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 خالصه :

 

 ماجراهايي پرونده، حل گيرودار در. شوندمي گازوئيل قاچاق يپيچيده يپرونده يک درگير که است پليس برادر دو مورد در داستان

 هاآن. شودمي مفقود خانواده اعضاي از يکي ماجرا، همين طي که شودمي کشيده هاآن شخصي زندگي به مشکل و آيدمي پيش

 و جنايي دايره از جديدي سروان کمک با را مشکل و کنند پيدا دستشان زير يپرونده به را ماجرا ربط کنندمي سعي داستان طول در

 .کنند حل وکيلشان يخاله
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 الرحيمالرحمناهللبسم

 

 : گفتمي زندگي

 ماند؛مي جا به مقداري هرچيز از

 شيشه در قهوه هايدانه

 پاکت در سيگار چند

 .آدمي در درد کمي و

 «اويار تورگوت»

*** 

 .اورژانس به بهروزي دکتر آقاي... اورژانس به بهروزي دکتر آقاي -

 چندان باشد شده پيج بهروزي دکتر همان که اين حدس. شودمي رد کنارم از سرعت با جوان دکتر يک

 در پشت. رسممي او به زود و شوممي روان دنبالش به مسيرمان بودنيکي خاطربه. نيست سخت

: اندازممي روپوشش جيب از آويزان کارتِ روي ينوشته به نگاهي. افتاده گير طوالني صفي در آسانسور

 موارد بعضي در حداقل باشم اميدوار توانممي است، خوب «داخلي متخصص بهروزي؛ حميد دکتر»

 امهچندروز ريشته به دستي گذشته چهارساعتوبيست اتفاقات از خسته. کندنمي اشتباه حسم کوچک

 يهمه يبارهيک هجوم باعث جاايستادنيک. کنممي کج عريض يپلهراه سمت به را راهم و کشممي

 هم چندحرفي يواژه يک براي حتي آن در خالي جاي يک پيداکردن که شودمي مغزي به امپيچيده افکار

 کنم؛ وجورجمع را خودم کمي چهارم طبقه بستري بخش به رسيدن تا کنممي سعي! دشواريست کار

 اما دهد؛مي هشدار اممعده سوزش. کنممي صاف را پيراهنم ييقه و کشممي موهايم در وارشانه را دستم

 .است کردنشساکت براي چيزي خوردن کنم،مي فکر آن به که چيزي آخرين

 «چهارم طبقه: »اندازممي رويم پيشِ تابلوي به نگاهي
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 هب نگاهم که کنم پيدا را پرستاري استيشن تا چرخانممي چشم هااتاق بين کوچک محوطه به ورودم با

 هم در را هايماخم افتد،مي داشته نگه سرش روي سختي به که ايمقنعه و سياه هايمو با جواني خانم

 .روممي استيشن سمت به و کنممي طي را ماندهباقي قدم چند. اندازممي پايين را سرم و کنممي

 .سالم -

 .زندمي لبخند شده، من حضور متوجه تازه که پرستار

 .بفرماييد سالم، -

 .خواستممي رو باهر آرش بيمار، اتاق شماره -

 .لطفاً لحظه چند -

 نفس کنممي تالش شده؛ کند قلبم ضربان کنم کنممي حس من و بردمي فرو مانيتورش درون را سرش

 :گويدمي باالخره که نکنم فکر آينده يدقيقه چند به و بکشم عميق

 .هستند شرقي ششِودويست اتاق راهرو، انتهاي -

... چهارودويست... سهودويست دوزم؛مي اهاتاق يشماره به را نگاهم. افتممي راه و کنممي تشکري

 با ورودم محض به. گذارممي اتاق به قدم و چرخانممي را دستگيره عميق دم يک با... و پنج و دويست

 و چرخاندمي را روشنمامان تسبيح تندتند زده، تکيه تخت تاج به که شوممي مواجه امعصباني خود

 از ترسخت لبم روي مصنوعي لبخند داشتننگه. شوممي نزديک تخت به. گويدمي لب زير ذکري

 .کردممي را فکرش که چيزيست

 .سالم -

 :نمزمى لب و گيرممي را نگاهم. دوزدمي صورتم به مستقيم را اشبرزخي ونگاه بردمي باال را ابرويش يک

 !هاواجبه سالم جواب -

 .شودمي گرفته صورتش

 هستي؟ گوري کدوم االن تا صبح از. بده رو آدم جواب که ميدن کسي به رو جواب -
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 نفس و پريده رنگ از را اين و نيست خوب حالش. امدرمانده زدنحرف براي که بارهاييست معدود جزو

 او با نطفه از که وجودت از اينيمه خراب حال فهميدن نبود، هم هااين اگر که کنممي حس سنگينش

 .دهممي قورت را دهانم آب. بود نخواهد سخت قطعاً باشي کشيده نفس

 خوبي؟ -

 .است مستأصل نگاهش بار اين

 باختيم؟ يا برديم بگو؛ فقط کلمه يک. نيستم خوب نه -

 و کند پيدا اطمينان خواهدمي اما شده؛ ماجرا تمام متوجه گذشته ساعت چند در غيبتم از که دانممي

 براي ايجمله وجورکردنجفت براي تالش در. کند خاموش من دست به را اميدش کوچک شمع همان

 جفت پا ناصري سرهنگ ورود با. گويدمي بفرماييد من از قبل آرش و زندمي در کسي که هستم گفتن

 :گويدمي و دهدمي نظامي سالم آرش. کنممي

 .رئيس سالم -

! زدممي حرف آرش با آمدنش از قبل کاش اي. دهدمي جواب سرهنگ و کنممي آرامي سالم هم من

 .کندمي شروع آرش به رو هم در ايقيافه با سرهنگ. کشدمي تير قلبم افتد،مي پايينش سر به که نگاهم

 خب؟-

 .کنممي دستيپيش

 .کنيم صحبت بيرون ممکنه اگر. نيست خوب حالش سرگرد سرهنگ، جناب -

 دزنمي دردناکي پوزخند. کند تيربارانم خواهدمي دلش لحظه اين در گويي کندمي نگاهم جوري سرهنگ

 :دهدمي ادامه آرش به رو و

 زحمات گفتم چقدر نکن؟ گفتم چقدر. نبودم خوب بودم منم نيست، خوب که واضحه کامالً بله، -

 همه جواب بدم؟ چي رو هابااليي جواب کنم؟ کار چي حاال نده؟ باد به شخصي داليل به رو مونسالهيک

 بدم؟ چي برسه سرانجام به ماجرا اين تا زدن چيشونهمه از تمام ساليک که رو هاييبچه

 :شودمي بلند صدايش

 بدم؟ چي هان؟ -
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 رد،آونمي تاب آرش اما نيستم؛ خودم نگران. نبينم را برادرم خردشدن اين از بيش تا بندممي را چشمانم

 :دهدمي ادامه سرهنگ. ندارد را فشار همه اين تحمل توان اشخسته قلب

 بعد به شب دوازده از ديشب بدونم خواممي! خانآرش شما زنين؟نمي حرف چرا ساکتين؟ چرا چيه؟ -

 تا بدي اگر کردمي التماس تمام ساعتنيم بيچاره جاللي سروان وقتي ببينم خواممي داشتي؟ تشريف کجا

 !المصب بگو دِ کردي؟مي غلطي چه داشتي بدم رو عمليات شروع دستور

 اقات به را پرستار شود،مي آوار سرمان بر گونهاين استيصال سر از دانممي که ناصري سرهنگ هايفرياد

 .کشاندمي

 !لطفاًً کنيد خلوت رو مريض دور. بيمارستانه اينجا آقا؟ خبره چه -

 من به رو رفتن،بيرون براي پرستار با شدنهمراه از قبل و کشدمي آهي خميده هايشانه با سرهنگ

 :گويدمي

 !صبح هشت فهميدي؟ باشه، ميزم روي عمليات کامل گزارش صبح هشت فردا سرگرد جناب -

 .کنممي جفت پا

 .رئيس بله -

*** 

 .لحظه در دشمن وضعيت يا عمليات يک براي مناسب موقعيت دادناطالع براي نظامي اصطالح يک: گرا

*** 

 .کندمي تازه را دلم داغ آرش سؤال رفتنش،بيرون محض به

 داديم؟ شهيد چندتا -

 !آرش -

 .خونممي رو گزارش فردا خودم ندي رو جوابم هم االن اگه -

 .باشي کارت سر فردا تو نيست قرار -

 محترم؟ دکترهاي يا عاليهجناب تشخيص قرار، اين وقتاون -

 .است دشوار باصالبت هميشه آرشِ صداي غم تحمل
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 خدابه... نکن خودخوري هم قدراين کني؛ استراحت بايد نيست خوب حالت تو من، عزيز من، داداش -

 .آوردي شانس هم دفعه اين

 .زندمي پوزخند

 !آوردم شانس آوردم، شانس ميگي راست آره! هه -

 .بردمي سفيد يملحفه زير را سرش و کشدمي دراز

 .باشم تنها خواممي سياوش، بيرون برو -

 !آرش -

 :گويدمي وقتي دارد خش صدايش

 .بذار تنهام -

 .ميايم بيرون اتاق از و اندازممي ملحفه زير هيبتش به نگاهي. است فايدهبي کردنبحث دانممي

 آقا؟ -

 .است استيشن پشت پرستار همان گردم؛برمي صدا طرف به

 .بفرماييد بله؟ -

 هستيد؟ باهر آقاي همراهِ شما -

 .آورندمي هجوم سمتم به دنيا بد هايحس يهمه

 .برادرشم من بله -

 .زندمي لبخند

 کرده رعايت رو بيمارستان قوانين خواستم فقط شدم، متوجه راحت خيلي شباهتتون از راستش خب -

 ...قانو مرد خودتون شما شدم متوجه که طوراين. باشم

 .ريزدمي هم به قبل از بدتر را امآشفته ذهن اشحرفيپر

 .بفرماييد رو امرتون خانم -

 .خوردمي جا امعصبي لحن از

 .دارن کارتون دکتر خوام،مي عذر بله -
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 برم؟ بايد کجا باشه -

 .لطفاًً طرف اين از -

 .گذاردمي تنهايم مومشکي پرستار و زنممي در رسيم،مي که دکتر اتاق به

 .بفرماييد -

 .کندمي بلند دفترش روي از را سرش دکتر که کنممي سالم در بستن حين در و شوممي وارد

 !هستيد برادرتون شبيه چقدر من خداي... پسرم سالم -

 :زنممي لب آرامي به

 .هستيم دوقلو -

 .شودمي ترعريض لبخندش

 سر ميرم و گيرمنمي رو وقتتون زياد پس گرفتاريد؛ بنده مثل هم شما مطمئناً عزيز، باهر آقاي خب -

 .مطلب اصل

 .دهممي تکان موافقت معني به را سرم. ندارم وگوگفت اين به نسبت خوبي حس

 درسته؟ داشتن، قلب جراحي سابقه شما برادر شدم متوجه که طوراين -

 .دهم مي تکان را سرم

 بورمج که خورد ترکش قلبش نزديک جايي درگيري يه جريان در پيش چندسال شغلش واسطه به بله، -

 .کنن جراحيش شدن

 :گويدمي خونسردي با دکتر

 اييج ديده، شونريه که کوچيکي آسيب و شده وارد شوندنده به که اخيري ضربه به توجه با ببينيد، -

 يدمم جراحي تشخيص من بوده؛ قبلي گلوله اصابت محل احتماال که شده خونريزي دچار قلبشون نزديک

 صورت در که دونيدمي قطعاً وخودتون پذيريهآسيب عضو ريه. ماههشش حدوداً درمان مدت و

 منتظرشون خوبي عواقب ممکنه نشن جراحي اگر و کنهمي ايجاد مزمن تنفسي مشکالت رسيدگيعدم

 هم خوبي چندان وضع و مزمنه بيماريشون هم حاال همين ايشون پزشکي علم نظر از هرچند نباشه،

 .ذارممي خودتون يعهده به رو تصميم اين زدم که هاييحرف تمام با آخر در اما ندارن؛
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 نيست خوب حالم است، انفجار حال در دکتر يشدهرديف هم پشت هايواژه هجوم از سرم کنممي حس

 ديگر، طرف از و آرش بد جسمي حال فکر طرف يک از. شودمي متوجه هم دکتر را اين انگار و

 اهدافش از کشيدندست و نشينيخانه و استراحت ماهشش و جراحي براي کردنشراضي و زدنسروکله

 .کندمي امديوانه

 ...که اينه منظورم خب يعني نکنه؛ عمل اگر دکتر ببخشيد -

 :پردمي حرفم ميان دکتر

 داشت؛ خواهد عوارضي حتماً هم کردنعمل داره عوارض نکردنعمل که قدرهمون! پسرجان ببين -

 کنن مصرف دارو بايد هميشگي ايشون کهاين در اما گفتم؛ رو تشخيصم من. خودتونه با تصميم بنابراين

 پدرانه رو چيز يک و بخوره جوش شوندنده کشهمي طول هم ايهفته دو ضمناً. نميشه ايجاد تغييري

 متوجهي؟... بمونه دور استرس و هيجان از کن سعي کنم،مي عرض

 .دوزممي زمين به را نگاهم

 .متوجهم بله، -

 دامي به. کندمي امبدرقه سالمتي آرزوي با و فشاردمي را دستم. کنممي تشکر دکتر از و شوممي بلند

 و نمنشيمي نيمکت يک روي. افتممي راه به بيمارستان باز يمحوطه طرفبه کشيدن،نفس براي هوا کمي

 .کنممي نگاه مردادماه ابر بدون و صاف آسمان به

 و برممي فرو شلوارم جيب در را دستم. آيممي خودم به امگوشي لرزش حس با که گذشته چقدر دانمنمي

 .کنممي لمس را سبز يدکمه افتد،مي گيرندهتماس نام به که نگاهم. دارمبرمي را گوشي

 بله؟ -

 سياوش؟ الو -

 .سالم -

 .شنوممي شود،مي فوت گوشي درون بلند که را راحتش نفس

 شد؟ چي نتيجه شد؟ تموم مأموريت تهرانين؟ خوبه؟ آرش خوبي؟ کجايين؟ هست معلوم! درد و سالم -

 نشد؟ خبري يحانهر از
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 :پرممي حرفش ميان کالفه

 .بگيري جواب کن صبر حداقل پرسي،مي داري ريز يه خبرته؟ چه باش آروم جانياسي -

 :دهدمي ادامه و گويدمي آرامي ببخشيد

 دارم ريز يه ساعتهشونزده. نذاشتم هم رو چشم حاال تا ديشب مردم،مي استرس از داشتم کن باور -

 کجايين؟... گيرمتونمي

 .بيمارستان -

 :گويدمي زدههول

 کجاست؟ آرش شدين؟ زخمي بيمارستان؟ کدوم! چي؟ -

 يوقفهبي هايزدنحرف اين و کندمي درد گذشته ساعت چند عصبي فشارهاي و خوابيبي از سرم

 .اندازدمي خط اعصابم روي ياسمن

 فقط بيا؛ فرستممي برات رو بيمارستان آدرس. شده مصدوم کميه آرش خوبيم، ما عزيزم جانياسي -

 باشه؟ نگو، چيزي مامان به کن لطف

 .نيست پيگير همين خاطربه کشه؛مي طول روز چند کارتون کنهمي فکر روشنک اصالً. نميگم -

 .منتظرم بيا زود باشه، -

 .فعالًً افتم،مي راه االن -

 .برممي پناه بيمارستان ساختمان به مرداد گرماي از و شوممي بلند جا از کند،مي که خداحافظي

*** 

 قاتا مقابل صندلي روي را مدت اين تمام تقريباً و است گذشته ياسمن با زدنمحرف زمان از ساعتينيم

 سر ياسمن رساي صداي با که مانده باقي مالقات وقت پايان تا ساعت يک هنوز. امنشسته آرش

. ندکمي تند پا بيند،مي که مرا. زنممي صدايش که است مومشکي پرستار با بحث حال در. گردانمميبر

 را سرش و اندازدمي گردنم دور را هايشدست رسد، مي که من به. ايستممي رويشروبه و شوممي بلند

 مومشکي پرستار به نگاهي سرش کنار از و کنممي حلقه دورش را دستم فشارد؛مي امسينه به محکم

 معذبم جمع در ياسمن رفتار اين هميشه. کندمي نگاهمان خاصي طور که اندازممي استيشن پشت
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 دور از را هايشدست آرام. زنمنمي ذوقش توي وقتهيچ انتهايشبي هايمحبت خاطربه اما کند؛مي

 .کنممي باز گردنم

 خوبي؟ سالم، -

 :گويدمي وقتي است موشکفانه نگاهش

 نه؟ نشد. تويي نيست خوب که کسي عزيزم، خوبم من. سالم عليک -

 .شوممي خيره آرش اتاق در به و کشممي آه حسرت با

 اونجاست؟ -

 .دهممي تکان را سرم

 :گويدمي محکم

 !پيشش بريم -

*** 

 آرش

. ستا دشوار برايم کشيدننفس و کندمي درد امسينه يقفسه. است در به پشتم و امکشيده دراز پهلو به

 يندبگو و بکشند بيرون را سامانشبهنا افکار همه و کنند ايجاد مغزم درون بزرگ سوراخ يک شدمي کاش

 را سياوش کاش. اندوهي و درد و خاطره هيچ بدون شما؛ تقديم تروتميز و خالي مغز يک اين بفرماييد

 افکارم در. کند منحرف را ذهنم مقداري کردمي سعي و کردمي وراجي کمي حداقل کردم؛نمي بيرون

 آرام صداي که بزند حرفي سياوش منتظرم. گرداندبرمي حال دنياي به مرا در بازشدن صداي که غرقم

 .شنوممي را ياسمن

 خوابيده؟ -

 .ديگه حتماً دونم،نمي -

 به که چشمش. ايستدمي رويمروبه و زندمي دور را تخت ياسمن. شودمي نزديک پاهايشان صداي

 .زندمي عريضي لبخند افتد،مي بازم هايچشم

 آرش؟ بيداري اِ -
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 :گويممي آيدمي چاه ته از که صدايي با

 .سالم -

 .بوسدمي را امپيشاني و کندمي فرو موهايم در را هايشدست کند،مي نگاهم لحظه چند

 خوبي؟ -

 :گويدمي من از قبل سياوش که بدهم را جوابش کنممي باز را دهانم

 .کرده لوس رو خودش داره نازکش ديده االن بهتره، منم از اين بابا، آره -

 :گويدمي. باشد دردهايمان درمان تا آمده هميشه مثل کند؛مي آرامم اشخنده و خنددمي ياسمن

 .زنينمي هم غر گردينمي تيشرت ال يه با راحتين، خيلي مردها شما خدا به! گرمه چقدر واي -

 .داردبرمي را چادرش و اندازدمي دست

 .چسبهمي خنک چيز يه االن -

 .زندمي صدايم سياوش. رودمي يخچال طرفبه و کندمي پرت تخت کنار صندلي روي را چادر

 بشيني؟ خوايمي -

 .کندمي خم را تاشو اهرم و بردمي تخت زير را دستش. دهممي تکان را سرم

 راحتي؟ خوبه؟ -

 .خوبه -

 .دهدمي سياوش دست به پاکتي پرتقال آب يک و آوردمي بيرون يخچال از را سرش ياسمن

 سرم تا دو بينوا اين به باز نخوردي؛ هيچي چندساعته دونهمي خدا ميري،مي داري بخور بگير -

 .خوروندن

 اهگتکيه پشت از را هايشدست هم ياسمن. کندمي فرو پاکت در را ني و نشيندمي صندلي روي سياوش

 .کشدمي باال تخت روي را خودش و کندمي

 .ببينم کنار بکش -

 .گيردمي صورتم جلوي را ميوهآب. شوممي وجورجمع کمي

 .بگيري جون کميه بخور -
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 .کنممي اخم

 .ندارم ميل -

 !نداري ميل بيخود -

 .کنهمي بد رو حالم خورم،نمي ياسي نکن اصرار -

 .کندمي باز را ميوهآب لجبازي با

 .کنهنمي بد خيرنه -

 استفاده فرصت از ياسي اما کنم؛ نثارش دارآب زهرمار يک تا کنممي باز را دهانم. خنددمي بلند سياوش

 .کنممي آزاد را نفسم و خورممي قلپ چند زور به. چپاندمي دهانم در را ني و کندمي

 .تونمنمي ديگه! ياسي بسه -

 .لوس نخور؛ ديگه بابا باشه ايش، -

 .کندمي باز را پنجره و شودمي بلند خنده با سياوش

 .کنه تکله تو حرف جوريچه بلده دختر همين فقط -

 :گويممي طعنه با و کنممي ريز را چشمم

 .هستي کنيگوشحرف ياسطوره خودت تو که نه -

 .خنددمي

 نوشتي؟ سرهنگ براي رو گزارش -

 .شودمي جمع لبخندش بالفاصله

 .نويسممي شب -

 .کنممي کمکت هم من -

 :توپدمي اخم با

 .کني کمک من به بخواي که نيستي بيا بيرون اينجا از امشب! نکرده الزم -

 .گيرممي گاز را لبم يگوشه

 .باشم کجا بايد کي ميدم تشخيص خودم من -
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 .ميدي تشخيص خوب چقدر رو کجا و کي معلومه کامال البته، بله -

 :دهممي ادامه آرامي صداي با شود،مي کند قلبم ضربان

 .نميدم تشخيص ميگي، راست آره -

 .دهدمي بيرون حرصپر را نفسش

 ...نبود اين منظورم -

 .حقيقته بود که چي هر منظورت -

 !آرش -

 رو وقتي دارد بغض صدايش است، جرّوبحثمان شاهد تأسف با ياسمن. کشانممي پنجره به را اميدمنا نگاه

