاماشک. زنممی قهقهه و خندممی. خندممی واردیوانه
 بارانا. داره درد بودنمزنده کیاشا. داره درد شدنتکشزجر. داره درد. زنممی نعره کشم،می فریاد زنم،می داد. زنهمی
. کنهمی کم رو فاصله. میشم خیره هاشقدم به ترس با ایلحظه. میاره دست به رو تعادلش سختیبه. میاد جلو

 .نشونهمی صورتم روی محکمی یکشیده ناگهان و میاره باال رو دستش. ایستهمی مقابلم درست
 گیره؟می رو قلبش بار یه مدت چند هر پدرت بینینمی افتاده؟ روزی چه به مادرم بینینمی. کن بس. کن بس -

 آفت شدی کنی؟ پیدا سیرمونی تا بگیری خوایمی رو نفر چند جون بینی؟نمی رو آدما این یپریده رنگِ و کوری
 کردی؟می راحت رو همه و مردیمی شدمی چی! بمیر ساکت. بمیر ساکت. بقیه جون
 از رو حرکت توان. میشم الل کالمش توی حرص و صالبت از ارادهبی. کشهمی فریاد حرص با رو آخرش یجمله
 .میدم دست
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 روت ریزممی نفت بشه، چیزیش مادرم خدا خداوندی به. برگردون اینجا از سالم رو ما فقط بازیاکولی این جایبه -
 .زنممی آتیشت خودم
 .زنهمی پهلوم و پا به محکمی لگد و کشهمی جیغ

 !عوضی -
 قدراین باشه؟ کوه قدراین تونهمی چطور. متفاوت پرقدرت بارانای این از کنممی حیرت. پیچهمی تنم توی درد

 .باغیرت و باصالبت
 زیر. میرم جلو. کنهمی تزریق وجودم به عجیبی قدرت و تازه جون مصممش نگاه. کنممی بلند رو دردمندم تن

 زیر. رسونیممی منزلش به رو مهرانی خانم. ذاریممی برگشت یجاده به قدم و گیرممی رو مهرانی خانم بازوی
 این اگه. کنیممی همراهیش بارانا و من فقط و ایستنمی در دم بقیه. کشونممی اتاقش طرفبه و گیرممی رو بازوش

 یا انداختممی دره ته رو خودم اومد؟می سرم به چی االن من نبود دختر این اگه نبود، بارانا محکم و پرقدرت نگاه
 بارانا. کنیممی دراز جاش سر رو مهرانی خانم گشت؟برمی خونه به عزیزم سه هایدست با دوباره سستم بدن

 .میشه ظاهر در جلوی پزشکیش وسایل با کیاچهر. کنهمی مهیا مهرانی خانم برای قندیآب لیوان سرعتبه
 .کنم شمعاینه بار یه من بذارید -

 بیرون اتاق از دو هر. کنهنمی هم نگاهم حتی. نکرد بلند رو سرش کرد؟ باخبرش کی کنه؟می کارچی اینجا کیاچهر
 مچهره به نگاهش ناگهان که میده تکون رو سرش کالفه. میشه ثابت اتاق یبسته در به بارانا نگران نگاه. ریممی
 شدت با. گیرهمی رو کتم آستین. منه هایتابیبی جنس از. خودمه درد عین. کنهمی بیداد نگاهش توی درد. افتهمی
 هامچشم یکاسه طرفبه و زنهمی موج نگاهش از غضب و خشم. بندهمی رو در. کشونهمی اتاقش طرفبه رو من

 خیره و ایستهمی مقابلم. میشه درپیپی و عمیق هاشنفس. لرزممی شجاعت و نفرت همهاین از. میشه ریخته
 .کنهمی سست رو وجودم بند بند نگاهش قرمز هایرگه. کنهمی نگاهم

 هایهزینه تموم از. بشی نابود اینکه برای کردم کاری هر. کنم تخفه دستام دوتا با خودم خواستمی دلم همیشه -
 این وارد رو شماریبی آدمای کشیدم، نقشه برات زیادی روزای. ببرم بین از رو تو و کنم جور پول تا زدم زندگیم

 از. کشیمی درد که ببینم. ببینم رو دراومدنت زانو به. ببینم رو ذلتت که... چیز یه برای فقط همه و همه کردم؛ بازی
 همیشه ولی دادیم؛ هم دست به دست همه حسابداری، توی پسره اون از معروفیتون، خانم از خواستم، کمک فرهاد
 و کردیمی علم قد جلومون برسیم نتیجه به تونستیممی که جایی از درست. بودی باهوش و تیز لعنتی توی
 !منه؟ یدخترخاله معروفی خانم دونستیمی راستی. دادیمی باد به رو هاموننقشه
 . میده هلم سرمپشت دیوار سمتبه محکم و میده فشار حرص با رو بازوم
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 آدمی. عقده و پرحرص آدم یه بشم و بگیرم فاصله مهربونم ذات و آروم خود از شدی باعث تو! کیاراد تو به لعنت -
 ماجرا دونیمی. شدنت زجرکش معمولی، مرگ نه. توئه مرگ دیدن هم اون داره، زندگیش توی هدف یه فقط که
 فهمیدم؟ کجا از رو
 :میده ادامه منتظرم حیرون نگاه دیدن با
 داشتی ترس با تو که رسهمی وقتی اما دنبالتون؛ میاد و میشه عوض تصمیمش مدتی بعد هم فرهاد شب اون -

 ...خونه رسیدی وقتی اما کردی؛ تعریف براش رو چیزهمه و شدی متوجهش. میاد سرتپشت. دوییدیمی
 :گیرممی رو حرفش یدنباله. بدونه رو واقعیت باید بارانا. کنمنمی سکوت اما زده؛ چنبره گلوم توی بغض

 دره توی دوتا اون بگیم فقط گفتم. نگه چیزی گفتم فرهاد به. بابا خشم از نگرانی، از وحشت، از بودم؛ ترسیده -
 چرا من راستی دونه؟می رو چیزهمه گفت چطور دونم،نمی اما ...اما نداشت؛ خبر چیزی از زمان اون بابا. افتادن
 چطور؟ اما دونسته؛می رو چیزهمه گفت مامانت به امشب بابا نکردم؟ فکر قضیه این به زودتر

 . کشهمی پیشونیش روی رو دستش و زنهمی بلندی پوزخند
 بعدش بود که هرچی ولی ...دونممی چه. رفتارت از حالت، از. بود کرده شک بابات دونی؟نمی یا واقعاً احمقی -

 و بدبخت فرهاد دهن هم همین خاطر به. کردی کارچی تو فهمید زمان همون از بابات. گیرهمی حرف به رو فرهاد
 ...اما نبره بویی کسی تا بست پول با رو زمان اون پولبی

 .شده دورگه صداش و عصبیه. ترسونهمی رو من شانداختهگل هایگونه. ریزهمی هاشگونه روی هاشاشک
 پول. کردم قبول رو پیشنهادش بودم پول محتاج چون گفتمی هم فرهاد. بگه کسی به نداره حق گفت فرهاد به -
 تعریف بابام برای رو چیزهمه و اومد. نگه نتونست و گرفت درد وجدانش آخرش اما نزد؛ حرف هامدت تا و گرفت رو

 مامانم امشب ولی نه؛ نذاشت زنده رو بابام بابات. افتاد اتفاق اون بعدش ولی بابات؛ سراغ اومد شباون بابام. کرد
 به آسیبی. کیاراد نیستی آدم اصالً که هم تو. نیست داراییم تنها این از عزیزتر برام هرگز تو، از انتقام. داد قسمم
 .اتاق همین وسط کنم،می چالت جاهمین برسه مادرم
 سکوت این صدای تنها نامنظمم هاینفس و کشهمی تیر شجمله هر با قلبم. مونده باز حیرت و بهت از دهنم
 بارانا «خونواده؟ این با کردیم چه پدرم و من دختر؟ این با کردم چه من منه؟ جلوی که کیه بارانا این». میشه

 شدخترونه نگاه ته بغض. نشده کم درونش التهاب از ایذره. زنهمی نفسنفس خشم از هنوز. میره پنجره طرفبه
. زنهمی گوشم به رو کشیده اولین. رسهمی من به بلند هاییگام با. میشه خودبی خود از یکباره به. کنهمی سنگینی

 به هاشدست با. گیرهنمی آروم اما سوزه؛می خشمش آتش از هامگونه. کنهمی تکرار دستش پشت با رو دومی
 . زنهمی مشت مـینه*سـ
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 انتقام داشتم االن تا من. نداشتی گناهی که تو میگم؟ دارم چی منً اصال. باشی زنده االن نباید تو! بمیری باید تو -
 دادی هلشون چرا پس وایستادن؛ دره کنار اونا دونستیمی تو آره؟. بودی گناهکار تو نه! گرفتممی رو گناهیتبی

 ؟«باریدمی شب آن در که بارانی به قسم» نوشتم برات هانامه یهمه توی چرا دونیمی قاتل؟
 :میده ادامه حرص با و زنهمی لبخند واردیوونه. مونهنمی جوابم منتظر

 نشون عصبی واکنش هامدت تا بهشون نسبت و ترسیدی شدتبه بارونی روزای و بارون از گفتمی فرهاد چون -
 ...اما بشناسی رو قاتلت خواستم فقط. نبودم خنگ. کردم بینمون رمز رو اون. بکشی زجر خواستممی. دادیمی

 از هاشدست. میشه تاببی و لبریز دادم بهش که دردی از. میشه تبدیل گریه و بغض به خشمش ناگهان
 خشک کنارم حرکتبی هامدست. میشه گرد هامچشم. ذارهمی مـینه*سـ روی رو سرش ناگهان. افتهمی مـینه*سـ

 این من کنه؟می گریه و گذاشته مـینه*سـ روی رو سرش چی برای. زنهمی چنگ دلم به ایدوباره درد. میشه
 انجام تونننمی مقابلت در که کاری و کنیمی وارد بهشون که دردی شدت از هاآدم گاهی آره،. شناسممی رو حالت
. دردها تموم باعث من هاش،درد منبع منِ آورده، پناه من خود به بارانا. درد خود به میارن؛ پناه خودت به دوباره بدن،

 .ذارممی شریخته بهم روسری روی. میارم باال رو دستم ارادهبی
 دارم هاستسال. بیفته اتفاقات این خواستمنمی من. بارانا سوخته وجودم. دارم درد. کن حاللم. بارانا ببخش رو من -

 که داغی دونیمی چه تو بارانا؟ چیه درد دونیمی چه تو. شدم زنده و مردم بار هزار روزی که خدا به. کشممی زجر
 خدا به. رو پدرم ببخش. نکردم کاری عمد به من. رو من ببخش تره؟سهمگین تو داغ از چقدر منه یـینه*سـ توی
 . کنممی کاری هر حرف این اثبات برای. خورممی قسم بخوای هرکی جون به. نکرده کاری بابام

. گیرهمی فاصله ازم. بندممی رو هامچشم. میارم پایین رو سرم. کنهمی خیس رو سفیدم یمردونه پیراهن هاشاشک
 کردم چه من بود، نشده نزدیک مردی به وقتهیچ من بارانای». نبینم رو نگاهش توی شرم تا بستم رو هامچشم

 «کرد؟ انتخاب رو هاشدرد منبع من پناهی،بی از که
 کشتی؟ رو کارگر اون چی برای بارانا، -
 چی؟ -

 . کنممی حسش و زنهمی تندتند نبضش پریده، رنگش
 پلیس خود ممکنه هرآن. نشده بسته هنوز پرونده. بگیریم دست تو رو کار بتونیم جاهمین بذار. بگو رو راستش -

 از حتی کردی، انتخاب رو کثیفی خیلی روش من نابودی برای. کرد کاریش نمیشه دیگه وقتاون و بفهمه
 .بدتر هم ما کاریپنهون

 رو سرش و دوزهمی نگاهم به رو ششدهدرشت هایچشم خنده،می ارادهبی و میره عقب کنه،می نگاهم ناباورانه
 .میده تکون
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 بگیره؟ رو قاتل پلیس نذاری خوایمی کنی؟ حقنا رو حق خوایمی هم االن تو ...تو -
 .نبود این منظورم من! کردمی فکر طوریاین نباید. کرده برداشت بد
 .گیرممی گردن به من باشه، تو کار اگه اما نه؛ -
 .گردونهمی هامچشم توی تردید با رو نگاهش داره،برمی سمتمبه قدم یه
 گیری؟می گردن تو -

 نداشته چیزی من برای حداقل زندگی این نشده، عوض من برایی چیزی و گناهکارم من. نیست دلم توی تردیدی
 .باشم دنیاش اسیر که
 .نکن شک آره -

 .زنهمی گره هم توی استرس با رو هاشدست. میده تکون تعجب با رو سرش
 .منه کار پس خب،خیله -
. نیست درست وسط این چیزی یه. برممی فرو شلوارم جیب توی رو هامدست و کنممی نگاهش گنگ تعجبی با

 گرفته؟ رو ـناه گـبی یه جون ما از انتقام خاطربه بارانا واقعاً یعنی
 بوده؟ چی تانگیزه باشه؟ تو کار باید چرا -
 تو مثل تونمنمی من! لعنتی باشم بد تونمنمی من اما اما متنفرم؛ ازت هم هنوز میاد، بدم تو از هم هنوز من -

 دادگاه به رو خودت داری شرف هم هنوز اگه میگی، راست اگه پس خاصیتی؛بی تو. باشم رذل باشم، فطرتپست
 .کن معرفی
 .ریزهمی فرو هاشگونه روی بارون مثل هاشاشک و شده منقطع نفس لرزه،می پاش و دست

 به. دیدمی بهراد جای حالتابه رو تو چون بزرگه؛ دلش چون بخشیدتت؛ مامانم کردی، کارچی بگو همه به برو -
 مگه نمیشه صاف تو با دلم. نیست حالیم اینا من نه، من اما دریاست؛ دلش. ببینه مرده هم رو تو نداره رو توانش خدا

 .نکرده کاریدست رو بابام ماشین ترمز شب اون بابات بگه عدالت بودی، ـناه گـبی تو بگه عدالت که روزی
 ذهنش به کجا از چرندیات این گفته؟ بهش رو چیزها این کی». میشم دیوونه دارم. کشممی موهام بین دستی

 .گرفته گر وجودم میره، باال ارادهبی صدام «رسیده؟
 تا میگم همه به و دادگاه میرم. کنممی بگی تو که کاری هر اصالً. قبوله چشم بگو، من به خوایمی هرچی ببین -

 ...اما ...اما بگیره تصمیم برامون عدالت همون
 .گرفتم گر میشم، خفه دارم کنم،می باز رو پراهنم باالی یدکمه
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 بابای خدا خداوندی به. نیست من بابای تقصیر اومده بابات سر بالیی چه شب اون اینکه. نیست مقصر بابام اما -
 کارش برای که دلیلی هر و بوده هرکی بربیاد، ازش محاله کار این. ببینه رو آدم یه گفتن آخ حتی نداره رو دلش من

 ها؟ بده، جلوه گناهکار رو من بابای نبوده این قصدش معلوم کجا از اصالً. نبوده من بابای داشته
 :کشهمی جیغ و کوبهمی مـینه*سـ تخت قدرت با رو دستش دو کنه،می تند پا طرفمبه عصبی

 اینکه از بعد که بود تو بابای اون. نداشت دشمن من بابای. قاتلی دروغگوی یه تو. میگی دروغ. شو خفه شو خفه -
 رو ماجرا جوری که بود تو بابای اون. کرد کاریدست رو ماشینش ترمز جونت ترس از قاتلی، تو دونهمی بابام فهمید
 .بوده سکته یه فقط کنن فکر همه که کرد تموم
 عصبانیت شدت از دستم« .نیست قاتل من بابای! نداری رو بابام به زدنتهمت حق». کنم کنترل رو خودم تونمنمی

 و سابممی هم به رو هامدندون دارم، کردنش کنترل توی سعی که صدایی با. شده چفت هم روی فکم شده، مشت
 :غرممی
 کاره، توی تریقوی دستای خدا به. میدن بازیمون دارن دروغه، اینا لعنتی دِ. دروغه شهمه بارانا، دروغه شهمه -

. بگیره انتقام خواسته طوریاین و داشته مشکل هردومون پدرای با که بوده یکی شاید. نیست اتفاقی کدومهیچ اینا
 نمیندازی؟ کار به رو مغزت چرا کنی؟نمی فکر درست چرا

 زل هامچشم به قاطعانه و کنهمی پاک دست با رو اشکش از خیس صورت چسبه،می دیوار به و میره عقبعقب
 .زنهمی
 که کن ثابت. کاره توی ایپرده پشت دستای خودت قول به و میگی راست که کن ثابت. کن ثابت باشه باشه، -

 ...که کن ثابت مونی،می حرفت پای
 .نیست گفتن به نیازی فهمم،می رو حرفش

 قضایی مراجع به رو خودم بعدش میدم شرف قول. کن صبر روز اون تا اما نیست؛ قاتل بابام که کنممی ثابت -
 ... و بهراد مرگ مورد د قضاوت و کنم معرفی
 اون یادآوری هنوز. شکنهمی لرزه،می درونم توی چیزی اما محکمم؛. میدم تکون درد با رو سرم و کنممی مکث
 .عذابه خود درده، برام روزها

 هایدست تا باش منتظر و بایست حرفت پای زنونه. میدم قول بهت مردونه امروز و مَردم. سپارممی دادگاه به -
 .کنم رو رو، پرده پشت

 حتی کنه،می اعتماد بهم گمونم. خونممی سؤالیش نگاه توی هم با رو تردید و اطمینان هایرگه. شده بهتر حالش
 .امتحان برای شده

 .بایست حرفت پای مردونه میدم، قول زنونه باشه -
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*** 
 نگین؟ -
 !مظلوم مرد جانم -

 من یحواله رو تیکه این هی حاال من، مظلوم پسرک میگه بهم بابا فهمید که صبح از مظلوم؟ شدم من باز جان؟
 .گیرممی نظر زیر رو رخشنیم چشم، یگوشه از و پاشممی نگاهش به نمایشی اخمی. کنهمی بیچاره

 !نگین بانو باشه ماهت آخر حقوق به حواست -
 :میده جواب و کنهمی تیز برام رو هاشچشم. پاشهمی نگاهم به عمیقی لبخند گرده،برمی طرفمبه پروابی
 !ندی تونیمی -
 .کنممی محکم فرمون دور رو دستم. ریاستبی و پروابی عجیب دختر این خندم،می بلند و خورممی جا
 نبوده؟ بارانا یدارودسته کار محمد قتل مطمئنی نگین -

 :میده جواب و گردونهبرمی طرفمبه رو سرش. کنهمی جابهجا صورتش روی رو عینکش میشه، جدّی
 ترترسو. مطمئنم نبود، توانش در هم اون از بیشتر. بود هانقشه کاریدست کارش فقط که معروفی دونم،می بعید -
 که مراقبایی داشت اگه که نداشت رو کسی معروفی و سامان همین جز هم بارانا. میره وا کنی پخ. حرفاست این از

 .فهمیدنمی گذاشتیم براش
 .گردونمبرمی طرفشبه رو سرم

 ...مثل مونده دور چشممون از که باشه وسط این باید دیگه نفر یه پای پس -
 .ماست پازل یگمشده یتیکه که آدمیه همون این و دقیقاً -
 .کنهمی جذب خودش به رو گرما آفتاب، توی سیاهم کت. میدم تکیه ماشین یشیشه کنار دستم یه
 جدی رو هانشونه بیشتر اول از کاش. ببره بین از رو بنیادمون خواسته هست که کی هر ماجرا این پشت -

 و مرام نام به چیزی قاموسشون تو هستن که هرکسی اینا! کشیدنمی آدم دو مرگ به کار وقتاون شاید! گرفتیممی
 ...تا کشتن رو نفر دو. حرفان این از ترپلید نیست، انسانیت

 :میده جواب سریع و پرهمی حرفم بین
  چرا؟ و کنن منهدمتون کل به تا -

 درنمیارم، سر هارنگ این از که من البته. تنشه رنگیخوش سوسنی مانتوی امروز. گردونهبرمی طرفمبه رو سرش
 !گفت بهم خودش

 .برنمی پیش رو کاراشون دارن ظریف و آروم خیلی. چیه هدفشون و چرا دونمنمی واقعاً. دونمنمی -
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 صحبتش طرف یچهره به زدن حرف وقت داره عادت. کنهمی نگاهم و اندازهمی ششونه روی رو سفیدش شال
 .کنه نگاه

 مدت این تماوم شاید و بودن باخبر بارانا کارای از اونا کنممی احساس کردم مدت این که بررسیایی با دونیمی -
 .رسونهمی کجا به رو کار بارانا ببینن تا کردن صبر

 ترس دلیل گفت خودش بار آخرین! بوده بارانا کار انگار که بدن جلوه جوری یه رو کار خواستنمی هم شاید یا -
 داره بدتری مراتب به و مشکوک اتفاقات فهمیده وقتی از. نبوده ما العملعکس فقط عجیبش واکنش اون و ناگهانی

 مشورت باهم گردنشون بیفته هم قتال این اینکه ترس از و شده سست پاهاش معروف قول به میفته شرکت توی
 .کشیدن کنار و کردن
 و شده طالیی آفتاب نور زیر حالتشخوش خرمایی موهای. گیرهمی نظر زیر رو رخمنیم و خندهمی ایلحظه برای
 .داده گونشگندم صورت به زیبایی یجلوه

 .کنن مقابله باهات مستقیم کردن سعی و ترسیدن -
 .پیچممی و زنممی راهنما چهارراه سر
 .نگین بود کاری شونضربه ولی انداختن؛ راه رو نمایش اون هم همین برای آره، -
 رو بند طوریاون آخرش و کردن تالش همهاون خداییش. سبکی دیگه االن حداقل. شد بهتر خیلی که تو برای -

 زمان حتی بینممی رفتارت توی االن که رو آرامشی درکل ولی خندیدم؛ کلی حقیقتش. بود جالب خیلی دادن آب
 .بودم ندیده نداشتیم ایدغدغه که هم دانشجوییمون

 ...که بود پیش وقت چند همین. گذشت زود چه! خیربه یادش. خندممی بلند
 .دیدمت کالس سر که روزی اولین نگین؟ یادته -

 .پاشهمی نگاهم به ایغرهچشم و کنهمی کج رو صورتش که خندممی همچنان
 !همین بودم، گرفته استرس کمیه فقط. بود طبیعی هم خیلی -

 و خندهمی مقیافه دیدن با. اندازممی باال براش ابرویی چشم یگوشه از و کنممی قفل فرمون دور رو هامدست
 .اندازهمی پایین رو سرش

 چرا نشستم، کالستون سر اومدم اشتباهی نبودم بلد رو کالسم اولی روز بگو. بودی گرفته استرس فقط! خانم بله -
 استرس؟

 .خندیدممی میفتاد یادم شهمه هم برداشتم کالس استاد این با که هابعد وای -
 .باشه سنمهم باید هم نگین. رسیدیم سال سی به و گذشت عمرمون زود چه
 سالته؟ چند تو نگین -



 

 

389 

 

  باردمی باران نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی شقایق

 چطور؟ ،۲۹ -
 .میدم تکیه ماشین یشیشه به رو دستم

 !باشیم سنهم کردممی فکر -
 شده؟ سالت چند تو مگه -

 .میشم خیره جلو به و پاشممی مشتاقش نگاه به لبخندی
 .گذشت کی و بود تولدم کی نبود یادش کسی امسال خب ولی ؛۳۱ -
 بودیم؟ ترمیهم چطور پس عه -

 .کشممی دنده روی هدفبی رو دستم دونه؟نمی واقعاً یعنی
 .بودم مونده کنکور پشت سال یه من دانشگاه، اومدی زودتر سال یه شما چون -
 !تنبل چه -
. شده صاف کمرم کرد حاللم مهرانی خانم وقتی از. گردونهبرمی رو روش و خندهمی. خورممی جا صراحتش از

 ...نگین بودن حاال و کرده پیدا آرامش وجودم. میاد باال ترراحت هامنفس
 آرومم؟ تو با چرا -

 .اندازهمی پایین رو سرش و میره فرو فکر به گردونه،برمی رو سرش ناگهانیم سؤال
 .ندیدی رو من وقتهیچ تو چون -

 نگین وقتهیچ من. نبود مهم وجودم براش ایذره که آدمی غرق بودم، غرق من. میگه راست. داره منظور کالمش
 به. تمومه من برای رفته آدمِ اما. رفت چرا ماندانا نفهمیدم هم هنوز اما چرا؛ دونمنمی. ببینم که نتونستم. ندیدم رو

 شخونه جلوی رو ماشین. نیستم زندگیم توی کسیهیچ پذیرش یآماده االن من. شنیدم چی نمیارم خودم روی
 در طرفبه. میره پیش خوب خیلی کار بدونه، چیزی مرد این باشم زده حدس که طوریهمون اگه. کنممی پارک
 حدسم اینکه جز گفت نمیشه چیزی که خورهمی جا و ترسهمی جوری دیدنم از. درمیارم صدا به رو زنگ. میرم