 :گويدمي من به

 .ميشه درست آرش، نخور غصه -

 :رودمي باال صدايم و کندمي آوار ياسمن سر بر را آمدهپيش اتفاقات يهمه ام،شدهتحريک اعصاب

 جلوي کاريم يبربادرفته حيثيت يغصه نخورم؟ رو چي يغصه هان؟! ياسي؟ نخورم رو چي يغصه -

 يغصه يا روشن؟مامان منتظر هايچشم و ريحانه پيدانکردن يغصه هام؟زيردست و همکارها تمام

 !بگو تو هان؟ برادرم؟ آبروي و عمليات به گندزدن

 .نشاندمي قلبم به را عالم غم تمام ياسي باراني نگاه و سياوش درهم يقيافه

 .ببينم رو ناراحتيت خوادنمي دلم فقط. ببخشيد آرش، باش آروم -

 به نگاهش که سياوش. بردمي کبودي به رو را رنگم شديد خفگي احساس و شدهسنگين هايمنفس

 .کندمي خالي حلقم درون را دستم کنار اسپري زدههول افتد،مي صورتم

 .بکش نفس داداش، کردم غلط -

 با کندمي سعي سياوش و دهدمي ماساژ را پشتم ياسمن. کنممي ترعميق را امخسته هاينفس

 .ندارد اعتقاد هاآن به چندان هم خودش مطمئناً که هاييحرف بدهد؛ امدلداري هايشحرف
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 ميشه؟ چي قرارهامون پس زديم؟ گند اولمونه بار مگه. ميشه درست من؟ برادر کنيمي جورياين چرا -

 يدنرس تا... بخوريم ساندويچ آقافريد ساندويچي تو هم با هاقديم ياد به ريحانه و ياسمن و تو و من کهاين

 زدي؟ جا زودي همين به ديم؛نمي دست از پيداکردنش براي هم دقيقه يک لحظه، اون به

 .ندکمي خودنمايي عجيب امدنده شکستگي و پيچيده وجودم تمام در بدي لرز کنم،مي نگاه سياوش به

 .کنهمي بدتر رو حالم موندن جا اين خدابه. خودم مسئوليت با سيا، ببر اينجا از رو من -

 .باشه -

 و است من خود سياوش هرچند خودم؛ مثل درست نرفته، گوشش در حرف بحث بدون هرگز! خورممي جا

 :گويدمي ياسمن به رو. کندمي حس لحظه اين در را حسم يقيناً

 .کن سانسور رو جزئيات اما بذار؛ جريانش در حدي تا و مامان مؤسسه برو شو بلند ياسي، پاشو -

 را امگونه رفتن از قبل. کندمي مرتبش سرش روي رود،مي چادرش طرف به و گويدمي ايباشه ياسمن

 :گويد مي و بوسدمي

 .بينمتمي شب باش، خودت مواظب -

 :گويدمي کند نگاهم اينکه بدون و شودمي روان دنبالش به هم سياوش. دهممي تکان را سرم

 .ترخيصت کارهاي دنبال ميرم -

 .گرددبرمي خودکار يک و برگه يک با که است سياوش بعد دقيقه ده

 .شد راضي دکتر خودت مسئوليت با بزن، تاريخ و کن امضا بگير -

 .آوردمي برايم جين شلوار يک و پيراهن يک و رودمي کمد طرفبه سياوش. کنممي امضا را برگه پايين

 .بدم تحويل رو برگه برم کن عوض رو هااين -

 انمزب نوک تا بارده که سؤالي پرسيدن براي را نگاهم. کنممي امپنجه اسير را مچش که برگردد خواهدمي

 .فهمدمي را ترديدم. دوزممي چشمانش به برگشته و آمده

 خواي؟مي چيزي چيه؟ -

 .زنممي دريا به را دل
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 خب يعني... انفجار از بعد هايجنازه شدم بيهوش که اين از بعد... يعني عمليات از بعد ديشب، -

 ...منظورم

 .دهدمي نجاتم پرسيدن عذاب از و زندمي زانو رويمروبه زمين روي شود،مي کدر نگاهش

 ترخاکس و غليظ دود همه اون تو انفجارها از بعد. احمقي خيلي نگشتم دنبالش کني فکر درصد يک اگه -

 .نبود ولي آرش؛ گشتم... ديدم خودم چشم با رو شدهخراب اون يگوشه گوشه انبار، دل به زدم

 پايين و باال گلويش سيبک و دهد مي قورت را دهانش آب وقتي است؛ گردنش حوالي جايي نگاهم

 .شودمي

 کنم؟ پيدا ازش اثري شايد کنم رووزير رو اونجا وجببهوجب که ندارم غيرت قدراين کنيمي فکر -

 ماهسه طول در. گيردمي را وجودم همه تلخي حس گيرم،مي دستانم ميان را سرم و کنممي ول را مچش

 شايد که بزند حدس حتي امنداده اجازه کسهيچ به کند، نااميدم امنداده اجازه کسهيچ به گذشته

 اما باشد؛ نداشته وجود ايريحانه ديگر شايد که نکرد خطور ذهنم به حتي. نشود پيدا هرگز امريحانه

 ...حاال

 :گويدمي شود،مي بلند و داردميبر را برگه سياوش

 .باشيم خونه روشنمامان قبل کن، عوض رو هاتلباس -

 . شوم خالص گيردل اتاق اين از ترسريع هرچه تا شوممي بلند شنوم،مي که را در صداي

*** 

 سياوش

 سمت به آرامآرام اند؛گذاشته هايمشانه روي کيلويي صد چند وزنه دو کنممي حس بندم،مي که را در

 را او هرگز. است گاهتکيه است، مرد است، محکم او هستم؛ آرش نگران. افتممي راه ترخيص مسئول

 هايشدست گذاشت، خاک درون خودش هايدست با را بابا وقتي حتي. امنديده اميدنا و شکسته قدراين

 مرا پرسيدمي اشگمشده از او و بودم نشسته رويشروبه وقتي هايشدست لرزش حاال اما نلرزيد؛

. لرزدمي نه يا امکرده پيدا را تنش يپاره کردمي سؤال وقتي برادرم صداي اندوه براي دلم. ترساندمي

 بغض اما باشم؛ نديده را اشکش محدود موارد در جز مانسالهسي عمر تمام در شايد و است مغرور آرش
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. دهممي دستش به را برگه و رسممي ترخيص مسئول اتاقک به. کندمي خالي را دلم ته امروزش صداي

 :گويدمي

 .لطفاً حسابتسويه فيش -

 .کندمي مهر را چيزي گذارم،مي پيشخوان روي را فيش

 .بعدي... اومدين خوش -

 روي که بينممي را آرش. رسممي چهارم طبقه محوطه به. گردمبرمي را آمده راه و کنممي لبي زير تشکر

. گذارممي اششانه روي را دستم و روممي جلو. است بسته را چشمانش و نشسته انتظار هايصندلي

 .کندمي باز را چشمانش

 تمومه؟ بريم؟ -

 بياي؟ راه تونيمي. بريم آره -

 .تونممي -

 .باشيم خونه اون از قبل ما که کنه معطل رو مامان کميه مؤسسه رفته ياسمن. باشه -

 .خوبه -

 هايپاسخ اما بوده؛ حرفکم هميشه آرش. داردبرمي قدم همراهم و شده خيره روروبه به جدي

 :گويممي رسيم،مي که خروج در به. دارد درونش غوغاي از نشان ايَشکلمهيک

 .بيارم رو ماشين برم باش اينجا -

 دور را ماشين بلند قدم چند با. کنممي ترمز پايش جلوي دقيقه چند از بعد. کندمي اکتفا «باشه» يک به

 .شودمي سوار و زندمي

 :پرسدمي افتم،مي راه

 رفتن؟ کيا خودمون هايبچه از -

 خوني؟مي رو گزارش نگفتي مگه -

 !منه گردن چندنفر خون ببينم خواممي بگو، االن همين. شد عوض تصميمم -

 :گويممي حرصي
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 .خودکشي يا کنممي دق يا کشي،مي رو من آخرش تو -

 .کردي دگرگونم! مادربزرگ گيرايي نطق چه -

 .مسخره -

 !نباش مغزم رو کن لطف هست؛ فشارتحت اعصابم کافي قدر به سياوش -

 :گويممي عصبي و کنممي پوفي

 هس-دو و عليمي ستوان آباد،يوسف صدوسي کالنتري باشِآماده واحد سربازهاي چندتا و جاللي سروان -

 ... و خودمون کالنتري ويژه يگان هايبچه از تا

 :دهممي ادامه مکث کمي با

 .شد شهيد هم آريا سروان -

 رفيقش آريا سروان دانممي. گويدنمي چيزي و شده خيره بيرون به کنم؛مي نگاهش چشم يگوشه از

 را او دوباره افسري دانشکده در بعدها و بود آرش و من همکالسي دبيرستان در دوسال آريا مهران بوده،

 به و ما دنبال به رباآهن شبيه چيزي يک با انگار که او و شديم جدا هم از التحصيليفارغ از بعد. ديديم

 دارغصه. شد منتقل ولنجک ??? کالنتري و ما ستاد به چندسال از بعد شد،مي کشيده آرش خصوص

 دست هم خودم. کنممي حس کوتاهش و تند هاينفس و خودم به نکردنشنگاه از را اين و شده مهران

 مهران براي عزاداري و شده کلفت پوستم که امشنيده ناگوار خبر قدرآن چندروز اين اما ندارم؛ او از کمي

 و کنممي جاجابه را دنده. امکرده موکول ديگر زماني به را امرفتهازدست همکاران و دوستان يهمه و

 :زنممي صدايش

 آرش؟ -

 .دهدمي جواب برگرداند را سرش کهاين بدون

 بله؟ -

 .نشو ناراحت پرسيد ريحانه به راجع روشن مامان اگه

 .باشه -

 .باشي خوددار کن سعي هم کميه -
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 .باشه -

 .کنه درست حاضري شام گفتم ياسمن به -

 .باشه -

 باشه؟ ميگي هي چرا! درد و باشه -

 :گويدمي اخم با و کندمي نگاهم باالخره

 بگم؟ چي خب -

 زياد آرش. نشيندمي لبم روي نامحسوسي لبخند بزند حرف جمله يک کردم وادارش اينکه از خوشحال

 اين سر قدراين يا زندنمي دم و ريزدمي خودش در را چيزهمه يا نيست؛ کردندرددل اهل زند،نمي حرف

 شود،مي طوالني هايشسکوت وقتي خاطر همين به کند؛ فراموش را دردش که کشدمي فرياد آن و

 .دهدمي آزارش عميق رنجي شوممي مطمئن

 وجود با. آيممي ستوه به کوچه شلوغي از هميشه مثل. شوممي کوچه وارد و پيچممي را ميدان پيچ

 با را شهر مرکز دارِحياط کوچک نسبتاً يخانه اين نشد حاضر وجههيچ به مامان ياسمن، و ما اصرارهاي

 سرمان که بود نوجوانيمان دوره به مربوط هم ما اصرار که هرچند کند، عوض دنيا اين در جاييهيچ

 اما کنيم؛ زندگي محل اين در همچنان آمدمي کسرشأنمان مالي توان وجود با و داشت باد حسابي

 شيرينش و تلخ خاطرات تمام وجود با را خانه اين نداد اجازه که بوديم مادر قدردان هميشه بعد چندسال

 و شناسندمي را ما همه اشواکسي و مکانيک تا گرفته نانوايش و بقال از که محل اين از و بفروشيم

 پياده زودتر آرش که شوم پياده خواهممي. کشممي را دستي حياط در رويروبه. برويم دارند دوستمان

 آبي و کوچک حوض طرف به و کنممي پارک را ماشين. رودمي داخل و کندمي باز برايم را در و شودمي

 «چاييمي نکن» صداي که برممي خنکش آب زير را سرم و کنممي باز را آب شير روم،مي حياط وسط

 خراب را خوبم حس تذکر، با تا نيستند که شوممي خوشحالم و خوردمي زنگ گوشم در ياسمن و مامان

 ورودي جلوي جاکفشي در گذاشتن بدون را هايمکفش و روممي ساختمان طرفبه. بندممي را شير. کنند

 گاز دو با و دارمبرمي کال زردآلوي يک. روممي يخچال سراغ آشپزخانه به ورودم محض به. کنممي رها

 گيرسخت هايخانم نبود از دوم بار براي و اندازممي سينک کنصافچاي درون را هسته کنم،مي تمامش
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 آرش و من به متعلق است سالسي نزديک که اتاقي روم؛مي اتاق طرفبه. کنممي سوءاستفاده خانه اين

 .زندگيمان هايبلندي و پستي تمام شاهد و است

 پايش را امآبي گرمکن و انداخته زمين روي را بزرگ بالش يک که بينممي را آرش کنم،مي باز که را در

 :گويدمي آورددرمي را بلوزش که طورهمان. کرده

 .گرمه خيلي نکن؛ خاموش رو کولر -

 .ندکمي ريش را دلم اندچسبانده اشسينه روي اششکسته يدنده کردنفيکس براي که پهني هايچسب

 بگيري؟ دوش يه نميري. باشه -

 .بخوابم خواممي فقط نه، -

 هايملباس هم من. شودمي خيره سقف به و کندمي پنجره به رو را پاهايش گذارد،مي بالش روي را سرش

 و گذارممي آرش بالش روي را سرم عادت طبق و کنممي عوض سفيد رکابي يک و نخي شلوارک يک با را

 مدل اين به هميشه ياسمن. دوزممي المپ به را نگاهم و کنممي در به رو آرش جهت خالف را پاهايم

 نامحسوسي لبخند ياسي تعبير ياد از. کندمي تشبيه االکلنگ به را ما و خنددمي آرش و من خوابيدن

 .نشيندمي لبم يگوشه

 خندي؟مي چي به -

 !االکلنگ به -

 سيا؟ هه، -

 هوم؟ -

 بدم؟ چي رو مامان جواب -

 .زده حرف باهاش ياسي بدي، جواب بخواي که پرسهنمي چيزي -

 .بودم داده قول بهش کنم، نگاه هاشچشم تو نميشه روم -

 :گويممي و کنممي نگاهش کنم،مي کج را سرم

 بفهمي؟ خواينمي چرا آرش، نبوده تو تقصير -

 .بردمشمي خودم با نبايد -
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 .بشه چي قراره دونستينمي تو -

 .کردم برخورد سالههيجده يپسربچه يه مثل نبود؛ عقالني تصميمم سيا، نکردم احتياط -

 .گذاشتي احترام عشقت احساس به فقط تو -

 کنهمي هرکاري و متنفره ازم شهياد دونستممي داره، خطر دونستممي. کردم بازي جونش با احمق منِ -

 .ريخت رو زهرش آخر کردم؛مي ريسک بود چنگمون تو پسرش وقتي نبايد بزنه، زمين رو من که

 داشته ربط شهياد به قضيه اين نيست معلوم تازه نميشه، درست چيزي خودخوري با! آرش کن بس -

 .باشه

 .کندمي قالب اشسينه روي را دستانش و بنددمي را هايش چشم

 .نکن بيدارم شام تا -

 .ردبمي خوابم کي فهممنمي که کنممي نگاه خاموش المپ به قدرآن و فرستممي بيرون را امکالفه نفس

*** 

 تا دهممي تکان را امشدهخشک گردن و کنممي باز را چشمانم آيد،مي آشپزخانه از که سروصدايي با

 خواب در غرق آرش به نگاهي و شوممي بلند. کنم کم را کولر باد زير خوابيدن مستقيم عواقب از کمي

 ــختـ لـ يباالتنه با هميشه نداشت، وآمدرفت ما يخانه در دائمي طور به ياسمن اگر مطمئناً اندازم،مي

 رسيدن براي. است کرده کم تنهيک را زمين هايگرمايي يهمه روي بشر اين اصالً رفت؛مي ورآن و وراين

 دارم،برمي را خودم تخت يملحفه نکنم، بيدارش کهاين براي و شوم رد رويش از بايد آرش تخت به

 ينمبب توانمنمي و نيست اپن آشپزخانه خانه، قديمي مدل خاطربه. آيممي بيرون اتاق از و کشممي رويش

 يک با را بلندش موهاي که بينممي را ياسي و شوممي وارد سروصدا بدون. است آشپزخانه در کسي چه

 آرام. زندمي هم گاز روي را چيزي و پوشيده را روشنمامان بندپيش است، بسته هاژاپني شبيه سيخ

 :گويممي و شوممي نزديکش

 چطوري؟ -

 .ترسيدم! سياوش... هين -

 .قزيخاله ببخشيد -
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 .ياسيَم خاله من خودتي، قزيخاله -

 گويدمي هميشه گذاشته، رويش آرش را قزيخاله اسم. زنممي بازويش به آرامي مشت و خندممي

 هم در امچهره آرش يادآوي با. کني صدايش قزيخاله شودمي فقط باشد ترکوچک آدم از که ايخاله

 .نشينممي خانه آشپز يچهارنفره ميز پشت و رودمي

 شد؟ چي -

 يدوره و بشه عمل بايد گفتمي دکترش امروز. نيست خوب اصال حالش نگرانم، آرش براي خيلي -

 جورههيچ من و کنهمي بدتر رو حالش استرس و عصبي فشار چي؟ يعني دونيمي... ماههشش درمانش

 ملع به راجع نکردم جرئت حتي بشه؛ پيدا ريحانه که زماني تا نه حداقل کنم، دورش اضطراب از تونمنمي

 کجاست؟ مامان. کنم صحبت باهاش

 .گذاردمي امشانه روي را دستش

 سياوش؟. خونهمي نماز -

 بله؟ -

 ...بگم خواممي... خب يعني ممکنه، -

 :گويدمي سريع و تند که کنممي نگاهش

 نشه؟ پيدا ريحانه ممکنه -

 را هايمآرنج کنم، درک را مفهومش تا دارم نياز زمان ثانيه چند به که گويدمي سريع را اشجمله قدراين

 اين به چندماه اين طول در بارها و بارها خودم. گيرممي هايمدست ميان را سرم و گذارممي ميز روي

 ام،کودکي مهربان بازيهم است ممکن کهاين بيان جرئت نداشتم، را بيانش جرئت اما ام؛کرده فکر موضوع

 !نباشد خاکي کره اين روي ديگر شايد دارم دوستش ياسمن ياندازه به که کسي

*** 

 آرش

 ار موقعيتم تا بردمي زمان کمي هميشه مثل کنم،مي باز را چشمانم سفيد يملحفه خنکي احساس با

 است؛ صاف و سياه آسمان. شوممي خيره پنجره از بيرون فضاي به و نشينممي جايم در. کنم درک
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 روي از را شلوارم. کندمي سنگيني امسينه روي چيزي کنممي احساس. امريحانه هايچشم مثل درست

 چندبار. کنممي فرو جيبش در تنفسم اسپري پيداکردن براي را دستم و دارمبرمي صندلي يدسته

 .کاهدنمي امدنده درد از اما کند؛مي بهتر را حالم دهانم به کردناسپري

 صداي. چرخانممي سالن درون را نگاهم و روممي بيرون اتاق از ليمويي تيشرت يک پوشيدن از بعد

 موقع اين هميشه نشسته، اشسجاده سر مامان دانممي. آيدمي آشپزخانه از ياسي و سياوش آرام صحبت

 و شده تمام نمازش زنم،مي تکيه اتاقش در چهارچوب به و روممي اتاقش سمت به مستقيم. خواندمي نماز

 تالطم ذکرگفتنش صداي گذارم،مي پايش روي را سرم و روممي طرفشبه حرفي هيچ بي. گويدمي ذکر

 .کندمي فرو موهايم درون را دستش گذرد،مي که کمي. کندمي آرام را امدروني

 پسرم؟ خوبي -

 .کشممي عميقي نفس

 .سالم -

 .کشهمي طول چندروزي کارتون کردممي فکر برگشتين، زود چقدر. سالم -

 مامان؟ -

 جانم؟ -

 .گرفته خيلي دلم -

 آره؟ نداشته، خبربي خدا از اون به ربطي مأموريت اين گفت ياسمن. ميشه درست چيهمه کن، توکل -

 به و خواندمي را تهش تا چشمانم عمق در نگاه يک با مامان کنممي حس که روشنم دروغ از خجالت با

 :زنممي لب. آوردنمي رويم

 .نداشت نه، -

 .بنشينم مامان رويروبه و کنم بلند را سرم شودمي باعث سياوش صداي

 .کنينمي توطئه و کردين خلوت پسر و مادر که بينممي -

 و مامان پرسياحوال صداي برسم، آشپزخانه به تا. شوممي بلند جا از و کنممي سيا يحواله «گمشو» يک

 دنياي در معمول طبق است، خردکردنگوجه مشغول و ايستاده در به پشت ياسي. شنوممي را سياوش
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. است حافظ حضرت از غزلي يقين به قطع که کندمي زمزمه را شعري لب زير و است غرق خودش

 .افتدمي من به نگاهش که بردارد را چيزي تا گرددبرمي

 هم دخترکشي تيپ چه پاشدين؟ ناز خواب از سرگردجناب! به به... است روشن ايقصه جهان فريب -