 یه با. کنهمی نگاهم حیرون و ترسیده هنوز مردک. نشه پیاده ماشین از عنوانهیچبه گفتم نگین به. بوده درست
 هایشعله گیره،می رو وجودم کل نفرت دیدنش با. میره عقبعقب و لرزهمی. کنممی باز محکم رو در پا ـل*بغـ

 سر بود نزدیک. بوده ما روزهای این هایبدبختی تمام باعث قاتل حیوون. کشهمی زبونه وجودم توی آتیش
 کنترلم. بخشکه ریشه از بشه، نابود ریشه از باید کیه هر. بوده کی کار و چرا بفهمم باید اما بره؛ دار باالی کیانمهرم

 حرکت طرفشبه. میشه مشت دستم. کنممی نابود رو تونهمه خدا به.زنهمی نامنظم هامنفس رفته، دستم از
 سوزهمی وجودم لبریز، خشم از و طاقتمبی. زنهمی تکیه دیوار به. میاره کم راه. میره عقبعقب و ترسهمی. کنممی

 از خون. میارم فرود صورتش توی شدت با. میره باال مشتم به. بسته من یخونواده نابودی کمر که آدمی اون از
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 پاش یحواله محکمی لگد. شینهمی زمین روی و افتهمی نفس از. زنممی شکمش به لگد با. زنهمی فواره دماغش
 بین از رو انسانی داشتن اگه که نداشتن انسانیت و شرف از بویی نبردن، مردونگی از بویی جماعت این. کنممی

. کنممی بلندش زمین از و گیرممی رو شیقه. زیادیه نمیاد، نماهاانسان هایعلمک این کار به رحم بردن،نمی
 که اینه ترسش همهاین دلیل درصد۱۰۰ ترسیده، دونممی میشه، خیره صورتم روی شکردهوحشت هایچشم

 .کرده من حق در خیانتی چه دونهمی و درسته حدسم
 .مردک بگو رو راستش -

 .لرزهمی ترس از هاشچشم. زنهمی بلندبلند و نامنظم هاشنفس. کنهمی تقال هامدست زیر
 .آقا دونمنمی هیچی من خدا به -

 حرف خوادنمی هنوزم اما کرده؛ پاره رو لبش یگوشه مشتم و پریده رنگش. زنممی شترسیده نگاه به پوزخندی
 تو با اینکه بعد اصغر. بردی خودت با رو اصغر روز اون تو دونممی من. نگشته اعتراف برای زبونش هم هنوز بزنه،
 .برنگشت دیگه رفت

 .آقا دونمنمی خدا به -
 کسی تو جز. بوده چی ماجرا دونیمی خوب تو. بگو رو راستش. نگو دروغ قدراین کن بس! شو خفه دونی؟نمی که -

 .باشه نزدیک اصغر به قدراین که نبود
 کناری و لرزهمی ترس از. کوبممی دیوار به محکم و دارمبرمی رو کنارش صندلی. نمیده بروز اما ترسه؛می
 .برسه آسیبی خودش به خوامنمی. ایستهمی
 .کنممی خرد سرت روی رو صندلی این دفعهاین وگرنه بزن حرف! لعنتی بزن حرف -
 آقا؟ بگم چی من... من -
 . ذارهنمی باقی شجاعت برای جایی خشمگینم و قرمز صورت این داره، حق. افتاده پتهتته به
! بفهمه پلیس اینکه حال به وای ولی کنم؛ کمکت بتونم شاید کنی اعتراف جاهمین اگه. تویی قاتل دونممی من -

 .مونهنمی باقی برگشتت برای جایی دیگه
 من یچهارشونه هیکل مقابل در ریزش یجثه پره،می سرش از برق کنم،می صورتش یحواله محکمی مشت
 .نیست هیچی

 ...دونمنمی... دونمنمی -
 به. کنهمی نگاهم ترس با. دارمبرمی عقب به قدم چند گیرم،می فاصله ازش آروم. نمیده جواب راه این نه

 بدونه خوب که میشه پیروز کسی همیشه وسط این. هاستگرمعامله و کنندهمعامله جای دنیا. میشم خیره هاشچشم
 .بکوبه کجا و کی رو میخش
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 و بگو بهم داد رو اصغر قتل دستور که فردی اون اسم تو. بکنیم باهم معامله یه بیا. بدم بهت خواممی فرصت یه -
 ...هم من
 این. لرزهمی هاشمردمک ترس از. زنممی زل پریشونش صورت به و ایستممی مقابلش. دارمبرمی ایدیگه قدم

 .نیست توصیف به نیازی. شناسنمی رو من خوب کردن، کار من با قبالً همه جماعت
 رو پلیس پای االن اگه که دونیمی. برسه خدمتت به عدالت خود بذارم و نگم چیزی کسی به تونممی هم من -

 بزن، حرف پس. بشه آویزون دار باالی سرت و بشی نابود کلبه تا کردم جمع مدرک علیهت قدریاون بکشم وسط
 . بیفته گیرم اصلی مجرم تا بزن حرف

 کندی به دقایق. بلرزه مقابلت طرف تن شهامتت، و سکوت از تا کرد صبر باید مواقع جوراین. کنممی سکوت
 . کنممی نگاهش و تیز رو هامچشم گذره،می
 .بود دستشون تو مخونواده جون کردن، مجبورم آقا خدا به کشن،می رو من اونا بگم اگه -

 اصلی آدم اون اما کنن؛ نابود رو چیزهمه دارن سعی که هاییآدم. کردمهمی فکر که جوریهمون اوضاع پس
 .ارزشهبی و کم چیزی براش انسان جون و بارزشه مصداق رحمیبی حد این تا که کجاست

 زیرورو رو دنیات و کرد اعتماد بهش بشه که کنی پیدا تونینمی رو کسی من از ترقرص. بزنی حرف نفعته به -
 ...برسه بهت کسی دست اینکه از قبل. کنممی حمایتت خودم نترس،. بزن حرف. نکنه
 با اصغر بار آخرین کردن اعتراف هابچه بکشه؟ آدم یه تونست چطور ترس همهاین با این لرزه،می فکش هم هنوز
 .شد پیدا جسدش بعد و رفت بیرون آدم این

 تهدید رو مخونواده. آقاشه از دستورش گفتمی. بود سالمیان. آقا بود باجذبه مردای این از شقیافه. بود آقایی یه -
 .آقا بودن کرده

 .پیچهمی خودش به درد از و کشهمی داد. زنممی پهلوش به محکمی لگد هوابی
 .کنممی نابودت امشب القید نشد هیچ، که دستم گذاشتی رو حقیقت عین. مردک نگو چرند -
 امروز. نمونده باقی براش پیشی و پس راه دیگه دونهمی خوب. بارهمی ناچاری نگاهش از شینه،می سرجاش زوربه

 و گریه به کنهمی شروع ناگهان. بکشه نفس راحت تونهنمی آدم این نفهمم رو ماجرا ته تا که مصمم قدراون
 .التماس

 توی بودنش خدا به بود، عوضی هم اصغر این. بخورن نداشتن شب نون مریضن، مبچه و زن آقا گرفتارم، من آقا -
 طرف از محمد همراه مدت یه فقط بود، فروش مواد. داشت هم ضرر هیچ، که نداشت فایده کسهیچ برای دنیا

 زمان اون من. کنن نابودتون که بزنن ضربه جوری یه خواستنمی. بگیرن نظر زیر رو شما تا شدن استخدام همونا
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 رو چیزهمه فهمیدن وقتی. رفتم لو روز یه اینکه تا داشتم نظر زیر رو کاراشون یواشکی شدم، مشکوک بهشون
 . شدم مجبور کردن، تهدیدم آقا. نزنم حرف که مخونواده جون به افتادن. شد شروع گرفتاریم دونممی
 روی رو دستم زنم،می زانو پاش کنار عصبی. افتاده جونش به خوره عین وجدان عذاب گریه، زیر زنهمی زارزار

 :غرممی و میدم فشار گلوش
 !بگو اسم -
 بویی کسی نباید گفتنمی. بگیریم نظر زیر رو حرکاتشون تموم داده دستور آقا گفتنمی فقط شنیدم... شنیدم آقا -

 گزارش موموبه طرف برای میفتاد شرکت توی که رو اتفاقایی و بندازن اختالل کارا تو کردنمی سعی. ببره
 .کردنمی

 و شناسایی برام رو هااون میشه که کسیه تنها کنهمی اعتراف داره هم خودش که اوصافی این با. نمیگه اسم! لعنتی
 .شده قالب بهش هرچیزی از بیشتر ترسش. ترسیده اما کنه؛ معرفی

 بشه؟ تأمین موادت خوایمی. بگو رو راستش کشی؟می چی آره؟ پولی؟ دنبال گفتی ببین -
 .شناستشونمی اون... اون... تونخونه باغبون -
 الهام؟ شوهر مون؟خونه باغبون چی؟ یعنی میگه؟ داره چی میشم، خیره بهش حیرت با
 شناسی؟می کجا از رو ما یخونه باغبون تو عوضی؟ مردک میگی داری چی -
 .بود هم اون اونجا، رفتیم اصغر و محمد با که بار دو-یکی -

 مگه چرا؟ چرا؟ اما گوشمون؟ زیر درست داشته؟ وجود جاسوس یه ما یخونه توی سال همهاین یعنی. نداره امکان
 طرفبه و کنممی پشت. کشممی موهام بین رو دستم. میشم بلند زمین روی از بودیم؟ کرده بهش ایبدی چه ما

 بتونه آقاحشمت سال همهاین نمیشه باورم! نداره امکان. شده خاکی شلوارم. افتممی راه شخونه یپنجره تنها
 .باشه بوده دستهم باهاشون

 نه؟ تونم،می که دونیمی. کشمتمی صالبه به خودم باشه دروغ حرفات از کلمه یه اگه وهلل به -
 من حرف دونهمی. دیده رو قاطعیتم کرده کار باهام که مدتی این. شناسهمی رو من. میده تکون ترس با رو سرش

 .نمیشه دوتا
 .بیا من با پاشو -
 .کنهمی نگاهم و میاره باال رو صورتش شدتبه و ترس با
 ...که مفلوکم بدبخت یه فقط من. نیستم ایکاره من خدا به کجا؟ آقا؟ چی -
 ! شو خفه -
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 جیبم توی رو دستم. دارمبرمی نگاهش جلوی هدفبی رو هامقدم. بندهمی رو دهنش و خورهمی جا بلندم صدای از
 .میرم طرفاون به طرفاین از و ذارممی
 نتونی تنهایی که طبیعیه. کنممی حمایتت هم من درعوض. کنم پیدا رو اونا تا کنیمی کمکم. میای من با -

 اینجا به من اومدن حالتابه نیست بعید فهمن،می رو چیزهمه سریع که زرنگن قدراین اونا وقتی. وایستی جلوشون
 کشن؟می آدم راحت چه که دیدی. بشم خارج اینجا از من تا باشن منتظر االن و باشه فهمیده هم رو
. نیست ایچاره فعالً ولی زنه؛می هم به رو حالم گستاخش فروغبی هایچشم. میده قورت رو دهنش آب ترس با

 .دارم الزمش
 ...شما بعدش معلوم کجا از میشه؟ چی جونم امنیت -

 .دوزهمی چشم دهنم به و میشه ساکت. میارم باال سکوت ینشونه به رو دستم
 .دانی خود حاال. نداری من به اعتماد جز ایچاره -
 :کنهمی متوقفم صداش خروج حین در و کنممی حرکت در طرفبه
 ...فقط آقا، میام -

*** 
 .منتظرتم ماشین توی. عمارت بیرون بیا -

 .فرستم باال رو مشکیم کت آستین. کنممی قطع رو گوشی
 ...یا نیست بهتر ببندم رو وپاشدست اول همون بیرون اومد آقا -
 .کنیمی رفتار گفتم که جوریهمون -
 رو کار. نیست عادی و هیجانیه رفتارهاش. دوزهمی عمارت در به رو نگاهش و خورهمی جا محکمم و قاطع لحن از

. نداره کسی به کاری و شده حرفکم. رفته فرو خودش توی هاروز این هم کیانمهر! آوردم شانس خیلی نکنه خراب
 میده نشون واکنش داره جوری کل در. کرده ترراحت من برای رو کار این و کرده کار غرق رو خودش خوشبختانه

! کسی نه و داره اهمیتی براش چیزی نه. هواست روی انگار. شده سنگین براش بدجور ملیحه داغ. کرده نگرانم که
 من خون به هم هنوز و کرده جدا رو مسیرش کالً که هم کیاچهر. نیست اما داشتم؛ نیاز حضورش به االن
 دلیل اما کنه؛می کنم،می نابودت گفت وقتی عمله، مرد هم اون. ندارم رفتارش این به نسبت خوبی حس. ستتشنه
 !دونمنمی نشسته چی منتظر کنم،نمی درک رو سکوتش مدت این
 ماشین طرفبه باالست سن و کارکردن هاسال از ناشی که خمیده قدی با و بندهمی رو عمارت در بعد یدقیقه چند

 رو شخصی دودیه، هاشیشه. میشه رد ماشین ـل*بغـ از. نشده کنارم شخص یمتوجه خوب هنوز. کنهمی حرکت
 .شینهمی صندلی روی سالم بعد و کنهمی باز رو عقب در. بده تشخیص دقیق تونهنمی اما بینه؛می
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 آقا؟ داشتید کارم -
 .داشتم کارت آره -

 :میگه و کنهمی نگاه اطراف به گیج. درمیارم حرکت به رو ماشین
 ریم؟می کجا دارم، کار عمارت من آقا -
 .کارمه چرای دنبال. کنممی نگاهش شیشه از
 .بدی انجام باید که هست برات کار قلم چند اونجا روستا، باغ بریم خوایممی -
 برای هم تالشی و نشده کنارم شخص صورت یمتوجه هنوز. میده تکون تأیید معنای به رو سرش تعجب با

 بیشتر رو ماشین سرعت. بیاد باغ به قراره ما با که کارگریه هم این کنهمی فکر خودش با حتماً. کنهنمی شناختنش
 تعجّب با و میشه گرد حشمت هایچشم گرده،برمی غالم ناگهان. کردم فعال قبالً رو در دو هر کودک قفل. کنممی

 حرفی هیچ و کنهمی پنهان رو تعجبش. زرنگه. بوده درست اینجا تا پس شناستش؛می معلومه. کنهمی نگاهش
 . بیاد کوتاه نباید غالم اما زنه؛نمی

 گذره؟می خوب روزگارت حشمت؟ چطوری -
 یـطه رابـ هام،چشم از خوادمی انگار اندازه،می من به تردیدی پر نگاه کرده، لونه پریشونش نگاه کنج که ترسی با

 ...اما بفهمه رو باغ به رفتن و غالم بودنِ معلولی و علت
 شناسی؟نمی رو من شدی، ساکت چیه؟ -

 .گنگه هم هنوز اما میاد؛ دستش چیزهایی یه کمکم داره نیست، هوشکم. لغزهمی نگاهش
 غالم؟ کنیمی کارچی اینجا تو! هیچی چی؟ -

 :کنه می زمزمه کریه لبخندی با و میشه متمایل طرفشبه گرده،برمی غالم
 مشکلیه؟! سالمتی چاق برای اومدم -

 رو فرمون مکثبی. فهمید میشه پربهتش صورت و ترسیده هایچشم از و کرده حس رو خطر. نکرده باور معلومه
 مکث،بی و میشه بلند جا از. گرفته یاد رو درسش غالم. بندممی ریموت با رو در. میشم باغ خونه وارد و چرخونممی

 .کنهمی پیاده ماشین از و گیرهمی رو حشمت بازوی
 آقا؟ دارید کارچی من با -

 جواب و برگشتن برای قصدی اما شده؛ ثابت. میشم خونه وارد دارم،برمی مکثبی که هاییقدم به نگرانش نگاه
 خــ هم تهش و بخوره رو ما نمک و نون سال همهاین نمیشه. خبره چه فهمممی شده هرجور امروز. ندارم دادن

 .بره در قسر بعد و کنه ـیانـت
 .صندلی این روی بنشونش غالم -
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 در که مردی این نه ضعیفه، هایآدم کار بستن نیست، بستنش برای نیازی. کنهمی عمل حرفم به چرا و چونبی
 صدای. شینهمی حشمت مقابل فاصله با مبل روی غالم. کنممی زدن قدم به شروع دورش. نیست چیزی من مقابل

 .ستخیره حرکاتم به حشمت، یگردشده هایچشم. سکوته این یشکننده انعکاس تنها رفتنم راه
 توی تو هم باز کردم رفتن راه به شروع وقتی. بودی عمارت توی تو چیه، به چی فهمیدم و کردم باز چشم وقتی -

 کم برات بابا و بخوای چیزی که نبود وقتهیچ. بودی بابا به وصل اومد پیش برات کاری موقع هر. بودی عمارت
 تا رو عسلی دست و کنی خوبی هرچی آستینن، توی مارِ حرومن، به نمک آدما بعضی که دونیمی اما بذاره؛

 !دارن سر توی تریبزرگ هدف شاید یا پلیده، ذاتشون چون نمیده؛ جواب هم باز فروکنی حلقشون
 میشه رو هاچیز خیلی آدم یه نگاه از. کنهمی تغییر هی رنگش من یکلمه هر با. ترسیده طوفانیم آرامش این از

. شنوممی رو نامنظمش و تند هاینفس صدای گناهکاره،. ترسیده هم ارزشبی دوپای موجود این نگاه. فهمید
 :غرممی لب زیر هاشچشم جلوی و کنممی خم رو سرم. ایستممی جلوش

 لباس تو روباهی شدی و رفت یادت شرف که دادن بهت چی بزنی؟ ما به پشت از و خنجر بشی که گرفتی چند -
 میش؟
 انکار تونهمی هم هنوز ترسیده، که زدم حرف مطمئن قدراون. میاد باال زوربه صداش توی اصوات. اومده بند زبونش

 ...اما کنه
 زنی؟می حرف داری چی از آقا -

 وجودم از خشم. میشم ساکت ناگهان. خندهمی هم غالم من هایخنده از. دارمبرمی عقب به قدمی و خندممی بلند
 با هم باز اما فهمیدی؛ که دوننمی و کننمی ـیانـت خــ که کسانی منکر، حروم به نمک هایآدم. کشهمی شعله

 .انکار و انکار و انکار هم باز و کننمی نگاه هاتچشم تو وقاحت
 مردی،می شرم از از باید. نمیره رو از وقاحت از که اعالیی حد اون تو. اعالیی حد یه و داره حدی یه شرمیبی -

 .بگیری خودت به ـناه گـبی آدم یقیافه و کنی نگاهم سؤالی اینکه نه رفتی،می فرو زمین توی و شدیمی آب
 و ایستممی جلوش ممتد، حرصی با. شنوهمی رو پرخشمم هاینفس صدای. سابممی هم روی رو هامدندون خشم از

 :کشممی داد
 هان؟ لقمه؟ حروم نه مگه احمق؟ نه مگه -

 :غرممی آروم و دوزممی شترسیده هایچشم به رو پرنفرتم نگاه کنم،می کج رو سرم. میرم جلوتر
 دیگه پس باشه؛ نشکستن قابل امروز که نذاشتی خودت برای حرمتی. نیومده باال مدیگه روی اون تا بزن حرف -

 .پیاز تا سیر از بزن، حرف. کنم برخورد باهات ایدیگه جور نذار
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 جاسوس کردی، بازی ما با عمر یه. محاله بری، در قسر اینجا از بذارم محاله. توئه آخر اینجا امروز بزنی، حرف باید
 .نه دیگه امروز اما خبر؛بی ما و بودی زادخونه

 .نداشتم گناهی من آقا -
 :غرممی و کنممی ریز رو هامچشم! محض گناهکاری یعنی صداش توی عجر

 ...نه و بخوره تکون آبی نه که کنممی ساقطت هَستی از جوری بگی دروغ کلمه یه -
 :میدم ادامه و کنممی نگاهش زیرچشمی. ذارممی شلوارم جیب توی رو هامدست و دارمبرمی عقب به قدمی

 عمارته؟ توی االن زنت دونستیمی -
 یعنی حرفم دونهمی و ترسیده. بود ندیده رو من روی این حالتابه. افتهمی لرزه به فکش و میشه گرد هاشچشم
 .شناسهمی خوبم شناسه،می رو من غیر وگرنه عمل

 تو و زندگی طرف یه همیشه! خوشی؟ به چه رو هابیچارهبدبخت ما آقا، میگم. نیست رنگی سیاهی از باالتر -
 ...کنیدمی کارچی شما بفهمن خواستنمی. کنم جاسوسی کردن وادارم زوربه آقا. اسیریم آدم یه خدمت

 کرده؟ فرض چی رو من واقعاً. خندممی بلند صدای با حرفش بین
 هایبیچاره بدبخت ما میگی حاال. بود کرده خم رو گردنتون مال و پول طمع وجود،بی دِ! بیچاره ناچار مظلوم ای -

 هان؟ تو؟ زنیمی حرف کی با داری ناچار؟
 .میاره هاشچشم به رو لرز مکردهورم گردن رگ و نگاه تو خشم هایرگه پرونتش،می جا از بلندم گفتن «هان»
 و آقا واقعی معنی که چزونمتمی جوری جاهمین بگی دروغ دیگه یکلمه یه اگه وهلل به. بگو رو واقعیت و بنال -

 !بفهمی رو کارگر
 مه،بچه از محافظت خاطربه گفتمی اوایل. گرفتممی دستور اون از من بود، عموتون کار شهمه. میگم آقا باشه -

 که رو ما. کنهمی هم دیگه کارای کردم حس کمکم ولی نه؛ یا کنهمی مراقبت پسرش از خوب آقا ببینه خواستمی
 ...اما کردنمی دخیل کاراش تو

 .باشه مهمی خیلی حرف باید حتماً پس کرده؛ مرددش که بزنه خوادمی حرفی. میشه ساکت ناگهان
 !بزن حرف -
 .میده تکون رو سرش تردید با
 .داشت زیاد آدم که هم شرکت تو. گرفتمی من از رو کاراتون و خونه خبرای فقط آقاهمایون. آقا نیست چیزی نه -
 بگی؟ خواینمی که چیه اون -
 .آقا هیچی -

 .ستمحرمانه اینکه یا ترسهمی گفتنش از خیلی یا که چیزیه. زنهمی ایدیگه حرف نگاهش ولی
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 باشه؟ باخبر ما هایلحظه یهمه از خواستمی چی برای همایون -
 نیست چیزی کم بوده، شما پیش شبچه. هست شما به حواسش وقته خیلی اون اما شناسید؛نمی رو اون شما آقا -
 ...اما

 .میده قورت رو دهنش آب و کنهمی مکث
 !عمیق یکینه یه داره، کینه پدرتون از کردم حس حرفاش توی اما ...اما نداشتم؛ خبر کاراش از من -
 ...میگی یعنی چیه؟ منظورت -

 :میده جواب سریع و پرهمی رنگش
 ...شاید و دارن کینه کردم حس رفتاراشون نوع از فقط اما نمیگن؛ کاراشون از چیزی هاما به آقا، نه -

 هم اون. گرفت ازش رو شبچه بابا،. داشته که هم رو شانگیزه باشه؟ همایون کار تونهمی اخیر اتفاقات یعنی
 چرا؟ ولی بست؛می رو همایون وپایدست و کردمی پیروزش که بود بابا نفوذ همیشه چون بکنه؛ کاری نتونسته

 رو حمید تونستهمی همایون یعنی بوده؟ کی کار حمید کشتن وسط این بوده؟ همایون کار نفر دو اون کشتن یعنی
 بکشه؟

 ...آقا -
 :میگه و گیرهمی رو تصمیمش باالخره. مردده هم هنوز اما بزنه؛ حرف خوادمی شنوم،می رو پرتردیدش صدای

 پدرتون از که نیست کسی تنها همایون. میگم کردم حقتون در که ایبدی جبران به ولی کردم؛ بد دونممی آقا -
 بوده؟ جمشید خواهر همایون، زن دونستینمی. داشت کینه
 :میدم جواب طاقتبی. گردمبرمی طرفشبه عصبی و زده شک

 .زود ببینم، بزن حرف درست چی؟ -
 اون میشه باعث مادرش از آقاکیاچهر کردن جدا کنم فکر. آقاکیاچهر مادر بوده، همایون زن جمشید خواهر! آقا -

 .کنه خودکشی بوده، افسرده مادرش و پدر ناگهانی مرگ بعد و داشته روحی مشکالت قبل از که زن
 چی اصالً. میفته اتفاقی چی داره فهممنمی فهمم،نمی خبره؟ چه اینجا میگه؟ داره چی من؟ خدای... یعنی... یعنی»

 رو موهام ارادهبی «کدومشونه؟ به ربطش اخیر اتفاقات این چی؟ همایون ست؟کارهچی وسط این جمشید شده؟
 «.شده چی کنم درک تونمنمی اصالً میشم، دیوونه دارم خدایا». زنممی چنگ

 میاری؟ اینجا و دزدیمی آدم عواقبش گرفتن نظر در بدون افتادی؟ کارا دنبال و شدی بلند سرخود تو هم باز -
 «خبره؟ چه اینجا اینجام؟ من فهمید کجا از کنه؟می کارچی اینجا بابا باباست؟». گردمبرمی شدت با و زدهشوک