 !زدين

 .قزيخاله کن کم رو روت -

 :گويدمي تأکيد با

 !ياسيخاله -

 داريم؟ چي شام -

 .املت -

 .داريم ماهيچه با پلوباقالي کردم فکر من املته؟ يه براي کاريشلوغ همه اين -

 .نشيندمي صورتش روي مصنوعي اخمي

 آشپزم؟ من مگه زياده، هم سرتون از -

 :دهممي ادامه و خندممي

 .بخشممي رو بار يه اين حاال -

 .گيرکمان کن کم رو روت تو دفعه اين -

 .گذاردمي دهانش روي را دستش و شودمي ساکت نگاهم با بالفاصله

 .پريد دهنم از لحظه يه خدابه ببخشيد، -

 سعي .بود بسته امريش به ريحانه سالگيهفت همان از که کنممي فکر لقبي به و اندازممي پايين را سرم

 هب نگاهم کنم،مي بلند سر. امگرفته تنگينفس کافي ياندازه به امروز. کنم منحرف را ذهنم کنممي

 سمتش به و شوممي بلند جا از. بگيرد من چشم از دور را چشمانش نم دارد سعي که افتدمي ياسمني

 لحظه چند حرفبي کنم،مي حلقه دورش را دستانم. است شده گم من نفس که نيست او تقصير. روممي

 .شودمي جدا من از آرامي به و ماندمي آغوشم در

 .شام بيان کن صدا رو روشنک و سيا زنممي صورتم و سر به آبي يه من تا -
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*** 

 کار رويش کلي ياسي و سياوش قطعاً. کنممي حس خودم روي را مامان نگاه سنگيني شام، مدتِ تمامِ در

 هب ياسمن به خطاب که است روشنمامان ايدقيقه چند سکوت يک از بعد. نشده امپاپي زياد که اندکرده

 .آيدمي حرف

 هبچ اين پس از من باشي، هم تو کن جاجابه رو کالست تونستي اگه. نيما براي بياد يکي قراره فردا -

 .برنميام

 .کنهمي مقاومت سرسخت قدراين که ديده ازشون چيزي يه شايد خب -

 هابچه هايموقعيت که کنم برخورد طورياين بخوام اگه. گيريمي رو هابچه طرف شهمه که هم تو -

 .بمونن تنها و يتيم عمر آخر تا مجبورن وقتاون ميره؛ دست از يکييکي

 .بهتره بمونه تنها همون نميشه؛ خوشبخت نداره دوستشون که ايخانواده پيش بره اگه من، خواهر خب -

 انتخابش محبي خانم جاي هم ايديگه هرکس ياسمن؛ نزن راه اون به رو خودت. فهمهنمي ستبچه نيما -

 .بود همين رفتارش کردمي

 :دهدمي ادامه مکث کمي از بعد

 حد ينا تا گفتم بهت هزاردفعه. تو پيش بياد کني شوهر تو تا کنهمي صبر قدراين باشه خودش به اگه -

 هک حدي تا نه اما باش؛ داشته دوستشون باش، مهربون باش، خوب. ميشن هوايي... نشو نزديک هابچه به

 .هابچه براي هم تو براي هم... بشه سخت براتون جدايي

 :دهدمي ادامه ما به رو

 .آخه بگين بهش چيزي يه شماها -

 :کندمي گريميانجي سياوش

 خوب يخانواده يه باالخره بزرگه، خدا هم بچه اون. باشه ياسي با حق دفعه اين شايد حاال جانمامان -

 .ميشه پيدا شواسه

 .شودمي بلند اخم با مامان
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 انمخ با فردا نيما گفتم، که همين. خوشم دل هاکي به باش رو من دمم، گفت کو شاهدت گفتن روباه به -

 .خيربه شب. ميره محبي

 شروع رودمي که مامان. کنممي منصرفش چشم اشاره با که بزند حرفي خواهدمي است، ياسمن به نگاهم

 :کنممي

 منصرف ناراحتي، ببينه فردا. شناسيشمي بهتر که خودت. ميگه چيزي يه االن ياسي، نباش نگران -

 .ميشه

 :گويدمي خنده با و رودمي سينک طرف به کند،مي جمع را هابشقاب سياوش

 !شدي؟ مندعالقه بهش قدراين هست کي خوشتيپ پسر اين حاال -

 .ندارم حوصله سيا، نريز مزه -

 :گويممي باشم داشته خاصي مخاطب کهاين بدون و شوممي بلند جا از

 .بگيرم دوش ميرم من -

*** 

 از قبل صبح که امگوشي کردنروشن براي ناموفق تالش بارچندين از بعد آيم،مي بيرون که حمام از

 روي .بپيوندم آيدمي حياط از صدايشان که ياسمن و سياوش به گيرممي تصميم افتاده جيبم از عمليات

 يباال يگوشه ياسمن. اندنشسته کندمي فرشش هاتابستان روشنمامان که حياط يگوشه چوبي تخت

 دستهدسته ببندد؛ را موهايش دستش جلوي مدِ يمجله روي از کندمي سعي و است نشسته تخت

 کمي هم سياوش. گرداندبرمي اولش حالت به را هاآن ناراضي هربار و کندمي پايين و باال را موهايش

 عنوان به فردا تا کندمي هم سر را چيزي احتماالً دستش جلوي هايکاغذ روي از و نشسته ترطرفآن

 سياوش، با بحث ياراي اما بخوانم؛ را گزارش متن خواهدمي دلم. دهد تحويل ناصري سرهنگ به گزارش

 فرو خنکش آب درون را دستم و نشينممي حوض يلبه رويشان،روبه. است خارج توانم از حاضر حال در

 :گويدمي و کندمي نگاهم لبخند با ياسمن. برممي

 .باشه عافيت -

 .بموني دستمون رو شي کچل نگرانم من ميري ور موهات به قدراين تو. ممنون -
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 يک با و کندمي نثارم پررو يک دزدم،مي را سرم که کندمي پرت طرفم به را سياوش خودکارهاي از يکي

 :گويدمي سياوش به رو مرموز نگاه

 .شده تنگ براش دلم نزده سر بهم وقته خيلي سياوش گفتمي ديدم، رو رامين صبح امروز -

 .کندمي بلند را سرش برسد نظر به خونسرد کندمي سعي که حالي در سياوش

 .زنممي بهش سر يه فرصت سر باشه، -

 .گردهميبر آينده يهفته هم سارا -

 .سالمتي به خب -

 همين؟ -

 کنيد؟مي نگاهم جورياين چرا چي؟ يعني -

 :گويممي حرصي. نمانيم نصيببي اشغرهچشم از شودمي باعث که کنيممي اخم هم با ياسمن و من

 .کنهمي رسانياطالع داره فقط ياسي داداش؟ ميشي شاکي چرا -

 .داريم کار هزارتا فردا بخوابين، برين شين بلند. نکرده الزم -

 نارک و شوممي بلند هم من. رودمي ساختمان سمت به بلند خيرِِبه شب يک از بعد و شودمي بلند ياسمن

 .نشينممي سياوش

 سيا؟ -

 هوم؟ -

 .کنار بکشم پرونده اين از خواممي -

 !چى؟ -

 .خوابه مامان نزن داد -

 چي؟ يعني -

 .گيرممي آسمان به رو را سرم

 .شنيدي که همين يعني -

 ...مي چي فهممنمي -
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 :پرممي حرفش ميان

... سياوش تونمنمي مورد يه اين تو اما نکنم؛ کارم وارد رو شخصي موضوعات کردم سعي خيلي من -

 تونمنمي سخت شرايط تو کنم،مي وارد قضيه اين تو رو احساساتم بازم کنم سعي هم هرچقدر. بفهم

 وتسک يروزه که شهياد پسر و اساس و پايهبي مدرک تا چند جز هنوز دوسال بعد. بگيرم تصميم منطقي

 .شد بدتر چيزهمه ريحانه شدنگم با که هم پيش ماهسه از نداريم، هيچي گرفته

 :دهممي ادامه و کشممي عميقي نفس

 .سيا آوردم کم من -

 :دهدمي فشار را دستم

 فقط بخشي،نمي رو خودت بعداً بري کني ول راه وسط اگه مطمئنم من. داداش شدي خسته فقط تو -

 .کن تحمل ديگه کميه

 :کنممي عوض را بحث و شوممي بلند جا از

. نک بيرون سرت از رو پيچوندنم فکر کن لطف پس ايستم؛مي پاش زدم هم گندي هر. بخوابم ميرم من -

 !کشمتمي خودم بري من بدون فردا اگه

 جيرجير صداي. است بسته همچنان هايمچشم اما شوم؛مي بيدار خواب از سياوش موبايل زنگ صداي با

 .آمده پايين تختش از دهدمي نشان تختش

 بله؟ -

- ... 

 .ممنون سالم، -

- ... 

 امروز؟ همين! ؟ چي -

- ... 

 مطمئني؟ -

- ... 
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 .دارم خبر من نفهمه سرهنگ باشه، -

- ... 

 .بينمتمي باشه -

 :گويممي. دهدمي بيرون صدا با را نفسش

 بود؟ رحيمي -

 .گرددبرمي خورده جا

 .بود رحيمي آره! بيداري؟ اِ -

 داشت؟ کار چي خب، -

 .نه يا ميرم ببينه خواستمي يعني هيچي، کار؟ -

 :گويممي جديت با و کنممي باز را هايمچشم

 .کن خبرم بگي رو راستش گرفتي تصميم وقت هر -

 .کندمي اخم

 .خوانمي مستقيم توضيح ستاد، ميان امروز هابااليي ميگه -

 :گويممي روممي حمام سمت به که طورهمان و شوممي بلند

 .بديم توضيح بريم پس -

*** 

 سياوش

 اعصاب جنگ يک براي را خودم بايد که دانممي شوم،مي بلند جا از شنوممي که را حمام در صداي

 را صدايش. شوممي حمام وارد او از بعد و خورممي تلخ چاي يک بيايد بيرون آرش تا. کنم آماده حسابي

 :شنوممي

 !بياي آژانس با بايد دقيقه شونزده بشه کنم،مي صبر ربع يه -

 هايمپوتين بند بستن حال در آماده بعد دقيقه ده و شوممي حاضر حوصله با غرغرهايش به توجهبي

 .کندمي نگاه هايشکفش نوک به و زده تکيه ماشين به. روممي بيرون و دارمبرمي را سوئيچ. هستم
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 ؟بريم -

 .شينممي خودم بده رو سوئيچ. بريم -

 !آرش نشدي خوب هنوز -

 .سوئيچ -

 .بدهم حرصش زياد نبايد کنم؛مي پرت طرفش به را سوئيچ ناچاربه

*** 

 سياه نوار با شدهقاب هايعکس و مشکي هايپرچم از جدا گذاريم،مي قدم که کالنتري راهروي درون

 نام خواندن فرصت بقيه رويممي راه سريع چون. دهدمي خراش را روحم بقيه سنگين هاينگاه ها،بچه

 به شودمي باعث اين و هستيم آرش کداممان فهمندنمي بنابراين و ندارند را هايمانلباس روي شدهحک

 :گويممي سرباز به رو. شويممي سرهنگ اتاق وارد مستقيم. شوند خيره جفتمان

 .اومديم ما بفرماييد سرهنگ به -

 .آوردن تشريف برادرشون و باهر سرگرد جناب سرهنگ جناب الو. لحظه چند -

- ... 

 .چشم بله -

 تشريفات و سالم از بعد. شويممي وارد هم با و زندمي در آرش. گويدمي بفرماييدي و گذاردمي را گوشي

 .کندمي شروع سرهنگ نظامي

 نوشتي؟ رو گزارش -

 .گذارممي ميز روي را هايمنوشتهدست

 .بفرماييد -

 ريديگ چيز آمده بار به افتضاح و عمليات يقضيه جز به گويدمي حسم. کندمي تشکر محزون لحني با

 :گويدمي آرش به رو. کندمي پنهان ما از که هست

 .اينجا ميان توضيحات سري يه براي گذاشتم، قرار بقيه و سردار با چهار ساعت -

 .کنممي صحبت باهاشون چشم،. متوجم -
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 .بري تونيمي خوبه، -

 .رساندمي او به را خودش قدم يک با و شودمي بلند هم سرهنگ شود،مي بلند که آرش

 .نگرفتم نظر در رو شرايطتت اصال و بودم فشارتحت خيلي خوام،مي عذر ديروز بابت -

 .اجازه با. بود هاحرف اين از بيشتر حقم کنيد، فراموشش -

 دوباره سرهنگ «بمون تو» صداي با که شوم خارج اتاق از تا شوممي بلند هم من رود،مي بيرون

 :گويدمي و شودمي خيره سرم پشت جايي به. نشينممي

. ..راستش خب اما برسه؛ عادي نظرمبه مسائل از خيلي بايد کارم يسابقه و من شغل نوع به توجه با -

 هنوز چون داشته؛ حق کنممي فکر گاهي و نميشم خوبي پليس وقتهيچ من بود معتقد هميشه پدرم

 .سخته برام هاحرف بعضي گفتن

 :پرسممي گرفته را وجودم سراسر که ايدلهره با

 سرهنگ؟ جناب شده چي -

 ونباندش توسط رو حميدي خانم شدنربوده احتمال که گفته چيزايي يه ديروز بازجويي تو شهياد پسر -

 .کنهمي تقويت

 .است عصبي رفلکسِ نوع هر دادننشان يآماده و شده جمع اممعده کنممي حس

 .زنهمي آرش دادنحرص براي رو هاحرف اين گيدمي خودتون شما نيست، ايتازه چيز که اين -

 :دهدمي ادامه سرهنگ

 .باشه درست شهياد توسط خانمش شدندزديده مورد در آرش هايحدس تمام کنممي فکر -

 اکج از باشه شهياد کار اگر حتي شده، دستگير ريحانه شدنگم از قبل عوضي اين ممکنه؟ چطور ولي -

 بوده؟ خنک آب خوردن حال در مدت تمام وقتي فهميده

 انيليو و شودمي بلند سرهنگ. بکشم را مردک اين پسرِ خودم دستان با خواهدمي دلم و رفته باال صدايم

 .ريزدمي برايم آب

. بشيم مطمئن بايد قبلش هرچند کني؛ آماده رو آرش که گذاشتم ميون در تو با مثالً پسر، باش آروم -

 هي بده، شکستش بتونه که بگيره آرش از ضعفنقطه يه بوده تالش در چندسال شهياد گفتمي ديروز
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 اردو گيرنمي تصمميم و رسنمي حميدي خانم به که پيش چندماه تا نباشي؛ هم تو اتفاقاً که ضعفنقطه

 الهخوشح که ميگه ديروز بازجويي تو و رسهمي گوشش به زندان تو جايي يه از پيش چندروز. کنن بازيش

 .برسونه سرانجام به رو شنقشه شده موفق پدرش که

 .کنهمي دق بفهمه نفهمه، چيزي آرش نشديم مطمئن تا کنممي خواهش سرهنگ جناب -

 يمبکن رو تالشمون تمام بايد فقط ميشه؛ تموم هم ماجرا اين باالخره! باش محکم. جانسياوش خدانکنه -

 .بشه تموم خوب که

 شپي بايد... نه امروز ولي بزنم؛ حرف باهاش بايد بدين، ترتيب برام رواني اون با مالقات قرار يه لطفاً -

 .بمونم آرش

 .نباش نگران باشه -

 اتاقم به رفتن حال در. است کرده باد مغزم و شده بدتر بود که چيزي از حالم سرهنگ با مالقات از بعد

 :زندمي صدايم رحيمي ستوان که هستم

 .دارن کار شما با ميگن آوردن تشريف خانمي يه سرگرد، جناب ببخشيد -

 نکردن؟ معرفي رو خودشون! خانم؟ -

 .دارن کار شما با گفتن فقط نه، -

 :گويممي رحيمي هايحرف از متعجب

 .بياد بفرستش باشه، -

 در صداي با. نکشد را انتظارم جديدي داستان کنممي دعا و امنشسته اتاقم در منتظر، بعد لحظه چند

 .زندمي يخ وجودم تمام رحيمي، موردنظرِ خانمِ ديدن با و گويممي رسايي بفرماييد

 .سالم -

 بخنديل. بايستم پاهايم روي قوا تمام با کنممي سعي و کنممي مشت را دستم. ندارم بلندشدن توان حتي

 .کنممي شروع عميق نفس يک با و نشانممي لبانم روي مصلحتي

 .اومدي خوش دختردايي، سالم -

 ناراحت؟ يا شدي شوکه ديدنم از -
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 :نلرزد صدايم تا کنممي را تالشم تمام. است قديم وراسترک دخترِ همان هم هنوز پس

 آخه نداشتم؛ اينجا هم اون االن رو ديدنت توقع کردم، تعجب فقط! چرا؟ ناراحت حرفيه، چه اين نه -

 .گرديبرمي آينده يهفته بود گفته ياسي

 .زندمي آشنايي لبخند

 .اومدم زودتر شد جور کارهام -

 .کنممي اشاره ميزم رويروبه مبل به. شوم مسلط خودم به کنممي سعي

 .ميشي خسته پا سر بشين بفرماييد، -

 خبر؟ چه خوبي؟. مرسي -

 .است آرش خبرکردن رسدمي ذهنم به که راهي تنها است، خالي و خسته ذهنم

 .اومدي ميشه خوشحال بدم، خبر آرش به بذار. ممنون -

 وقب دو از بعد که گيرممي را آرش اتاق و دارمبرمي را گوشي سنگينش نگاه زير کند،مي نگاهم زيرچشمي

 .داردبرمي را گوشي

 بله؟ -

 .دارم مهمون اتاقم بيا پاشو آرش -

 مهمون؟ -

 .اومده دختردايي آره، -

 !کي؟ -

 .کنممي نگاهش. باشد نبوده بلند هم قدرهاآن آرش فرياد صداي اميدوارم و زنممي لبخند سارا به رو

 .ميام االن ميگه رسونه،مي سالم آرش -

 :گويدمي لبخند با

 .ميشم خوشحال باشه، سالمت -

 .کندمي نفوذ گوشم اعماق تا آرش عصباني صداي
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 تحويلش فاميل يه حد از بيش اگه علي والي به ميام، االن. فروشآدم يدختره... رسونممي سالم آره -

 !زنممي دارت خودم بگيري

 :گويممي پيچد،مي گوشي در که بوق صداي

 .منتظريم باشه -

 :دهممي کش را هايملب سمتش به دوباره

 بموني؟ اومدي شد؟ تموم درست خبر؟ چه خب -

 :گويدمي لبي زير

 بمونم؟ داري دوست -

 .آورمنمي خودم روي به اما است؛ سخت

 .اصفهان بود رفته مأموريت براي کنم فکر آخه برگشتي؟ دونهمي دايي -

 .بشم کارش مزاحم خوامنمي نگه؛ بهش گفتم مامان به نه -

 ناي از و بيايد آرش کنممي خدا خدا گذرد،مي کندتر زمان کشيمي را چيزي يا کسي انتظار وقت هر انگار

 .دهد نجاتم سنگين جو

 ندارم، رو اونجا فضاي تحمل دوني،مي که منم. ممؤسسه ظهر تا گفت زدم زنگ ياسمنعمه به صبح -

 سازه؟مي آرش با خبر؟ چه ريحانه از. ببينم رو شماها بيام ميشه تموم کارش اون تا گفتم

 جز مردي هيچ کردممي فکر زماني که موهايي است؛ اشپيشاني روي شدهريخته بورِ موهاي به نگاهم

 به سارا. کشدمي بيرون ناگهاني طوفان اين از مرا و رسدمي آرش باالخره. ندارد را ديدنش حق خودم

 .بنشينم جايم سر دهممي ترجيح من اما شود؛مي بلند آرش احترام

 خوبي؟ پسرعمه، سالم -

 :دهدمي جواب است طلبکار حد چه تا دانممي من فقط که لحني با آرش

 خوبي؟ احوال؟ و حال! ساراخانم به به -

 .ممنون -

 :گويدمي طعنه با و اندازدمي ظاهرش و تيپ به نگاهي
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 !فرنگه؟ تأثيرات! شدي عوض -

 :دهدمي ادامه دهد،نمي جواب که سارا

 خبر؟ چه بهروزخان از اومدي؟ کي -

 با سارا! آوردنمي را اسمش آرش کاش. کنممي مشت را امزدهيخ دستان. شودمي رنگبهرنگ آني به سارا

 :گويدمي پتهتته

 .شديم جدا پيش سال دو جريانيد در... که شما ندارم، خبري -

 .شدم پرتحواس زياده ممشغله ديگه ببخشيد بود، رفته يادم آها -

 رفتن عزم بکشد، باريک جاهاي به است ممکن آرش هايحرف و نيست عادي اوضاع کرده حس که سارا

 .کندمي

 .زنهمي زنگ روشنکعمه به حاال دعوتيد، همه گرفته مهموني يه شام مامان. برم ديگه من اجازه با -

 و دارمبرمي خودداري از دست شود،مي بسته که در. کندمي اشبدرقه اتاق در تا آرش و شوممي بلند

 .افتممي صندلي روي

 .زندمي زل صورتم به و نشيندمي ميز روي آرش

 خوبي؟ -

 باشم؟ خوب دارد توقع کنم،مي نگاهش فقط

 مياد؟ ديگه يهفته نگفت ديشب ياسمن مگه -

 .اومدم زودتر شده جور کارهام گفت -

 چيکار؟ بود اومده اينجا -

 :گويممي عصبي

 .دونممي چه من -

 چته؟ بابا، خب خيلي -

 .ندارم حوصله برس، کارت به برو پاشو -

 !ساراخانم؟ الوقوععجيب ظهور يا من؟ نداري؟ رو چي يحوصله دقيقاً -
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 هب هم خودم که صدايي با. ايستممي قدي يپنجره رويروبه و شوممي بلند وتهمانسربي بحث از کالفه