 !بابا -
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 کردی فکر هان؟ کیاراد؟ کردی فکر چی من به راجع. کن هماهنگ من با هرکاری قبل گفتم بار صد! بابا و درد -
 بیارن؟ شرکتم و زندگی سر خواستن بالیی هر تا نشستم و خبره چه دورواطراف دونمنمی

 رو شیکش مشکی وشلوارکت استایل همیشه مثل. میره فرو درهم بیشتر هاشاخم و بلندتر رفتهرفته صداش
 .پوشیده

 این تالشای تماپوم یرشته خوایمی و افتادی راه ناشیانه طوراین که نیست دورواطرافم به حواسم کردی فکر -
 بدی؟ باد به رو من هایسال

. انداخته دلم تهِ ترس متورمش، گردن و کشهمی زبونه نگاهش از داره خشم هایرگه زنه،می قرمزی به صورتش
 .هاستحرف این از تربزرگ هرچیه خبرم؟بی من که چیه ماجرا

 کارای همچین به دست داد اجازه تو به کی. پسر پاشیمی هم از رو من زحمات تموم داری بازیاتبچه این با -
 ها؟ هستی؟ چی دنبال بزنی؟ ایاحمقانه

 کوتاه اما شده؛ عصبانی حد این تا که رفتم اشتباه رو کجا دونمنمی. لرزونهمی رو عمارت هایستون بلندش داد
 آروم نفهمم تا. شده آورخفقان برام وسایلش و هامبل تماپوم با پذیرایی گرد سالن. خبره چه بفهمم باید. نمیام
 .گیرمنمی

 ...چی برای و کین اونا اصالً ...دوتا اون چرا چیه؟ ماجرا بگو بده، رو جوابم بابا خبره؟ چه اینجا بابا -
 یه اگه یعنی حرکت این بابا مرام توی دونممی چون میشم؛ خفه. میاره باال باش ساکت ینشونه به رو دستش

 مبل روی. افتهمی راه شکلایدایره سالن سلطنتی هایمبل طرفبه! کنممی نابودت بزنی حرف دیگه یکلمه
 .میشه خیره جلو به و اندازهمی شدیگه پای روی رو پاش. شینهمی
 به باید بفهمی خوایمی کی. دونینمی تو هم باز که هست ادلیل خیلی. بچه دونینمی تو که هست اچیز خیلی -

 بسپاری؟ خودش به رو کار و کنی اعتماد ترتبزرگ
 نفر دو اون. کنممی نگاهش زنهمی فریاد رو دونستن اشتیاق که هاییچشم با سکوت توی. ندارم گفتن برای جوابی

 نگاهمون تعجب با و نشستن ورودی درب نزدیک صندلی آخرین کنار یکی اون و سالن وسط صندلی روی یکی هم
 جا مغزم وسط و معماست. ستناشناخته و گنگ دلیلش که افتاده راه مضحکی نمایش. ندارم خوبی حس. کننمی

 .کرده خوش
 باد به کشیدم انداختنشون گیر برای که رو زحماتی کن دعا! کن دعا. کنیمی هشیارتر رو اونا داری کارات با تو -

 ...اال و کیاراد باشی نداده
 :میدم جواب صبرانهبی
 گوشم؟ توی زنیدمی کشیده -



 

 

399 

 

  باردمی باران نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی شقایق

 .خندهمی ناگهان عصبانیت اوج توی
 بچه؟ بشی بزرگ خوایمی کی -

 از که سلطنتی دارپایه بزرگ ساعت به. زنهمی زل جلوش به آلوداخم و عصبی و میره کنار هاشلب از خنده سریع
 .آورد و بود خریده پیش سال ۳۱ آلمان

 اما نداشت؛ داشتن نگه بچه لیاقت داغون، و افسرده زن یه بود، جمشید خواهر همایون زن. میگه راست حشمت -
 با. کرد صبر نداد، بروز اوایل. دونستمی اون خودکشی مقصر رو من همیشه و نکرد قبول رو این وقتهیچ جمشید

 نفهمیدی؛ تو. بزنه صدمه شرکت یا من به تا کردمی کاری هر. داره کینه فهمیدم تا کشید طول. کردم ازدواج آرزو
 .افتاد تو دست شرکت کارای که اواخر این تا گرفتم رو کارهاش خیلی جلوی بارها من ولی
 .اندازممی پایین رو سرم خجالت از اندازه،می سمتمبه خشمگینی نگاه

 اما بود؛ ساده که چیزایی. کردی پنهون ازم رو چیزا خیلی. دادننشون احمقانه واکنشای به کردی شروع سرخود -
 .مهم گفتنش

 .بود بارانا کارای که اونا بابا اما -
 که کردم کارچی بوده؟ اشتباه کارم کردم؟ حماقت یعنی». زنهمی نگاهم به پوزخندی و میاد کش لبش طرف یه

 «دونم؟نمی
 تا فرستادن بارانا سراغ رو فرهاد عمداً اونا. تو کردن سرگرم برای بود مهره یه فقط بارانا بود، بارانا کار ظاهربه -

 و شوخی باعث جور یه براشون بارانا. بفرسته تو از گرفتن انتقام سمتبه رو اون و کنه تعریف براش رو ماجرا
 بود هایینقشه بارانا رفتارای اون تموم. باشن سرگرم و بخندن هاتونتقال دیدن با اونا و کنه تالش که بود سرگرمی

 .مینداختن سرش توی فرهاد توسط که
 .اندازهمی خشمگینی نگاه صورتم به
 با تو ولی بودم؛ ایستاده جلوشون که بود هاسال من. برسه اینجا به کار تا نگفتی نگفتی، چیزی من به ...توی و -

 .بچه رسوندی اینجا به و ریختی هم به رو کار تجربگیتبی
 :زنهمی صدا بلند صدای با. اندازهمی نفر دو اون به سرسری نگاهی

 .داخل بیا بابک -
 وارد بادیگاردها شبیه هاییلباس با قدبلندی و هیکلی مرد. میشه باز چوب طرح آهنی ورودی درب کیه؟ دیگه بابک
 !میشه

 آقا؟ بله -
 .کن قفل هم رو در اتاق، توی ببر رو نفر دو این -



 

 

400 

 

  باردمی باران نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی شقایق

 یتیغه یه توسط که سالن پشت هایاتاق طرفبه خودش با و کرد بلند رو هردوشون سؤالی هیچ بدون مرد
 اینجا کلید؟ کدوم با یا اتاق کدوم توی نپرسید که شناختمی قبل از رو خونه این یعنی». برد جداست، شدهبریگچ
 و اصلی سالن این با زیادی یفاصله آخریش که داره اتاق چهارتا و راهرو یه تیغه، اون پشت خونه این «خبره؟ چه
 دونستم؟نمی من که داشت بادیگارد کی از بابا. داره داخلیشم که مانندیدایرهنیم
 گشتی؟می حمید قاتل دنبال -
 و گردهمی حدقه توی هامچشم« .میشم دیوونه دارم خبره؟ چه اینجا دونه؟می کجا از دیگه رو این بابا من، خدای»

 خبره؟ چه گیجم، گیجِ. خورهمی تکون طرف دو به ارادهبی سرم
 !پسرکم کنی تالش قدراین نبود نیازی. بابا پرسیدیمی خودم از اول از -
 دونی؟می تو بابا -

 کجا دونهمی خوب و باسیاسته مقتدره، و صبور همیشه. میشه خیره روشبهرو ساعت به و زنهمی غمگینی لبخند
 تشخیص رو عصبانیتش تونستم داشتم ازش که ذاتی شناخت خاطربه هم االن حتی. بده نشون واکنشی چه باید
 !آروم صورتش و ستمقتدرانه و بلند صدای فقط ظاهر به بدم

 شاید ...و من دوش روی بندازن رو قتلش و کنن گرفتار رو من طوریاین خواستنمی. بود همایون و جمشید کار -
 ...اما بگیرن رو انتقامشون بتونن طوریاین

 سبزش هایچشم. زنهمی زل هامچشم به و ایستهمی نزدیکم. میشه بلند جا از و گردونهبرمی طرفمبه رو سرش
 نیست، خوبی ینشونه بابا، حالت این. بشنوم قراره که هاییحرف از ترسممی ولی چرا؛ دونمنمی. لرزونهمی رو قلبم
 .نیست خوب شده پنهون ظریفی هایاخم پشتش که قاطعیتی نوع این چهره، حالت این

 باالست، سرعت و بریده ماشین ترمز فهمید که وقتی حمید. بود یار باهام شانسم نتونستن، اما کردن؛ تالش خیلی -
 .بمونه گل تو اونا دست و برگرده نفعم به ورق تا شد عاملی هم همین. کرد سکته هیجان و ترس شدت از
 ...حمید قتل جرم به رو شما خواستنمی نفر دو اون یعنی -
 ترس شاید دونمنمی. ترسهمی درونم چیزی ولی شده؛ باآرامش آدمی به تبدیل هاشحالت دوباره. میشه رد جلوم از
 مشونه روی رو دستش و ایستهمی کنارم ...یا افتادنن حال در کنممی فکر که اتفاقاتیه از نگرانی شاید! ندونستنه از

 .ذارهمی
 اسیر تا دادم جلوه زیبا خیلی شماها چشمای جلوی رو دنیا من. کیاراد باشن پلید خیلی توننمی گاهی آدما -

 دیدید، همیشه شما که دنیایی! پسرم کردممی روتونبهرو مسائل سری یه با بود بهتر شاید ولی نشید؛ سختیاش
 اما دیره؛ شاید و بودم کشیده دورتون حفاظتام با من که بود تمیزی ایشیشه چهارچوب پشت از بگم باید متأسفانه
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 سعی برسه توانمون که جایی تا. کیاراد همینیم امادر و پدر ما. ببینی هم رو اطرافمون واقیعتای کمیه وقتشه
 .کنیم آسون هامونبچه برای رو دنیا کنیممی
 به ایعالقه وقتهیچ مامان. بوده مامان یخواسته این گفتمی بابا. اُپن بدون ایآشپزخونه میره، آشپزخونه سمتبه

 تموم همین برای و «ببینن رو آشپزخونه توی مهمونات نداره دلیلی» گفتمی. نداشت داراُپن هایآشپزخونه
 ولی عبادته؛ مادر و پدر یچهره دیدن میگن. ببینمش باید. افتممی راه دنبالش! اُپنه بدون هم هنوز بابا هایخونه
 هنوز من. میاره امنیت حس من برای بابا دیدن اما! نه یا طبیعیَم من دونمنمی. آرامش یعنی من سن با مردی برای

 من گذشته؟ زندگیم محکم مرد و هاآدم این به چی خبره؟ چه اینجا. گیجم هنوز من نگرفتم، رو هامسؤال جواب
 یه شده حاال بود، چیزهمه برام که مَردی یالهه شناسم؟می رو امروزم داربادیگارد بابای این من اصالً. بفهمم باید
. ندارم اعتقادی رحمبی یکلمه به شد؟ زن یه خودکشی باعث و کرد جدا مادرش و پدر از رو بچه که رحمبی

 !کنم باورش تونمنمی
 بابا؟ -

 .کنهمی باز رو آب شیر و ذارهمی سینک توی رو آب لیوان. گردهبرنمی
 .برندار قدم عجوالنه و خودمختار قدراین رسی،می جوابات به کمکم کن، صبر. بابا سؤالی از پر دونممی -

 یه هم باز نکنه باشه؟ بوده اشتباه هم کارم این نکنه! زدم رو نهاییم یضربه امروز که من اما عجوالنه؟ و خودمختار
 .بهتره بگم بهش؟ بگم زدم؟ جدید گند

 بفهمه اینکه بدون. کرد اعتراف جمشید کارای تموم به کردم، ضبط رو حرفاش تموم و غالم صدای من بابا، -
 که داد شهادت غالم. سروقتش بیان باید کمکم دیگه کنم فکر فرستادم، سروان اون برای توضیحات با رو ویس
 .فهمیده رو ماجرا هم پلیس حتماً حاال و بوده جمشید دستور به و اصغر کار محمد قتل
! آخ. میاره باال نور سرعت به و ارادهبی رو دستش زمانهم و شده سرخ هاشچشم. گردهبرمی شدت با ناگهان بابا

 جلوتر میشه، آوار سرم روی بابا داد صدای کردم؟ کارچی مگه چرا؟ دفعهاین. خورد دهنم به محکم دستش پشت
 .خورهمی صورتم به خشمش از پر و تند هاینفس میاد

 دونیمی هیچ! احمق؟ یپسره کنم کارچی تو با من نکن؟ کاری نگفتم مگه برداشتی؟ قدم مشورت بدون تو باز -
 هیچ کردی؟ درست دردسری چه دونیمی کردی؟ کارچی دونیمی کنم؟ کارچی تو با من خدایا کردی؟ کارچی
 دونی؟می هان؟ نکردم؟ رو کار این خودم حالتابه چرا دونیمی

 دونمنمی که ایحاشیه پر زندگی این به لعنت. میشم دیوونه دارم. کنممی پاک رو لبم یگوشه خون دست پشت با
 !دادنشم تاوان حال در همیشه من که گذشته توش چی
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. همایونه دست مدارک االن و بخشکونن رو مونریشه تا کردن جمع مختلف مدراک هاسال این تموم اونا -
 ...یعالوهبه

 ...فقط اما بگه؛ چیزی خواستمی. شده مردد. گردهمی کنجکاوم نگاه توی تردید با هاشچشم
 !وای! وای کارت، این با تو. برسونه آسیب بهش تونهمی لحظه هر و دارم دستش که بزرگ امانتی یه -

 ریخته بهم حد این تا رو بابا که چیه اون ترسه؟می واکنششون از که داره دستشون توی چی بابا چی؟ یعنی امانتی؟
 سر داده دست بابا به که ایتابیبی این از تا دادمی توضیح دقیق من برای بود نفر یه کاش کرده؟ سردرگم و

. ستچاره راه دنبال کنممی حس و فرورفته فکر توی شدتبه که قرمزی و گرگرفته صورت این از آوردم،درمی
 رو سرش و ذارهمی آشپزخونه میز روی رو دستش دو و گردهبرمی کالفه. کشهمی موهاش توی شدت با رو دستش

 .شده هاحرف این از بدتر اوضاع انگار اما کردم؛ کارچی دونمنمی. اندازهمی پایین
 .بجنب. برسونه سریع رو خودش گرفته، قلبش نیست، خوب اصالً حالش بابا بگو کیاچهر، به بزن زنگ -
 .زنممی زنگ کیاچهر به و دارمبرمی رو خونه گوشی. نمونده باقی سؤالی جای میارم، خودم به آخرش داد با
 بله؟ -
 ...قلبش بابا بیا سریع کیا -

 .داره دوست خیلی رو بابا کیاچهر. کنهمی هول و ترسهمی
 .میام االن باغه؟ خونه یشماره. آمبوالنس بزن زنگ. بکشه عمیق نفس بگو باشه -

 روی. اومده سرمپشت بابا! آوردیم شانس نکنه تصادف اینجا به رسیدن تا. کنهمی قطع وحشت و ترس با رو گوشی
 و زنممی زانو پاش جلوی. میرم جلو. فکره تو غرق. شده خیره ساعت به هم باز و نشسته قبلیش سرجای و مبل
 خبره؟ چه دورم بفهمم هم من قراره کی پس. ندونستن و سردرگمی همهاین از شدم خسته. شینممی زمین روی

 .خبره چه بگو خدا رو تو بابا -
. باشه فهمیده رو ماجرا این دیرتر همایون کن دعا برسه، دستمون به زودتر کیاچهر کن دعا! کیاراد کن دعا فقط -

 !کن دعا
. کنممی نگاهش تحیر با. میده بد گواهی دلم چی؟ یعنی بابا غریب لحن این کنم،می نگاهش حیرت و تعجب با

 االن. بشه عوض هاتچشم جلوی کل به دنیا و بزنی پلک یه ترسیمی. میره هاچشم از هم زدنپلک قدرت گاهی
 .اینه من دنیای هم
 برسه؟ دستمون به که چی یعنی -
 ...وگرنه کن، دعا فقط. باش ساکت -
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 هاعقربه دونم؟نمی خودم که کردم کارچی. حیرونه و سردرگم کشه،می پیشونیش روی و میاره باال رو دستش
 راهروی پشت اتاق آخرین رفتن حتماً درنمیاد، دوتا اون و بابک از صدایی. فکره تو غرق بابا. گذرهمی کندیبه

 با و رسید کیاچهر شد، مستجاب بابا دعای. میشه دهشنی اونجا از خوب هاصوت نه و داره دید نه که سالن به منتهی
 .شده خیره بابا و من به تعجب

 ...پس بده؟ حالش بابا نگفتی مگه خبره؟ چه -
 هاشچشم توی عجیبی رحمیبی و خباثت شده، عوض نگاهش رنگ که کنهمی نگاه بابایی به زدهحیرت همچنان

 خطر از جلوگیری مثل ترس، مثل حسی یه گنگه، که نگاهش توی هست چیزی یه. کرد حسش میشه که نشسته
 نه؟ کنممی اشتباه دارم! طعمه دیدن یا
 .اینجا بشین بیا! کیاچهر -

 .زنهمی زنگ بابک به و درمیاره جیبش از رو گوشیش
 .باشه منتظر در دم هابچه با بگو امید به. اینجا بیا و کن قفل دوتا اون روی رو در -
 افته؟می اتفاقی چه داره. گردمبرمی بابا طرفبه
 داری؟ کارچی کیاچهر با خبره؟ چه اینجا بابا -
 شخصی به همراهش گوشی با و زنهمی کنار رو پرده. ایستهمی حیاط به منتهی یپنجره جلوی. میشه بلند جاش از
 همون از یکی باید هم این ندارم شک. بایسته منتظر حیاط توی خوادمی ازش و زنهمی زنگ هرمز نام به

 بیفته؟ اتفاقی قراره مگه اینجا ...اما هاست؛بادیگارد
 خبره؟ چه اینجا بابا -

 باهم نگاهشون. ایستهمی متحیر و حیرون کیاچهر کنار درست و میاد بیرون راهرو به منتهی یتیغه پشت از بابک
 دست برگرده، طرفمونبه اینکه بدون بابا. حیرت و تعجب با یکی خشونت، و خیالیبی با یکی منتهی کنه؛می تالقی

 .زنهمی ـینه*سـ به
 دیگه یلحظه چند تا ندارم شک ریخته، هم به هابرنامه تموم. شده خارج ما دست از اتفاقات که کردید کاری -

 .مطمئنم شناسمش،می. میشه پیدا شسروکله
 که مردی به هم گاهی و امروز متفاوت بابای این به گاهی. ایستاده سردرگم و حیرون طورهمین بیچاره کیاچهر

 بوده کنندهشوکه قدراون براش فهمممی که دیده بابا نگاه توی چیزی. کنهمی نگاه منتظره سرش باال گرگ مثل
 که بابایی من، بابای چرا؟ اما شه؛طعمه به شکارچی نگاه شبیه نیست، پدرانه بابا نگاه رنگ. بگه چیزی تونهنمی که

 که افتهمی داره اتفاقی چه بیاد؟ قراره کی شده؟ عوض کیاچهر به نگاهش رنگ چرا حاال بود، هاشبچه عاشق
 که اونی حتماً. میشه عمیق پوزخندی به تبدیل بابا نگاه. رسهمی گوش به حیاط درب صدای شده؟ طوریاین
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 با و آروم. بدم تشخیص رو شچهره تونمنمی خوب سفید، حریر یپرده و شیشه پشت از. رسیده بود منتظرش
. کنممی نگاهش حیرون و مات. میشه وارد و کنهمی بازش مکث بدون. دارهبرمی قدم خونه در طرفبه طمأنینه

 و مرد همون. دیدم شرکت توی روز اون که پرابهتی و سبز هایچشم با مرد همون! مَرده همون اینکه ...اینکه خدایا
 زنه؛می پیروزی برق روز اون مثل پرغرورش و نافذ نگاه کیه؟ مرد این. انداختمی سمتمبه که عجیبی نگاه

 و بلند قد حتی باباست موهای شبیه اندازهبی مشکیش موهای. پرغرور قدرهمون نفس،اعتمادبه با قدرهمون
 که حریفی هر دل لرزونهمی پرقدرتش و نافذ نگاه باشهامت، و مقتدر همیشه مثل. محکمه بابا اندامش ورزیدگی

 محافظش و کیاچهر سمتبه لحظه یه برای مرد نگاه. ایستادن فاصله با و همدیگه مقابل. کنه علم قد جلوش
 زده حدس رو جوابش که انگار سؤال، بدون اما گرده؛برمی بابا طرفبه سؤالی نگاهی و تعجب با و میشه کشیده
. احساس مثل چیزی درنمیارم، سر که کیاچهره به نگاهش ته چیزی. بندهمی نقش لبش یگوشه پوزخندی باشه،

 خودش طرفبه رو مرد صورت بابا، تیز هایچشم. پاشهمی نگاهم به زهرخندی افته،می هامچشم حیرت به نگاهش
 لحن با. دارهبرمی قدم ما سمت به. زنهمی عجیبی لبخند مرد ناگهان! مونهمی برابر دوئل یه مثل. گردونهبرمی

 :کنهمی صدا تولید و اصوات ترکیب به شروع بابا به رو داریکش و آمیزتمسخر
 اینجای تا چرخیده؟ مرادت وفق بر چطور؟ روزگارت گذره؟می خوش زندگی چطوره؟ شریف احوال! برادر ظاهر به -

 گذشته؟ خوش کار
 به نگاهی. فهمهمی سبزچشم تیزبینِ مردِ. چرخونممی بینشون رو حیرونم نگاه چی؟ یعنی برادر؟ ظاهر به چی؟
 :میگه و اندازهمی کیاچهر و من حیرون هایچهره

 هامون؟ نه مگه هوم؟! باشه بوده من معرفی وقت امروز شاید نه؟ که چرا ولی نشدم؛ معرفی بهتون دونممی خب -
 ینتیجه اینا نکنه. لرزونهمی رو قلبم نفسش،پراعتمادبه و خندون نگاه پسِ نفرت، و کینه خواد؟می ما جون از چی
 !چندچنده باهاش بابا حتی فهممنمی که کیاچهری سر نیاد؟ بابا سر بالیی منه؟ اشتباه کار
 من. میگم بهتون خودم پس نیست؛ پاسخگویی به قادر و کرده اختیار سکوت یروزه عزیزتون پدر گویا خب -

 که همونی! داره خوبی و نیکی به شهره جاهمه که همونی! مهربونتون بابای! خوب مرد مردم، این برادر همایون،
 .کننمی یاد ازش خوب مرد عنوانبه دورواطرافیانش

 دیوونگی مرز به هم رو کیاچهر که تلخه حس یه. پاشهمی بابا قلب به که دردیه یه زهره، لبش یگوشه پوزخند
 .فهمید معنیشبی و متعجب هایدادنتکون سر از میشه رو این و رسونده

 خبره؟ چه اینجا -
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 نفرت و خشم از و سوزونهمی رو مقابل مرد که کرده سکوتی نمیده، جوابی بابا. شد صدا هم کیاچهر صبر باالخره
 و کوتاه نگاه بابا جای به همایون. فهممنمی رو بابا سکوت این دلیل. کنهمی بروز کالمش توی داره ذرهذره

 :میده جواب و اندازهمی کیاچهر به پرمفهومی
 .فهمیمی االن پسر، نباش نگران -

 .داره تنش ایجاد و سالن توی رفتن راه هدفبی قصد تقریباً داره،برمی مخالفمون طرفبه قدم چند
 رو عزیزترینام خورد، زخم مرد این از زندگیش توی همیشه اما بود؛ ترکوچیک هامون از سال دو که برادریم من -

 ذاشتمی روش خودش که قشنگی اسم هر به برادری، اسم به لطف، اسم به گرفت، ازم برادر ظاهربه همین همیشه
 ...و

 مگه روبهرو مرد این. کرده مسموم رو بابا یبرنده و تیز هایچشم و داره زهر نگاهش. ستکنایه از پر کالمش
 همونی مگه رفت؟ و کرد ولش مصیبت هزارویک توی روزی یه که نیست تیپیخوش و قدبلند سبزچشم مرد همون
 اصالً میگه؟ داره چی حاال کنه؟ نابودش طریقی هر به تا کرد تالش هم بعدش و زد زمین بار یه رو بابا که نیست

 بهش هم مرد این ناگهانی حضور. افتهمی اتفاق قبل از ترعجیب داره چیزهمه روزها این چیه؟ هدفش برگشته؟ چرا
 که کنهمی ایجاد انعکاسی سلطنتی، و چوب طرح هایسرامیک روی رفتنش راه. دارهبرمی قدم سالن توی. زده دامن

 از. اندازهمی بابا به هم گاهی و من به نگاهی گاهیگَه خبر،بی جا همه از کیاچهر. شکنهمی رو بینمون سکوت
 ...همون مرد این و باشه درست حدسم اگه اما افتاده؛ اتفاقی چه دونهمی چه. نداره خبر روزها این ماجرای

 .کنی تمومش بار، یه برای جا، یه باید همایون -
 .زنهمی پرغروری لبخند. ایستاده بابا که جایی مقابل درست. ایستهمی شیر رنگطالیی یمجسمه کنار

 آخه. عزیزم برادر که بری در قسر طوریهمین نمیشه. ببینم رو نابودشدنت تا اومدم. مهربونم برادر نه هامون، نه -
 بیاین. پسراتگل با هم تو، با هم بزنم، حرف باهات کمیه خواممی امروز. بخوره رقم قراره هم جدید اتفاق یه امروز

 .کنن معاشرت غایبشون هاسال عموی با بیاد بدشون پسرا نکنم فکر. کنیم معاشرت باهم کمیه
 .دارهبرمی رو بینشون یفاصله موقرانه و سنگین کوتاهی، قدم با بابا
 امروز، اما کرد؛ درستش نمیشه چیزهیچ با که دونیمی و دونممی که جوری. کردی بد همایون، کردی بد -

 توی شده که هم بار یه برای. برگردون رو امانتیم و برو و بردار رو امانتیت! دیگه بسه. کنممی تموم رو کار جاهمین
 نداره؟ وجود که هستی حقی دنبال همیشه چرا. بگیر تصمیم و کن فکر درست زندگیت
 .زنهمی قهقهه بلند صدای با و کنهمی رفتنعقب به شروع همایون

 !عادل مرد نیست انصاف این! که نمیشه -
 .کنهمی کر رو پرنفرت همایون گوش بابا پوزخند صدای



 

 

406 

 

  باردمی باران نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی شقایق

 و ناخواسته بار یه من! رو انسانی روابط تموم کمر طورهمین همایون، شکستی تو که رو انصاف کمر انصاف؟ -
 .نداری خبر خودت و مُرده روحت. همایون مُردگیه خود تو کارای اما کن؛ حسابش خوایمی که هرجوری
! نبود ظاهری شباهت به محدود فقط برادری کاش. میشه خیره بابا زمردین هایچشم به و زنهمی پوزخندی همایون

 که رفتنمی پیش بد قدراین کار بود، شبیه هم اخالقش باشه، بابا شبیه لحاظی هر از قدراین اینکه جایبه اگه شاید
 .بسوزونن و بسوزن و بسوزن هاسال دو هر
 .دادی طوراون رو مبرادرانه اعتماد جواب تو که مرد وقتی روحم -
 .کردی بدی عمداً تو ولی. شد بد اما شد؛ چی دونمنمی. نبود بد همایون، بود خیر قصدم -

 با و زنهمی رو نگاهش رد بابا. زده زل دو هر به حیرون و ساکت طورهمین کیاچهر. شینهمی بابا مقابل مبل روی
 .میده تکون سر افسوس

 رو تنم یپاره. همایون کردی ظلم تو ولی بفرستم؛ پس نشد بود، شده عاشقش زنم بود، افتاده دلم به مهرش -
 داشت؟ رو ارزشش شدی، دستهم جمشید با کردی، تلخ رو زندگیم کردی، سخت رو روزگارش گرفتی،
 .ذارهمی مبل هایدسته طرف دو هر روی رو هاشدست و کشونهمی جلو به رو خودش

 زندگی لیاقت تو. داشت رو پری مُردن ارزش. داشت گرفتی و بود وجودم از که رو ایبچه انتقام گرفتن ارزش آره، -
 کمیه و عصبی کمیه که حدی در فقط اما گرفتم؛ سخت تبچه به کوچولو یه فهمیدی، درست اتفاقاً. نداشتی خوب

 !نباش نگرانش داشت، پول و خواب جای. شده ایعقده هم
 توی نفرت رنگ بار اولین برای. میره فرو هم تو و میشه منقبض بابا یچهره که زنهمی حرف آمیزتمسخر طوری
 .انتقام رنگ خشم، رنگ بینم،می هاشچشم

 .همایون میدی پس رو تقاصش. کشید عذاب به هاسال رو مونهمه بازیات،بچه -
 راست سمت هم کیاچهر و نشستن هم مقابل هایمبل روی درست. زنهمی زل بابا به و خندهمی بلند صدای با

 نظر زیر رو کیاچهر حرکات تموم محافظ. باشه نباید که چیزیه شبیه ولی فهمم؛نمی. بابا چپ سمت من و همایون
 .داره

 !هامون منه دست برنده برگ! ایستادی کجا تو و کجام من دونینمی هنوز اینکه مثل نه -
 .زنهمی همایون به ایپرکنایه اما غمگین، لبخند بابا
 ماندانا حتی و اطرافیانم و جمشید از که نبودی وقتهیچ. نیستی من برای قدری حریف دونیمی هرکسی از بهتر -
 اینکه با چرا دونیمی. همایون نتونستی هم باز اما کردی؛ استفاده مخونواده و من به زدنضربه برای هم بارانا و

 نکردم؟ رو کار این نخوره، تکون آب از آب که کنم نابودت جوری اول همون تونستممی
 :میده ادامه و کشونهمی همایون پروایبی و حریص هایچشم به رو نافذش نگاه
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 قدرهمون نیاره؛ باال گندی تا کردممی مواظبت ازش باید که کوچیکی همایون همون من برای هم هنوز چون -
 سر از نبود، پسرت یبهونه به تو هایسال این تموم انتقام. درمیاری رو قدرت ادای فقط تو! ضعیف قدرهمون ترسو،

 حس من به نسبت همیشه که حقارتیه همون این. همایون مریضه روحت. درونته توی هاستسال که بود حقارتی
 .بروزش برای شدن ایبهونه پری و تبچه و کردیمی

 گرفته، خون رنگ نگاهش. ترقرمز هاشچشم و میشه مشت صندلی یدسته روی همایون هایانگشت رفتهرفته
 از همایون که چیزی همون دقیقاً گذاشته، ضعفش نقطه رو دست بابا اینکه یعنی این و شده منظمنا هاشنفس

 .داره وحشت برمالشدنش
 فامیل زرنگ پسرک. کردمی باز ایویژه حساب تو روی همیشه بابا که بچگی همون از بودم، متنفر ازت همیشه -

 همون هم هنوز. نداشتم ازت ردشدن برای راهی و بودی افتاده زندگیم سر روی لجن مثل که بودی ایسایه بودی،
 .نداشتم احتیاجی وقتهیچ تو به من. کنه حمایت ازم باید کنهمی فکر که هستی مزخرفی آدم

 و تلخ لبخندی با که تلخی حس. شد پنهونش فشار و درد نمود از جزئی و نشسته بابا صورت روی غمگینی لبخند
 .کنهمی بروز گاهوبیگاه
 تا گرفتی رو آرامش من از هم و خودت از هم سال همهاین که بود هم همین واسه. کردی اشتباه همیشه تو -

 با کردی فکر خودت روان روی کارکردن جایبه زنی؟می فریاد رو ضعفت که قدرتمندی کنی؟ ثابت رو خودت
 .همایون مریضی تو شدی؟ بزرگ که بدی نشون تونیمی من حقیرکردن

 کنه؛می خندیدن به شروع ناگهان. شده پرخاشگر و عصبی. میشه شنیده راحتیبه همایون غرور خردشدن صدای
 !بینیپیش قابل مزخرف پاردوکس یه حرص، پر و عصبی هاییخنده

 االن ساختی،می رو زندگیت من به زدنضربه برای تالش جای هاسال این تموم اگه! کن تمومش همایون، بسه -
 .داشتی ساده و آروم زندگی یه

 .دوزهمی بابا نگاه به رو قرمزش هایچشم. میشه جدّی
 رو چرندیاتت. گرفتی ازم رو ممردونه غرور یهمه تو م،بچه زنم،. کردی نابود تو رو من زندگی! هامون شو خفه -

 کنی؟می صادر نسخه من برای که هستی کی تو آخه. باشه داشته بهایی که بزن وقتی
 شدنمی زندگی برات اینا! مخفی یبچه یه مخفی، ازدواج یه بود؛ باد بر ساخته تو زندگی رفته یادت اینکه مثل -

 .همایون
 .دوزهمی چشم بابا نافذ نگاه و خونسرد یچهره به و سابهمی هم روی رو هاشدندون غیظ و جدّیت با
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 گیریایتصمیم همین برای همیشه! انگیزینفرت! شد؟نمی زندگی من زندگی که دادی تشخیص تو وقتاون -
 تصمیم دیگران جای همیشه! هامون خورهمی هم به ازت حالم. بودی انگیزنفرت من زندگی برای تاحمقانه

 .نداره ربطی تو به که موضوعاتی تو هم اون گیری؛می
 به که قرمزش هایپنجه از رو این میشه و کنهمی ورشعله رو همایون درون خشم بابا، راحت و عمیق نفس
 جا از میشه، طاقتبی. میده تکون رو سرش مشکوک و تاببی کیاچهر. داد تشخیص شده، چنگ مبل هایدسته
 :غرهمی پیداست لرزونش صدای از که هیجانی و عصبانیت با و میشه بلند

 .بگید بهم چیه؟ ماجرا کیه؟ بابای کی کیه؟ یبچه کی! خبره چه اینجا بگه من به یکی -
 .میشه کشیده سمتشبه نگاهشون و خورهمی هم به همایون و بابا تمرکز که میگه داد با جوری رو آخر «بگید بهم»
 .میدم توضیح بهت رو چیزهمه وقتش به. بابا بشین -

 .کنهمی خندیدن به شروع همایون
 هستی؟ اینمونه پدر خیلی بگی خوایمی هامون؟ کنی ثابت رو چی خوایمی تو؟ هم باز! میدم توضیح وقتش به -
 .بودی احمق همیشه. رو دهنت ببند کن، بس -

 .شده طاقتبی و مشکوک. نیست نفعش به چیه هر وضعیت دونهمی کرده، حس رو خطر کیاچهر
 .بدید جواب من به -

 وقت االن. میشه نابود کیاچهر بگه؟ ناگهانی رو واقعیت االن نکنه. گردونهبرمی طرفشبه رو سرش همایون
 طوری؟این هم اون بفهمه، اگه وای نیست، فهمیدن

 مهربونت پدر چرا که فهمیمی همه از بیشتر و فهمیمی رو چیزهمه فرصت سر. نپرس قدراین و جات سر بشین -
 .گرفته گروگان عنوانبه رو تو امروز

 گروگان؟ -
 همایون به کیاچهر، به توجهبی بابا. اندازهمی بابا به سؤالی نگاهی. رسهمی گوش به کیاچهر نگران و متعجب صدای
 .میشه خیره

 .بزن رو حرفت بگی؟ چی که اومدی اینجا -
 .کنیممی معامله پس گری؛معامله. مطلب اصل به رسیدیم باالخره! آفرین -

 .شینهمی نگاهش به بابا پوزخند
 تونممی اما. کنممی حل رو معادالتش فقط کنم،نمی معامله زندگی با من. نده نسبت من به رو خودت صفت -

 .بیام کنار باهات
 .کن عوضش هم رو این کنی، عوض رو چیزهمه بلدی خوب که تو. بگیر پس رو جمشید شکایت و برو -
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 دوباره که همایون یچهره به موشکافانه. اندازهمی همایون به سنگینی نگاه و کنهمی مشت مبل کنار رو دستش بابا
 :میده جواب و کنهمی نگاه رسهمی نظر به پرغرور

 چیه؟ من برای شفایده -
 باشه، داشته وضعیتی چه تونهمی دونیمی خوب و منه آدمای دست زیر االن که رو پسرت. گیرممی ازت رو پسرم -

 .گردونمبرمی بهت سالم
 اینجا گرفته؟ گروگان رو کیانمهر نکنه خدایا زنن؟می حرف دارن کی درمورد آخه چی؟ یعنی پسر؟ کدوم پسرت؟»

 فرو دلم ته «کیانمهر؟ کیه؟ دیگه پسرت چرا؟. آروم آروم آرومه، بابا میشه؟ بدتر میرم جلو چی هر چرا خبره؟ چه
 «.نمونده برام برادری اون غیر به دیگه من! خدا یا! گرفته رو کیانمهر خدایا». ریزهمی
 بدی؟ جلوه جوون دوتا اون قتل قربونی خوایمی رو کی وقتاون -
 مثل من که دونیمی وگرنه بگیر؛ پس هم رو پسرت و کن آزاد رو جمشید باش، نداشته کاری کاراش این به تو -
 زمین شرکتت آن یه توی بشه رو اگه و منه دست که هم مدارکت. کنم مواظبت پسرت از رئوفانه تونمنمی تو

 که؟ جریانی در خوره،می
 کنهمی باز کامل رو در. افتهمی راه خونه ضدسرقت در طرفبه. میشه بلند جا از و میده تکون طرفبه رو سرش بابا
 و میده بابا دست به رو سبزرنگ ایپوشه در الی از پوشمشکی کت دستی. زنهمی حیاط توی شخص به ایاشاره و

 و ما طرفبه قدم چند بابا. زنهمی زل پوشه و بابا رفتار به دقّت با و ریز همایون هایچشم. میره حرفی هیچبی
 .میشه نزدیک سلطنتی هایمبل

 نیست؟ آشنا چشمت به پوشه این همایون -
 هم هنوز و شده شوکه میده نشون نگاهش. کنهمی حرکت بابا طرفبه و میشه بلند جا از حیرت و تعجب با همایون

 .داره تردید
 این؟ ...این -
 .درسته آره -

 و میده تکون همایون ینشسته خون به و زخمی نگاه جلوی رو پوشه. دارهبرمی همایون مخالف طرفبه قدمی
 :کنهمی زمزمه

 بیکار هاسال این هم من نبود حواست. همایون دادی بدی گاف. زنیمی دم ازش که مدارکیه همون درست -
 روکردن؟ برای داری چی حاال. آوردم دست به رو مدارک این کنینمی هم رو تصورش حتی که جایی از. ننشستم

 کنی؟ تهدیدم تونیمی هم هنوز
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 مشخصه اما کنه؛ کنترل رو خودش کنهمی سعی. میره جلوتر قدمی و خورهمی تکون جاش از متحیر همایون
 رو بابا روی این حالتابه. دونستمنمی من و بودی زیرک عجب! بابا به آفرین. نداشت رو انتظارش. خورده جا حسابی
 نکنه. نگرانه دلم ته. کنممی جمع سریع بشینه صورتم روی میاد که رو ایخنده! محشریه عجب. بودم ندیده

 نمیده؟ نشون العملیعکس بابا چرا پس باشه؟ گرفته واقعاً رو کیانمهر
 و دارم ازت که مدارکی همین دادن نشون با تونممی همایون، عمرمون، توی مرتبه آخرین برای بار، آخرین برای -

 زندان به کنم؛ نابودنت بیفته، گردنش به چیز همه تا مونهنمی ساکت قطعاً که جمشید اعتراف و کردن رو با داشتم،
 هم هنوز که مزخرفی نسبت اون برای قائلم حرمت ولی شاخشه؛ رو سالی ده حداقل که دونیمی و بکشونمت

 من. شد ناحق حق، و کردم سکوت تو خاطربه هم قبل هاسال من همایون! پسرت تر،مهم همه از و هست بینمون
 دست به باشه تو سرنوشت. بدم لو رو تو خوامنمی هم هنوز اما گیره؛می رو دامنم روز یه که عدلی دادگاه و موندم

 و کینه این درعوضش گذرم،می خودم حق از. کنمنمی رو رو، مدارکم فقط من جمشید؛ و قانون و پلیس و بقیه
 به ضربه همهاین! همایون کن بس. برگردون بهم رو تنم یپاره و بگیر پس رو پسرت. کن تمومش رو عداوت

 نگاهت از هاسال این تموم خستگی همایون، ایخسته هم تو. شدم خسته. نیست انصاف اطرافیانمون و خودمون
 .باشه تو و من کار پایان اینجا بذار! کن تمومش. بارهمی

 سبز؟چشم نفساعتمادبه با مرد اون کو. نشسته نگاهش ته بغضی. شده مضطرب و درمونده همایون تصورم برخالف
 پریشونه، هم بابا. آورده کم بریده، دیگه که آدمی داره، خسته و کشیدهسختی آدم یه از نشون فقط روبهرو مرد این

 درد برادرش شکست دیدن از کنمی حس. بندهمی هم روی درد با رو هاشچشم گاهی و نگاه همایون به گاهی
 ایمان واقعاً مواقع بعضی. افتاد اتفاق بچگانه دشمنی یه خاطربه که ایکورکورانه عذاب تموم از هم شاید کشه،می

 محبت نبود و نبخشیدن صبری،کم کینه، غرور، رو هاشمهره که ستکودکانه بازی یه شبیه فقط زندگی که میارم
 که پرطمعه انسان چند یا دو خواهیزیاده یا بازیلج جز چیه مگه جنگ! جنگ یه مثل چینن؛می هم کنار و سازنمی
 با گِلش و بوده بشر یالزمه خودخواهی شاید میرن؟ بین از انسان هزاران و سرپناهبی خونواده هزاران خاطرشبه

 نگاه که میشه برادرهایی درد و جدایی و عذاب باعث هاسال مسخره سوءتفاهم یا اتفاق چند که شده سرشته همین
 شاد کسی و نبرد ایبهره عداوت این از کسی! دوسرباخت بازی یه از نشون داره؛ چیز یه از نشون فقط االنشون

 ...جز مونده چی تهش. نشد
 .برگردون بهم رو مبچه -

 پایین رو سرش همایون. بوده رنجش باعث و شده هاشرنج تموم باعث که آدمی به باباست پرخواهش صدای
 به نگاه با و میاره باال رو سرش. دارهبرمی بابا طرفبه قدمی و برهمی فرو شلوارش جیب توی رو دستش. اندازهمی

 :میگه هاشچشم
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 حتی! ایمهره نه و دستمه توی ایبرنده برگ نه دیگه. شد تموم تو نفع به هم باز بازی این تهِ. بردی تو باشه، -
 کثیفش بازی این از دست که کردی تهدیدش دونهمی پسرت. کردی در به میدون از تهدید با تو هم رو ماندانا

 و درآورد بازیزرنگ ماندانا وسط این مقدار یه نخورد، رقم خواستیمی که جوریاون هم باز تهش اما و برداره؟
 توی پسرت یکیاون هنوز اما ریختن؛ رو زهرشون پسرت سر که هم جمشید و بارانا پاشید، دامنتون به رو زهرش
 برو. منه کنار هم االن و خورد من نام به ششناسنامه. شد بزرگ من دستای توی واقعی یبرنده برگ. منه دست

 .باشه مونده زنده االن تا اگه البته دنبالش،
 :میده ادامه و خندهمی واردیوانه کنه،می رفتنراه به شروع

 .سگا جلوی بندازن و ببرن رو سرش کردم، دیر اگه بودم سپرده افرادم به آخه -
 برش و گیرهمی رو دستش شدت با. میره طرفشبه. ترسیده هم بابا حتی حاال. لرزهمی تنم خنده،می تربلند
 :کشهمی فریاد ملتهب بابا گیره،می قرار بابا صورت مقابل دیوونه همایون گردونه،می
 ها؟ کجاست؟ مبچه! کن بس! لعنتی کن بس همایون؟ کجاست کاوه نه؟ میگی دروغ داری -

 درست ما، مثل درست بده، هم کیاچهر حال. لرزهمی داره تنم ارادهبی و ملتهبه ریزه،می فرو وجودم و زنهمی داد
. لرزهمی بابا و خندهمی همایون ملتهبه؟ و ترسیده طوراین خاطرشبه چرا بابا کیه؟ کاوه کیه؟ دیگه کاوه. من مثل

 .لرزونمی رو عمارت بنیاد فریادش صدای میاد، فرود همایون صورت تو محکم میشه، مشت هاشدست
 و قتل هرچی درک به ذارم،نمی تزنده وهلل به کنم،می نابودت بیاد مبچه سر بالیی همایون؟ کجاست کاوه -

 کجاست؟ کاوه بگو. کنممی آویزونت سقف همین از خودم قصاصه،
 پاک رو نشسته صورتش روی خنده شدت از که هاییاشک. میشه قطع همایون هایخنده صدای یواشیواش

 :نالهمی و کنهمی
 .روستا انبار قدیمی، انبار همون. باشه مونده زنده کن دعا و دنبالش برو -

 ماشین کنار ناگهان. میاد سرمونپشت هم کیاچهر. کنممی دویدن یه شروع دنبالش میره در طرفبه سرعتبه بابا
 :میگه کیاچهر به داد با و گردهبرمی بابا
 .نخور تکون هم جات از و بمون همایون کنار -
 رو مبهوت و گیج کیاچهر و شیممی ماشین سوار. باشن نفر دو این مواظب که کنهمی سفارش بادیگارد به رو

 .ذاریممی جا سرپشت
*** 

. شکنهمی رو در. دوممی سرشپشت هم من و دوئهمی در طرفبه حیرون و قرمز ملتهب، بابا رسیم،می انبار در به
 انبار ته طرفبه صبرانهبی بابا چی؟ باشه گفته دروغ اگه ریزه، می فرو قلبم ترسه،می بابا. نیست مشخص چیزی
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. نیست انبار تو چیزی قدیمی هایصندلی و میز و خوردهخاک هایوسیله جز. کنممی نگاه طرف همه به دوئه،می
. شده حال کمک نورکم المپ یه فقط و دید چیزی میشه سختیبه هم روز توی که نورهبی و تاریک قدراون اینجا
 جاهمین از رو نظمشبی هاینفس صدای. میره جلو بابا! کنه سرگرممون خواسته شاید گفته، دروغ همایون شاید
 ندیده توش حالبهتا که ترسی و وحشت یعنی صورتش یپریده رنگ و پریشون حال. نیست دلش تو دل شنوم،می

 چنان هم بابا شناسمش؟نمی بگردم کسی دنبال باید کیه؟ کاوه کاوه؟ بگردم؟ کی دنبال باید من اما. بودم
 و وسایل روی بابا هایقدم خشخش صدای جز. زیاده طولش اما عرضیه؛کم و افقی انبار. میره جلوتر وجوگرجست
 و چوب و هامبل بزرگ هایدسته میره، جلوتر بابا. رسهنمی گوش به صدایی افتاده، و شده بریده هایچوب تیکه

 و میشه متوقف بابا ناگهان... چوبی صندلی و میز بزرگ یدسته یه پشت. نمیده رو کافی دید یاجازه قدیمی وسایل
 .میشه محو دیدم جلوی از سرعت با
 .کن کمک بیا کیاراد، -

 یعنی میرم، جلو گیجی و ترس با... یعنی بابا لرزون فریاد صدای. لرزهمی وجودم. کوبهمی ـینه*سـ به واردیوانه قلبم
 من. بود ترس و درد نهایت بابا صدای اومده؟ سرش بالیی چه ندیدم؟ هرگز که ایکاوه برادرم؟ ببینم؟ چی قراره
 .ترسممی دیدنش از ترسم،می کنممی اعتراف ترسم،می
 !کیاراد -

 از خونه، از پر اطرافش. افتاده زمین روی مردی. میرم جلو سست پاهایی و ترس با هولم، من اما زنه؛می داد بابا
 رو سرش و میره کنار بابا ...این. شده مخلوط زمین روی خون با موهاش سرشپشت از. ترسممی سرش دیدن
 خون غرق صورت کیاشاست،! نمیشه باورم خدایا نداره، امکان. زنهنمی دیگه قلبم خدایا ...به چشمم. گردونهبرمی
 اون خونه، غرق هم االن بودم، دیده خون غرق رو کیاشا هم قبالً من. لرزهمی تنم تموم نمیاد، باال نفسم. کیاشا
 .ببنده رو زخم محل کنهمی سعی واردیوانه بابا. کنممی سقوط زمین روی. میرهمی هم االن مرد، زمان

 .میرهمی داره کمک، بیا. احمق یپسره شو بلند. بیا خودت به کیاراد -
 ایکشیده کابوسه؟ یه شهمه شاید! مرده هم االن شاید میره،می اون نه. مرد طوریهمین کیاشا تونم،نمی من نه

 .نشسته شمردونه نگاه توی بغض. میشم خیره بابا به زدهبهت خوره،می صورتم توی
 کیاراد. زنهمی نبضش هنوز بیمارستان، ببریمش کن کمک کن، کمکم. بیا خودت به کیاراد نیست وقتش االن -

 .پسرم نترس نیست، کیاشا این
 رو کیاشا. کنممی کمک ارادهبی. میشم بلند جا از مدهوش مترسکی مثل. کنهمی مدیوونه داره بابا، صدای عجز
 جیغ صدای. اندازممی ماشین توی رو خودم زوربه نمیاد، باال نفسم خبره؟ چه اینجا خدا. ذاریممی ماشین توی

 هادکتر. میارن برانکارد. رسیممی بیمارستان به بدبختی هر با. رسهمی گوش به روستا داغون آسفالت روی الستیک
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 بغض. کنهنمی یاری نفسم! من هایدست بابا، سفید پیراهن حتی گرفته، رو جا همه خون. میشن ورحمله طرفشبه
 :پیچهمی گوشم تو دکتر صدای. زده چنبره گلوم ته
 .زنهنمی نبضش -

*** 
 !گنده مرد کنهنمی غش طوریاین آدم که خون قطره چند دیدن با! شجاع مرد بهبه -

 اطراف به رو حیرونم نگاه خبره؟ چه اینجا کجام؟ من. کنممی باز رو هامچشم سختیبه. مرده یه شوخ صدای
 .سرمه به آمپولی تزریق حال در پرستاری لباس با و خیالیبی مرد فقط بینم،نمی آشنایی یقیافه. دوزممی
 راحت خیالت. داری دوستش قدراین که برادرت حال به خوش. شد بد حالت چی برای دونممی نباش، نگران -