 :گويممي شنوممي زور

 .اومدممي کنار خودم با مداشت تازه بودم، کرده فراموش رو چيزهمه من -

 از مارمولک يپسره اون با و کشيد رو راهش وقتي حتي نکردي؛ فراموشش تو! سيا نزن گول رو خودت -

 !رفت ايران

 اب تونستهنمي بگيره؛ تصميم زندگيش براي داشته حق رفت، که رفت چي؟ که حاال! آرش کن بس -

 !کنه قمار شآينده رو گمان و حدس

 .آوردمي درد به را قلبم پوزخندش

 هر. زد دورت چطوري شفيقت رفيق مثالً اون ببيني خواينمي بستي رو هاتچشم! گمان؟ و حدس! هه -

 .جونيتجون دوست به برسه چه داري، دوستش فهميدمي ديدمي سارا با رو رفتارت احمقي

 اب چهارسال به قريب. کندمي دشوار را کشيدنمنفس و بنددمي را گلويم راه آرامآرام سفت، يتوده يک

 اب حق. شودمي کوبيده سرم بر سنگين پتک يک مثل واقعيت حاال اما کنم؛ فراموش تا جنگيدم خودم

 سارا يدوباره ديدن. کندمي کار دقيق چقدر امحافظه داندمي خوبي به و است من خود او است؛ آرش

 يگونه به که گرمي اندوه يقطره و پلکم سوزش. است کرده زنده چشمم پيش را گذشته هايتلخي يهمه

 مابريده و کوتاه هاينفس. دارد تيره روزهاي اين در صبرم يکاسه سرريزشدن از نشان نشيند،مي سردم

 .کشاندمي سمتم به را آرش

 .ببينمت سياوش؟ -

 .کندمي بلند را مافتاده سر و بردمي امچانه زير را دستش ايستد،مي رويمروبه

 شدي؟ بچه کني؟مي گريه -

. است کردنتکيه براي خوبي جاي برادرم محکم آغوش. کشدمي آغوشم به مردانه و گيردمي را بازويم

 .کندمي محکم امشانه دور را دستش
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 بهت بزني، رو حرفت کردم خواهش ازت قبل دفعه. سياوش کني بدبخت رو خودت دوباره ذارمنمي -

 االح اما بگير؛ زندگي از رو حقت گفتم بهت... بره مردک اون با نذار داري دوستش واقعا اگه کردم التماس

 .بکش خط رو لياقتبي يدختره اين دور کنممي خواهش ازت برعکسه، چيزهمه

 نگاه. شوم مسلط خودم به تا کشممي عميق نفس چند و روممي عقب دارم،برمي اششانه روي از را سرم

 .است امنشسته خون به چشمان به آرش غمگين

 ستشدو دونستمي وقتي. بخششه غيرقابل سارا کار نظرمبه بازم بگين شماها که هم هرقدر سيا، ببين -

 ـيانـت خــ جز چيزي من نظر از کارش پس عاشقته؛ انگار که کردمي رفتار جوري هم خودش و داري

 رچنده ميگم، بهت پليس يه تجربيات طبق! کنه وصلت خائن يه با برادرم ذارمنمي من بنابراين نبوده؛

 براي تکرارش و سخته اولش بار فقط ناجور کارهاي و هاجنايت يهمه که دونيمي من از بهتر خودت

 .ميشه هم بخش لذت گاهي بلکه نداره، کاري تنها نه مجرم

 شتمپ آرش بفرماييد از قبل و زندمي در کسي. کندمي سوراخ را قلبم نيشتر يک مثل آرش کالم حقيقت

 .کنممي در به را

 .ببينن رو شما خوانمي اومدن، جنايي يدايره از سرگرد جناب -

 .اومدم برو فيروزي، باشه -

 :گويدمي که است آرش. نشينممي ميزم پشت رود،مي که فيروزي

 کارم. باشي هم تو خواممي اومد سردار بزن صورتت و سر به آبي يه برو. دارن کارم چي ببينم برم من -

 .کنيم يکي رو هامونحرف جلسه از قبل که گردمبرمي شد تموم

 .زنممي صدايش کندمي که رفتن عزم

 آرش؟ -

 .گرددبرمي

 .بپيچون رو مامان جورييه امشب براي بشم، روروبه سارا با هم باز خوادنمي دلم -

 :زندمي لب هايش،لب مهمان لبخند و شودمي باز اشگرفته يچهره

 !خودمي پسر -
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 روز بدترين که سارايي ديدن باشم، صادق خودم با بخواهم اگر. گذارممي ميز روي را سرم رود،مي وقتي

 و داده تشکيل را امناراحتي از کوچکي يگوشه فقط کرده، انتخاب خودش دادننشان براي را ممکن

 هک خوشحالم هرچند است؛ ريحانه با رابطه در اخيرش اعترافات و شهياد پسر به مربوط آن تربزرگ بخش

 .گذاشته پرشورمان دختردايي يدوباره ديدن پاي را امريختگيهمبه يهمه آرش

*** 

 نگار

 .ميارن تشريف کنيد صبر دقيقه چند خب کنم؟ تونممي کار چي من محترم خانم -

 .دارم کار هزارتا هم من منتظرم، ستدقيقه دوازده االن من چي؟ يعني -

 .گردانمبرمي سر ايمردانه و بم صداي با

 فيروزي؟ خبره؟ چه اينجا -

 شهمه اما برسيد؛ شما تا کنن صبر لحظه چند ميگم خانم اين به هي من سرگرد، جناب بفرماييد باور -

 .کننمي سروصدا

 .داندازمي پايين را سرش زنم،مي زل مستقيم که صورتش به. ايستممي رويشروبه و شوممي بلند جا از

 .جنايي يدايره از هستم معصومي سروان. سالم -

 .کنممي خواهش بشينيد بفرماييد. بود مهمي مسئله خوام،مي عذر تأخيرم بابت. خوشبختم -

 :گويدمي و کندمي سرباز به رو

 .خدمتم در بفرماييد، خب. مرخصي -

 بابت که کشيدم نقشه خودم با کلي رسيدنش از قبل کاهد،مي نفسم به اعتماد از کمي صالبتش

 من از را اياضافه حرف نوع هر ياجازه محکمش صداي و گيرا نگاه اما کنم؛ سرزنشش ديرآمدنش

 .کنممي جوروجمع را خودم کمي. گيردمي

 کار شپرونده روي شما گويا شدم، مزاحمتون شهياد همون يا کريمي ايرج يپرونده با رابطه در من -

 .کنيدمي

 برمياد؟ من از کمکي چه! فعالً البته منه، دست زير العالج يپرونده اين متأسفانه بله -
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 وقت چند گويا که افتاده اتفاق خارک جزيره توي ايزنجيره قتل سري يه اخير هفته چند اين توي -

. ارتباطه در اون با مستقيماً هاقتل اين کنيممي فکر ما و بوده باندش و شهياد شدنمخفي محل قبلش

 .کنم مطالعه رو پرونده اين به مربوط هايسرنخ و مدارک ممکنه اگر خواستممي

 به ناخودآگاه! دارد بلندي قد چه. رودمي کمدش درون شدهچيده هايزونکن طرف به و شودمي بلند جا از

 سفانهمتأ که نه يا دارد تعلق کسي به جذاب مرد اين کنم کشف تا کنممي نگاه چپش دست حلقه انگشتِ

. است عاشق حتما دارد حلقه که کسي گويدمي هميشه عزيز. ندارد قرار ديدم يدايره در چپش دست

. رددا را احترام لياقت پس است؛ شده عاشق اولش اولِ باشد، نداشته خوبي زندگي دليلي هر به اگر حتي

 عاشق طرفم ببينم خواهدمي دلم گفته، من به را اين وقتي از اما نباشد؛ درست هم خيلي نظرش شايد

 امخنده خودم ماليخوليايي افکار از. دارم دوست را بازي اين من و ندارد هم زن و مرد حتي نه، يا است

 آخرش که مضحک و آورخجالت فکرهاي اين از امان. نشيندمي لبم يگوشه سمجي لبخند و گيردمي

 .هندمي باد به را حيثيتم يقيناً

 سروان؟ جناب منه با حواستون -

 .گيرممي گاز را لبم يگوشه خجالت با و آيممي خودم به

 .فرمودينمي بله -

 سر زير هم ماجرا اين که نيست بعيد هيچ دارم ازش من که شناختي و شهياد يسابقه به توجه با -

 .باشه خودش

 بخونم؟ رو هاگزارش اين ميشه -

 جاهمين پس کرد؛ خارج ستاد از رو هااين نميشه دونيد؛مي بهتر رو قوانين که خودتون فقط البته، -

 کامپيوتر توي هم فايل چندتا نميشم، مزاحمتون زياد و دارم جلسه چندتا امروز هم من. کنيد مطالعه

 .آخ... بندازين هااون به هم نگاهي يه نيست بد که هست

 .است نمايان اشچهره در درد آثار شود؛مي خم کمي و کندمي مشت اشسينه روي را دستش

 سرگرد؟ جناب شده طوري -

 :دهدمي ادامه و کشدمي عميق نفس يک
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 ميل چيزي هم اگر ميزم، روي ذارممي نويسممي برگه يه روي هم هافايل تمام رمز. ببخشيد خير، -

 نيست؟ سؤالي. کنهمي فراهم براتون بگين فيروزي به داشتين

 زبانم نوک سؤالِ شودمي باعث کنجکاوم ذات اما است؛ ترسناک جديتش کمي کنممي اعتراف خودم به

 .بپرد بيرون اختياربي

 دارين؟ نسبتي باهر سردار با شما سرگرد جناب ببخشيد -

 ار ابرويش يک. زندمي زل هايمچشم به مستقيم آمدنش، يلحظه از بار اولين براي و آوردمي باال را سرش

 .بردمي باال

 .کردممي عرض خدمتتون حتماً داشت تاثيري کارمون بردپيش در موضوع اين دونستن اگر -

 .فرستممي لعنت خودم به شوممي زدهخجالت حدمبي کنجکاوي بابت هميشه کهاين از

 .نداشتم خاصي منظور... ببخشيد -

 در طرف به و گويدمي تمسخرآميزي ياجازه با که کنممي فرو ميز روي کاغذهاي از يکي در را سرم

 آدم من. کنممي شکار نگاهم با را چپش دست سفيد يحلقه رفتنش از قبل و کنممي بلند را سرم. رودمي

 !شومنمي

*** 

 يوانل يک دلم. دهممي دستانم و گردن به حرکتي و شوممي بلند سرگرد، هايپرونده يمطالعه کمي بعداز

 .زنممي صدا را است فيروزي نامش دانممي حاال که سربازي و کنممي باز را در. خواهدمي حسابي چاي

 فيروزي؟ آقاي -

 سروان؟ جناب بله -

 بياري؟ برام چاي بزرگ ليوان يه کنيمي لطف -

 .چشم بله -

 .نيست هافايل رمز از خبري گردممي هرچه. نشينممي مانيتور پشت بار اين و شوممي اتاق وارد دوباره

 تدس از. باشد ديگري رمانتيک ماجراي يا نافرجام عشق يک درگير شايد. بنويسد رفته يادش احتماالً

 .بدهم قورت را امخنده شودمي باعث سرگرد محکم صداي که خندممي ريزريز پنهانم شخصيت اين
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 آرش؟ آرش؟ -

 نگاهي شود؛مي گرد حد آخرين تا هايشچشم سرگرد، ميز پشت من ديدن با و شودمي وارد درزدن بدون

 .اندازدمي پايين را سرش خجالت با و کندمي بر و دور به

 .اومدم اشتباه کنم فکر ببخشيد، -

 :گويممي رفتارش از متعجب

 ادتوني کنممي فکر که ببينم رو کامپيوترتون هايفايل خواستممي. اومدين درست سرگرد، جناب خير -

 .بنويسيد برام رو رمز رفت

 ارک چي سيستم اون پاي هستين؟ کي شما اصال رفته؟ يادم رو چي خانوم، نميشم منظورتون يمتوجه -

 کنين؟مي

 .روممي کيفم طرف به و شوممي بلند شوم،مي ناراحت واقعا بار اين

 چيزي يه هاقديمي ظاهراً اما بودم؛ شنيده زياد رو شما تعريف! سرگرد جناب نداشتم انتظار شما از -

 ين؟ذارمي سرمسربه که کردم کار چي من مگه. ديدن مانند بود کي شنيدن گفتنمي که که دونستنمي

 رسمي طوربه فردا و کنممي کم رو زحمت هم االن نداشتم، منظوري واقعاً شدين ناراحت سؤالم از اگه

 .اجازه با... شممي مزاحم

 :کشدمي آه کالفه

 ساده سؤال يه. ندارم احتراميبي قصد هم من اما گين؛مي چي شما نميشم متوجه من محترم خانم -

 دارين؟ کار چي اينجا بفرماييد و کنيد معرفي رو خودتون سخته قدراين پرسيدم،

 !که واقعا -

 .گذارممي تنها درگيرش خود با را او و شوممي خارج او به کردننگاه بدون

 .بينممي دست به چاي راه ميان را فيروزي

 .آوردم چايي براتون سروان؟ جناب کجا -

 .دارن احتياج بهش من از بيشتر ايشون ظاهراً سرگرد، جناب خدمت ببريد -
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 رئيس به را فردا برنامه رفتن از قبل بايد. روممي اطالعات سمت به و کنممي رد را متعجب فيروزي

 .دهم اطالع کالنتري

 .ببينم رو ناصري سرهنگ خواستممي هستم، معصومي سروان من خانم ببخشيد -

 .لطفاًً شناسايي کارت -

 :گويدمي لبخند با دهم،مي دستش به را کارت

 .هاپله کنار اتاق، اولين دوم طبقه -

 هب سمج لبخندي هم باز و کنممي فکر اطالعات خانم پرنگين يحلقه به رفتن، حين و کنممي تشکري

 .هدمي انتها هايملب

 شخص ديدن با و گذارممي سرهنگ اتاق به پا هماهنگي و تشريفات از بعد و رسممي موردنظر طبقه به

 توجهبي و کنممي اخم. است عالم خدا رسانده اينجا به را خودش سرعتي چه با. شوممي شوکه رويمروبه

 .کنممي سالم سرهنگ به حضورش به

 .بفرماييد اومديد، خوش. دخترم سالم -

 .دهدمي باال را ابرويش يک اول بار مثل سرگرد

 خانم؟ شد تموم مطالعاتتون -

 :گويممي ضدونقيضش رفتار از حرصي

 .بنويسيد رفت يادتون رو هاتونفايل رمز که گفتم! خيرنه -

 .کندمي آرامي نچ

 .نويسممي براتون االن! درگيره ذهنم واقعا ببخشيد بابا، اي -

 به ممکن حالت ترينخصمانه با وم،شمي عصبي دهدمي نشان خبربي را خودش سرهنگ جلوي که اين از

 :گويممي و زنممي زل هايشچشم

 يبرگه و توضيحات اومدم االن ميشم، مزاحم فردا کردم عرض که طورهمون! جناب نيست الزم -

 .بدم ارائه سرهنگ جناب به رو مأموريت

 .کند مي سرهنگ به بعد و من به نگاهي اول گيجي با
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 .ديدار اميد به نيست، نيازي بنده به فعال انگار پس -

 سرهنگ به رو. است ديوانه قطعاً معروف سرگرد اين کنممي فکر. رودمي و گذاردمي احترام سرهنگ به

 .کنممي شروع

*** 

 آرش

 اعصابم با بازي براي خدا شکر که داشتم کم را دختربچه يک فقط شرايط اين در! گندي روزهاي عجب

 پرآشوب روز اين زينت توانستمي جنايي يدايره سروان جوجه اين نوز و ناز و قهر فقط بسته، همت کمر

 .رسممي اتاقم به. شود

 فيروزي؟ -

 سرگرد؟ جناب بله -

 بود؟ شده ناراحت چي از بود جااين که خانم اين -

 ببر گفتن که آوردم چايي گفتم بهشون. ميرن دارن ديدم يهو بيارم چايي براشون رفتم دونم،نمي واهلل -

 .سرگرد جناب براي

 .برس کارت به برو باشه عجب، -

 .هستن اتاق تو برادرتون ضمناً چشم، -

 .بينممي ميزم پشت نشسته را سياوش و روممي داخل

 پشت اعصاببي دختر يه ديدم موندي کجا ببينم اومدم. نيومدي شدم منتظر هرچي آرش؟ کجايي -

 نک معرفي رو خودت گفتم چي هر بود؛ تنش نظامي لباس اومدم اشتباه کردم فکر اولش نشسته، ميزت

 .انگار نه انگار

 امپيشاني به آرام را دستم کف شود،مي روشن برايم روز مثل سروان عجيب رفتار دليل آنيک در

 .کوبممي

 !سياوش زدي گند -

 .کندمي نگاهم گنگ
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 !مني تو کرده فکر دخترِِ -

 .بدي رمز رفته يادت ميگه هي ديدم! پوف -

 .افهقي تو بود رفته برام ببينه و سرهنگ اومد. اومدممي کرديمي صبر کميه سرهنگ، پيش بودم رفته -

 شرايط اين در که است خوب زنم؛مي لبخند او يخنده از. خنددمي سياوش و شويممي خيره هم به کمي

 احساس سروان خانم به نسبت ناخودآگاه. بخنديم خودمان مورد در هميشگي اشتباه يک به توانيممي

 آمدن که تلخي خاطرات ايلحظه براي برادرم شده باعث که شوممي ممنونش دلم در کنم،مي پيدا خوبي

 منجر حد اين تا پيش ساعتي که چيزي يهمه مطمئنم هرچند ببرد؛ ياد از کرده زنده چشمش پيش سارا

 .شودنمي راميندايي سرکش دختر به معطوف فقط شده اشآشفتگي به

 داشت؟ کار چي اينجا خشن سروان جناب اين حاال -

 .کردمي تحقيق شهياد به راجع -

 .کنممي پا آن و پا اين کمي

 سيا؟ -

 .کندمي نگاهم پرسشي

 بودم؟ کجا کذايي ساعتنيم اون پرسينمي ازم چرا -

 .دوزدمي سرم پشت جايي به را نگاهش

 .بودي کجا دونممي چون -

 .شناسدمي خوب را امآني تصميمات ديگرم ينيمه شوم،مي ناراحت نه و کنممي تعجب نه

 .نيارم بار به رسوايي اين از بيشتر و کنار بکشم خواممي ميگم وقتي بفهم پس -

 :زند مي لب ناراحتي با

 .آرش -

 براشون دروغ کلمه يک حتي بدون رو چيزهمه کمال و تمام سردار پيش رفتيم که االن چي؟ آرش -

 که چيزيه اين و شممي گذاشته کنار ناخواهخواه طورياين. کنيمي تأييد چرا و چونبي هم تو و ميگم

 .خواممي واقعا
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 .کنار بکشي ذارمنمي من نداره، امکان -

 دمآ کلي شدم باعث من آوردم؛ باال جبرانيغيرقابل گند چه دونيمي خوب خودت سيا، نکن بحث من با -

 .بميرن ـناه گـبي

 شغل اين وقتي پس داره؛ خطراتي چه شغلشون دوننمي ميشن پليس که اونايي يهمه! آرش کن بس -

 اهعمليات تمام نيست قرار قطعاً و بود عمليات يه هم اين. داشتن آگاهي هم عواقبش از کردن انتخاب رو

 .شه تموم خوشي و خوبي با

 ساليک ما دادم،مي باد به رو چيزهمه اساسبي احتمال يه خاطربه نبايد. کنيمي توجيه داري فقط -

 .بوديم چيده برنامه براش

 وهايمم درون را دستم و نشينممي کنارم سفيد مبل روي. شودمي گيرمگريبان هم باز تنگينفس احساس

 .کنممي فرو

 هايلحظه اون توي. شکستم رو قسمم من خورديم، قسم زنيمي دم ازش که شغلي همين براي ما -

 خودم ريحانه به فقط من... کنم آروم رو خودم وجدان خواستممي فقط کردم، فکر خودم به فقط حساس

 .بشن نابود نفر چند من اشتباه با ممکنه که نکردم فکر کردم، فکر

 طفق نري تهش تا اگه. کن جبرانش و وايسا پاش ولي کردي؛ اشتباه ميگي، راست تو باشه خب خيلي -

 يه پاشو شعاردادن و خوردنافسوس جاي به. خوادمي رو همين اون رسوندي، اشخواسته به رو شهياد

 !زدي جا خودت حاال... بگيرم زندگي از رو حقم بودي گفته بهم. کن شروع دوباره کن، فکري

 ،کن تموم جاهمين رو بحث اين. باشم مراقبش نتونستم نداشتم، رو لياقتش که بود ريحانه من حق -

 !بشنوم حرفي خوامنمي ديگه

 .دهدمي جواب سياوش و خوردمي زنگ تلفن

 بله؟ -

- ... 

 .اومديم باشه، -

 .کندمي بلندم دستش فشار با و گيردمي را بازويم
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 .کنمنمي دفاع اراجيفت از من اومدم، کوتاه نکن فکر ضمن در. رسيده سردار بريم پاشو -

 :کنممي نگاهش عصبي و کشممي بيرون دستش از را بازويم

 .کردم تحمل حدم از بيشتر امروز سياوش، نيار باال رو من روي اون -

 :گويدمي نيشخند با و افتدمي راه من از جلوتر

 !سرگرد جناب نترسون خودم از رو من -

 .شود خالي حرصم از کمي شايد تا زنم مي مبل گاهتکيه به مشتي رفتن، از قبل

 !اَه -

 کفپوش جاي به را هايشپوتين لحظه اين در خواهدمي دلش کنممي حس من و داردبرمي قدم تندوتند

 .بياورد فرود من صورت روي کالنتري

 بزني؟ حرف سردار با خوايمي جورياين تر،آروم کميه! سيا؟ چته -

 !لطفاًً رو دهنت ببند -

 .کند صبر تا کشممي را دستش خردکنشاعصاب بازيلج از کالفه

 .لحظه يه وايسا -

 جورياين کنه؟ تموم رو کارش نتونست بود؟ عرضهبي برادرم بگم برم داري دوس مرگته؟ چه چيه؟ -

 .نميگم هيچي و گيرممي مونيالل باشه، ميشه؟ خوشحال ريحانه ميشي؟ خوشحال

 .اندشده ما ميخِ راهرو در حاضر افراد يهمه رفته، باال صدايش

 !کارتون سر بريد کنيد؟مي نگاه نمايش چتونه؟ -

 ارک عصباني سرگرد اين توسط شدنتوبيخ از قبل دهندمي ترجيح و آيندمي خودشان به همه فريادش با

. دهدمي ادامه راهش به حرفي هيچ بي و کشدمي بيرون دستم از را دستش عصبي. بکنند را خودشان

 هب اشچشمي زير نگاه. کاودمي را جيبم اسپري، پيداکردن براي دستم و شودمي ترتنگ تنگم نفس

 روبيالي براي ايوسيله کاش کنممي آرزو هزارم بار براي من و آوردنمي خودش روي به بينم،مي را دستم

 .داشت وجود مغز

*** 
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 سررسيد در را چيزي ناصري سرهنگ. دهدمي تکان را پايش مدام سياوش. ايمنشسته سردار رويروبه

 تلخ دانممي که است چاي نوشيدن مشغول اشذاتي خونسردي با هم سردار و کندمي ياداشت دستش دم

 :شکندمي را فضا سنگين سکوت که است سردار. امعصباني بردار عادت مثل درست عادتي است؛ تلخ

 .بچه نده تکون رو پات قدراين -

 .کندمي وجب هايشقدم با را اتاق عرض و طول بار اين و شودمي بلند اخم با سياوش

 .گذاردمي ميز روي را فنجانش سردار

 آروم کردم،مي همراهيت شدمي درست کاري خوردنتکون و کردن ور اون و ور اين با اگه باش مطمئن -

 .دقيقه دو بگير

 .نشيندمي سرهنگ کنار بار اين و گويدمي ببخشيدي زدهخجالت

 نشد؟ تموم -

 بپرسم؟ ازتون سؤال يه تونممي سردار،. ستآماده چرا -

 .کنممي خواهش -

 .باشه خصوصي جلسه نبود قرار اومدين؟ تنها چرا -

 .دوزدمي من به مستقيم را نگاهش سردار

 .نکنه درز زيادي چيز ماجرا کامل شدنروشن تا دادم تشخيص مسائل، برخي خاطربه راستش خب -

 .کنممي شرم احساس امکرده نااميدش که اين از و اندازممي پايين را سرم ناخودآگاه

 .منتظريم ما جانشآر خب،. شماست با حق البته، بله -

 و گويممي اهللبسم دلم در. نکند تالقي سياوش طوفاني نگاه با نگاهم کنممي سعي و شوممي جاجابه کمي

 :کنممي شروع

 ودب شده شهياد پسر هايحرف از که هاييبرداشت به توجه با و داشتيم نظر زير رو انبار برنامه طبق ما -

 مينتخ بشه فرستاده ترکيه به امروز يعني مرداد بيست بود قرار که رو محموله نگهداري تقريبي محل

 .رفت لو عمليات ما اقدام از قبل متأسفانه و رفت بين از شهمه تقربياً خب که... که بوديم زده

 .آيدمي حرف به بود، نزده حرف تاکامالم لحظه اين تا که سياوش



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر قلمو | دقيقه سي و بامداد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 49 

 .بدم توضيح من بذار -

 .رودمي باال صدايم ناخواسته

 !بيرون برو بشنوي خواينمي اگه نيستم، الل خودم -

 .دهدمي ترجيح رفتنبيرون به را سکوت و کشدمي موهايش درون عادت طبق را هايشانگشت

 با و بسنجيم رو موقعيت که کرديم نفوذ انبار به ويژه يگان هايبچه با. بود شب دوازده ساعت قرارمون -

 ...کهاين مورد در هاشحرف... شهياد پسر هايحرف. کنيم شروع سرهنگ جناب اعالم

 :دهممي ادامه کوچکي مکث از بعد و دهممي قورت را دهانم آب

 خودتون. کنه خارج ايران از محموله همراه قراره شب اون هم گروگانشن که کسايي از بعضي بود گفته-

 به ولهمحم کنن فکر که کنيم درست سوري انفجار سري يه موقعيت بررسي از بعد بود قرار که جريانيد در

 .بکنيم رو کارمون فضا کردنمتشنج و موقعيت از استفاده با هم ما و افتاده خطر

 :گويدمي کرده حفظ را اشخونسردي کماکان که سردار

 دليل بدونم خواممي سرگرد، جناب شنيدم بارچندين گفتي که رو چيزهايي اين يهمه -

 کردي؟ سرپيچي مافوقت دستور از چرا نرفتي؟ پيش برنامه طبق چرا بوده؟ چي کردنتدستدست

 توي گويممي حماقتم از وقتي خواهدنمي دلم گذارم؛مي رويش را سرم و کنممي قفل هم در را هايمدست

 .کنم نگاه هايشچشم

 قبلش شب که شهياد پسر هايحرف نيست، اونجا ريحانه بشم مطمئن کاري هر از قبل خواستممي -

 من زجردادن براي دونستممي نکنم، اعتنا که گفتن سرهنگ. بود کرده درگير رو ذهنم حسابي بود گفته

 من اما نه؛ يا داره ربط شهياد به ريحانه غيبت که نيستيم مطمئن حتي ما... زنهمي کاري هر به دست

 کنم يداپ ازش ردي يه بتونم که رفتم جلو بيشتر کميه. بشم خيالشبي نتونستم کردم، عمل ايغيرحرفه

 انسرو. شديم درگير انداخت، گيرم شهياد هايآدم از يکي برم پيش خيلي که اين از قبل متأسفانه که

 شد خُرد درگيري طي سيمبي ولي بده؛ خبر سرهنگ به و مناسبه موقعيت که زدمي سيمبي مرتب جاللي

 اب پشت از يکي بودم مرد اون گالويز وقتي. شدم بيهوش... درگيري اون توي بعد خب،... که هم بعدش و

 .گردنم تو کوبيد اسلحه قنداق
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 هاتن نه محض فکريبي يک با کهاين خجالت و شرم از بلکه ترس، از نه ندارم؛ را سرم بلندکردن جرئت

 گند به را امکاري اعتبار تمام و امکرده نابود را عمليات کل

 .امکرده نااميد ممکن نحو بدترين به را امزندگي الگوي ترينبزرگ بلکه ام،کشيده

 .گيردمي را حرفم يادامه سياوش

 سرهنگ که ساعتنيم از بعد چون بود؛ رفته لو عمليات آرش لورفتن از قبل کنممي فکر من سردار -

 يکي انفجارها، شروع از بعد و کردن صادر رو دستور

 از غير هيچي چون بوده؛ اونجا شهياد خود ندارم شک من. بود کشونده انبار به رو آتيش مسير عمداً

 و عظمت اين با ايمحموله خير از بشه باعث تونهنمي قاچاق براي آماده گازوئيل همه اون از ترمهم جونش

 .بگذره داره شواسه که کالني سود

 .بندازيم گير رو شهياد حتي بود ممکن شديم،مي موفق دادمنمي لفتش من اگه -

 !شکستمي خودش دستان با را گردنم بوديم تنها اگر که خوانممي سياوش خونين نگاه از

 .ميدم استعفا حاال همين ندارم؛ رو پرونده اين سرپرستي لياقت کردم، اشتباه من سردار -

 .شودمي ساکت سردار دست ياشاره با که کندمي باز دهان سياوش

 از چيسرپي خاطربه و نيست شکي گرفتي اشتباهي تصميم دليلي هر به که اين در باهر، سرگرد جناب -

 اين. بدي استعفا نميشه دليل اومدهپيش اتفاقات از کدومهيچ اما ميشي؛ توبيخ مافوقت دستور

 روشنه؟! برسوني سرانجام به مجبوري گرفتي عهده به که رو مسئوليتي

 امفرمانده صريح دستور از امنتوانسته هرگز من که دارد اين از نشان سياوش يپيروزمندانه لبخند

 کنم سرپيچي

 :گويدمي منمن با ناصري سرهنگ

 و مننوشتي رو رسمي گزارش هنوز ما ولي گيريد؛مي رو تصميمات بهترين هميشه شما حتما سردار البته -

 .بمونه سرگرد دست زير پرونده خب، که نخوان... نخوان دوستان ممکنه

 اتمام منتظر سردار و سياوش و امخواسته نشستن بار به اميد به من ايم،زده زل سرهنگ دهان به همه

 .نطقش
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 يمتصم کلي يجلسه از بعد نيست بد ولي نمياد؛بر پسش از سرگرد بگم خوامنمي من نکرده خدايي -

 ميگم فقط... دارم اطمينان آرش به کسي هر از بيشتر من که دونيدمي خودتون. کنيم ابالغ رو قطعي

 .بچسبونن بهتون بازيپارتي انگ که... که نشه جوري

 .شودمي بلند است رفته افول به رو ناصري سرهنگ هايحرف با اشخونسردي که سردار

 باخبر ما نسبت از شما خود جمله از محدودي تعداد جز به مجموعه توي کنمنمي فکر سرهنگ جناب -

 ميمتص يک من تا کنيد همکاري نکنم، برداشت ايديگه طور رو هاتونحرف خوايدمي اگه بنابراين باشن؛

 .بگيرم درست

 .کندمي عذرخواهي زدههول سرهنگ

 ترينکوچک خوادنمي دلم عزيزن، برام خودم پسر ياندازه هابچه اين کنيد باور. خواممي معذرت -

 سياوش يدرجه ارتقاي براي چقدر گذشته زمستون که شاهدين خودتون. بياد پيش براشون موردي

 گرا نکنيد شک پس برسه؛ حقش به بچه اين کهاين براي فقط نزدم دم و شنيدم حرف چقدر کردم، تالش

 .بس و بوده آرش حفظ براي فقط زدم حرفي

 .کندمي نگاهم و داردبرمي سرهنگ از چشم گيردل و مغموم سردار

 !ذاشتيمي دلت رو پا وظيفه خاطربه هميشه مثل هم بار اين کاش اي -

 خط يک حاال بيايم، راه دلم با هم گاهي و نکنم وظيفه فداي را خودم خواسته من از هميشه که سرداري

 .کشدمي اشپدرانه نصايح تمام روي اساسي قرمز

 !جلسه ختم. ميدي ادامه کارت به اضافه حرفبي هم تو مونه،مي خودمون بين چيزهمه فعال -

 ارم؟د فاصله ظرفيتم تکميل تا ديگر خط چند کنممي فکر من و کندمي نگاهم فاتح ايچهره با سياوش

*** 

 نگار

 نيستي؟ خونه مامان مامان؟ -

 .اينجام نگار؟ اومدي -

 .روممي آشپزخانه طرف به و کنممي آويزان در دم لباسيچوب روي را چادرم
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 .خودم عسل به سالم -

 !اومدي دير چقدر مهربون، پليس خانم سالم عليک -

 .کشهمي طول هم بيشتر بعد به اين از تازه کشيد، طول کارم -

 مناسبت؟ چه به -

 .معصومي سروان سمتِ در نگارخانم مأموريت اولين افتخار به -

 .زنممي ناخنک دستش جلوي ساالد به و آورمدرمي را اممقنعه حرکت يک با

 .چاقچورش چادر قسمت اين اال دارم دوست رو کارم چيزهمه يعني -

 ارک اين براي تو. شي قبول پزشکي بخون رو درست کارها اين جاي به گفتم بهت هي خودته، تقصير -

 .هکننمي انتخاب رو زندگيش راه که اکشن و پليسي فيلم چهارتا تماشاي با آدم دختر، نشدي ساخته

 .زنممي غر خودمه تقصير اصال شد، شروع باز! پوف -

 .بکشم رو شام بشور، رو صورتت و دست برو. کني کوله و کج رو تقيافه خوادنمي حاال -

 نمياد؟ بابا -

 .شيفته امشب نه -

 ولنجک کالنتري باهر، سرگرد درگير ذهنم هم هنوز. کنم عوض را هايملباس تا روممي اتاقم طرف به

 به و است خشني و جدي آدم بودم شنيده فهمم،نمي را رفتارش دليل کنممي فکر چقدر هر. است

 سرسربه نبايد شده که هم اعتقادات همين خاطربه باشد درست هاشنيده اگر. پايبند شديداً اعتقاداتش

 فکر از لحظه يک. کردنمي نگاهش کردنصحبت موقع حتي که غريبه و جوان دختر يک گذاشت،مي من

 مامان صداي که زنممي بلندي يقهقهه چنان بعد ولي لرزم؛مي خودم به باشد خوانده را افکارم کهاين

 .آيددرمي

 !نگار -

 .اومدم -

*** 
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 کندمي خطور ذهنم به که هستم اجتماعي هايشبکه در گذاروگشت مشغول و امکشيده دراز تختم روي

 هب سريع ولي زنم؛مي لبخند خودم فکر از. شود کاسته امفضولي از کمي شايد تا کنم وجوجست را نامش

 مدارک درون تا پرممي جا از خستگي يهمه با و امکرده فراموش را کوچکش نام که آورممي خاطر

 بخت که حاال و شوم کارآگاه من بود بهتر است؛ مامان با حق کنممي فکر گاهي. کنم پيدايش مأموريت

 سنگ به سرم روز يک باالخره نکنم، کم امکنجکاوي شدت از کمي اگر نشدم کارآگاه و نبوده يارم

 موردنظرم يبرگه. بدهم ادامه کارم به آسوده خيالي با توانممي شود پيدا سنگي که روزي تا اما خورد؛مي

 :کنممي زمزمه لب زير کنم،مي پيدا را

 .باهر آرش سرگرد -

 در حاصلبي گشتنِ ساعتنيم تقريبا زا بعد. روممي جويموجست سراغ هم باز و آيدمي کش هايملب

 صدا را خودش شد اتاق وارد که دوم بار سرگرد چرا. زندمي جرقه ذهنم در چيزي ناگهان مجازي فضاي

 ماا است؛ کرده گيجم حسابي قضيه اين. امنداشته هيجان موضوعي کشف براي قدراين حال به تا! زد؟مي

 دادنانجام درست براي بيهوده، افکار اين با ذهنم کردنخسته جاي به که دهممي هشدار خودم به

 منده باد به را آبرويم ام،شده سروان و رفته باال امدرجه زحمت همه اين با که حاال و کنم تمرکز مأموريتم

 .نکنم خراب خود به نسبت را سردار ذهنيت و

*** 

 سياوش

 نمياي؟ مطمئني -

 .پرسيمي داري که صدمه بار اين جانياسمن -

 .باشه شده عوض نظرت شايد گفتم خب -

 .نشده عوض راحت، خيالت -

 نمياد؟ چرا آرش -

 .نيومده کنار خودش با هنوز ياسي، نيست خوش حالش -

 .نخوابين گشنه بيارن، براتون چيزي يه بزن زنگ پس باشه -
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 .ديگه برو... دربياد مامان صداي که االنه ميشه، ديرت شد؟ تموم -

 .گيردمي آغوش در را سرم و آيدمي طرفم به نگراني با

 .دادمنمي آدرس بهش وگرنه کالنتري؛ بياد پاشه کردمنمي فکر کن باور -

 .زنممي زورکي لبخندي و کشممي عقب را خودم

 .منتظره مامانم قزي،خاله ديگه برو -

 :کندمي تأکيد

 !ياسيخاله -

*** 

 کنارم سرش روي حوله يک با آرش که امزده زل تلويزيون خاموش يصفحه به است دقيقه چند دانمنمي

 .نشيندمي

 کني؟مي فکر سارا به -

 .نه -

 بري؟ خواستمي دلت -

 .نه -

 پرونده که داره برو قدراين عموهادي حرف باش مطمئن رسيدي، تخواسته به که تو مرگته؟ چه پس -

 .بمونه خودم دست زير

 .مخسته فقط -

 .ميگي دروغ کودکستاني هايبچه مثل که بودم گفته هم قبال -

 .شي ساکت ميشم خوشحال چقدر -

 بودي؟ ريخته هم به قدراين چي از امروز -

 سارا پاي را ماجرا يهمه کردممي فکر که خودم سادگي به شود،مي رو دستم زود يا دير دانستممي

 .زنممي پوزخند گذاشته

 .آرش کن ولم -
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 .شودمي مانع که کنممي بلندشدن قصد

 چيه؟ دردت ببينم بنال فرارکردن جاي به. سيا جات سر بشين -

 پيام ذهنش انحراف براي مجبورم گيرم،مي سمتش به را امگوشي بردارد، سرم از دست کهاين براي فقط

 .کنم رو را سارا شب سر

 شهزند داده خواهرش به رو مشماره کهاين براي برسه سعيد به دستم. فرستاده برام شب سر بخون، بيا -

 .ذارمنمي

 :خواندمي را سارا پيام بلندبلند و گيردمي دستم از را گوشي اخم با

 زود قدراين نداشتم قصد امروز. اجازهبي ببخشيد گرفتم؛ سعيد از رو تشماره. سارام پسرعمه، سالم -

 بالها اين و ترسهمي ازم خوبه! هه. ترسيدم آرش از بخواي رو راستش اگه ولي بزنم؛ حرف بودم اومده برم،

 !بدي رو جوابش نشدي خر بار يه عجب چه آورده، سرت رو

 .زد زنگ ندادم، جواب -

 :گويدمي غيظ با و رود مي ايغرهچشم

 خاطرات ياد و گرفتين قلوه و دادين دل هم با و دادي رو جوابش هااحمق مثل هم تو البد! زد زنگ که -

 .کردين جواني شيرين

 .دادم جواب دايي خاطر به -

 !کشيدي گند به رو زندگيت دايي خاطر به هم قبل دفعه -

 !آرش نزن داد -

 .دهدمي تکيه مبل پشتي به را سرش و کندمي پرت ميز روي را گوشي

 تفک بذاري دايي پاي رو آبکيت عشق ديگه بار يه اگه. کرده تربيت هيواليي چه دونهمي خودش دايي -

 .ندارم شوخي که دونيمي! کنممي خرد رو

 را سارا نامردم رفيق گذاشتم کهاين براي را محکمش هايمشت يخاطره هم هنوز ندارد، شوخي دانممي

 .امنکرده فراموش کند، همراه خودش با
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 من اما خورم؛مي رو آبکيم عشق چوب دارم هنوز شايد باشم، نکرده فراموش تو قول به شايد -

 نشدنکوچيک براي فقط و فقط دادم، رو جوابش اگه. بخورم گول بخوام که نيستم دبيرستاني يدختربچه

 !همين نميام، و دارم کار گفتم که نه يا ميرم شب بدونه خواستمي فقط. بس و بوده دايي

 باور نخواستنش و سارا کردنفراموش مورد در را هايمحرف از کلمه يک يعني اين و کرده سکوت هم باز

 .کندنمي

 خوري؟مي چي شام -

 :گويدمي بسته هايچشم و حالت همان با

 !کوفت -

 .بينممي را اشيواشکي لبخند بلندشدن از قبل و خندممي

*** 

 :دهدمي ادامه غرزدنش به و گذاردمي ميز روي را چاي سيني روشنمامان

 .گذشته چهارسال فقط خوبه کنم، فراموش رو چيهمه که امگُلي ماهي من انگار -

 :کند آرامش کندمي سعي خنده با ياسمن

 .خوريمي حرص قدراين نگفته چيزي بيچاره ساراي آخه جانروشنک -

 رفتمي و اومدمي هي پررو يدختره ميده، معني چه رفتارش اين فهمينمي ايبچه تو. نگه چيزي -

 .کردمي جونعمه جونعمه

 چند رامين خاطربه حداقل کاش شديم؛ پا زود خيلي ولي بچه؟ شديم ما حاال نکنه، درد شما دست -

 .نشستيممي ساعت

 نذاشتي رفته يادم نکن فکر ضمناً. دخترش دهن تو نزدم و شخونه رفتم که خواستم رو رامين خاطر -

 جرم به کنم؟ شکايت ازش ميشه بده گير سياوش به اگه مامان جانآرش. بره محبي خانم با نيما صبح

 مزاحمت؟

 :دهدمي جواب خنده با شده راحت خيالش روشنمامان موضع از که آرش

 .کنممي تنظيمش برات خودم شد الزم اگه کني، شکايت تونيمي جانمامان بله -
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 :زند مي لب بهت با ياسمن

 نميگي؟ که جدي! آرش؟ -

 .کند جمع را اشخنده کندمي سعي و زندمي ياسمن به چشمکي سرخوشي با

 .روشنممامان پشت من قضيه اين تو ام،جدي کامالً اتفاقاً چرا -

 .دهدمي دستش به شکالت يک آمده کيف سر آرش دفاع از که مامان

 .جانمامان بخور -

 .بوده قرباني يه قضيه اين تو هم سارا خود شايد خب! که واقعا -

 اين بگويد چيزي کهاين از قبل گيرممي تصميم من و شودمي هم در آرش هاياخم ياسمن حرف اين با

 .کنم تمام جاهمين را بحث

 به راجع خوامنمي ديگه. کنمنمي فکر سارا به ديگه من ميگي تو که باشه طوراين اگر حتي جانياسي -