 میاد، ترباال داره لحظه هر هم هوشیاریش سطح که ستویژه هایمراقبت بخش االن. بود آمیزموفقت عملش باشه،
 !باشه راحت خیالت

 خواب... همون نکنه میگه؟ رو کی». میشم ملتهب و گیرممی گر درون از. ریزهمی دلم ناگهان برادرم؟ کدوم برادرم؟
 «.میشم دیوونه دارم خدایا ...یا بود
 سالم تونشازده نترس، بابا! نداری فشار مشکل گفتمی که پدرت میشه؟ باالپایین قدراین فشارت چرا تو بابا، ای -

 رفت؟ کجا یهو دونمنمی االن بودا، اطراف همین هم تکوچیکه داداش این. سالمه
 در ناگهان« .خبره چه بفهمم بکن کاری یه خدایا میگه؟ داره چی اینجا؟ خبره چه کیه؟ دیگه مکوچیکه داداش»

 اتفاقی چه دونمنمی حتی. گیجم گیج اما من. خندهمی و کنهمی نگاهم مشتاق و میشه وارد کیانمهر میشه، باز اتاق
 منی برای هم اون. میشه سخت خیلی گاهی هم ساده ظاهربه اتفاقات درک. فهممنمی اما دونم؛می شاید یا افتاده

 ...االن و دیدمی ذهنیش توهمات حوالی رو کیاشا حالتابه که
 من برادر کردن فکر همه کنه؟می غش خون دیدن با آدم! نذاشتی برامون حیثیت و آبرو چطور ببین پسر اِ اِ! خدا -

 !کنیمی غش فقط بار سه سالی تو بابا کردم ثابت دکترا این به بدبختی چه با دونینمی. غشیه
 رو بیدار یا خوابم. شدن رفیق باهم خیلی مدت این معلومه. میشه خارج اتاق از پرستار و خنده زیر زننمی دوتایی

 بیرون تونستنمی اتاقش از افسردگی زور از که نبود همونی این مگه شاده؟ قدراین چرا کیانمهر. دونمنمی هم هنوز
 خنده؟می جلوم شاد طوراین حاال و بیاد

 خبره؟ چه اینجا کیانمهر؟ شده چی -
 دوختخوش کت. میاد ترنزدیک و دارهبرمی بازیمسخره از دست میشه، جدی. خونهمی رو نگاهم التماس و عجز

 :میگه و شینهمی کنارم. اندازهمی خودش صندلی پشتی روی و درمیاره رو شکالتیش
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. گفتمی بابا! برادرمون ست،کاوه نبود، کیاشا دیدی تو که اونی. کیاراد گرفتی اشتباه اما شدی؛ شوکه چرا دونممی -
 چرا کنی درک تونیمی بهتر و ترهبامزه مونده جدا ازمون که شده چی بشنوی بابا خود زبون از بعداً کن، ولش حاال
 همین برای داشته، سرحالی و کاریورزش بدن میگن دکترا. بهتره خیلی حالش هم االن. ندیدیمش و نبوده حالتابه
 .مونهمی زنده
 .کنمنمی باور من. نیست ممکن چیزی چنین نداره، امکان نه ...قدراین چرا پس ست؛کاوه و نیست کیاشا واقعاً اگه

*** 
 !نگین! نگین -

 .رسهمی گوش به ستآمیخته شدخترونه ناز به عجیب روزها این که دارشکش و بلند صدای
 !آقا جانم -

 چشمم به هم شاید. بودم ندیده حالتابه من که هاییخوبی خوبه، عجیب دختر این! جانا کن دلبری کم خدا، ای
 .اومدنمی

 .ستآماده شام بریم بیا خانم -
 پایین خودم با و گیرممی رو دستش راه یمیونه. میاد پایین هاپله از و کشهمی شکمش به دستی وارپنگوئن و آروم
 با رو زیبا حس این قراره و میشم پدر دارم فهمیدم که زمانی از مخصوصاً. شده من آرامش نهایت و معنی. برممی

 هم باز و افتهمی ما به چشمش آشپزخونه به ورود حال در و هاپله کنار کیانمهر. کنم درک نگین نام به زنی وجود
 مواظب شدتبه که من نگران هایدست و کند هایقدم به وارشیطنت نگاهش! امان ای. کنه شروع خوادمی

 .میشه خیره نگینه، اومدنپایین
 !کنیدمی کارچی مجرد آدم یه دل با ببین ...و بدبخت من... و دست تو دست میاید؟ واریعیال -

 :میده ادامه و فرستهمی باال شیطنت با رو ابروش تای یه. میشه نزدیک بهمون
 که عروسیتون و عقد یفاصله از اون کردید؟ عروسی شد سال یه! داشتید عملی سرعت عجب خودمونیم ولی -

 .کشید طول ماه یه همش
 :گیرهمی رو کیانمهر حرف یدنباله و گردهبرمی. شنوهمی رو صدامون رفتن راه حین آرزو

 .خونه آوردمی گرفتمی رو عروسش دست بعدش هفته همون وگرنه بود؛ عروسی تدارکات خاطربه هم اون -
 :زنهمی صدا آشپزخونه داخل از بابا و خندهمی کیانمهر

 .کرد یخ شام بیاید نذارید، جوون دوتا این سرسربه -
 :گیرممی رو بابا حرف یدنباله وارتأکید رفتن راه حین و خندممی بلند صدای با
 .گرفت درد پاش وایستاد، پا سر مبچه -
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 :میشه بلند ـزش*آمیـاعتراض صدای و خورهمی بازوم به نگین ظریف مشت
 !زشته کیاراد، عه -

 نشیندل و خواستنی عجیب گلیشگل پیرهن این با. شزنونه شرم این از خندممی و کشهمی دندون به رو لبش
 این گذر در شکر رو خدا. شینممی هم دور همه. شده تربانمک برعکس و کرده پف بارداریش خاطربه صورتش شده،

 پدر فهمید وقتی از. برگرده نشد حاضر دیگه کیاچهر اما برگشته؛ شرکتمون و زندگی به آرامش اندی، و سال یه
 و نداد رضایت ولی برگرده؛ که کرد کاری هر بابا. برید رو وآمدشرفت پای کالً و شد عصبی بیشتر همایونه واقعیش

 دستگیر پلیس توسط هم همایون و جمشید. داشت دل به کینه بود، شده گرفته گروگان تقریباً که آخری روز از حتی
 محکوم حبس سال چندین به کردن مدت این توی که کارهایی و جوون دو اون قتل در معاونت جرم به دو هر و

 زنگ فایده؟ چه اما شد؛ ریخته زمین روی ـناه گـبی محمد، خون و قصاص محمد، قاتل کشتن جرم به غالم. شدن
 :زنهمی صدام ثانیه چند از بعد و میره آیفون طرفبه خانممریم. درمیاد صدا به خونه

 .دارن کار شما با در پشت آقاکیاراد، -
 .ذارممی بشقاب توی رو قاشق و کنممی بلند رو سرم تعجب با
 کیه؟ -
 .در دم برید خودتون باید حتماً گفتن -

 و پوشممی سبزم شرتتی روی ایمردونه پیراهن. میشم بلند جا از و خرممی جون به رو جمع آمیزتعجب نگاه
 این میشم، خشک جا سر دیدنش با. کنممی باز رو در. شده ترسرد همیشه از مدت این هوا. افتممی راه در طرفبه

 خواد؟می چی اینجا
 کنی؟ می کارچی اینجا تو -

 .رسهمی مشونه تا زوربه کوتاهش قد. دارهبرمی طرفمبه قدمی
 کردی؟ تعجب -

 این کردن تموم قصد به مشخصه و بارهمی نگاهش از شرارت. کنهمی کج کمیه رو سرش و زنهمی عمیقی لبخند
 .داد فرصت بهم و کرد صبر خاطرشبه حالتابه که حقی اون گرفتن قصد به. اومده ماجرا

 !کیارادخان عمله وقت حاال. کنممی عمل مردونه بده، قول زنونه گفتی! وفات الوعده برای اومدم -
 و کجام من دونهنمی نیست، وجودش توی درکی دختر این. نه االن اما رسه؛می وقتش روزی یه دونستممی االن؟

 این وقت االن. خوادمی رو مبچه معصوم صورت دیدن دلم. داره احتیاج من به بارداره، چهارماهه زنم. چیه شرایطم
 .بودم گذاشته قرار باهاش من دادم، قول بهش من اما نیست؛ دادسرا به معرفی
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 عذاب هم عمری نکردم، رو کار اون عمد به من. نیستم گناهکار دونممی چون حرفمم؛ پای مردونه هم هنوز -
 .خداییم یشده مجازات من بارانا، کشیدم درد و کشیدم وجدان
 درمونده صورت به جانببهحق. دارهبرمی رو فاصله قدم، یه با. اندازهمی باال رو ابروهاش و زنهمی ـینه*سـ به دست

 .نداره اومدنکوتاه قصد معلومه. زنهمی زل ناچارم و
 هم شوننکرده و کرده ـناه گـ به دوتا اون که کردین رو مدارک جوری اومد، خوشم بابات و تو کار از درسته -

 برادرم حق از من اما کردن؛ صادر رو بابام قتل دستور که بودن همایون و جمشید اون شد معلوم و کردن اعتراف
 مرد. کردم تحمل زیاد. کردم صبر زیاد هم حاال تا کیاراد، کنمنمی رهات. بشی محاکمه باید تو. کیاراد گذرمنمی

 .بلدی رو مردونگی اگه باش مرد باش،
 روی داره زندگی تازه اما دارم؛ وجدان عذاب هنوزم. کردم بد. زنهمی بهم رو من معادالت تموم همیشه دختر این

 زندگیم تازه. کنممی درک دارم رو بچه این اومدن دنیا به برای انتظار و همسر معنی تازه. میده نشون بهم خوش
 قول اعتبار و مردونگی یچهره بزنم، حرفم زیر اگه االن. دادم قول که کنم چه اما نیست؛ وقتش االن. گرفته آروم

 وفق بر روزگار وقتهیچ اما گیره؛می دلم. ابریه کنم،می نگاه آسمون به خدا؟ کنم کارچی. میره سال زیر مردونه
 ...و باشی هم گناهکار اینکه مخصوصاً هم اون. چرخهنمی مراد

 .کنممی معرفی رو خودم میرم فردا. ایستممی حرفم پای و مَردم -
 سخته، اومده دست به تازه آرامش این از کندن دل. سنگینه برام جمالت این گفتن چقدر که دونیمی فقط تو خدا

 درد بار یه شاید. برسه عملش سزای به باید ظالمی هر و میشه برمال روزی یه ظلمی هر کنم؟ کارچی. سنگینه
 خودم با ولی کیاشا؛ از بهراد، از بشم رها و برسم هم درونی آرامش به شاید! خالص و کنه تموم رو کار کشیدن

 بذاره شب اون هایکابوس که حدی تا رو آرامش و خوشبختی معنی تازه من. نبود وقتش االن. بیام کنار تونمنمی
 آشنا باهاش ساله یه تازه که بود غریبی یواژه خوشی. افتممی راه خونه طرفبه و بندممی رو در. کنممی درک دارم
. میشم آشپرخونه وارد. چیزهمه کنه، تغییر لحظه یه توی تونهمی چیزهمه! لحظه یه وسعت به همینه، زندگی. شدم
 :پرسهمی همه از زودتر نگین و کنهمی برخورد صورتم به جمع سؤالی نگاه

 داشت؟ کارت کی در دم شده؟ چی کیاراد -
 .افتاده اتفاقی نمیارم خودم روی به و کنممی خوردن غذا به شروع« .نمیگم چیزی نه کنم؟ دارتغصه تا بهت بگم»

 میز طرفبه. نیست چیزی و طبیعیه میگه ولی کرده؛ ورم کمیه پاهاش نگین. گردیمبرمی اتاق به باهم شام بعد
 و کشمشمی ـوش*آغـ به پشت از. میرم طرفشبه آروم. دوزهمی صورتش به چشم و شینهمی پشتش. میره آرایش

 . ...زییایی به نه اما زییاست؛. میشم آینه توی صورتش محو
 .بانمکه اما داره؛ ظاهری زیبایی از نشون که معناداریه لفظ هر از ترزیبا روحش
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 !بابا پسر. باش هم مونبچه مواظب نگین، باش خودت مواظب -
 .شیشه مثل مونه،می بلور مثل. شده لطیف و حساس شروحیه. کنهمی ذوق و خندهمی لفظم این از
 تو ولی بود؛ وسط منطقم پای کنم، ازدواج تو با رسیدم نتیجه این به که وقتی. نگین منی زندگی منطقی عشق تو -

 زندگی هنرمند ترینهنرمند تو. نگین هنره این. کشیدی وسط هم رو عشق پای که جذاب و بودی خوب قدراون
 .منی

 احساسات این از خندممی. میده تکیه مشونه به رو سرش و چسبهمی بهم شبرآمده شکم با ناگهان. میشه بلند جا از
. میده قلقلکم گیراش نگاه. ذارممی صورتش دور رو دستم. افتهمی غلیان به هم جمله یه با که شیرینش و زیبا

 .زنهمی پلک مشتاقم نگاه توی دلبرانه و بندهمی رو هاشچشم. زنممی پیشونیش به ایـوسـه*بـ
 صافه، پاکه، چشمات نزنی هم حرف. کیاراد کنممی حست. ترهقشنگ هاچشم ارتباط با زندگی نزنی، حرف گاهی -

 .میده زیبا معنی هزار برام نگاهت. زالله
 لپاز من زندگی داستان. میشم غرق احساسش عمق توی و بندممی رو هامچشم. چسبونممی پیشونیش به رو سرم

 شاید فردا. خورد رقم ما بین که بود ایمردونه یخودخواهانه بازی اصلش وگرنه داشت؛ عشق نام به ایگمشده
 اما افتادم؛می پاش و دست به باید شاید! اومدممی کوتاه زود نباید شاید! کشیدنم نفس و آزادی اتمام باشه، من پایان

 و مرام به رو خودش جای نفرت و خودخواهی. میره سؤال زیر مردونه قول بزنم، حرفم زیر. بودم داده قول بهش من
 !...کاش اما! دونمنمی. مونهمی باقی همیشه برام مُنتقم یه. خورهمی گره هم توی دوباره کارها. میده مروت

 ؟...یا ببینم رو مبچه تونممی دونمنمی
*** 

. اندازممی بزرگش سبزرنگ سردر به نگاهی. نیست شخصم برگشتنم دیگه اومدم، تاکسی با. میشم پیاده ماشین از
 مردونگی نکنن فکر تا میرم. کنممی جزم رو عزمم م؟بچه زندگیم؟ نرم؟ یا برم. کنم اعتراف تا اینجا اومدم من

 خودخواهی. نشه تکرار پدرانمون یگذشته تا میرم. اعتماد و کرد زندگی مردونه میشه هم هنوز بدونن تا میرم. مُرده
 .کنممی حرکت منشی میز سمتبه. میشم سالن وارد. نگیره رو بعدی نسل دامن خودخواهی و خوادخواهی و
 کیاراد؟ -
 پس کنن؟می برپا لطیف صداهای همین رو دارت چوب گاهی که فایده چه. گردمبرمی لطیفش و زنونه صدای با

 .کردم وفا مونوعده به و اومدم که ببینه. ببینه خودش هایچشم با تا اومده
 کنی؟ معرفی رو خودت خوایمی -

 غلطک روی تازه که زندگی از. انداخته چنگ دلم توی که غمی از شادی، از نه نشونم؛می هاملب روی لبخندی
 .کردم بد من. باشم هم طلبکار تونمنمی حتی بگم؟ چی... حاال و بود افتاده
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 .ایستممی حرفم پای مردونه دادی، قول زنونه. وفا الوعده -
 گفت بشه شاید و ستخنثی که نگاه. نداره شعف و حالیخوش از حسی که نگاهی. اندازهمی بهم عجیبی نگاه

 .متحیره
 .کن معرفی رو خودت و برو باشه، -

 سرم بالیی چه قراره نیست معلوم که ذارممی قدم جایی به دارم. سسته هامقدم. افتممی راه حرفبی و گردمبرمی
 از تا که ایمعجره یه بیفته؟ اتفاقی یه شدمی کاش میاد؟ مآینده و زندگی سر بالیی چه نه؟ یا مونممی زنده. بیاد
 ...که کنم چه و تردیدم از پر هم هنوز. کنه خالصم وضعیت این

 کیاراد؟ -
 !کاوه! من خدای. گردمبرمی باشه؟ تونهمی کی! آشناست صداش. کنهمی متوقفم ایمردونه صدای

 .کیاراد کن صبر -
 .میشه گرد هاشچشم تعجب از و کنهمی نگاه هردومون به حیرت با و خیره بارانا

 !من خدای وای -
 :میگه بارانا به رو و ایستهمی بینمون. نمیده اهمیتی متعجبش نگاه به کاوه

 !کنی؟ صبر تونیمی که دقیقه چند اما بگیر؛ بگیری انتقام خوایمی -
 هردومون به رو برمیاد خودش از فقط که تحکمی با و کنهمی مرتب رو مشکیش چرم کت هردومون، به نگاهی با

 :کنهمی زمزمه
 .بیاید سرمپشت -

 شنیده درموردش چیزایی یه حتماً دونممی. درمیاد گردش به بینمون بارانا متعجب نگاه. افتیممی راه دنبالش ارادهبی
 ...اما

 .ایستهمی مشکیش پژوی کنار
 .دارم حرف باهاتون بشینید، -

 و نداد نشون واکنشی تلخی جز باباست، پسر دونست و فهمید رو ماجرا وقتی از باشه؟ داشته ما با تونهمی حرفی چه
 یاجازه حتی اون، از بدتر یا بکشه ـوشش*آغـ به نداد اجازه بابا به حتی. بخوریم باهم شام یه نکرد قبول حتی

 و گذاشته رو شبچه که آدمی به عنصری، سست به کرد محکومش. کرد محکومش و نداد بابا به دادن توضیح
 اما احساس؛بی و سرد رحمه،بی. بوده چی واقعیش دلیل بگه بابا نذاشت. داده ادامه خودش زندگی به اهمیتبی

 .یخ کوه یه مثل ست،خنثی فقط نیست، وجودش توی ایعقده همایون، هایگفته برخالف
 .بشینید نیستم؟ شماها با مگه -
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 و خوریممی جا دو هر بود، فکر توی غرق من مثل هم بارانا. میاره بیرونمون فکر از دارشخش و محکم صدای
 کیاشا. کنهمی ناچارت و مجذوب ارادهبی که هاستنوع اون از کالمش تحکم. شینیممی ماشین توی حرفبی
 خنثی و حسیبی همون با و گیرهمی قرار فرمون پشت. بود هیجانی گاهی و منطقی فقط کیاشا. نبود طوریاین

 :میگه بودنش
 شلوغی و سروصدا این ژیگوال، شما حساس روح واسه دونممی بعید ولی بزنیم؛ حرف کجا نداره فرقی من واسه -

 !باشه تحمل قابل
 سکوت فقط زنه،نمی حرفی راه بین. میشه دور محیط از گاز به و کنهمی روشن رو ماشین جوابمون، و ما به توجهبی
. ماجراست یادامه منتظر حرفبی مغرور و جسور همیشه مثل هم بارانا. اندازهنمی ما به هم نگاهی حتی. سکوت و
 تا. صبرهکم که اینجاست مشکل اما نمیاد؛ هم بدش هاغافلگیری و هیجانات جوراین از دارم ازش که شناختی با

 .عجیبه برام هم نیومد دنبالم و بود داده خرج به صبوری هم جاشهمین
 یارو؟ هی -
 .زنهمی کاوه بازوی به انگشت با کنم،می نگاه بارانا به تعجب با
 ببریمون؟ خوایمی کجا تا! یخچال رفت سر محوصله -

 .میده ادامه رانندگیش به اهمیتبی. نمیده خودش به هم بارانا به انداختن نگاه برای زحمتی حتی خیالیبی با کاوه
 کنی؟ اعتراف نری تا بدزدتم کردی استخدامش رو این کیاراد. کنممی شک کمکم دیگه دارم -

 :کنهمی زمزمه و اندازهمی بارانا جانببهحق صورت به نگاهی. کشهمی فرمون روی رو دستش کاوه
 .دختر درازه زیادی زبونت -
 .مرتیکه درازه خودت زبون -

 :کنممی نگاه بارانا به و پرممی حرفش بین. کشممی گردنم پشت به تیدس کالفه
 شک چیزی به. طورههمین هم االن هستم، حرفم پای گفتم. کنارتم نکردم، که فرار خبرته؟ چه. بارانا نکن بحث -

 .باش ساکت و نکن
 تا! شهر بام اصطالحاً رسیم،می کوه یه بلندی به بعد ایدقیقه. میشه خیره بیرون به پنجره پشت از و کنهمی اخم

. کنهمی پارک رو ماشینش کوهستانی، و سنگالخی یجاده از اینقطه توی. برهمی جلو رو ما روئهماشین که قسمتی
 آوردتمون؟ اینجا چی برای

 .پایین بیاین -
 راه نیست، روماشین که قسمتی و بلندی طرفبه و میشه پیاده ماشین از ما متحیر هایچشم جلوی و زودتر خودش

 ...که کنممی شدن پیاده قصد و گیرممی رو در یدستگیره. افتهمی



 

 

420 

 

  باردمی باران نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی شقایق

 خبره؟ چه اینجا کیاراد ریم؟می داریم کجا -
 زرشکی مانتوی امروز دیگه هایروز برعکس! حد این در نه ولی جسوره؛. بده بروز خوادنمی اما ترسیده؛ بارانا

 .رسیده خودش به حسابی و کرده تنش هم رنگیخوش
 رسیده؟ آسیبی بهت من با حاال تا تو. نترس -
 .نه -
 :کنممی زمزمه و مرتب رو رنگمیشمی کت. میشم پیاده ماشین از
 .پایین بیا پس -

 که رسیممی قسمتی به. ریممی باالتر. میشه پیاده ماشین از و گیرهمی رو تصمیمش باالخره اما مردده؛ هم هنوز
 جای با منتهی ست،دره همون شبیه هم اینجا بخوره؟ لیز پامون اگه. پیداست شهر مقابلمون و ستصخره فقط

 .بیشتر
 .من پشت فاصله قدم یه با هم بارانا و ایستممی سرشپشت قدم یه یفاصله به. رسممی نزدیکش

 !اومدید باالخره -
 یا گرفته یاد رو احساسات ندادن بروز این شاید. نمیده بروز خاصی حس شچهره. میشه خیره جلوش به. گردهبرنمی
 :کنهمی زدن حرف به شروع مکث ثانیه چند از بعد... ذاتاً شاید

 حالم وقتی که یکی. باشه مسیرمهم باشه، کنارم باشه، همراهم که یکی. داشتم برادر یه داشتن آرزوی همیشه -
 از همیشه من برعکس و بود خیالبی همایون اما کوه؛ عین وایسته پشتم اومد، تنگ بهم روزگار وقتی نیست، خوش

 تو همیشه. دونستمنمی رو دلیلش. گفتمی نفرتش از تونستمی تا اما گفت؛نمی رو دلیلش وقتهیچ. متنفر برادرش
 پول غرق و خیالبی کل به یا عصبی، و بداخالق یا بود سرد یا همایون. بودم هم خوب بابای یه داشتن حسرت

 خواستمی طریقی هر به. کرد کارم بازار وارد زوربه. کردمی هرکاری براش و داشت دوست خیلی رو پول. درآوردن
 همایون اما ساختم؛ رؤیاها خودم برای. بودم خودرو یبدنه طراحی عاشق. کنه برابر دو رو پولش و دربیاره پول
 کارم به وادار قشنگغیر و قشنگ حرفای با و ساعته۲۴. شدم معمار زوربه کرد، وادارم. بشم معمار که خواستمی
 .کرد

 من مثل هم بارانا. کنهنمی نگاه صورتمون به هم باز. کشهمی عمیقی نفس و ذارهمی جیبش توی رو هاشدست
 حرفی کسی با کاوه اصالً. نکرده تعریف کسهیچ برای حالتابه که هاییحرف شده، کاوه هایحرف شنیدن مشتاق

 !عجیبه گذشت که نیمی و سال یه بعد زدنش حرف این و زنهنمی
 مدت یه. شدم مشکوک و کردم تعجب. گفت شما از چیزایی یه شنیدم جمشید با حرفاش بین روز یه اینکه تا -

 زیاد مسافرتی هم قبالً ایران، افتادم راه. برادرشم یبچه و نیستم واقعیش یبچه فهمیدم اینکه تا افتادم دنبالش
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 بد ازتون حدی به همایون. کردم پیداتون تا گشتم و گشتم. دست تو آدرس یه با و اومدم تنها بار این اما میومدیم؛
 دیدمتونمی خودم چشمای با باید خودم. نبودم بینیدهن آدم من اما نداشتم؛ بهتون خوبی حس ندیده که بود گفته