 .بس و رامينهدايي دخترِ فقط سارا دنيا آخر تا حاال همين از بشنوم، چيزي موضوع اين

 نمکمي فکر اين به دستم به شدهدوخته چشم جفت سه نگاه سنگيني زير و دارمبرمي را امچاي فنجان

 دارم؟ باور قلبم ته از را هايمگفته درصد چند خودم

*** 

 .آوردمي حرف به را سرهنگ کوبممي ميز به که خودکاري تقتق صداي

 نکني؟ رو کار اون ميشه پسرجان، کنم تمرکز تونمنمي -

 .ببخشيد -

 .نکنند نمايان را امدروني حال اين از بيشتر تا کنممي هم در را هايمپنجه و گذارممي ميز روي را خودکار

 آرش؟ ريختن هم به براي جديده بازي يه هم اين يا ميگه راست کنيدمي فکر واقعاً شما -

 آدم يه طرفت وقتي. بدم تشخيص رو دروغش و راست حرف تونمنمي ديگه کن باور. دونمنمي متأسفانه -

 تو. کني تأييد يا رد رو هاشحرف راحتي همين به نميشه نداره دادنازدست براي هيچي که باشه بيمار

 دلم وجههيچ به من اما ببينه؛ رو آرش که خواسته خودش چيه، قضيه بفهميم که ديدنش بري بايد

 ممکنه و همسرشه حميدي خانم حال هر در خب و نيست خوب براش جوش و حرص. بره اون خوادنمي
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 اگه کن باور. بشه داغون اين از بيشتر خوامنمي. بياره زبون به کردنشاذيت براي رو حرفي هر نادر

 نم؛ک دورش جريانات اين از که بود اين خاطربه فقط بگيره ازش رو پرونده گفتم سردار به غيرمستقيم

 ديدن ميري تو حال هر در... برسونه سرانجام به رو پرونده اين تونهنمي آرش ياندازه به کسهيچ وگرنه

 .باهر آرش سرگرد عنوان با ولي شهياد؛ پسر

 .گرفته ياد آرش به راجع چيزها خيلي پدرش دستگاه و دم تو باالخره چي؟ بشناسه رو من اگه -

 برخورد باهاتون نزديک از سال همه اين که منم خود گاهي نباش، نگران هم خيلي. نفهمه که اميدوارم -

 هم اين بفرماييد. کني استفاده آرش حرکات از کمي کافيه فقط گيرم؛مي اشتباه هم با رو شماها دارم

 .کنيمي چه ببينم برو نامه،

 که کندمي يادآوري مغزم در صدايي. آيممي بيرون ناصري سرهنگ از تشکر از بعد و شوممي بلند جا از

 داشتنشنگه براي وجدانعذاب کمي و کنم دور جريان اين از را آرش خواهدمي دلم سرهنگ مثل هم من

 نباشد، داستان اين بطن در اگر دهدمي هشدار بلندتر صدايي اما آيد؛مي سراغم به پرونده اين رأس در

 سالم صداي امدروني جنگ وانفساي در. کندمي بدتر را حالش گربودننظاره و گذاشتن دست روي دست

 .کشدمي بيرون افکارم از مرا بلندي

 .سرگرد جناب سالم -

. مآورمي ياد به را ديروزم گلدسته فکرکردن کمي از بعد و کنممي رويمروبه دختر به نگاهي گيجي با

 .بزنم لبخند کنممي سعي

 .خيربه روزتون خانم، سالم -

 :دهدمي ادامه و کندمي نگاهم شک با کمي

 ديگه؟ باشيد جدي قراره امروز شاءاهللان -

 .شود بيشتر سوءظنش شودمي باعث که نشيندمي لبم روي موذي لبخندي

 .بودم جدي هم ديروز من -
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 که گذردمي ذهنم از لحظه يک خوانم،مي اشگردشده چشمان به نگاه از را اين و خوردمي حرص دستم از

 که شوم رد کنارش از خواهممي و گويممي اياجازهبا. گيرممي را نگاهم سريع اما دارد؛ زيبايي چشمان

 .شودمي مانعم اششاکي و ناراحت صداي

 .کنيدمي رفتار طورياين من با چرا دونمنمي واقعا من! سرگرد جناب -

 .دهممي اشحواله آرش به را، وقتش نه و دارم دادنتوضيح يحوصله نه

 .هستن اتاقشون تو باهر سرگرد جناب خانم، -

 انستو دنبال چشم با. است انفجار يآماده باروتِ  انبار يک شبيه و ايستاده جايش سر مجسمه يک مثل

 .کند امهمراهي زندان تا که گردممي پارسا

 پارسا؟ ستوان -

 قربان؟ بله -

 .زندان ريممي بيفت راه -

*** 

 نگار

 باجذبه سرگردِ اين که شودنمي باورم. بخورم تکان جايم از توانمنمي حتي و امشده خيره رفتنش به

 ثلم اما کنم؛ بارش بود اليقش که چه آن هر توانستممي خواستمي دلم. است گرفته بازي به مرا طوراين

 .هستم رفتنش گرنظاره و امايستاده فقط احمق يدختربچه يک

 آورديد؟ تشريف باالخره سروان، جناب سالم -

: دارم خاطر به خوب را اسمش. شودمي نمايان رويم پيش ديروزي سرباز يبچگانه صورت و گردمبرمي

 .فيروزي

 .هستن منتظرتون سرگرد جناب بياريد، تشريف زودتر ميشه اگه -

 .کنممي نثارش را خشمم يهمه و زنممي زل برگشتهبخت سرباز اين به حرصي

 اين. پذيرمنمي رو توهين همه اين من نباشن، منتظر بيخود بفرماييد سرگردتون جناب به منتظر؟ چي؟ -

 ميگه؟ چيز يه بار هر که کيه کرده فکر آقا
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 :آيدمي حرف به ترس با و کندمي نگاهم باز دهاني با بيچاره سرباز

 .کنيد صحبت خودشون با بهتره... بهتره خانم، ندارم خبر چيزي از من -

 :گويممي محکم کنم، تمام هميشه براي را بازي اين گيرممي تصميم

 !بريم -

 اتاق به. بنشانم جايش سر را راضي خود از سرگرد جناب اين که کشممي نقشه هزارجور ذهنم در هم باز

 رويروبه مبل روي. شوممي وارد درزدن بدون و دهمنمي فيروزي به وجود اعالم اجازه رسيم،مي که

 ددهمي باال را ابرويش يک پرد،مي جا از امناگهاني ورود با که کندمي يادداشت را چيزي و نشسته ميزش

 عذرخواهي فيروزي. کنممي فراموش را هايمنقشه تمام صورتش، ترسناکِ حالت به نگاه يک با من و

 .کندمي

 .بدم خبر ندادن اجازه سرگرد، جناب ببخشيد -

 .کنم فراموش را ترسم کنممي سعي من و کندمي مرخص را فيروزي دستش اشاره با

 باشه؟ مافوقش خصوصاً ديگران، به احترام پليس يه ويژگي ترينمهم کنيدنمي فکر سروان جناب -

 .گيردمي گُر درونم آتش حرفش اين با

 اتفاقاً که خانم يه خصوصاً ديگران با ديدمي اجازه خودتون به چطور زنيدمي احترام از دم که شما -

 واقعا صبحتون، امروز رفتار از هم اين ديروز از اون کنيد؟ برخورد طورياين هست هم همکارتون

 .آورهشرم

 سعي که انگار دارد، خنده حالت کمي صورتش کنممي حس بار اين اما دهد؛مي باال را ابرويش يک هم باز

 .بگيرد را هايشلب آمدنکش جلوي کند

 يه موردش در که بود سوءتفاهم يه اون. برادرم هم خودم طرف از هم کنم،مي عذرخواهي ديروز بابت -

 .بدهکارم بهتون توضيح

 نهنک دارين؟ توضيحي چه قبلتون دقيقه چند رفتار به راجع دارم؟ کار چه برادرتون به من! سوءتفاهم؟ -

 بود؟ سوءتفاهم هم اين

 .کندمي هاصندلي به اشاره و کندمي فکر کمي
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 .بدم توضيح براتون تا بشينيد بفرماييد -

 .کنممي نگاهش منتظر و نشينممي سينهبهدست

 يک حاضر حال در ما بنابراين گرفته؛ درجه ترفيع هم تازه و همکارمه قضا از که دارم دوقلو برادر يه من -

 .بوده برادرم ديديد صبح که هم کسي کنممي فکر. داريم کالنتريمون توي باهر سرگردِ جفت

 !نگارخانم کردي خراب. فرستدمي صورتم سمت به را بدنم خون يهمه توانش تمام با قلبم

 !کنيد؟مي شوخي -

 شخص اون باشيد مطمئن کنم، شوخي کسي با باشه قرار هم اگر خانم، نيستم شوخي آدم اساساً من -

 !نيستيد شما

 ارسرد تحويل تا هستم ايبهانه دنبال ذهنم در. کنم بلند را سرم توانمنمي خجالت از و شده خشک دهانم

 :گويدمي که دهم نجات امانداخته راه که آبروريزي اين از را خودم و بدهم

 .برسيم کارمون به نداريد سؤالي ديگه و شد رفع مسئله اگه -

 زند؟مي حرف کار يادامه از وقتآن کنم نگاه هايشچشم به توانمنمي حتي

 تمومه؟ شديم؛ يربهير پس نبوده هم شما تقصير درواقع ميدم، حق بهتون من -

 خجالت افکارم از شودمي باعث آرامش لحن اشترسناکي تمام با. شوم مسلط خودم به کنممي سعي

 .کاريم جدي مأموريت اولين در هم آن بزنم، جا نبايد من. بکشم

 ...حال هر به هستيد برادرتون شبيه واقعاً شما... خب. خواممي عذر واقعا من... من -

 شد؟ دستگيرتون چيزي ديروز مدارک از -

 قدرهمان محکم، قدرهمان دارد؛ مطابقت هايمشنيده با دقيقاً باهر سرگرد که کنممي اعتراف لحظه همين

 شممنون دلم در. کنممي حسش من اما نيست؛ هاگفته مطابق که چيزي مهربان کمي که البته و ترسناک

 به را خجلم نگاه. مگويمي آفرين شعورش به و گذردمي مضحکم اشتباه کنار از طوراين که شوممي

 .دهممي را جوابش و اندازممي چشمانش

 .کردنمي کار شهياد براي زماني يه شدن کشته که جاشوهايي از تا دو فهميدم فقط نه، که زيادي چيز -

 کاري؟ چه دقيقاً -
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 از قبل شهياد دونيد،مي که طورهمون حقيقتش اما قديمي؛ لنج تا دو با ماهيگيري ظاهر در -

 ميدم احتمال که کردهمي همکاري گازوئيل و نفت قاچاق باندهاي ترينبزرگ از يکي با شدنشمستقل

 الس شيش يا پنج و نداره وجود ديگه باند اون که هرچند باشه، بوده راستا همين در دونفر اون از استفاده

 اشهب کشته رو هااون بعد چندسال بايد چرا شهياد که اين اما پاشيده؛ هم از ليدرشون دستگيري با پيش

 .مجهوله

 :دهممي ادامه تأکيد با

 .باشه خودش کار اگر البته -

 سرش زدنمحرف مدت تمام در که کنممي شکر را خدا. شوممي ترراحت و گرددبرمي نفسماعتمادبه کمي

 .کندمي بازي چپش دست سفيد يحلقه با و است پايين

 طيرب يه ميگه حسم و شناسممي رو شهياد سالهده تقريبا اما خودشه؛ کار که بدم قطعي نظر تونمنمي -

 .هاقرباني باقي چه... نفر دو اون چه داره، هاقتل اين به

 .کنيدمي کار شپرونده رو که باشه سال دو نهايتاً کردممي فکر سال؟ده -

 انمنش را آشنايي اين بودن دآوردر بخواهد که انگار کند؛نمي انکار را بودنشتلخ که کندمي ايخندهتک

 .دهد

 ست؟جزيره هايقتل يادامه هم ميرداماد خيابون توي ميانسال خانم اون قتل -

 .ارمند دوست اصالً را خصوصيتش اين گيرم،نمي جوابي کنم کنجکاوي هم فردا تا اگر يعني سؤالش اين

 رطواين که ندارم شک من البته که بوده خياباني نزاع هم قتل علت و شده مختومه خانم اون يپرونده -

 .نيست

 .وجودش الينفک جز و است عادت مطمئنم حاال که حرکتي دهد؛مي باال را ابرويش يک

 ديد؟مي نظر اطمينان با قدراين حسابي چه رو -

 :دهممي ادامه نظرش جلب از زدههيجان
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 اتفاقاً و بوده شخونه خدمتکار بوده جزيره ساکن شهياد که هاسال همون توي مقتول کهاين حساب رو -

 کار به مشغول هتل يک توي و تهران مياد پسرش شدنکشته از بعد هفته دو. جاشوها اون از يکي مادر

 !کنهمي پيدا شهياد به ربطي يه ندارم شک. ميشه کشته مشکوکي طرز به کهاين تا ميشه

 کشته، رو شپايهدون هايزيردست شهياد چرا که اينه سؤال ترينبزرگ تفاسير اين با پس! عجب -

 مه کار براش ديگه که حاال به برسه چه نبودن ايکاره هم کردنمي کار باهاش که زماني حتي که کسايي

 .کردننمي

 دهنش ختم قبلي باند همون به هم همکاريشون احتماالً و باشن نبوده زيردست چندتا فقط کهاين مگر -

 داشتن ايهمکاري هم اگر کنمنمي فکر و بودن شده آزاد زندان از تازه جاشو دوتا اون ضمناً باشه،

 .باشه بوده مستقيم

 بوده؟ شهياد و پسرش يواسطه خانم اون که بگين خواينمي -

 !دقيقاًً -

 .کندمي محکم جايش در را اشاسلحه و شودمي بلند جا از

 .داريم راه يه فقط فهميدنش براي پس -

*** 

 هب رو سرگرد که شمارممي را ويپارک طوالني قرمز چراغ هايثانيه و امنشسته ماشين عقب صندلي روي

 :پرسدمي دستش کنار سرباز

 بري؟ کوچهپس کوچه تو از شدنمي -

 يهد نيستوم خوب آدرس تو کالً مو چيه؟ دونين نيستوم، بلد خوب تهرانو مو سرگرد، جناب ببخشيد -

 .نباشه خوم شهر که ايي حال به واي

 .ويژه خط تو بنداز. برسيم زود بيايم ستاد ماشين با گفتم مثالً -

 يسپل يک سردار قول به کند،مي بيدار را درونم فضول نگار و خوردمي زنگ موبايلش سرباز جواب از قبل

 .باشد هوشيار شرايطي هر در بايد

 بله؟ -
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- ... 

 خوبي؟ عزيزم، سالم -

 نسبزشد با که شودمي شنيده خط ورآن از ايزنانه ريز صداي. کنممي تيزتر را گوشم گفتنشعزيزم با

 .شودمي محو ماشين افتادنراه و چراغ

  کي؟ -

- ... 

 .نکرده الزم خيرنه -

-  ... 

 .نه يعني نه گفتم اعصابم، رو ميري داري خانمياسي -

. برود جايي خواهدمي شايد و باشد همسرش خط پشت دختر دهممي احتمال. قشنگي اسم چه! ياسي؟

 .کنممي جمعش سريع کشدمي اشبيچاره زن سر که آخري داد با اما خندم؛مي امپليسي حدسيات به

 فهميدي؟ طرفي، من با گذاشته ما يخونه تو رو پاش ببينم بيام! کرد غلط سيا -

 .کنممي جمع را جرئتم. دهدمي تکيه شيشه به را سرش و کندمي پرت داشبورد روي را گوشي

 سرگرد؟ جناب خوبه حالتون -

 :توپدمي سرباز به و دهدنمي سؤالم به اهميتي

 !ندارم مه شوخي بازداشتگاه، کني معرفي رو خودت بايد برگشتيم وقتي نرسيم ديگه دقيقه پنج تا اگه -

 .شده مافوقش زن سرکشي قرباني که کنممي فکر بيچاره سرباز به و کنممي آرام را درونم نگار

*** 

 .نداشتيد نيرو استخدام موقع اون گفت همکارتون چي؟ يعني -

 .کنم سؤال سرگرد از ترماليم کمي کنممي سعي. کندمي پا آن و پا اين مدام و شدههول

 السؤ سري يه شدنروشن براي فقط ما و شده بسته پرونده اون. نباشيد چيزي نگران خانم، ببينيد -

 .باشيد صادق ما با لطفاً بنابراين اينجاييم؛ ديگه

 .کندمي نگاهم آمده، کوتاه کمي انگار که زن. آوردنمي خودش روي به اما است؛ کالفه سرگرد
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 بود، شده سفارش اميرى خانم ولي... ولي نداشتيم؛ نيرو استخدام موقع اون ما ميگه، درست همکارم -

 گارموند اينجا اميري اما داد؛ استعفا بعد چندروز مدير. شد استخدام بازيپارتي با و بود هتل مدير آشناي

 پيش بارتأسف اتفاق اون کهاين تا نداشت باهاش مشکلي هم جديد مدير و بود خودش کار به سرش. شد

 .اومد

 .کندمي دخالت رسيد،نمي نظر به راضي اعترافاتش از که سرگرد

 داد؟ استعفا مدير چرا -

 :گيدمي لبش پوست کندن حال در

 ايساده زن شدم، دوست اميري با بدم شانس از که سرپيشخدمتم يه فقط من. دونمنمي من کنيد باور -

 و سوخت شواسه دلم هم من کسهبي خيلي و مرده پسرش گفتمي. بود تنها خيلي و رسيدمي نظر به

 !همين شدم، دوست باهاش

 .سروان جناب بريم. باشيد ننداخته قلم از رو چيزي که نفعتونه به -

 .شوممي آسانسور وارد دنبالش به

 .دونهمي ميگه که چيزي از بيشتر خيلي ميگه بهم حسم -

 .کنممي رو فکر همين هم من -

 .خواممي رو پيشخدمت خانم و فعلي مدير هتل، قبلي مدير کامل اطالعات -

 .کنممي حاضر رو همه فردا تا -

 ميدم احتمال که اندازه هر رسونه،مي شهياد به رو ما ديگه هايراه از زودتر هاقتل پيگيري کنممي فکر -

 .راهه بهترين اين فعال اما باشه؛ کني گم رد که ميدم احتمال هم قدرهمون مربوطه، اون به هاقتل

 روممي راه سرش پشت که طورهمان. شودمي خارج آسانسور از و اندازدمي صورتم به کوتاهي نگاه

 :گويدمي

 .معصومي خانم بود خوب کارتون -

 آب قند دلم در اندازد،مي سردار ياد را من عجيب اشسختگيري که مرد اين زبان از حرف اين شنيدن

 .زدهذوق را درونم نگار و کندمي
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 .ممنونم -

 .کنيد تشکر که نگفتم -

 .کند خراب را خوبم حال بايد حتما

 کشمب پرونده اين از خواستممي داليل سري يک به باشيد، شنيده رو شکستش و عمليات قضيه بايد -

 .ستقضيه همين يکيش که نکنم رو کار اين که داد هم دست به دست چيزهمه ولي کنار؛

 سمت در رسيم،مي که ماشين به. کنممي اکتفا سرم دادنتکان به و نکنم ذوق بار اين دهم مي ترجيح

 :گويدمي سرباز به رو و کندمي باز را راننده

 .شينممي خودم پايين بيا -

. کندنمي باز لب از لب بازداشت ترس از بيچاره سرباز و زندمي حرف خودش با لبي زير راه طول در

 اما دارد؛ مشکلي که مطمئنم کامال. شودمي مشت آن روي و رودمي اشسينه سمت به دستش گهگاهي

 .رودنمي انتظار اين جز چيزي او مثل مغروري مرد از که هرچند آورد؛نمي ابرو به خم

 به پارسا ستوان فقط کارها جوراين براي ميشه، غيب لحظه همون دارم کار کسي با وقت هر من يعني -

 .خورهمي دردم

 :گويممي. امشنيده برادرش زبان از صبح را اسم اين من زند،مي جرقه ذهنم در چيزي نام اين شنيدن با

 .رفتن برادرتون با صبح کنممي فکر -

 :پرسدمي متعجب

 شناسيدش؟مي! پارسا؟ ستوان -

 صحبت باهاشون داشتم و هستن شما برادرتون کردممي فکر که... که صبح ولي نه؛ که شناختن -

 .رفتن هم با و زدن صدا اسم همين به رو يکي انگار کردم،مي

 رفتن؟ کجا نفهميديد -

 .زندان رفتن کنممي فکر چرا، -

 لندب صداي. شويممي پرتاب جلو به نفرمانسه هر و گيردمي ترمز شدت با که بود نشده تمام حرفم هنوز

 :پرسدمي و شده خيره صورتم به آينه از شود،مي تمام که دوروبرمان هايماشين بوق
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 !رفتن؟ کجا گفتي -

 احتينار با. است سرگرد يخيره و شده سفيد رنگش که است سرباز به نگاهم نشده، آرام قلبم تپش هنوز

 :گويممي

 سرگرد؟ جناب بود کاري چه اين -

 رفتن؟ کجا بگو ديگه بار يه ميگم بهت -

 :گويممي حرص با و کنممي اخم کند،مي خطابم شخص دوم که اين از ناخودآگاه

 .محترم آقاي بميريم بود نزديک! زندان گفتم -

 :زندمي لب و کوبدمي فرمان روي آرام را سرش

 !سياوش کشمتمي -

*** 

 سياوش

 خري؟مي فال يه ازم آقا -

 اشقبلي جاي سر و رودمي شود،مي نااميد وقتي و ماندمي منتظر کمي. کنممي نگاهش و آيممي خودم به

 لرزدمي دستم در گوشي که بار اين. کندمي باز دوباره را دفترش و نشيندمي نيمکت رويروبه جدولِِ روي

 آن پسرِ با مالقاتم جريان دارد؛ معني يک تنها و تنها آرش مکرر هايتماس. کنممي خاموشش فکر بدون

 کشم،مي نفس را شوم تابستان اين داغ عصر و کنممي سرم تکيه را دستانم. فهميده را منحوس مردک

 حتي کنمنمي فکر که کسي هايحرف شنيدن از بعد بکشم؟ نفس توانممي هم هنوز يعني کشم؟مي نفس

 دمآ نام و باشد پست حد اين تا کسي شودمي مگر باشد؟ درستي کار انسان يک عنوان به کردنشخطاب

 .گيردمي جان ذهنم در دوباره و دوباره انگيزشنفرت صداي و نادر با مالقات بکشد؟ يدک را

 ديگه؟ کردي تور رو خانمخوشگل اون جوريهمين! سرگرد جناب زدي هم ايپليسي تيپ چه -»

 .شود خالي حرصم از کمي تا دهممي فشار هم روي را هايمدندان

 !ببند رو کثيفت دهن -

 ...بياي کردمنمي فکر اصال! غيرتي چه اوه اوه -
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 چيه؟ بافتي ناصري سرهنگ براي که خزعبالتي جريان بده، جواب آدم مثل. اومدم بينيمي که حاال -

 .خاراندمي را گردنش زير و کندمي ريز را هايشچشم

 .ردک بازش خيلي شدنمي بود ناموسي قضيه باالخره خب ولي گفتم؛ پيرمرد اون به چيزايي يه البته -

 .دهدمي هشدار امشدهجمع يمعده زند،مي هم به را حالم لبخندش

 خودم بشه صادر حکمت که اين از قبل يا ميگي دونيمي چي هر االن همين يا عوضي، کن گوش -

 .بزني حرف نفعته به پس ندارم؛ دادنازدست براي هيچي خودت مثل هم من! درک به فرستممي

 .کندمي نگاهم آرامش با و کندمي هم قالب را هايشدست

 .همينه تو به شعالقه داليل از يکي اصالً اعصابي،بي خيلي گفتمي هميشه شهياد -

 .نشيندمي صاف و پردمي جايش از کمي کوبم،مي ميز روي مشت با و شودمي تمام تحملم

 رو تو توجه نحوي هر به داره دوست شهياد. ميگم باشه بدوني؟ خوايمي آقاپليسه؟ کردي رم چته -

 ديديم بعد ولي داداشت؛ رو بذاريم دست کرد فکر اولش. دونمنمي هم من که نپرس رو چراش کنه، جلب

 تهالب لونده؛ و خوشگل خيلي که هم الحق. ميشه ترجذاب داستان باشه زندگيت تو لطيف جنس يه اگه

 !باشه زنده هنوز اگه

 هب را نگهبان سرباز زمين با برخوردش صداي و شودمي واژگون امصندلي که شوممي بلند جايم از جوري

 .کنممي بلندش و گيرممي را اشيقه. کشاندمي اتاق

 !شو خفه... کثافت شو خفه -

 :کشدمي را آستينم سرباز

 .باشيد آروم سرگرد جناب -

 .دهممي فشار را گلويش و کوبممي ديوار به را نادر او به توجهبي

 آوردين؟ سرش باليي چه! آشغال؟ کجاست ريحانه -

 .کندمي بازي اعصابم با سرباز يخوردهترس صداي. شده منقطع نفسش و رودمي کبودي به رو رنگش

 !ميشه خفه داره کنم،مي خواهش سرگرد جناب -

 :گويدمي بريدهبريده ، کوتاه يسرفه چند از بعد شود،مي زمين نقش که کنممي رهايش ديگر فشار يک با
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 داشتم کردم،مي کنترل رو آمدشورفت و... و... داشتمش نظرتحت... مدت يه بيفتم گير... کهاين قبل -

 .افتادم گير... گير... بزدل تا چند حماقت خاطربه... که بندازم گيرش شدممي موفق

 .ايشدهخراب اين تو ماهه چند که تو ها؟ شده؟ گم ريحانه فهميدي کجا از -

 .خانآرش داريم رو خودمون هايآدم هم ما بوده، پدرم هنر... ديگه اون خب -

 .بريزي هم به رو من خوايمي فقط زني،مي زر داري! کنمنمي باور -

 رو يتيم و مادر و پدربي يبچه يه خوادمي که قلبخوش مرد يه اسم به. نکني باور تونيمي خودته، ميل -

 وييت گيرکمان ببينم. کردمي درک خوب... ديگه بود يثير يتيم هم خودش شدم، نزديک بهش کنه بزرگ

 .ديگه

 .ترساندمي هم را خودم کشممي که فريادي

 !شو خفه... وجودبي شرف،بي کن بس! کن بس -

 .شودمي آرام رفتهرفته صدايم

 !شو خفه عوضي ناموس،بي شو خفه -

 .بردمي لذت دهدمي آزارم طوراين کهاين از و برگشته طبيعي حالت به رنگش

 برگ ديگه جورياين خوب اما بکشتش؛ انداخت گير رو دخترِ کهاين بعد بالفاصله خواستمي شهياد -

 تو که بود اين بهتر فکر خب. بيشتره حالش باشه گرو اگه کرديم فکر همين خاطربه نداشت؛ ايبرنده

 .داشت خوبي استعداد زمينه اين تو خوشبختانه که کنه کمکمون گازوئيل محموله ردکردن

 بيرون مالقات اتاق از بلند قدم دو با. افتادمي اتفاقي چه بود آمده آرش اگر کنممي تصور لحظه يک

 :زنممي لب و آيممي

 !«واي... آرش واى -

 فال پيرزني به است تالش در کند؛مي پاره را افکارم يرشته ديگر باريک فروشفال دخترک صداي

 .بفروشد

 .دونه يه فقط ديگه، بخر خانم -

 .نشينممي جدول روي کنارش و شوممي بلند جا از
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 .خرممي رو هاتفال ي همه شد، عوض تصميمم -

 :گويدمي و کندمي فکر کمي

 .بوده تو براي کدومش فهمينمي که بخري رو شهمه اگه هاست،اين از دونه يه فقط تو فال! که نميشه -

 .کندمي جلب را توجهم زيبايش خط که اندازممي دفترش به نگاهي

 !داري قشنگي خط چه -

 .نويسممي انشا دارم -

 ميري؟ مدرسه تابستون تو مگه -

 .بنويسم انشا مياد خوشم نه، -

 .اينويسنده پس -

 .بشم نويسنده شدم بزرگ وقتي خواممي ولي نه؛ که االن -

 .زنممي لبخند لطيفش رؤياي به

 چندمي؟ کالس -

 .چهارم ميرم ديگه سال -

 هست؟ چي انشات موضوع حاال -

 .بود داده کالس يکي اون به خانممون که پارساله مال داريد، دوست همه از بيشتر را کسي چه -

 داري؟ دوست بيشتر همه از رو کي تو خب، -

 !خدا ديگه، معلومه -

 و بازي جاي به که بينوايي يبچه دختر. رسدنمي ذهنم به گفتن براي ايواژه هيچ کنم،مي نگاهش فقط

 کند التماس همه به فال ورق يک فروختن براي پارک يک در گرما اين در است مجبور گذار و گشت

 بوديم بچه وقتي. کشممي خجالت خودم از. نويسدمي خدايش داشتندوست از و نشسته رويمروبه

 دسترس از دور و عجيب جاهايي را خدا نکنيد تالش هست، جاهمه و هميشه خدا گفتمي روشنمامان

 .کردم پيدا فروشفال يدختربچه يک قلب در غم و نااميدي اوج در را خدايم من حاال و کنيد پيدا

*** 
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 از که بينممي را ميرزا آقا شوم،مي رد که کوچه پيچ از. شوممي پياده و دهممي را تاکسي راننده پول

 .کنممي دستيپيش سالم در. آيدمي روروبه

 .ميرزا آ سالم -

 .رضاحاج پسر سالم عليک! به به -

 رضاحاج پسر هميشه بدهد، تشخيص هم از را آرش و من تواندنمي وقتهيچ چون زنم؛مي لبخند

 .کندمي خطابمان

 نمياي؟ مسجد، ميرم دارم -

 .نکنيد فراموش دعا از منم راستش، دارم کار کميه -

 .برسون سالم رو والده خانم پسرم، محتاجيم -

 .اجازه با چشم، -

 خوشبختانه که کنم پيدا را کليدم تا برممي فرو جيبم در را دستم شود،مي راهي که کفاش ميرزاي آقا

 حال به قدم. کشدمي را انتظارم چيزي چه دانممي کامالً خانه خاموش هايچراغ ديدن با. است سرجايش

 :زنممي صدا. دارد روشنمامان حضور از نشان سبزيقرمه بوي کنم،مي روشن را چراغ و گذارممي

 نيستي؟ خونه خانمروشن مامان؟ -

 زيچي از بيشتر عجيبش يفروشنده و فال ورق آن تأثير شايد دانم؛نمي را لحنم شادماني دليل هم خودم

 يکشيده دراز هيبت ديدن اما است؛ خاموش هم آنجا چراغ روم،مي اتاقم طرف به. کردممي فکر که بوده

 .دهدنمي را کردنشروشن ياجازه تخت روي

 گذشت؟ خوش -

 !شد شروع. کشممي آه

 کجاست؟ مامان -

 جنجال يک خواهدنمي دلم. دهممي قورت را دهانم آب. نشيندمي جايش در و داردبرمي آرامي خيز

 .شود پا به جديد

 باباحاجي؟ يخونه رفته نيست، هم ياسي -
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 سردش صورت به پنجره پشت کوچک المپ نور. شودمي امخيره و کندمي آويزان تخت از را پاهايش

 تنش چيزي يک حداقل کاش. سکوت هم زبا و چرخدمي دستش در هم باز روشنمامان تسبيح. تابدمي

 زمين روي رويشروبه و روممي جلو. ندارم دوست اصال را اشسينه روي سفيد هايچسب اين کرد؛مي

 .نشينممي

 .کنه بازي اعصابت با خواستمنمي فقط بابا روح به -

 نشده؟ بازي اعصابم با االن -

 .بشنوي چي قراره دونستيمنمي -

 .کنيمي من چشم از دور غلطي چه داري باشم نگران بايد شهمه. کردي مخسته سيا، شدم خسته -

 فهميدي؟ کجا از -

 فهميدم؟ گورستوني چه از من که اينه مسئله االن فهميدم؟ کجا از -

 .شودمي بلند جا از و زندمي دستش کنار بالش به مشتي

 آره؟ خودشه، سر زير ريحانه يقضيه -

 .دوزممي اتاق ايسورمه فرش به و گيرممي را نگاهم

 .زنهمي کاري هر به دست تو چزوندن براي پدرش مثل هم نادر -

 !کرد اعتراف پس -

 .نيست معلوم هيچي -

 .گيردمي را حالم اشخسته نگاه

 حرکت يک کردنپنهان توانايي حتي وقتهيچ من چرا فهممنمي. کنممي فرو موهايم درون را دستم

 را روحش است ممکن که بخشي جز گويممي را چيزهمه عميق آه يک با ندارم؟ آرش از را کوچک

 وريجاين خب اما بکشتش؛ انداخت گير رو دخترِ کهاين بعد بالفاصله خواستمي شهياد. »کند تکهتکه

 بود ينا بهتر فکر خب. بيشتره حالش باشه گرو اگه کرديم فکر همين خاطربه نداشت؛ ايبرنده برگ ديگه

 «.داشت خوبي استعداد زمينه اين تو خوشبختانه که کنه کمکمون گازوئيل يمحموله ردکردن تو که

 :آيدمي حرف به بوده ساکت حاال تا که او
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 هديگ بپيچوني رو من کني سعي ديگه بار يه اگه نباشه دنياش خواممي که روشنمامان جون به سيا -

 .منه دست زير همچنان پرونده اين خودت لطف به! نميارم رو اسمت

 .شودمي مانع مامان صداي که بگويم چيزي خواهممي

 اومدي؟ سياوش ها؟بچه کجايين -

 :کنممي بلند را صدايم

 .اينجاييم جانمامان بله -

*** 

 آرش

 فيروزي؟ -

 قربان؟ بله -

 نيومدن؟ معصومي سروان -

 .قربان خير -

 .شوممي بلند جا از کالفه

 .موندن کجا ببين بگير تماس يه -

 .قربان چشم -

 اميري خانم قتل يمختومه يپرونده هاينوشته به دوباره را نگاهم. رودمي بيرون و کندمي جفت پا

 زنده چشمم پيش هتل سرپيشخدمت يچهره. لنگدمي کار جاي يک گويدمي امپليسي شم. دوزممي

 .پرممي جا از تلفن زنگ با کند؟ پنهان را چيزي چه داشت سعي چشمانش. شودمي

 بله؟ -

 .هستن خط پشت يزداني دکتر سرگرد جناب -

 .کن وصل -

 الو؟ -

 .احسان بگو -
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 .کنممي رودل ندارم رو ظرفيتش من نگير تحويل قدراين خدا رو تو. جناب سالم عليک -

 .گرفتارم بگو، رو کارت پسر، نريز مزه -

 .شدن شناسايي سوزيآتيش اجساد از تا چند هويت. خانبداخالق بابا خب خيلي -

 .دهممي قورت را دهانم آب

 خب؟ -

 فرستادم رو دقيقشون اطالعات هستن، خارک يجزيره اهل همگي که زن يک و مردن تاپنج که خب -

 .ستاد

 .شود شنيده محکم صدايم کنممي سعي

 چي؟ بقيه -

 .هستن الهويهمجهول -

 .شوم مسلط خودم به تا شوممي بلند جا از

 چي؟ جنسيتشون -

 .شنوممي را آهش صداي

 شدهخراب انبارِ اون توي شب اون خانمريحانه آرش، نکن خودخوري قدراين. هستن مرد همه بقيه -

 .نبوده انفجار موقع حداقل …نبوده

 .کنممي دستانم يتکيه را سرم و نشينممي جايم سر

 هنوز؟ هستي الو؟ -

 .احسان مرسي -

 چطورن؟ خانواده خبر؟ چه ديگه. ميشه درست نرو، فکرش تو -

 .دهممي تکيه صندلي پشتي به و روممي عقب کمي

 .خوبه ياسمنه، خانواده از منظورت اگه -

 .شودمي بلند اشخنده صداي

 .خداحافظ فعالً. هستي اينمونه پليس که الحق -
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 .شودمي پيدا فيروزي يکلهسرو کنممي قطع که را گوشي

 .آوردن تشريف سروان جناب قربان -

 .کن راهنماييشون -

 .بردارد قدم جدي دارد سعي که بينممي را سروان خانم کشدمي کنار که فيروزي

 .سرگرد جناب خيربه صبح -

 .برممي باال را ابرويم يک

 .بفرماييد خير،به هم شما صبح -

 .نشينممي رويشروبه هم من و نشيندمي مبل روي

 رسيديد؟ کجا به خب -

 :گويدمي دهدمي دستم به پوشه چند که طورهمان و کندمي صاف را صدايش

 که کردم پيدا مشکوک و نشدهحل موردِ چندين. کردم بررسي خواستين ديروز که رو مواردي تمام من -

 .بدونيد هااين خوندنِ از قبل نيست بد

 :گويممي و اندازممي ديگرم پاي روي را پايم. کنممي تحسين را اشپذيريمسئوليت و نظم دلم در

 .شنوممي -

 نيقربا صورت و شده حمله بهش چاقو با که شده نوشته اميري خانم قتل پرونده توي کهاين اول نکته -

 ديديم ديروز که خانمي جمله از همکارانش توسط و همراهش وسايل روي از و نبوده شناسايي قابل

 گزارش که هم کسي و مختصره بسيار قانونيپزشکي گزارش که اينه مجهول نکته شده، شناسايي

 .شده ناپديد کهاين ترجالب و شده بازنشست بالفاصله نوشته رو هويت تشخيص

 نبوده؟ زن اون به متعلق جسد اون بگي خوايمي! طوراين که -

 هچ اصالً يا بوده؟ کي پس نبوده اميري زن اون اگه که اينه جوابهبي که سوالي اما کنم؛مي فکر طوراين -

 اومده؟ واقعي اميري سر باليي

 شد؟ دستگيرت چي هتل مدير به راجع. مشکوکم ديروز سرپيشخدمتِ اون به من -
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 سِمت تو روز چند فقط و نبوده هتل مدير کرده استخدام رو اميري خانم که مديري واقع در خب -

 .گرفته قرار هتل مديريت

 !يعني؟ -

 استخدام رو نفر يک موقت طوربه ميشه، بازنشسته قبلي مدير کهاين از بعد هتل دارانسهام يعني -

 .نمونه مديربي هتل کننمي استخدام جديد مدير که زماني تا که کننمي

 .شودمي کشيده سرپيشخدمت خانم هايحرف سمت به ذهنم

 .نگفت موضوع اين به راجع چيزي سرپيشخدمت مياد يادم که جايي تا ولي -

 .دهدمي تکيه مبل پشتي به و نشيندمي صورتش روي ريزي اخم

 ...کهاين يا پرته مرحله از کامالً خانم اون يا نتيجه در. درسته کامالًً -

 .شوممي بلند جا از

 .بازيه هايمهره از يکي هم خودش و جريانه در کامالً کهاين يا -

 .کندمي نگاهم

 سرگرد؟ جناب چيه دستور -

 کجا به ور ما ببينيم تا بشه کنترل هم وآمدهاشرفت ترينکوچيک حتي و بگيرنش نظر زير کامالً بگيد -

 .رسونهمي

 .ايستدمي رويمبهرو و شودمي بلند هم او

 .قربان بله -

 .کشاندمي در سمت به را نگاهمان در، تقتق صداي

 .بفرماييد -

 جفت پا شود،مي ظاهر در چهارچوب در است احسان گزارش احتماالً که سبز يبرگه چند با فيروزي

 .کندمي

 .رسيد يزداني دکتر گزارش سرگرد جناب -

 :گويممي سروان خانم به رو کنممي مرخصش و گيرممي فيروزي از را هابرگه
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 .کنيد مطالعه رو قانونيپزشکي گزارش گردمبرمي تا دارم، کوتاه جلسه يه من -

 .سرگرد جناب چشم -

 .دارمبرمي بود آورده خودش با که را هاييپوشه و شوممي خم

 .کنممي پرونده يضميمه رو هااين -

*** 

 نگار

 :زنممي لب. کشممي راحتي نفس بندد،مي که را در

 .داره فرمايشخرده چقدر -

 .شوممي پشيمان حرفم از بالفاصه

 .است صفحهشيش تهش و سر بخون؛ رو گزارش گفت که، نگفت چيزي بيچاره -

 پليس يک مثل دهد،مي ادامه زدنحرف به شب تا نگيرم را درونم نگار جلوي اگر که آنجايي از

 .کندمي جلب را توجهم بيرون صداهاي که دارممي بر را گزارش شناسوظيفه

 .ذارهنمي فضا اما برسم؛ کارم به آدم يبچه مثل خواممي من نگار، بفرما -

 ار هابرگه شيک خيلي. کشاندمي در سمت به مرا و بنددمي نقش ذهنم در شدنکارآگاه سناريوي دوباره

 صداي يک با که است فيروزي. شوممي نزديک در به زنانقدم و گيرممي صورتم جلوي مطالعه حالت به

 .کندمي بحث ظريف

 .محبتتون جبران حساب به بذاريد هم اين نداريم، رو هاحرف اين که شما و من فيروزي آقاي -

 من اصالً. بگيريد هم شالزحمهحق بايد گرفتيد، نامردها اون از رو من حق شما خانم؟ حرفيه چه اين -

 .گذاشتم کنار اين براي رو پول اين

 .گذاشته رو خودش تاثير سرگرد با نشينيهم انگار! ماشاءاهلل پيگيريد چقدر بابا اي -

 .نشينممي مبل روي و کنممي گردعقب آرام من و شودمي ترنزديک صداها

 داخله؟ سرگرد.کنيممي صحبت بعداً باشه -

 .سرهنگ جناب خدمت رفتن شما پاي پيش خانم، نه -
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 .مونممي منتظر اتاق تو پس -

 .هستن داخل معصومي سروان جناب البته کنم،مي خواهش -

 :گويدمي در بازشدن با زمانهم

 .شناسمشوننمي -

 گيرا عجيب چشمانش شوم،مي مواجه مشکي چادر در شدهقاب مليح يچهره يک با و شوممي بلند جا از

 .آشناست و

 :دهدمي ادامه فيروزي به رو

 .بفرماييد شما شيم،مي آشنا نيست مشکلي البته -

 .کندمي دراز سمتم به را دستش عريض لبخند يک با

 .خيربه روز سالم، -

 .فشارممي را دستش و زنممي لبخند هم من

 .سالم -

 :گويدمي شناسدمي مرا است صدسال انگار که طوري و داردمي بر را چادرش

 جديدي؟ نيروي شيني؟نمي چرا باش، راحت -

 ام؟ديده کجا را چشمانش کنممي فکر نشينممي رويشروبه که طورهمان

 چي؟ شما. مشترک يپرونده يه هستم، جنايي دايره از نه. ممنون -

 .خوشبختم آشناييت از! عجب -

 مشغولي؟ ستاد اين تو شما -

 :گويدمي ترصميمي بار اين و زندمي لبخند باز

 .وکيلم من بابا، نه -

 :دهدمي ادامه و دهدمي تحويلم ايبامزه چشمک

 .داده جامعه تحويل پليس کافي اندازه به ما يخانواده کنم فکر -

 :پرسممي وقتي است دل ته از لبخندم بار اين
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 .اينجاييد پرونده اين حل به کمک براي حتماً پس -