 ...کرد جلب رو توجهم که چیزی اولین و دنبالتون اومدم روز هر که شد این. کنم قبول تا سنجیدممی و
 :کنهمی زمزمه و پرهمی حرفش بین منتظرهغیر و عجیب شوقی و ذوق با بارانا

 دوقلویید؟ دونستینمی آره؟ بوده، کیاراد با شباهتت حتماً -
 و صبور ظاهرش برخالف. کنهمی نازک براش چشمی پشت بارانا و شنویممی دو هر رو کاوه پوزخند صدای

 هم اون! شدنمی همایون یدارودسته و فرهاد اون دست آلت نبود اگه که ستساده و صاف هم هنوز. ستبخشنده
 .بدونه خودش حتی اینکه بدون

 به شروع مدت تموم متفاوت، روحیاتی با اما خودم؛ مثل من، شبیه منه، عین که هست یکی دونستمنمی آره، -
 .کردم تعقیبش

 .کشممی سرم روی سردرگمی و حیرت با رو دستم
 کردی؟می تعقیبم مدت تموم که بودی همونی تو یعنی من، خدای -
 .باشی ممنونم باید. کیانمهر اون هم تو، هم دادم، نجاتت هم درصد۱۰۰ مرگ از بار چند هیچ، که تعقیب -

. دارم بهش نسبت حسی یه. نمیده نشون جدّی قدراون کلماتش اما جدی؛ و خشک و سرد خاصه، و عجیب لحنش
 شگذشته از که نیاوردتمون اینجا دلیلبی. داره هاحرف این گفتن از خاصی قصد. کنممی حسش همسانمه، قل
 .بگه

 چطور؟ رو کیانمهر -
 بیرون شهر از کیانمهر روز اون کنه ثابت ماشین جلوی دوربین توسط شدهضبط فیلمای با تونست کی کردی فکر -

 بود؟ نرفته
 ایجاذبه حال عین در اما دافعه؛ جور یه. گرم حال عین در و یخ. عجیبیه و متفاوت آدم عجب بشر این! من خدای

 .توییم مدیون ما و دادی نجات تو هم رو کیانمهر پس. کنهمی جذب رو آدم که داره عجیب
. بودم کرده رها طرفاون رو کارم. نداشتید خبر و بودم شده تونسایه. شناختمتون کمکم امگریز و تعقیب توی -

 جواب حتی نذاشت داشتم که ایسردرگمی و بود داده دست بهم که شوکی اما بود؛ دنبالم دردربه هم همایون حتی
 ...کنه پیدا رو من که داشت آدم قدراون. داشت خبر ازم دورادور البته. بدم رو اون

 هم من. نشه خاکی تا زنهمی باال رو مانتوش و شینهمی جاش سر تعارف بدون هم بارانا شینه،می صخره روی
 .شینممی جام سر ناچاربه
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 آروم وجودم اما بود؛ الزم که رو چیزایی خیلی فهمیدم. گذشته بهتون چی فهمیدم. هستید خوبی آدمای فهمیدم -
 .بشم نزدیک بهتون نشد. گرفتنمی

 حرفاتون یهمه و دیدم در دم رو دوتا شما که میام من ولی رفت؛ کیاشا گرچه بگم اومدم. ببینمت که اومدم دیشب
 ...رو

 اینکه از حالمخوش من و بشه کشیده اینجا به بحث نداشت دوست انگار. اندازهمی هردومون به سردی نگاه بارانا
. میشه بلند جا از. کیاشاست و من سوم قل کنه قبول و برگرده برگرده، اصلیش یخونواده به گرفت تصمیم باالخره

 جا از میشه، کرخت پام و دست. لرزهمی وجودم ناخوداگه. افتهمی برداره تراضافه اگه قدم یه. میره حاشیه طرفبه
 :کنممی زمزمه لرزهمی که صدایی با و میرم عقب قدم یه. پرممی
 .کاوه عقب بیا عقب، بیا -

. میشه خیره روشبهرو به و گردهبرمی جلو به دوباره که کشهنمی طولی اما کنه؛می نگاهم تعجب با و گردهبرمی
 ...اما کیاشا؛ مثل درست کنه،می حسم. دونهمی رو مپریده رنگ دلیل. فهمیده رو ترسم دلیل

 :رسهمی گوش به صداش
 بارانا؟ ترسیمی بلندی این از هم تو -
 .ترسمنمی که معلومه نه، -

 :کنهمی زمزمه و زنهمی سردی لبخند گردونه،برمی بارانا طرفبه رو سرش
 .جلو بیا -

 .میره جلوتر کمیه بده، بروزش خوادنمی که تردیدی با بارانا
 .بایست من کنار دقیق بیا -

 .نداریم دره و کوه از خوبی یخاطره ماها. ترسیده دونممی اما بیاره؛ کم خوادنمی. کنهمی نگاهش تردید با بارانا
 ترسی؟می نکنه چیه؟ -

 :میگه رفتن جلو حال در و کشهمی چنگ به محکم رو کیفش میده، تکون طرف دو به رو سرش
 .نه که معلومه -

 خدا یا. وایستادین بدجایی! عقب بیاید خدا رو تو». کوبهمی ـینه*سـ به واردیوانه قلبم. گیرهمی قرار کنارش درست
 «کاوه؟ انداختی راه ایهبازیهدیوونه چه این کنم؟ کارچی من
 .هل یه شوخی، یه ثانیه، یه داری، فاصله مرگ با قدم یه فقط. بارانا کن نگاه رو پات جای -

 پشت از سرعتبه. دارهمی نگهش. زنهمی نبض گردنم رگ. ایستهمی قلبم! خدا یا. میده هلش پشت از ناگهان
 قدرت حتی. میاد خودش به. کنهمی نگاهش ترس با. کرده وحشت بارانا. داشت نگهش! نیفتاد خدایا. نیفتاد گرفتش،
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 اون و لرزهمی پامون و دست پریده، رنگش. شینهمی صخره روی ترس با. میره عقب داده، دست از رو کشیدن جیغ
 .میشه نزدیک بهمون. زنهمی لبخند روانی،

 پات زیر و باشه گِل تونستمی باشه، عمدی تونستمی باشه، حواسیبی تونستمی. بود لحظه یه. بارانا بینیمی -
 .کجاست غیرعمد و چی یعنی عمد بفهمی تا دادم هلت. بشه سست

 بارانا مقابل درست رو صورتش میشه، خم روش و ذارهمی باالتری سنگ تیکه روی و جلوتر رو زانوش یه میره، جلو
 .کنهمی نگاه هاشچشم به و میده قرار

 رو از و ندونسته که اونی و کنهمی رو کشتنت قصد نقشه با که اونی بین فرقه بینی؟می. ستلحظه یه چیزهمه -
 ...اما میده؛ هلت عمد بدون ترس،
 .زده زانو جلوش انگار که گرفته قرار بارانا جلوی جوری اندازه،می پایین رو سرش

 من شاید تا من به ببخشش. نوکرتم عمر ته تا خودم ببخشش،. نبود کارش تو عمدی! ببخش من به رو برادرم -
 !کنم حس رو برادر داشتن بتونم هم

 لفظ این از دلم ته. کرده قبول برادرش عنوانبه رو من کاوه یعنی این! دونهمی برادرش رو من برادرم؟ گفت
 دیر که حیف شناختمت، دیر که حیف کاوه. داره هم حق و بخشهنمی بارانا. دیره که حیف و میره غنج نشیندل

 .دیر شده،
 یه تونیمی ببین گیره؟می آرامش بشه، هم زندان یا قصاص حکمش اینکه حتی بعد وجدانت ببین! ببخشش -

 پای زنونه و زنی گفتی بهش. ایستاد شوعده پای مردونه و مَرده داد، قول بهت بدونی؟ قتل رو شرایطی همچین
 تنهایی و سختی اونجا که هاییسال بعد نشو راضی تونی؟می ببخشش، زنونه و باش زن هم حاال. ایستادی حرفت
 .بشم روبهرو وضعش این با حاال کشیدم
 بارانا جلوی زمین روی. خم کاوه زانوی و میشه بلند هقشهق صدای ریزه،می فرو هاشگونه از بارانا هایاشک

 .ذارهمی پیشونیش زیر و کنهمی ششدهخم سر گاهتکیه رو دستش و شینهمی
 کنی؟می درک رو من تو چی؟ اون حق پس داشتم؛ رو برادر یه همین فقط دنیا همه از من چی؟ من بهراد پس -
 کنی؟ درک رو دیدهداغ خواهر یه احساسات مردونه و باشی مرد تونیمی تو
 :میده ادامه جانببهحق و کنهمی پاک رو هاشاشک دست پشت با
 تونی؟می آره -
 نبوده کارش تو عمدی که قاتلی یه دارزدن انصاف،بی میشه؟ رها دلت کردی، قصاصش اصالً که هم برفرض -

 کنی؟ تحمل تونیمی داری؟ رو طاقتش. دلت رو کنهمی سنگینی. خدا به میشه وجدانعذاب
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 کیاشا». میشه خیره بارانا درد غرق و آلوداشک صورت به و میشه بلند زانو روی و ذارهمی طرفش دو رو هاشدست
 جلوی چطور من خاطرم به ببین. معرفته و مرام ته ببینش، کیاشا. داریم،م برادری چه ببینی نیستی اما رفتی؛ خودت

 و گذاشته اخالص طبق توی رو مردونگیش چطور ببین. شکسته رو غرورش چطور ببین. زده زانو دختر یه پای
 «بینی؟می رو کاوه کیاشا؟ کجایی. کنه آزاد رو من تا کنهمی پیشکش بارانا جلوی

 و داد هل ندونسته اون چیه؟ کیاراد کار با تو کار فرق. نکش دوشش به تو بمونه، کیاراد خود با وجدانشعذاب بذار -
 کو؟ مرامت. بدی هلش نیست حقش که مجازاتی طرفبه خوایمی دونسته تو خورد، سر پاشون

 که منی به لعنت! حالشم این مسبب که من به لعنت. خوند میشه نگاهش توی رو تردید. کنهمی گریه صدا با بارانا
 ...اگه و بود جمع حواسم کمیه اگه
 .خاکه زیر داداشم و گردهمی آزاد این ببینم تونمنمی -
 .حقه ولی تلخه؛. میگه راست. خوریممی جا صداقتش از
 وجدانعذاب میدم قول بهت نبخشی کرمته، ببخشی. خودت دست همه میدون، این و گوی این. ازش بگذر -

 .نکنه رهات
 :کشهمی فریاد بلند صدای با بارانا ناگهان. افتهمی راه ماشین طرفبه و میشه بلند جا از
 .بکشی برادر نبودن درد من مثل هم تو خوامنمی. تو به اما بخشیدمش؛ بخشیدمش، باشه -

*** 
 اینجا؟ بیا کیاراد، -

 :کنهمی زمزمه سریع بفهمه کاوه اینکه از قبل و وارپچپچ. کنهمی نزدیک گوشم به رو سرش
 گفتم؟ چی شنفتی باشه، نباید من کادر وسط کاریشمی هرجا رو این. نمیشه سرم موو هوو من ببین -

 رغیب چشم به کنه، کار ما با قراره هم کاوه فهمید وقتی از. خورهمی رو حرفش سریع کیانمهر و گردهبرمی کاوه
. اومده خوشش هاشطرح از شدتبه بابا و ستخبره خودش کار تو هم اون فهمیده اینکه مخصوصاً کنه،می نگاهش

 .کرد تالش خانواده، از عضوی عنوانبه برگردوندنش و کاوه دل آوردن دست به برای خیلی بابا مدت این
 !نترس -

 بینشون یفاصله. شینهمی کاوه مقابل صندلی روی و گردهبرمی جاش سر قدم چند با و کنهمی نگاهش شوکه کیان
 .داشت قرار اتاقم هایمهمون از پذیرایی برای و من میز جلوی همیشه که میزیه همون

 چی؟ جان، -
 خیالیبی با و کشهمی عمیقی نفس. اندازهمی شدیگه پای روی رو پاش یه. میده تکون طرف دو به سری کاوه

 :میگه و اندازهمی کیانمهر به نگاهی ذاتیش
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 تره؟قوی کنیمی فکر که چیزی اون از من گوشای بودم گفته بهت -
 :یدهم جواب و اندازهمی باال رو سرش پررویی با افته،نمی وتا تک از کیانمهر

 !شنیدی درک به -
 کنهمی نگاهش کسی چشم به. شده حساس روش و کنهمی حسادت کاوه به سال و سن این با. شده عصبی بدجور

 خواهر که رو اینامه. نشد سابق کیانمهر اون دیگه ملیحه بعد. بگیره ازش رو موقعیتش و بابا و من تا اومده که
 که بود عشقی از ترس دلیلش که ایخودکشی خودکشیش، دلیل هاش،حرف نه بود؛ دردناک. خوندم بود داده ملیحه

 زودرنج و حساس که هم االن... و بشه جدا ازش ماجرا اصل فهمیدن از بعد کیانمهر تا ترسیدمی. داشت کیانمهر به
 .خودشه توی بیشتر. شده

 .بیار بردار رو غذا خانم میرم،می گشنگی از دارم -
 صندلیش روی تموم خیالیبی با هم کاوه. میشه جابهجا صندلیش روی و کوبهمی جاش سر محکم رو گوشی
 .گذاشته اتاقم مهمون میز روی رو پاهاش و شده آویزون

 گرفته؟ اشتباه دونستننمی که مدتی اون هم من جایبه رو تو کسی کاوه -
 .انداخت گیرم بار یه شرکت در دم میالدتون، همین آره -

 .زده سیاه شلوار با سفید پیراهن و صورتی تک کت تیپ هم امروز. شده گیر بهانه جهتبی و بیخود کیانمهر
 !دیگه بسه. سومشی قل و کیارادی رایت کپی فهمیدیم شازده، خبخیله -

 اما آروم هاییچشم با و اندازهمی باال رو ابروش تای یه. میشه ثابت کیانمهر پرروی صورت روی کاوه سرد نگاه
 :میده جواب ریزکرده

 !زنیمی حرف زیاد -
 :میده ادامه و ریزهمی آب پارچ از داره،برمی میز روی از رو آب لیوان

 ...کنممی عمل فقط زنم،نمی حرف من تو برعکس باشه یادت ولی -
 .زنهمی زل کاوه یخ هایچشم به و زنهمی گره هم توی رو دستش دو میشه، خم جلو به کیانمهر

 کنی؟می غلطی سبک چه دقیقاً چی؟ که -
 از جایی تنها من اتاق توی هم همیشه. کننمی مدیوونه دارن دیگه تا دو این. ذارممی پیشونیم روی رو دستم

 .بپرن هم به توننمی راحت خیال با که شرکته
 !خبره چه فهمیمی شد آسفالت دهنت وقتی -

 .کنممی پرت میز روی و دارمبرمی رو دفترم
 شماها؟ دارید باهم ایدشمنی چه. خورد هم به حالم دیگه کنید کن بس دِ -
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 :میگه کاوه به خیره نگاهی با و میده لم صندلیش روی خیالبی کیانمهر
 .میاد بدم آدم تیپ این از اصالً. خورهنمی مزاجم به. کنمنمی حال باهاش -

 :کنهمی زمزمه بال فراغ با و میاره باال تأیید ینشونه به رو دستش کاوه
 .همینه معقیدههم باهات که چیزی تنها تو -

 سبزرنگش یدکمه روی رو دستم و کنممی نگاه شصفحه به دارم،می برش. خورهمی زنگ همراهم گوشی
 .کشممی
 .کنیم خرید نینی برای بریم بشم، آماده بزن زنگ خونه میای داری چطوری؟ کیارادم سالم -
 .کنممی جاجابه دستم توی رو گوشی و خندممی نمکشبا و لوس صدای به
 خانم؟ باشه دیگه امر. چشم -
 .بیا زودتر فقط نیست، امری نه -

 .خرهمی جون به رو کیانمهر و کاوه سنگین هاینگاه که بندهمی نقش صورتم روی لبخندی! پررو بچه
 چتونه؟ -

 جلوی میاد خوشش دونمنمی. برسه نهار تا میشن خودشون کارهای سرگرم خیالبی و اندازنمی هم به کجی نگاه
 رغیب رو اون و نمیاد خوشش اخالقش از اینکه با فهمیدم که طوریاون ولی نه؛ یا بگم ملیحه از چیزی کاوه
 به اتاق در. داره بهش عمیقی راحتی و اعتماد حس یه هم کیاشا و من به شباهتش خاطربه طرفی از اما بینه،می
 رو غذا هایبشقاب و ظرف مبل سه هر جلوی ترتیببه. میشه داخل نهار هایظرف با منشی متعاقبش و درمیاد صدا
 و سخته برام کیاشا و خودم شبیه صورتی دیدن هم هنوز. شینممی کاوه کنار و میشم بلند خودم جای از. چینهمی

 روی رو دستش منشی صدای کشیدن، حین در و دارهبرمی رو برنج دیس خیالبی کیانمهر. کنهمی درگیر رو فکرم
 .کنهمی خشک هوا
 .شاد خانمملیحه روح -

 کیانمهر بغض و ناراحتی دیدن با منشی. خورهمی گره هم توی هاشاخم و میره فرو فکر به دست به دیس کیانمهر
 .کنه درست رو خرابکاریش کنهمی سعی دستپاچه و کشهمی خجالت

 رسوندن برای اشتیاقش و ملیحه یاد یهو بینممی که رو شما یعنی. نیست خودم دست خدا به! ببخشید وای ای -
 پرتقالآب کیانمهر برای گفتمی و نشستمی کنارم شهمه بود، دوستم اینکه نه آخه. میفتم شما به خوب غذاهای

 .گفتممی نباید وای ای. شدمی نگرانتون شهمه نخوردید غذا خوب دیدمی یا ستخسته ببر
 .زنهمی بیرون اتاق از و کنهمی تند پا سریع من یخوردهگره هایاخم دیدن با و دستپاچه
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 از رو دیس. برگشته سابقش هایافسردگی حالت به حرفبی و شوکه کیانمهر بود؟ هاحرف این گفتن وقت االن
 .میشم خیره پربغضش و حیرون نگاه به و کشممی دستش

 !کیانمهر -
 ولی فهمیده؛ ملیحه مورد در چیزهایی یه کنم فکر. کنهمی سنگینی هامشونه روی کاوه متعجب نگاه و نمیده جوابی

 .دوزممی کیانمهر به رو نگاهم کاوه، به اهمیتبی. خبره چه بدونه نکنم فکر حد، این تا نه
 مقاوم هم خودش اون. نیست کسیهیچ یا تو تقصیر ملیحه مرگ. نیست آدم خودم دست اتفاقات بعضی کیانمهر -

 .بود دیدهآسیب روحش. کیانمهر کن قبول رو این. نبود
 خاطربه کیانمهر وقتاون سرپام، هنوز و کشیدم بدتری وضعیت من. کنم تحمل رو سکوتش و حال این تونمنمی

 .داره وجدانعذاب هنوز ملیحه
 خود دست چیزا بعضی. میگم بهت دارم من ببین. ببینمت شکلی این خوامنمی. بیا خودت به. کن بس کیانمهر -

 خودت با خودت تا نگفتم چیزی بهت مدت این تموم. کنی تحمل باید نیست، ایچاره ولی داره؛ درد. نیست آدم
 ...یا بیا خودت به یا. ندارم رو تو افسردگی تحمل دیگه واقعاً اما بیای؛ کنار

 هاشدرد طریق این از و میده فشار صندلی هایدسته به رو هاشدست فقط. کنهنمی حرکتی هیچ. خورهنمی تکون
 کردنخالی و کیانمهر االن حال مصداق بشی، خودت حریف تونیمی اما نمیشی؛ دنیا حریف وقتی. کنهمی خالی رو

 طوریاین نداره حق کیانمهر. دوهمی صورتم به خون. میشم عصبی حالتش دیدن با. هاشهپنجه با مزمن هایحرص
 :غرممی میشه، خارج اختیارم از و میره باال رفتهرفته که صدایی با. کنه درک باید بفهمه، باید. کنه رفتار

 اداها این از من جلوی. کیانمهر ندارم اعصاب من. بدی بز صدای که گوشت تو خوابونممی همچین میشم بلند -
 بود نوشته نامه توی درسته و بود شدهنابود ملیحه روح بفهمی کن سعی و باش آدم یا بیرون شو گم پاشو یا. درنیار

 آدم اون که حالیته تو اما داده؛ انجام رو احمقانه کار اون اومده، هاشدخترونه سر بالیی چه بفهمی تو اینکه ترس از
 .نبود سالمی
 زمردین هایچشم با. گردونمبرمی طرفشبه رو سرم سریع. میده فشارش محکم و شینهمی مشونه روی دستی

 .کنهمی نگاهم کیاشاییش
 یا بدی داریشدل اومدی. نیست خوب هردوتون حال اما گذشته؛ دوتا شما به چی دونمنمی من. کیاراد باش آروم -

 بزنیش؟
 الک تو از حال فقط نیست، حواسبی کیانمهر. زنهمی کیانمهر پای به یواش و کنهمی رد میز زیر از رو پاش آروم

 .کنهمی نگاهمون سؤالی و کنهمی بلند رو سرش کاوه حرکت این با. نداره دراومدن خودش
 .مگشنه من و کنهمی یخ داره غذام چون باش؛ آدم ولی نمیاد؛ خوشم ازت کالً اینکه با کیانمهر ببین -
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 :میده ادامه و گردهبرمی طرفمبه
 .من نهارِ بعد فقط بزن، بزنیش خوایمی اگه بعداً! شو خفه هم تو -
. میاره فشار بهم گشنگی. هاشمتفاوتیبی این عاشق. دارهبرمی رو برنج دیس و کنهمی خوردن به شروع خیالیبی با

 خوردن غذا به شروع هم من! کرد دعوا نمیشه که خالی شکم با منطقیه، حرفش! نمیگه بیراه پر هم همچین
 .کنممی

*** 
 .گردهمی دورمون و میاد طرفمونبه شوق با. میشه بلند خانممریم اسپند بوی عمارت، به ورودمون محضبه
 کنار رو تاسه شما درمیاره بال حالیخوش از داره دلم. بینممی رو کیاشا انگار اصالً. اومده آقاکاوه که شکر الهی -

 ...آقاکیاشا خود که حیف فقط. بینممی هم
 .ندارم رو ظرفیتش دیگه من اما کنه؛ گریه خوادمی االن

 رو ما دفعه هر هم شما. کرده پر برامون رو کیاشا جای و برگشته کاوه که شکر رو خدا. میرنمی روزی یه همه -
 ...هم هنوز من. خانممریم نیفت کیاشا یاد بینیمی
 عوض لباس اینکه بدون. شدم سر کیاشا غم زور از دیگه. ندارم رو تونم،توانشنمی درده؟ یادش برام هم هنوز بگم
 حتی نداریم، کردن عوض لباس حال کدومهیچ انگار. شینیممی سالن وسط مبل یدسته اولین روی هم دور کنیم
 روی هممون دور جمع دیدن با. کنهمی تعطیل رو کارش ام از زودتر ساعت یه همیشه. میاد پایین هاپله از بابا. کاوه
 لحاظی هر از کاوه حضور. شده شاد و آروم خیلی هم بابا روزها این. میاد طرفمونبه و زنهمی گرمی لبخند هامبل
 .بود معجزه ما برای

 آقایون؟ بریدمی تشریف جایی. بیرون لباس با هم اون نشستید، هم دور! پسراگل به،به -
 :میدم جواب و کشممی بیرون زیرم از رو ایمسرمه کت یگوشه. نمیدن جواب کدومشونهیچ

 .کنیم عوض لباس باال بریم نداشتیم حال ایم،خسته نه -
 :میگه و شینهمی تامونسه هر مقابل مبل روی حالیخوش با و خیالبی بابا
 وارفته و داغون قدراین نباید قاعدتاً. بشه برداشته روتون از فشار کنید، تقسیم رو کارتون. دیگه نفرید سه که االن -

 .باشید
 راحته که کسی تنها با. سرسنگینه بابا با هم هنوز کاوه. زنهمی اشاره هامونصورت و نشستن معوج و کج حالت به

 ثانیه چند برای و اندازهمی کاوه صورت به نگاهی بابا. طبیعیه چیزی همسان هایقل برای هم اون خب که منم
 .برهمی فرو موهاش توی دستی کالفه و میده دست از رو راحتیش حس کاوه. کنهمی مکث
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 و بود زنده برای بودی ایدوباره دنیای. شدم حالخوش داری وجود فهمیدم که روزی چقدر دونینمی -
 البته. کنم اقدام زودتر نذاشت شرایط اما برگردوند؛ زندگی به میشه هم رو کیاراد وجودت با دونستممی. کشیدنمنفس

 .فهمیدم دیر اصل در
 به دادن گوش و شنیدن یحوصله اصالً. بشه بلند جا از تا میشه خیزنیم و میده تکون رو سرش حوصلهبی کاوه
 .زنممی چنگ سرعتبه رو دستش. نداره رو بابا هایچرا و علت

 .بده توضیح برات نفر یه بذار بمونی؟ افکارت توی خوایمی کی تا. بده گوش و بشین شده که هم بار یه برای -
 :میده جواب خنثی لحنی با و کشهمی ریششته به دستی حوصلهبی. شینهمی مبل روی دستم ضرب با
 نه بودم، عموم دست توی هاسال اینکه هم اون مهمه؛ چیز یه فقط من برای. من نه مهمه، شما برای اون -
 .توجیهه و حرف فقط شبقیه. پدرم اصطالحبه
 .بری اینجا از ذارمنمی نشنوی تا امشب. بدی گوش اینه توظیفه حداقل توجیه، اگه حتی -

 مقاومت که اونیه از ترحالبی انگار هم خودش. زنممی شده اسیر قدرتمندم چنگال توی که مچش به سر با ایاشاره
 از بعد بابا. شینهمی بابا کنار کوتاهی علیکسالم با و رسهمی راه از آرزو. نمیگه چیزی و شینهمی ساکت. کنه

 :کنهمی زدنحرف به شروع لحظاتی
 کرده انتخاب رو راه تریناحمقانه و بدترین من از انتقام برای قبل از همایون. نداشتیم خبر یید،قلوسه دونستیمنمی -

 رو شما از یکی اومدن، دنیا به از بعد بود کرده قصد همایون. بارداره رو دوقلو که بود مشخص مادرتون شکم از. بود
 به وقتی. بود شده هماهنگ دکتر و پرستار با. کنه استفاده مادرتون و من عذاب برای ازتون و کنه رو موقع به تا ببره
 هم ما و برد همایون برای رو هاشما از یکی پرستار. نبود عمل اتاق توی کسی و بود هوشبی مادرتون اومدید، دنیا
 ازدوبند توی و آوردم گیر رو همایون هاسال بعد اینکه تا داره وجود سومی قل نداشت خبر هم روحم. دونستیمنمی
. دونستیمی پدرت رو همایون بودی، شده بزرگ دیگه ولی کردم؛ پیدا هم رو تو خرابکاریاش، کردنخنثی برای

 هم شاید ...هم شاید. بشی روبهرو واقعیت با تا نبود وقتش. بره بین از تروحیه و جلو بیام موقعهمون ترسیدم
 .کنی درکم تونینمی کاوه، نیستی پدر تو! دیگه عذاب هزار و نکنی قبول تا ترسیدم

 .اندازهمی بابا صورت به سردی نگاه تفاوت،بی و خنثی صورت همون با کاوه
 پسر یه اینیاز و حس کالً و نداشت کارم به کاری و بود حوصلهبی فقط. نبود بدی پدر هم قدرااون همایون -

 عمرمون هرچند. کنمنمی فکر گذشته به دیگه من. نیست جاش دیگه بحثا این. کن ولش. فهمیدنمی رو نوجوون
 االنمون به هم شماها. چسبممی رو االن من. نیست روزا اون به کردن فکر حس! خیالبی اما داشت؛ تباهی

 .بچسبید
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 هایبندیجمله حال عین در و تفاوتبی لحن مدل شخنده دلیل. خنده زیر زنهمی ناگهان غمگین کیانمهرِ
 :زنهمی لب تهدیدوار و اندازهمی باال رو ابروش تای یه کاوه بدم نشون واکنشی بتونم اینکه از قبل. ستکاوه

 .کیانمهر خندیمی زیاد -
 کاوه حرف! دادن ترجیح رو سکوت شاید یا نداره گفتن برای چیزی کسی دیگه. میشه حاکم جمع به مطلقی سکوت

 برای زمانی دیگه که هاییحرف برای ایحوصله و بگیره ساده رو دنیا خوادمی که داشت این از نشون هم
. میشن بلند هم دوتا اون من بلندشدن با و میشم خسته هانگاه بازی از. نداره نداره، وجود تغییرشون یا برگردوندن

 آرزوش به رو بابا و داره اتاقی اینجا خودش برای هم کاوه که مدتیه. ریممی هاموناتاق سمتبه حرف بدون
 سر نگین. شیممی هاموناتاق وارد زمانهم هم، به نگاه بدون. نیست دیر هم هنوز. کنممی نگاه ساعتم به. رسونده

 اخم. نمیدم امونش ایستاده؟ سرپا چرا وضعش این با. گردهبرمی و زنهمی لبخند دیدنم با. هامهلباس اتوی مشغول پا
 :میگم سریع و کنممی
 .خانممریم دست بده بزنی، اتو نباید که وضع این با نایست؟ سرپا نگفتم مگه! نگین -

 دور و داده حالت رو خرماییش موهای. پوشیده زیبایی صورتی دامن و سفید بلوز پاشه،می صورتم به گرمی لبخند
 .ریخته صورتش

 هم فعّالیت اتفاقاً. بشینی فقط نیست قرار که باشی حامله. عزیزم نیست چیزی. نباشی خسته کیارادجانم، سالم -
 رو کارام بخوام نمیشه روم گذشته، ازش سنی دیگه خدا بنده اون. زنممی اتو خودم گفتم پیراهنه یه. خوبه خیلی
 .گردنش بندازم
 کت درآوردن مشغول. کنممی حرکت سفید کمد طرفبه و زنممی خرماییش نگاه به لبخندی. نازکه و رئوف دلش
 باز رو لباسم هایدکمه. گیرهمی دستم از رو کت. شنوممی رو آرومش هایقدم صدای. میشم پیراهنم و ایسرمه

 زن این. لرزونهمی رو دلم که وجودشه تو خوبی حس. میشم نگاهش مهربونی غرق. کشهمی بیرون تنم از و کنهمی
 .بود روحم برای رحمتی م،خسته دل برای ایمعجزه خوردم، که ایمفتضحانه شکست و احمقانه عشق اون بعد
 هم کاوه و کیانمهر البته. کردم تعطیل زودتر رو کار امروز. خرید بریم شو آماده کمکم. گیرممی دوش یه من خانم -

 .انداختن راه دنبالم رو خودشون زوربه نموندن، نصیببی
 :میگه و میده جا مرتبی طرز به و کمد توی رو هالباس. زنهمی حرفم به شیرینی یخندهتک

 .شد خوب هم اونا برای شدی، خیر سبب پس -
*** 
 هاستون از پر بزرگیه؛ و شیک یمغازه. شیممی وارد هم شونه به شونه و دارممی نگه بچه مخصوص یمغازه جلوی

 .هاسن انواع برای بچه وسایل از پر شیک، هایویترین و
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 .میشه خوشگل توش پسرم! نازه چقدر ببین رو بلوزه این بیا! کیاراد وای -
 دستش توی لباس به چشم زیر از. اندازممی ایستاده پیشخوان جلوی که نگین به نگاهی و باال رو ابروم یگوشه
 مناسبه؟ پسر برای این روشه، وجقیاجق هایشکل. کنممی نگاه

 .دختراست برای جینگولیا این بیاد، بار مرد قراره من پسر خانم، نه -
 حالبهتا سونوگرافی هایعکس توی رو هاشژست فقط و نیومده دنیا به هنوز که پسرکی برای میره ضعف دلم

 هایلباس و وسایل بین ناپذیروصف شوقی و ذوق با نگین. کنم حسش نتونستم خوب هنوز! پسرکم من، پسر. دیدم
 بدون نینی تحویل میادی خوشت جانمامان و کشهمی شکمش به دستی هم هرازچندگاهی. گردهمی بچگونه
 .میده اسممون

 بذاریم؟ چی رو بچه اسم نگین -
 .گردهبرمی ذوق با و ذارهمی پیشخوان روی رو بچه شلوار

 ...مثل باشه تو منو اسم از ترکیبی که بذاریم جوری یه رو اسمش اوم، -
 .کنممی برقرار رو تماس کوتاه عذرخواهی یه با و خورهمی زنگ گوشیم

 .بیارید تشریف بگم بهتون گفتن باباتون. رسیدن مهمونا آقا-
 .نبود امشب مهمونی به حواسم اصالً

 !نگین -
 .گردهبرمی و کنهمی رها میز روی رو شیر شیشه

 .شد دیر بریم داریم، مهمونی عمارت توی امشب نگین -
 من از جلوتر نگین. شده جذاب زردش و آبی روسری و خردلی مانتوی با نگین. افتیممی راه خروجی سمتبه هم با

 خودش با و گیرهمی رو من دست هم گاهی. چرخونهمی سر کودک هایلباس دنبال ذوق با و کنهمی حرکت
 رو سالیمیان زن. لمسه قابل برام ظاهرش یاندازه همین فقط که هرچند زیباست، بودنش مادر حس. کشهمی

 از دست از بهتره دونمنمی باشه؟ تونهمی اتفاقی. بود اومده هم مغازه از خرید موقع. دیدم حالتابه بار چند امروز
 .کردم پارک تردور رو ماشین کنممی حرکت نگین پای به پا. بردارم شک

 .ندیدیم رو مغازه این کیاراد اِ -
 .میشه دیر خانم بریم بیا -
 بد هم بریم. خیابونه یحاشیه تو که هم مغازه و داریم فاصله ماشین با متر چند هنوز. میره مغازه سمتبه ذوق با

 .داره ذوق خیلی نگین. نیست
 .کیارادجان دیگه بیا. آخریش این -
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 کار از دست هنوز ولی ناپذیره؛وصف مادرشدن برای شوقش و ذوق! دختر این دست از امان. افتممی راه سرشپشت
 .برگرده خونه به زودتر شده که هم من خاطربه کردم راضیش اما میاد؛ شرکت دو ساعت تا صبح. نکشیده هم

 منتهی هایپله طرفبه نگین نیومد؟ چشممون به اول از این چطور. بچه و نوزاد وسایل انواع از پر بزرگیه، یمغازه
 هم باز پسرونه نوزادی لباس دست چند خرید از بعد. کنممی حرکت کنارش در آروم افته،می راه باال یطبقه به

 !بخره بچه برای هم رو اون خوادمی. بود دیده ماشین یه چون پایین؛ یطبقه بره زودتر تا افتهمی راه من از جلوتر
 حرکت نگین سرپشت داره؟ الزم بچه لباس چرا؟. اینجاست هم باز زن اون. میدم تکون دستم توی رو سوییچ

 دلم. لرزهمی وجودم. میده دست از رو تعادلش نگین زنه،می بهش کوچیکی یتنه لحظه یه توی ناگهان. کنهمی
 و رسمنمی بهش اما کنم؛می دراز گرفتنش برای سریع رو دستم. دوممی سمتشبه سرعت آخرین با. ریزهمی هری
. رسهمی گوش به هاخانم جیغ صدای. شده وارد جمع به عجیبی شوک. میشه پرت هاپله از مشوکه هایچشم جلوی
 نفسم خدا. کشهمی پر داره وجودم. رفتم وا. کرختم. نداره حرکت نای بدنم. شدم حرکتبی و خشک شده؟ چی خدایا
 و دست. میام خودم به زنی جیغ با. نمیشه باورم شده؟ چی نگین میاد؟ مبچه سر بالیی چه م،بچه بچه،. نمیاد باال
 از داره دیگه که جونی با رو طبقه. داره احتیاج من به نگین. بدم نجاتشون باید. باشم محکم باید ولی لرزه؛می پام
 من سر هابال یهمه چرا. ریزهمی سرش از خون هوشه،بی و افتاده زمین روی نگین. میرم پایین میشه خارج تنم

 رو نبضش لرزونم و سست دست با. زنممی زانو کنارش. میرم نگین طرفبه ایستادن؟ اینجا چرا هااین میاد؟
 !شید گم برید کردن؟ شلوغ رو دورم چرا هااین. کشهمی نفس نگین. گردهبرمی جونم به هوا! شکر خدایا. گیرممی
 خبرتونه؟ چه. کنید خلوت رو اینجا. آمبوالنس بزنید زنگ کنید؟می نگاه چرا -
 زنه، اون عوضی، اون به لعنت. گیرهمی آتیش دلم ته چیزی یه. خونه غرق مهربونش صورت. کنممی نگاه نگین به

. زنه همون. در کنار ایستاده، اونجا. خودشه. اندازممی اطراف به نگاهی و میشم بلند جا از هول با کجاست؟ زنه اون
 ناگهان. بینممی شرمشبی هایچشم توی رو ترس بینه،می رو خشمگینم نگاه و سر ناگهانی گردش. لعنتی اون

 به شروع ماشین سرپشت پره،می پراید یه توی. میشه خارج مغازه از دوم،می سرشپشت. کنهمی دویدن به شروع
 .بود منتظرش پرایده کنم،می دویدن

 .لعنتی وایستا وایستا، -
. کشممی موهام توی دستی. کننمی نگاه صورتم به حیرت و ترس با هارهگذر. رسهنمی جایی به هامفریاد صدای

 بقیه و نشستن خانم چندتا اطرافش و هوشهبی نگین. گردمبرمی رو رفته راه سرعت با. تنهاست نگین. برگردم باید
 مثل و میشه سخت دیدنش با نفسم بالییه؟ چه دیگه این کجاست؟ آرامش رنگ خدایا. کننمی تماشا فقط پا سر

 کی لعنتی آمبوالنس این پس. ترسم لرزش و خشم آتیش از پر. کنهمی برخورد تنفسیم راه یدیواره به هیزم
 کنارش و زمین روی. نیست حالیم نگین جز چیزی هیچ دیگه. فهممنمی هیچی. میره دست از داره نگینم رسه؟می
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 خرمایی پریشون موهای که چنگی از امان و بگیره رو خونریزی جلوی تا بستن روسریش با رو سرش. زنممی زانو
 کدوم با و چطوری اصالً کردم؟ حرکت به شروع آمبوالنس دنبال کی اومد؟ آمبوالنس کی. زنهمی قلبم به خونیش
 پیدا رو عوضی اون. ترسناکه که سرعتی. میره جلو عجیبی سرعتبه داره چیزهمه کنم؟می رانندگی دارم حواس

 این بگیره؟ رو مبچه و نگین جون تا بود کرده کمین چرا بود؟ کی لعنتی زن اون. ندارم شک. بود عمدی. کنممی
 بود؟ کجا. دیدمش کجا؟ اما دیدمش؛ قبالً جایی. آشناست میاد نظرم به همش. بود آشنا زن این بود؟ کی آدم

 توی دلهره و خشم. لرزهمی دلم تو دل. فرستنمی عمل اتاق به سریع رو نگین. رسهمی بیمارستان به آمبوالنس
 روی و گرفت خط کجا از لعنتی زن این داشت؟ ما با دشمنی چه کرد؟ رو کار این چی برای. کنهمی سنگینی قلبم

. میرم راه عمل اتاق در پشت هدفبی و سابممی هم روی ارادهبی رو هامدندون شد؟ آوار زندگیم هایخوشبختی
 هنوزم. میدم فشارش هدفبی و محکم. زنممی سرم به رو دستم. نمیدن بهم توضیحی نیست، کسی نیست، خبری
 .گیجم

! ببرن رو شورتونمرده! تو به لعنت. اومد یادم. خودشه آره آره،. کن صبر دیدمش؟ کجا آشناست؟ قدراین چرا زن این
. کنهمی زقزق هامانگشت و مونهمی دیوار روی مشتم جای. کوبممی کنار دیوار به هیجان و حرص با رو دستم
 مگه زن این درسته؟ یا کنممی اشتباه دارم زن؟ این! زندگی تو به لعنت ای. ندارم ایستادن توان. نمیشه باورم

 کیاچهر به الکی! کنممی اشتباه نه نه. خودشه آره اومد؟ کیاچهر مراسم بازکردن روز کارگر عنوانبه که نبود همونی
 و نکرد کاری حالتابه. گفت گیره،می رو انتقامش گفت ایه،کینه کیاچهر. خودشه کار ولی ...ولی شدم، مشکوک هم

 آتیشه، قلبم ته اما گرفته؛ رو وجودم همه خشم عصبیَم،. افتهمی اتفاقی چه داره فهممنمی خدایا. فهمممنمی ...االن
 بشم، مطمئن باید من نبودم؟ شبچه گمر مقصر من نکرد باور یعنی برادرم؟ کیاچهر، یعنی سخته، باورش. بغضه
 باشه خودش کار اگه وهلل به. میارم گیر رو کیاچهر. کنممی پیدا باشه که سنگم زیر از رو زن اون. نمیام کوتاه

 .خبره چه بفهمم باید من. بیاد ایجا بزنم زنگ نگین خواهر به که دارمبرمی رو گوشی. نمیدم امونش
 نگارجان؟ -
 براش نداره، توان و درمیاد چاه از که صدایی و دورگی این صدام، متضاد بغض و خشونت این. ترسهمی صدام از

 .بلرزونمش طوریاین نباید! حادثه مظهر. ترسه خود
 بیمارستان؟ بیای تونیمی نگار. خوردم سرما نیست، خوب حالم مقدار یه -

 .بوده فایدهبی تالشم میده نشون و رسهمی گوش به خط طرف اون از لرزونش و ترسیده صدای
 افتاده؟ اتفاقی نگین برای. آقاکیاراد شده چی بگو خدا رو تو -

 پیدا رو زن اون باید من. بشه راحت اینجا بابت از خیالم کمیه من تا برسه سالم باید. کنممی آرومش! نه بگم؟ دروغ
 .کنم
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 بیا لطفاً. بهتره بمونه روحی نظر از میگه دکترش گرفته، بارداری استرس کمیه. نیست خاصی چیز نگار، ببین -
 مزاحمت وگرنه کنه، مواظبت نگین از بتونه که نداشتیم زنی خونه توی و برم باید مهمی کار برای من چون اینجا؛
 .شدمنمی

 .االن رسونم،می رو خودم االن! نباشه چیزی کنه خدا. جونمه خواهرمه، کیاراد؟ چیا حرفا این -
 بشم مطمئن اگه خدا به! کیاچهر کنممی نابودت». کنم صبر اینجا تونمنمی. داره خوبی خواهر نگین شکر رو خدا
 «.کنممی نابودت توئه کار

 از یا کنه آماده رو خودش ممکنه باشه خودش کار اگه و فهمهمی بزنم زنگ کیاچهر به اگه. دارمبرمی رو گوشی
 .گیرممی رو شماره. بهتره بزنم زنگ سانیا به نه،. دربره چنگم

 جانم؟ کیاراد، بله -
 کجاست؟ کیاچهر سانیا، -
 .میده گوش داشتم، دادنشنشون آروم توی سعی که ایزدگیشتاب این به تعجب با
 افتاده؟ اتفاقی -
 .بدم بهش امانتی یه خواممی فقط نیست، چیزی نه -

. نیست مشخص تکلیفش هم هنوز که همایون و بابا بین مشترک پدری ارث همون باغه، خونه. گیرممی رو آدرس
 ...اما و بودنشون بین عطفیه ینقطه هنوز هم شاید و ندارن رو وراثتش انحصار یحوصله کدومهیچ

 اون اگه نمیدم امونش که خدا به. باشه کیاچهر کار اگه کنممی پا به خون اونجا من. امشب کنممی پا به خون»
 «.باشه افتاده براش اتفاقی مبچه اگه باشه، زنم حال این باعث

 درونم بغض با که خشمی. کشهمی شعله درونم از خشم. کنممی نابودش. افتممی راه بیمارستان در سمتبه
 نگین اگه ...که ترسی و گرفته جون مـینه*سـ توی که دردی با. گرفته روزگار این نامردی از که بغضی با. همراهه

 ؟...مبچه یا
 کیاراد؟ -

 چیه؟ ماجرا درنمیارم، سر! من خدای کنه؟می کارچی اینجا دیگه این. میشم خشک جا سر زدهبهت و گردمبرمی
 کفش همرنگ کیف. دارهبرمی قدم طرفمبه. پیچهمی بیمارستان سفید سرامیک روی کفشش هایپاشنه صدای

 .زیبایی همون با نگاه، همون با کنه،می حرکت سمتم بهدلبرانه هاییقدم با و گرفته چنگ به رو قرمزش
 ببینمت، بیمارستان راهروی توی یا عمل اتاق در پشت عصبی و نگران پریشون، طوراین روز یه کردمنمی فکر -

 .دیگه زن یه برای هم اون
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 و نامردی همهاین از حقارت، همهاین از کنممی شرم. درهمی رو نگاهمون حیای مرز گستاخش هایچشم
 بودم ندیده وقتهیچ که نگاهشه توی چیزی. حیاستبی. گستاخه. زنهمی زل هامچشم به. میاد جلوتر. مروتیشبی
 انگشت... زن این و نیست کسی. خصوصیه. خلوته بیمارستان. کور عاشق حکایت همون و بودم کور شاید یا

 جا سر. نبینم تا رو هامچشم بندممی. کنهمی لمس چونه، تا رو موهام رستنگاه فرضی خط وارانهنوازش شاشاره
. پرممی جا از ناگهان. موقعیت این توی و اینجا هم اون خواد؟می جونم از چی. نیست حرکتم توان و خشکیدم

 :غرممی و زنممی کنار صورتم از رو دستش
 کنی؟می غلطی چه اینجا تو -

 این پشت چی. پاشهمی صورتم به پرمعنایی لبخند و کنهمی نگاهم گستاخانه. بودم نکرده اشتباه حیاست،بی
 هاشه؟لبخند

 .ترهراحت نشنوه رو حقیقتا بعضی آدم گاهی آخه تری؟راحت کدومش با. حادثه یه یا اتفاق یه کن فرض -
 این توی. میدم جون نگرانی و استرس از دارم من که شرایطی این توی زنه؟می حرف چی از حقیقت؟ کدوم

 هاست؟حرف این و آدم این بودن وقت چه االن. آتیشه برادرم نامردی از درونم. نیست خوش حالم که وضعیتی
 .نیا هم بعداً داری حرفی. دارم کار االن. برو و بکش رو راهت. ندارم رو تحوصله -

 .گیرهمی باال سرفرازانه رو سرش هامچشم جلوی شادی با و میشه جاجابه کمیه. خندهمی ناگهان
 نه؟ یا کنه عمل حرفش به تونهمی. حالجه مرده چند کیاچهر ببینم خواستممی. اومدم همین برای هم من اتفاقاً -

 «.گیرممی کیاراد از رو مبچه انتقام» گفتمی باباش به مالقات وقت و زندان توی شنیدم آخه
 :میده ادامه و افتهمی راه عمل اتاق در طرفبه ناز با و پرغرور و میشه رد کنارم از
 ازت اومدم. بدم لو رو کسی که نیومدم. بگذریم خب ولی! عمله مرد. نبود زدنالف اهل هم زیاد اینکه مثل نه -

 رو حقیقتا بعضی بخوای شاید بیام، گفتم اما بخشیم؛نمی وقتهیچ دونممی. میرم کشور از دارم کنم، خداحافظی
 .خوشی نگین با زیاد شنیدم جدیداً آخه. بدجنسی کمیه هم شاید دونمنمی... و بدونی
 کار چیزهمه. بود خودش کار. زنهمی نبض درد با سرم و شده متورم گردن رگ. دوئهمی صورتم هایرگ توی خون
 وجود حقارت به لعنت. فهمیدم درست پس! عوضی کیاچهر. بودم ندیده رو ماندانا روی این حالتابه. عوضیشونه خود

 و میشه خیره سرتاپام به تحقیر با. گردهمی دورم ماندانا. کنممی نابودتون! ظالم ترسوهای پدرت، اون و خودت
 :میده ادامه زنش هم به حال یدلبرانه لحن همون با و آهسته

 اونا. کردم قبول حالیخوش با دربیفتم باهات طریق این از تا دادن پیشنهاد بهم که بار اولین. کیاراد دونیمی -
 شماها. رفت ما زندگی از شادی که بود پدرت و تو خاطربه چون بودم؛ متنفر ازت چون کردم؛ قبول من و گفتن
. نبینم چیزی غضبش و خشم جز و بمونم پدرم حالیخوش و رفتار حسرت تو زندگیم هایسال تموم شدید باعث
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 تنهایی. بود تنها. نشستمی بابام پای زیر میومد. زندگیمون آفت بود شده همایون و بود مرده معمه تو پدر خاطربه
 بابای گذاشتن؟ کاله رو حمید و پدرت سر و کردن خالی رو شرکت باهم دونستیمی. برنمیومد بابات پس از

 دونستی؟می دوشونه، هر کار دونستنمی فهمید رو اصلی ماجرای که اواخر همین تا بدبختت
 .کنممی حس رو وارشدیوانه نگاه و بندممی حقیقت درد از رو هامچشم. کشهمی فریاد تریبلند صدای با
 خواستم؛می هان؟ پسرشه، درد از بدتر چی عاشق پدر یه برای وسط این. بگیریم انتقام ازتون خواستیممی آره -

 اون کنیم تجربه رو خوشی اومدیم تا. خوردم حسرت فقط من و داشتی رو چیزهمه که بودی تو این همیشه چون
. میومد دست به موفقیتشون از داشت که شادی ایذره همین زدن هم به و بابام ایکار دنبال افتاد احمقت کیانمهر

. کنه نابود رو ناچیزمون خوشی همین دوباره و برسه چیزی به کیانمهرت نذارم تا اومدم بگیرم، رو جلوتون تا اومدم
 نحس وجود خاطربه همیشه ما! هالعنتی! لعنتی کیاراد. شدیم ناچار شد، نزدیک سؤاالش جواب به که زمانی درست
 توی کیانمهرت تا شد طعمه بدبخت کارگر اون هم بار این. خواستیمنمی که بکنیم رو کاری هر شدیم مجبور شماها

 .بیفته تله
 .نیست کسی لعنتی بیمارستان این توی. کشهمی بازوم به رو دستش و چرخهمی دورم. خندهمی عصبی هاییچشم با
 حیف اما کیانمهرت؛ گردن به افتاد شهمه. کشتیم بعداً هم رو قاتلش و مرد بدبخت کارگر اون. گرفت موننقشه -

 !مردینمی همتون کاش! حیف صد! شد
 گره هاشچشم بغض توی نگاهم. کنهمی باز رو هامچشم فریادش. لرزهمی صداش و شده ملتهب غیظ و خشم از

 به لعنت نشسته؟ کثیفش نگاه ته چرا بغض و غم. میگه رو هاشحرف خالف چیزی هاشچشم حالت. خورهمی
 که بودید شماها. کردین تنگ خودتون به خودتون هاابله شما رو زندگی! توناحمقانه هاینفرت و هاشما یهمه

 و لرزهمی هاشلب. کنهمی افت صداش ناگهان. فهمیدنمی هم رو این حتی که حقیرید قدراون و گرفتید رو آرامش
 .خوب خاطرات یادآوری مثل میشه، پیدا نگاهش توی عجیب آرامشی. میشه باز هاشدست مشت

 دادی؛می بهم نداشتم زندگی توی که رو چیزایی تموم بودی، مهربون بودی، خوب تو. آوردم کم راه وسط اما -
 نمایش یه با راه وسط. نشی گرفتار و اسیر این از بیشتر تو تا کشیدم کنار و آوردم کم. صمیمیت محبت، عشق،

 هم به روانی لحاظ از رو تو داشتم مدت تموم من کنن فکر و بگیره آروم بابام دل تا روندمت خودم از احمقانه
 پیش کجا تا خواستممی دونینمی! بود چی واقعیم هدف دونیمی چه تو آخه. نبینی آسیب دیگه تو اما ریختم؛می
 .دونینمی که بهتر همون و برم
 کردید؛ بد. شدم محکم حوادث بد از سرپام، من. کنم فکر بهتون تا ندارید رو این ارزش حتی! مقداربی هایآدم ای
 حتی حقیرید، تونهمه که بس. نمونده ازت چیزی تباهی، االنهمین تو. بیندمی دارید هم االنهمین رو سزاش اما

 سمتبه صبربی حیاش،بی صورت به نگاه بدون! قدرهمین حتی! ماندانا نداری هم رو من از شنیدن حرف لیاقت
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 گولم خوادمی درونم توی چیزی هنوز. میدم فشار نامرد اون به رسیدن برای انتها تا رو گاز. کنممی حرکت ماشینم
 !لعنت ای! لعنت ای. بود کیاچهر کارگر زن اون. بود دنبالمون زن اون ولی نبوده؛ اون کار که بزنه

*** 
 عبور صورتم بلندی و پستی از نوازشگرانه و درمیاد ـص*رقـ به کوتاهم موهای وتابپیچ بین از خنکی نسیم

 شعله آتیشی قلبم درون شده؛اما کوفته هاممصیبت کمرشکن بار از مخسته تن و گرفته غبار رو سیاهم کت. کنهمی
 نگاه و میشه جمع درد از هامپلک. کشهمی زبونه بیشتر هاشگدازه فقط و نمیشه خاموش بادی هیچ با که کشهمی

 هم رو انکارش قصد حتی چطور؟ تونست؟ چطور. دوزممی هاشچشم عمق توی کرده لونه یکینه به رو پریشونم
 .نداره

 .المصب بودم برادرت من بکنی؟ رو کار این من با تونستی چطور کردی؟ کارچی من با تو -
 و گسستن هم از توان دردم و کشهمی شعله خشم از قلبم! تشدهنفرین دل و افسارگسیخته سبز هایچشم به لعنت

 گرفت؟ من از رو پسرم و شد دردی ناقوس برادرم، انتقام ینتیجه بگم کجا کنم؟ کارچی. نداره رو فریادشدن
 و خورنمی سر پایین به هادرخت بین از بارون قطرات. شکنهمی وجودم توی رو خشم حصار رحمشبی هاینگاه

 به که دردی از بگم چی اما و گرفته خاک من کت مثل آبیش کت. میان فرود دارمتب پیشونی روی درست
 .شده گاهشوبیگاه هایخنده منشأ و زنهمی چنگ من یـینه*سـ
 !من مثل کشیدی،می درد باید تو -

 توی هامناخن و میشه منقطع هامنفس عصبانیت شدت از. رسونهمی اوج به رو نفرتم شرمشبی هایچشم و پوزخند
 :کشممی فریاد خشم با و میدم دست از رو کنترلم. میره فرو دستم گوشت

 .شدی گرگ عاقبت و بودی زادهگرگ -
 حرص و خندهمی بلند صدای با ایلحظه برای. کوبهمی سرم توی و میشه منعکس باغ سکوت بین فریادم صدای
 :غرهمی خشم با و کنهمی ریز رو هاشچشم جوابم در. کشهمی زبونه هامرگ توی خون گذر مثل هامچشم

 .پاشیدی اطرافیانت و خودت زندگی به که بود نفرین سراسر اومدنت دنیا به یلحظه از. بودی شده نفرین -
. شده عجین درد با من دنیای نداری خبر اما زدی؛ زخم. کنهمی نگاه موقعمبی هایخنده به متحیر و خندممی بلند

 .لرزونهمی رو مغزم بنیاد باد، یزوزه کشیدن سوت صدای و میده آزار رو گوشم باغ آورسرسام سکوت
 .بدبخت ایعقده یه همایون، عین شدی. کیاچهر رذلی خیلی -

 .بود نشسته باغ وسط و آتیش هایشعله کنار که دیدم ورودم یلحظه از. دارمبرمی جلو به قدمی
 روبهرو واقعیت با چرا کنی؟نمی باز رو کورت چشمای چرا عوضی آخه. نداشت هیچی حقارت جز که ایعقده یه -

 به شروع ندونسته هم اون. بشه بازی وارد بارانا که شد باعث جمشید یکینه. بود جمشید به بابات دستور نمیشی؟
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 رو کیک و نامه اون انتقام قصد به بارانا که بود بابات اون دستور از وجود،بی مروت،بی آخه. کرد گرفتن انتقام
 ها؟ بفهمی؟ رو اینا خواینمی چرا تو بود، ضعیف زنت. فرستاد
 بوی که مونهمی ایزخمی گرگ شبیه. نداره برادری مهر از رنگی گستاخش نگاه. میشه ترعصبی لحظه به لحظه
 .فهمهنمی رو هامحرف از چیزی و کرده مستش خون

 کشتی،نمی رو بهراد اگه نداشتی، وجود اگه تو کنی؟ بازی رو مظلوم آدمای نقش خوایمی کی تا. کیاراد شو خفه -
 بهت اینکه درد. کشیدیمی درد من مثل باید! خاصیتیبی خیلی. داشتنمی گرفتن انتقام برای قصدی دیگه بارانا
 .شده آرزو مادرشدن براش که زنت افسردگی درد. ببینی تونینمی زندگیت توی رو بچه رنگ عمر آخر تا بگن
 من یبچه. رسننمی جایی به باهم وقتهیچ که موازی و متضاد حس دو. لرزهمی وجدانعذاب و خشم از بدنم

. آدم این یا میشم تموم من یا امشب. میرم جلو. کنممی نابودت کیاچهر چی؟ درمقابل من زن چی؟ درمقابل
 هاشچشم به! بخوابه جاهمین آتیش این ما از یکی نابودی با شاید. ستکینه فقط االن. بمونه باقی چیزی خوامنمی
. مرده ما بین اسم این به چیزی برادری، اسم به چیزی. ستمرده و تیره خودش نگاه مثل نگاهم رنگ. زنممی زل

 برامون نسل در نسل که ایپدری باغ بزرگ، باغ یه وسط. میشه کمتر و کمتر فاصله. میشن له پاهام زیر هابرگ
 قرمز هایرگه. بدتره من از. بسازیم جایه رو هاشداستان تموم و باغ این کار ما از یکی که امشب تا مونده باقی
 و بچه از انتقام قصد به من و نشدن پدر از انتقام قصد به اون. شده پاره عذاب و خشم شدت از هامونچشم توی
 ...دونمنمی که زنی

 نکنه. لرزهمی جیبم توی گوشی. بشه تموم باید کار. دارم برش نباید. کنهمی اذیتم صداش. خورهمی زنگ گوشیم
 صدای. کنممی برقرار رو تماس. کشممی چنگ به رو گوشی. ریزهمی فرو دلم توی چیزی بیمارستانه؟ از خبری
 شده؟ چی. کنهمی گریه فقط. شده سست پاهام! خدایا ...نگار هایگریه

 ...کیاراد... کیاراد -
 .نداره شنیدن طاقت ایسته؛امامی داره قلبم! خدا یا! بده امونم خدا یا. صداش هایهقهق

 !شکر خدایا. بچه هم مادر، هم سالمن، دو هر میگه شده، معجزه میگه دکتر. خوبه دوشون هر حال کیاراد -
 به رو دستم دو. نمیشه باورم خدایا. زنممی زانو زمین روی ناباوری و حیرت با. افتهمی زمین روی دستم از گوشی
. گرفته آروم دلم ناگهان آتیش، روی سردی آب ریختن مثل. انداخته چنگ گلوم به بغض. کشممی صورتم

 مسیر ماشینی نور. میشه باز بدی صدای با باغ در ناگهان! شکرت خدایا. شده خاکستر وجودم خشم هایشعله
 هم اون. کنممی نگاه کیاچهر به چیه؟ دیگه این. میشه وارد سرعت با ایمشکی ماشین و کنهمی روشن رو خاکیش

 رو زمین روی افتاده منِ دور از. ستکاوه کهاین ...کهاین من، خدای. میشه باز ماشین در. نداره خبر پس. ستشوکه
 به گاهی آتیش هایشعله. رسهمی نزدیکمون ترسیده؟ برادرم. کنهمی تند پا طرفمونبه غریب حالی با و بینهمی
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 باخبر وجودش از مطمئناً. کنهمی نگاه کاوه به زدهبهت و تازه که پاشهمی کیاچهری صورت به گاهی و من صورت
 .باشن شده روبهرو هم با دونممی بعید حالتابه اما بود؛
 مرده کیاشا نکرده باور مغزش هنوز و کنهمی حس روشبهرو رو، کیاشا همه مثل هم اون شاید عجیبه، کیاچهر بهت

 گیرهمی قراره بینمون. میشه ترنزدیک ما به کنممی حس وجودش توی که نگرانی با کاوه! کاوه ماست، برادر این و
 دمیده صداش توی که جونی با و فرستهمی بیرون ارادهبی رو ششدهحبس نفس. اندازهمی نگاه هردومون به و

 :کنهمی زمزمه ارادهبی
 تو دل بابا گرفت،می رو کیاچهر سراغ بد حال با کیاراد گفت و زد زنگ سانیا وقتی از. سالمید که شکر رو خدا -

 از یکی و داده تشخیص رو بیمارستان صدای گفتمی سانیا چون افتاده؛ اتفاقی یه زدمی حدس. نبود دلش
 .لرزیدهمی صداش میگه بابا ترس، از خدا بنده. شده بستری زنش و دیده بیمارستان توی رو کیاراد گفته همکاراش

 به تاریکی توی خاکستریش کت. میشن له پاش زیر هابرگ. دارهبرمی سمتشبه قدمی. گردهبرمی کیاچهر سمتبه
 رویبهرو ایمردونه دوئل شبیه حال، این با چی برای زنهمی حدس و فهمیده رو حالمون انگار. زنهمی سیاهی
 .همیم

 کیاچهر اون دارن دوست هم هنوز اینا و کننمی یاد ازش که برادری همون! تویی معروف کیاچهر پس! کیاچهر -
 خودت با داری. هست بهت حواسش دورادور رفتی که وقتی از میگه و دونهمی خودش پسر رو تو هم هنوز بابا رو؟
 جمشید؟ و همایون عین بشی یکی خوایمی کنی؟می کارچی
 دور و عجیب سکوت یه کرده، سکوت اون اما بخونه؛ کیاچهر صورت توی رو هاشحرف اثر تا کنهمی سکوت کاوه

 یه. فهمید میره نظم به رو داره که هایینفس از میشه رو این و کرده فروکش سرکشش خشم دیگه حتی. انتظار از
 ...یا پشیمونی مثل چیزی نگاهشه، ته چیزی

 یه تر،بزرگ برادر یه وجود کنم، درک رو وجودت بقیه مثل خواممی هم من. خونواده به برگرد دوباره. برگرد -
 یشدهبزرگ چون بشی؛ همایون مثل تونینمی باشی بد بخوای هم هرچقدر تو گفتمی بابا. کامل یخونواده

 .منتظرته هنوز بابا برگرد،. هامونی دست یوچندسالهسی
 بیمارستان به زودتر باید. نیست موندن برای جایی اینجا دیگه. کنهمی نگاهمون تعجب و سکوت با. نمیگه چیزی

 به قدم چند با و گردمبرمی. میشم پشیمون بکنه؟ کاری بخواد دوباره اگه اما ...اما سالمه نگین که حاال. برگردم
 .گذرهمی سرش تو چی فهمید نمیشه. حالته و حسبی هاشچشم. میشم نزدیک کیاچهر

 بعد و کرد بزرگت پسرش عین سال همهاین که بابایی جون به وهلل، به اما گذشت؛ خیر به بار این کیاچهر -
 که برادریایی تموم روی بندممی چشم و کنممی نابودت خودم بیای مبچه و خونواده سمت اگه شکستی، نمکدون
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 کنی درک تونینمی رو حقیقت تو اگه. میشه سرم چیزایی یه هنوز من شکستی، حرمت تو اگه. داشتیم هاسال این
 .جاشه سر عقلم هنوز من

 .بندهمی نقش لبش یگوشه پوزخندی
 شاید افتاد؟نمی هااتفاق این از کدومهیچ شاید دادمی پس بابام به رو من مهربونت بابای اگه کردی فکر وقتهیچ -

 !نبود زندان توی هم کسیهیچ و دردربه طوریاین کسیهیچ
 .دوزممی نگاهش به رو هامچشم! پدری همون پرروی پسر که الحق

 قدراون قدیما. داشت الزم بهونه همایون یکینه ولی داشت؛ نگهت داشت بهت که ایعالقه و عشق سر از بابا -
 کینه بابا به نسبت قدیم از که همایونی. بود همایون درون توی ماجرا اصل نفهمی که نبودی منطقبی و احساساتی

 .انتقام گرفتن برای شد ایبهونه کار این بابا قول به و داشت
 میشه مگه اما دارم؛ کردنش خفه در سعی زوربه که کرده ایجاد موجی نگاهم توی التماس. دارمبرمی عقب به قدمی
 گرفت؟ هاچشم از رو حس

 چیزی درونت اما نبود؛ من تقصیر اتفاق اون نفهمی که نبودی احمق قدیما قدراون. داری دل به ایکینه من از تو -
 به برگرد. هامون و همایون یگذشته تکرار بشیم نذار. کن درست رو خودت. منه کار کنه باور خوادمی که هست

 .بگیره خودش به رو قبلی صمیمت و سادگی رنگ چیزهمه دوباره بذار. خونواده
 کنه؛ فکر همایون مثل تونهنمی باشه بد هم هرچقدر کیاچهر! گفتمی راست بابا شاید. کرده تغییر نگاهش رنگ
 بود، شده خیره بهمون حسیبی و سکوت توی که ایکاوه همراه و گردمبرمی. ماست ینوادهخ یشدهبزرگ چون

 .افتهمی راه خودش ماشین با سرمپشت هم کاوه. رونممی بیمارستان سمتبه
*** 

 .یواش خانم -
 گفتم که بس کردم شکالفه مدت این. میده تکون تأسف نشان به رو سرش و اندازهمی هامچشم به خندونی نگاه

 و بزرگ شکم به رو دستش و شینهمی سالن های مبل روی نگین« .بگیر محکم رو بچه نگین. باش مواظب نگین»
 به نگاهی کاوه. زیباست تنش توی هم باز بزرگش شکم وجود با صورتیش زیبای پیراهن. کشهمی شبرآمده

 با هنوز البته. شده جاگیر شرکت توی وقته خیلی. میشه خودش کارهای سرگرم خیالبی و اندازهمی هردومون
 کنار هم آرزو و بابا. اومدن کنار باهم. گذشته هارفتار این از هردوشون سن دیگه ولی دارن؛ هاییکلکل کیانمهر

. کنهمی شماریلحظه پسرم اومدن دنیا به برای بابا االن همین از. هستن همونیم تدارکات مشغول و نشستن هم
 شدنمرخص از ماهی چند. بچه عاشق همهاین و باشه مهم براش بچه اومدن دنیا به قدراین کردمنمی رو فکرش
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 به کی. دوزممی گینن شکم به رو هامچشم. کنم روزشماری بچه این اومدن دنیا به برای باید حاال و گذرهمی نگین
 بابا؟ میای دنیا

 .کنهمی نگاه سرشپشت به و میاد بیرون آشپزخونه از کاهو از پر دستی با کیامهر
 .رفت ضعف دلم که بیار رو ترشیا اون خانممریم -

 پیدا رو خودش مسیر تهش باالخره. مونهنمی تنها که راحته خیالم اما کنه؛ پیدا ملیحه برای جایگزینی نتونسته هنوز
 و من بین چیزی یه نیست، زیرمسربه همچین اما باشه؛ داشته کاری دختری با ندیدم چی؟ کاوه اما کنه؛می

 .برمیاد خودش پس از هم این درنهایت ولی. کیانمهره
 .بخورید سرکه کاهو بشینید هم دور بیاید هابچه -

 اتفاقی گاهی کاوه». شیننمی هم کنار سفره، دور و هامبل وسط حرفبی و اندازنمی هم به نگاهی کیانمهر و کاوه
 کشهمی رخم به رو شباهتش همیشه از بیشتر روزا این. سبزمون شرتتی و امروز مثل پوشه،می من همرنگ

 بلند جا از تونهنمی. میدم دستش به و ذارممی کوچیکی سینی توی سرکه و کاهو نگین برای. میاد هم آرزو« .کیاشا
 .بشه

 خیلی کیاچهر. کیاچهر با سانیاست،. میشه کشیده سمتشبه هاموننگاه. میشه باز و گردهمی سالن در کلید ناگهان
 هم سانیا و پایینه کیاچهر سر. گردنبرمی طرفشونبه تعجب با همه. بندهمی رو در و میشه وارد سرشپشت آروم

 به باالخره اما زده؛ چنگ مشکیش کیف یدسته به و داده دست از رو راحتیش احساس خیره چشم همهاین خاطربه
 :میاد حرف به و میشه مسلط خودش

 ...که اومدیم کیاچهر و من یعنی ما، راستش... اوم -
 ...خوادمی و بخشید رو من کیاچهر یعنی. گذاشتن قدم صلح برای میگه که چیزیه نگاهشون توی

 .سفره دور بیاید. اومدید هم موقع به اتفاقاً. گشتیبرمی اینا از زودتر باید. پسرم بیا. کیاچهر بیا. بابا تو بیاین -
 گفتن قابل که بوده جزئی قدراون داشته اگه یا نداشته وجود حالتابه اختالفی هیچ انگار زنهمی حرف جوری بابا

 دور و کاوه کنار خجالت با سانیا برگشتن؟ خونواده پیش دوباره سانیا و کیاچهر یعنی... یعنی! نمیشه باورم. نیست
 کرده جلب رو همه اعتماد من، به شباهتش خاطربه کاوه هم باز. میاد سرشپشت هم کیاچهر و گیرهمی قرار سفره

. اندازهمی نگاه هامچشم به ایلحظه برای. کنهمی حس رو مخیره هاینگاه کیاچهر. راحته باهاش نیومده سانیا و
 کنم باور یعنی بفهمونه؟ بهم خوادمی رو چی. نیست لمس قابل برام اما کنم؛می حسش که نگاهشه توی چیزی
 مهربون؟ کیاچهر همون تر،بزرگ برادر همون بشه تا اومده اومده؟ صلح برای

 خوب سانیا برای بود، بد هرکی برای مدت این. دررفتیا بودنتخانمعروس وظایف از مدتیه خوب! خانمعروس بهبه -
 .بود
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 !کیانمهر -
 خنده با هم خانممریم. کنهمی نازک کیانمهر برای چشمی پشت خندون، هم سانیا و خندهمی بابا تشر با کیانمهر

. نداد یاد بهمون رو کینه که پدریَم عاشق. نیفتاده اتفاقی بگن دارن قصد همه انگار. ذارهمی همه برای و میاره چایی
 .نیفتاده اتفاقی اول از که انگار شهبخمی بخشه،می که شده طوری ذاتمون که نداد یاد
 !آخ -

 شد؟ چی. بپرم جا از میشه باعث نگین صدای
 شده؟ چی نگین؟ -
 اون و بوده کیاچهر کار فهمید وقتی از. سابهمی هم روی رو هاشدندون درد از نگین. گردنبرمی همه من صدای با

 دستم توی سریع رو دستش ...دیدنش با حاال و ترسهمی کیاچهر از کنممی حس شد، دستگیر و شناسایی هم زن
 :کنممی زمزمه گوشش زیر و گیرممی
 نگین؟ شده چی -

 و زنهمی لبخندی نگین، وضعیت سریع بررسی بعد و میاد جلو و میشه بلند جا از نگرانی با سانیا. شده بیشتر دردش
 .کنهمی نگاه نگرونم هایچشم به
 بزن زنگ دکترش به کیاراد. داره اومدن دنیا به قصد کوچولوتون کنم فکر. نیست چیزی. نگین بکش عمیق نفس -
 .بیمارستان ببریمش کن کمک و
 و آرزو کمک با و گیرممی شماره سرعتبه. کشهمی پر وجودم نگین آخ هر با. کردم گم رو پام و دست. پرممی جا از

 حس! عمل اتاق توی تبچه و زن و باشی زدن قدم حال در راهرو توی. رسونیممی بیمارستان به رو نگین سانیا،
 .دونمنمی! سخته بدیه،

 .میده فشارش گرم و خورهمی مشونه به دستی
 .پسرم نباش نگران -

 و گذرهمی کند هاثانیه. منتظرن حیاط توی برادرزاده اولین ذوق از هم اونا گفتمی بابا. ندادن راه رو کیانمهر و کاوه
 به مریم و آرزو سانیا، خندون گاهی و نگران گاهی هاینگاه. کرده طی بارها رو بیمارستان سرامیکی سالن هامقدم

 پر وجودم. میاد بیرون پرستار. میشم شونزنونه هایجمع برای ایسوژه به تبدیل بعداً ندارم شک. شده خیره حرکاتم
 پریشونم صورت به نگاهی پرستار. گیرهمی نفسم اضطراب و شوق از و زنهمی ـینه*سـ به محکم قلبم. کشهمی
 .زنهمی لبخند و اندازهمی
 .تپل و سفید پسر یه اومد، دنیا به بچه! عاشق پدر راحت خیالت -

 .من پسر پسرم، دیدن برای دیدنش، برای نیست دلم تو دل و گیرهمی بابا از رو مشتلقش



 

 

443 

 

  باردمی باران نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی شقایق

 اتاق از رو بچه و نگین گذشت، هاسال عین که دقایقی گذر از بعد! شکر خدایا. ذارممی صورت روی رو دستم دو
. کنهمی نگاهم شوق با نگین. میشن گیر جا گرفتم که مخصوصی اتاق و تخت روی. میرم سمتشونبه. میارن بیرون

 نگین به رو عاشقم نگاه در شدن بسته شنیدن صدای با. ذارنمی تنهامون نگین هاینگاه و حال دیدن با سریع بقیه
 .دوزممی
 .نگین شدی من زندگی یمعجزه تو -

 دو هر. ریزهمی هاشگونه روی شوقش هایاشک. ـوسم*بـمی رو پیشونیش. کنهمی نگاهم گریه با و خندهمی
. زنهمی اشاره بچه به سر با. واقعی عجیبه؛اما که شوقی و نیست وصف قابل که احساسی. داریم عجیبی حالیخوش

 ترغیبم نگین مطمئن نگاه. ریفهظ کوچیکه،. کنم ـغلش*بـ ترسممی. اندازممی کوچیکش تخت به نگاهی تردید با
 .کنهمی
 .بیارش کیاراد -
 بیفته؟ دستم از نکنه. رسونممی نگین به ترسیده و کشممی ـل*بغـ به رو بچه شوق و ترس با
 ریزه؟ قدراین چرا این -

 .کشهمی بیرون ـغلم*بـ از رو سفیدمون و سرخ یبچه و خندهمی زدهذوق نگین
 بذاریم؟ چی رو اسمش -

 رو مادر یه از جدید صورتی خندونش، و نگران نگاه و جدید یمادرونه یچهره. اندازممی مشتاقش صورت به نگاهی
 .میاد من مهربون و زیبا زن این به بدجور که کرده تداعی برام

 !نوتریکا -
 

 پایان
 اثر این خلق برای نویسنده از تشکر با

 .است شده منتشر دانلود نگاه سایت در و شده نوشته دانلود نگاه انجمن در رمان این
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