 به گذرا نگاهي و افتممي عزيز عشق تئوري ياد هم باز من و داردبرمي ميز روي يکاسه از شکالت يک

 .نيست حلقه از خبري اندازم،مي چپش دست

 :گويدمي کند باز را شکالت جلد کندمي سعي که طورهمان

 .کنونآشتي اومدم واقع در جورايي، يه اي -

 .کنممي نگاهش گيجي با

 !کنون؟آشتي -

 .کشدمي رخم به را مرتبش هايدندان

 جلو بهتر پرونده نتيجه در ميشه خوب شروحيه کنم آشتي سرگرد جناب با اگه اصل در ديگه، آره -

 .ميره

 .نکنم جلوه فضول زياد کنممي سعي و کنممي ريز را هايمچشم. شوممي ديوانه نپرسم اگر

 هستيد؟ سرگرد جناب همسر شما -

 .اندازدمي خنده به هم مرا اشقهقهه خندد،مي بلند بار اين

 ازدواج شما سرگرد جناب اين مثل کسي با هم بميرم شوهريبي از اگه ولي بمونه؛ خودمون بين -

 .کنمنمي

 هستن؟ بد قدراين يعني -

 .شيطنت از عاري و شودمي آرام چشمانش

 .شناختم زندگيم کل تو که مرداييه بهترين از يکي آرش دخترجان، کنممي شوخي -

 .زندمي چشمک دوباره

 .پسه جفتمون کاله بشه شاکي که بکن رو کارت برنگشته سرگرد جناب تا -

 .است نشسته دلم به عجيب دختر اين کنممي فکر و دارمبرمي را سبز هايبرگه
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 رويمروبه که را عجيبي دختر چشمي زير باري چند مدت اين در. کنممي تمام را گزارش ايدقيقه ده

 هايبرگه. دارد نظر زير مرا نامحسوس هم او کنممي حس. کنممي نگاه رودمي ور اشگوشي با و نشسته

 .شودمي جلب توجهش گذارممي ميز روي که را گزارش

 شد؟ تموم -

 .زنم مي لبخند

 رفت؟ سر تحوصله ببخشيد،. آره -

 .آيدمي کش هم او هايلب

 .سرگردجناب ريش به ببندم گشتم،مي آشتي واسه شيک متن يه دنبال داشتم نه -

 .دهممي خودنمايي ياجازه درونم نگار به و کنممي گرد را چشمانم

 هستي؟ سرگرد جناب خواهر شما -

 .شودمي بلند اشقهقهه بار دومين براي

 من باشه، خودمون بين. بودم پرسيده سؤال هزارتا ده حاال تا بودم من اگه کشتي، رو من که تو دختر -

 .فضولم خيلي

 .شودمي صدا با هم من يخنده

 .دقيقه چند اين تو شدممي خفه داشتم ندارم، تو از کمي دست هم من -

 .شودمي مانع در صداي که بگويد چيزي خواهدمي

 دختر اما کنم؛مي جور و جمع را خودم. خواهدمي ورود ياجازه که است باهر سرگرد بعد لحظه چند

 رماييدبف. دارد سرگرد با نزديک نسبتي مطمئنم ديگر حاال و نشسته جايش سر خيالبي رويمروبه خندان

 .شودمي وارد پايين سر با هميشه مثل سرگرد و گويممي رسايي

 ...خو رو گزارش سروان جناب خب -

 .شودمي اشناخوانده مهمان حضور متوجه سرش باالآمدن با زمانهم
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 خودم دستان به پرونده يپيچيده معماي لحظه همين اگر حتي که دارم را لحظه اين کشف هيجان قدرآن

 در عالم اين چيزهمه از سر تا که نگاري اين از امان. رفتنمي باال حد اين تا خونم آدرنالين شدمي حل

 .نيست کنول نياورد

 .زندمي لب اخم با باشد درآمده شوک از انگار که جوري ثانيه چند از بعد

 !ياسمن -

 .کندمي سرگرد نثار را ربايشدل هايلبخند همان از يکي است ياسمن اسمش دانممي حاال که دختر

 .سالم -

 را اشچانه دستش با و کشدمي کوتاهي آه نشيند،مي ميزش پشت و کندمي من به گذرايي نگاه سرگرد

 :پرسدمي خسته. گيردمي

 کني؟مي کار چي اينجا -

 :گويدمي کنايه با شده، جمع لبخندش که ياسمن

 .سالم عليک -

 آن کشف و ماجرا اين خواهدنمي دلم اصالً که اين با و کنم ترک را صحنه حاال همين که کندمي حکم ادب

 :گويممي آرام همين براي بدهم؛ دست از را

 .مونممي منتظر بيرون من توناجازه با سرگرد جناب -

 .شودمي مانع که است ياسمن و کنندمي نگاه من به دو هر

 .منم ميره که کسي خانم، نيست الزم -

 از را چادر و رودمي ياسمن سمت به حرص با کند،مي بلند جا از را سرگرد چادرش سمت به حرکتش

 .کشدمي بيرون دستش

 .نکنيد بيشترش ديگه شماها دارم ذهني درگيري کافي اندازه به ياسمن، مخسته من -

 .نشيندمي بود نشسته آن روي آمدنش از قبل ياسمن که مبلي همان روي

 .بزنيم حرف بشين -

 .کندمي امگردشده چشمان و من به نگاهي
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 .معصومي خانم بفرماييد هم شما -

 و رفتن براي تصميم داروگير در. ترسممي بيايم نظر به فضول که اين از هم بنشينم خواهدمي دلم هم

 .کندمي راحتم سرگرد ماندن

 .دارم کار شما با بعدش خانم، بشين -

 ناز با هم ياسمن. ندهم بروز را امشادماني کنممي سعي و روممي امقبلي جاي طرفِ به متين و آرام خيلي

 :دهدمي ادامه سوءتفاهم از من درآوردن براي احتماالً که است سرگرد و نشيندمي سرگرد کنار

 ديگه؟ شدي آشنا ياسمن با -

 :آيدمي حرف به ياسمن بگويم چيزي کهاين از قبل

 کنه؟ معرفي رو خودش کنهمي جرئت آدم مگه بداخالقي قدراين شديم، آشنا تقريباً -

 :دهدمي ادامه من به رو

 خانم؟ نه مگه -

 .رودمي ايغرهچشم سرگرد

 .هستن بنده يخاله خانمياسمن معصومي، خانم -

 :گويممي ناخواسته و شودمي گردتر گردم چشمان

 !کنيدمي شوخي -

 :شودمي خراب عجيب مردِ اين دست به خوشم حال هم باز و

 .نيستم شوخي آدم بودم گفته هم قبالً خانم، خير -

 .زندمي سرگرد بازوي به مشتي ياسمن و گيرممي گاز را لبم

 آرش؟ زدنهحرف طرز چه اين -

 .رودمي غرهچشم سرگرد

 .ميشي شاکي بداخالقي ميگم بعد عجيبه، براشون خب. بود سرگرد جناب منظورم! ببخشيد -
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. باشد سرگرد يخاله روخنده دخترِ اين کهاين جز زدممي را چيزي هر حدس ام،کرده تعجب واقعاً

 حاال. کوچولويش يخاله اين از هم اين دوقولويش برادر ماجراي از آن ندارد؛ تمامي مرد اين سورپرايزهاي

 .بود آشنا برايم قدراين ورود بدو در چشمانش چرا فهمممي

 :گويدمي کالفه سرگرد

 .ياسي گرفتي رو وقتم خيلي -

 نتلف پشت از ديروز که دختري پس. کندمي حل را نگار ذهن معماهاي از ديگر يکي گفتنشياسي اين و

 از کاري براي خواستمي که بود سرخوشش يخاله همين نبود، همسرش بود کرده خطيخط را اعصابش

 کشفيات از خوشحال! کنونآشتي آمده خودش قول به تماس همان خاطربه شايد اصال بگيرد؛ اجازه او

 .گيردمي را حالم سرگرد که هستم امتازه

 سروان؟ جناب داره وجود داريخنده يمسئله -

 :آيدمي حرف به که است ياسمن بار اين و گيرممي دندان به را هايملب زدهخجالت هم باز

 !آرش -

 .دهدمي تکيه خوردهگره هم در ابروهاي با سرگرد

 نيبينمي اينجا؟ بياي پاشي بايد چي؟ يعني نميدم جواب وقتي گرفتي تماس بار هزار صبح از! چيه؟ -

 گرفتارم؟ چقدر

 :زندمي لب فروافتاده سر با ياسمن

 !ببخشيد -

 :دهدمي ادامه ياسمن و کشدمي ايکالفه پوف سرگرد

 هست که هرچي سارا ذوقش؟ تو بزنم درسته معمه خونه بيام خواممي ميگه سارا وقتي آخه -

 ناراحتي خوادنمي دلم دارم؛ دوست هم اون دارم دوست رو سياوش و تو که قدرهمون آرش، مهبرادرزاده

 سيا و تو جيگر تو داغه سيخ حضورش ديدم وقتي هاحرف اين يهمه با .ببينم رو کدومتونهيچ

 ...بينشون باشه مونده مهري هم اپسيلون يه اگه خواستممي پيچوندمش،
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 جالب قضيه. است ميان در عشقي ماجراي يک پاي پس. خوردمي را حرفش سرگرد خطرناک نگاه با

 گزارش با را خودم و نباشم داستان پيگير هم خيلي کنممي سعي باهر سرگرد يمؤاخذه ترس از اما شده؛

 .امکرده سرگرم رويم ِِپيش

 .گذاردمي اشخواهرزاده پهن بازوي روي را دستش ياسمن

 .باشي سرسنگين باهام ندارم رو تحملش -

 ياس خود. بشنوم چيزي مورد اين در خوامنمي ديگه گذشت، ديگه بود هرچي. نکن بازي اعصابم با پس -

 !تمام... زد رو حرفش شب همون که هم

 :گويدمي وقتي است محکم و قاطع لحنش

 !معصومي سروان -

 !قربان -

 *** 

*** 

 آرش

 :زنممي صدايش آرام. برده خوابش کاناپه روي که روممي ياسمني طرف به و کنممي خاموش را تلوزيون

 ياسي؟ -

 .دهممي تکانش کمي و گذارممي بازويش روي را دستم کند،نمي حرکتي

 خانم؟خاله -

 کوچولويم يخاله جاييبهجا مسئول هم امشب کهاين مثل خير،نه. کندمي اخم و خوردمي کوچکي تکان

 سمت به و کنممي بلندش آرام زانويش؛ زير را ديگرم دست و گذارممي گردنش زير را دستم يک. هستم

 سياوش. روممي اتاق به و کنممي خاموش را سالن هايچراغ او، دادنسروسامان از بعد. روممي اتاقش

 دايص آن پس. شده خيره اشتکهتکه گوشي بقاياي به و زده تکيه تختش يکناره به نشسته، زمين روي

 تلويزيون از که ايسينمايي فيلم عالم از مرا و کرد هوشيار را خوابخوش ياسمن ايلحظه که مهيب

 .بوده اشبيچاره موبايل خردشدن صداي کشيد، بيرون شدمي پخش
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 .کني شصفحه گلس خرج همه اين نبود منطقي کني خردش خواستيمي اگه -

 .رودمي نشانه را چشمم تيزش نگاه

 .جناب ميشه بلند تو گور از هااين يهمه که نزن حرف منطق از يکي تو -

 .خواستنمي مالقات وقت شايد آها، بودن؟ گرفته تماس ساراخانم باز چيه -

 .دهممي خالي جا کند اصابت سرم به اشگوشي باتري که اين از قبل

 .ندارم مشکلي من کنهمي آرومت وسايل خاکشيرکردن کنيمي فکر اگه -

 !آرش ببند رو دهنت -

 .بودن ايديگه خانم سرکار هم شايد -

 .شودمي جمع حواسش

 چيه؟ منظورت -

 .کشممي دراز کولر يدريچه زير و اندازممي زمين روي را بالشم

 سرگرد؟ جناب بخشيمي راحت قدراين رو نظميبي حاال تا کي از -

 !کن تموم نيفتاده، اتفاقي هيچ انگار که رو خردکنتاعصاب رفتار اين! پسر کن بس -

 .دوزممي اشعصبي نگاه به را نگاهم و شوممي پهلو به

 ...کنم فکر کردم که کاري به اگه کنم؛ فکر بهش اگه سيا، ميرممي کنم بس اگه. تونمنمي -

 .شود باز نفسم راه تا چرخم مي دوزم،مي سقف به را نگاهم و چرخممي

 سيا؟ يادته گرفتي رو مچم که باري اولين -

 .باشم مالمتگرش و خسته چشمان يخيره ندارم دوست کنم،نمي نگاهش

 يادته؟ خونديم،مي درس هم با داشتيم -

 :گويدمي وقتي است زمخت و رگهرگه صدايش

 !يادمه -
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. ايمنشسته داشتنيماندوست اما کهنه زيراندازِ روي باباحاجي خانه حياط قديمي بيد درخت زير»

 خودکارش ياسمن. مشق و درس براي بگيريم جان خودش قول به که آورده برايمان سيب کلي باباحاجي

 :گويدمي و کندمي پرت را

 !تمام گيرم،نمي ياد... اَه اَه اَه -

 .زندمي سرش به آرامي يضربه سيا

 .نداره کاري که راهنمايي اول رياضي. زنيمي غر شهمه دختر، نباش منفي انرژي قدراين -

 :گويدمي و فرستدمي عقب را بلندش موهاي شود،مي شاکي ياسمن

 ريحان؟ نه مگه نداشت؛ کاري اين بودم دبيرستان دوم اگه منم پسر، آقا نداره کاري شماها واسه -

 .زندمي آرامي لبخند ريحانه

 .سخته ماها واسه خب، آره -

 .گيردمي هدف را سياوش پيروزمندانه ياسي

 .سخته شواسه باهوشه قدراين و خونده جهشي که هم ريحانه اين حتي! بفرما -

 :گويدمى مشکوک اندازد،مي محجوب يريحانه به نگاهي سيا

 .نگفتم ياسي دل خاطر واسه سيا جون بگو! ريحان؟ آره -

 :زندمي لب مهرباني با و کشدمي جلو را اشصورتي روسري ريحانه

 .نخور قسم نداره رو ارزشش که چيزي خاطربه گفته روشنمامان -

 .شودمي تمام طاقتم باالخره

 .بگيرن رو هم حال خوانمي شهمه که رو دوتا اين کن ول گفته، درست کامال روشنمامان -

 :زندمي غر سيا

 .شودمي وارد عالمه برادر -

 .کندمي بلند خودش با هم را ريحانه و شود مي بلند ياسمن

 .ميده يادمون خودش رضا، عمو پيش ريممي. ريحان پاشو -

 .کندمي شکايت هم باز سيا



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر قلمو | دقيقه سي و بامداد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 87 

 .کوچولو نيني کن، چغلي برو بدو آره -

 .دوزدمي سيا به را اشمشکي چشمان ريحانه

 .کنينمي کمک که هم تو نيستيم؛ بلد هم هيچي داريم، امتحان فردا خب چيه؟ چغلي -

 .چرخدمي دستم جلوي کتابِ و دفتر و من روي نگاهش

 .داره امتحان خودش که هم آرش -

 او خوبي به آموزيدانش هيچ وگرنه زند؛مي ياسي خاطربه فقط را هاحرف اين که دانممي قلبم اعماق از

 اب رفتارمان مراقب کرده تأکيد بابا. گيرممي صورتش از زور به را نگاهم. ندارد وجود شانمدرسه کل در

 .فهمدمي خوب را نوجواني حال و شور انگار باشيم؛ ريحانه

 :شودمي شاکي برخورده غرورش به انگار که سيا

 ددختري. شماها دل ور نشستم فوتبال جاي به منه تقصير. دونيدنمي رو آدم قدر وقتهيچ ديگه، همين -

 .ميدن شماها به رو حق همه هم تهش ديگه؛

 :گويممي است ريحانه مستقيمم مخاطب که حالي در و شوممي بلند هم من رودمي که سيا

 .کنممي برطرف رو اشکاالتتون شب بخونيد، -

 :زنممي صدايش و افتممي راه سيا سر پشت. دهدمي تحويلم مختصري يباشه و زندمي مهرباني لبخند

 .سيا وايسا -

 .برسم او به تا کندمي کند را هايشقدم

 .داره ـناه گـ نکن، بحث ياسي با قدراين -

 .کندمي خبيثي نگاه

 ريحانه؟ يا داره ـناه گـ ياسي -

 .کنممي جوروجمع را خودم

 چيه؟ منظورت -

 .خنددمي

 !«داداش آقا خودتي -
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 جانم به دردناکم قول که زهري از ترتلخ کند؛مي تلخ برايم را بازيخاطره اين حالوت سيا تر چشمان

 .ريخته

 .همينه داداشت تقدير پسر، نباش ناراحت -

 .کشدمي موهايش به دستي و شودمي بلند جا از

 ندازيممي رو انتخابامون هميشه هاآدم ما آرش، ننداز تقدير گردن رو خودت تصميمات وقتهيچ ديگه -

 .سرنوشت گردن

 .کردي عذرخواهي ازش گفت ديدم، رو معصومي سروان اومدني -

 .کندمي مکث

 منظور؟ -

 .بَرَم از رو داداشم خودت مثل هم من... فقط ندارم، منظوري -

*** 

 «بعد ماه چهار»

 سياوش

 !نميشه باورم -

 :گويدمي و گذاردمي ميز روي را چايش ليوان ناصري سرهنگ

 .باشن فداشونجان حاضرن که دارن روشنا و آشنا قدراين بشه، باورت اتفاقاً -

 .شوممي بلند جا از عصبي

 .ميشه ديوونه بفهمه آرش -

 .نگفتيم بهش رو دادگاه زمان که ميشه شاکي کلي هم جوريشهمين بگيم، بهش بايد نيست ايچاره -

 کنيم؟ کار چي رو نامه اين ميگم، بهش جوري يه رو دادگاه -

 .ميشه پيدا شسروکله زود يا دير دونستممي بودم، منتظرش عمليات بعد -

 .بندممي را پنجره و شوممي بلند کوتاهي آه با

 !مياد سوزي چه -
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 .دوزدمي پنجره به را غمبارش نگاه سرهنگ

 باش مطمئن نظاميه، آرش حال هر به اما دادن؛ تخفيف بهش کلي سردار پادرميوني با هم جاشهمين تا -

 .انتظارشه در چي دونهمي خودش ندارم شک. بوده توبيخ منتظر هم خودش

 !شدنمي جورياين کاش -

 .ميشه درست باشه، خدا به توکلت -

 .راهه تو بد چيز يه کنممي احساس شهمه زنه،مي شور خيلي دلم -

 .کندمي بلند جا از را سرهنگ ظهر، اذان صداي

 .بزرگه خدا نماز، بريم بيا -

 بند تا نشينممي در کنار سکوي يلبه و آيممي بيرون نمازخانه از. شوم مي ترآرام کمي نماز بعد

 .شنوممي را صدايش که ببندم را هايمپوتين

 .سالم -

 .دهممي را جوابش کنم بلند را سرم کهاين بدون

 .سالم -

 .باشه قبول کنم، پيداتون تونممي اينجا گفتن گشتممي شما دنبال داشتم -

 :گويممي خشکي با

 چيه؟ کارتون. حق قبول -

 .کندمي منمن کمي

 ...واقع در خب، -

 :گويممي وقتي خورده گره هايمپوتين به نگاهم. ايستممي رويشروبه و شوممي بلند

 .کن عجله ندارم، وقت من سروان -

 .کردم پيدا منصور يدارودسته به راجع جديدي هايسرنخ يه -

 :گويدمي جديدش کشفيات از وتندتند آيدمي دنبالم که طورهمان او و افتممي راه

 هست؟ يادتون گرفتيمش شهريور که قاپيکيف يپسربچه اون -
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 .دهممي تکان تأييد ينشانه به را سرم

 و درپ اصالًً بچه اون ديديم کرديم تحقيق شده، گم پسرِِ ميگه و مادرشه کنهمي ادعا که شده پيدا يکي -

 يه خانمِ اين اما زمين؛ تو رفته شده آب هم بچه خود هرچند کرده؛مي کار منصور واسه انگار و نداره مادر

 کهاين ات بود نظرتحت روزي چند يه. کنيممي پيگيري گفتيم و بره فرستاديمش که لنگيدمي کارش جاي

 .درآورد سر کرج اطراف هايخرابه از هم اون

 .شد ديده منصور بار آخرين که جاييهمون يعني -

 هنوز پسرِ کننمي فکر مياد نظربه بده؛ آب سروگوشي بودنش فرستاده کنممي فکر طوره،همين دقيقاً -

 .ماست پيش

 .بندازيم گيرشون جا وجب يه تو نتونستيم هنوز ماه چند بعد که اينه کنهمي اذيت رو من که چيزي -

 کرد؟ پيدا رو پسرِ ميشه کجا دونيمي

 اون؟ سراغ بريد خوايدمي. آره -

 .ريممي ستاد ماشين با کن خبر رو پارسا ستوان. بهتره گذاشتن دست رو دست از بفهميم، چيزي شايد -

 هم را سرش پشت و برود برود، ستاد اين از کالً شدمي کاش اي. رودمي و گويدمي تند را ش«قربان بله»

 .کندمي مريض مرا هميشه آذرماه سوز بردارم؛ را گردنمشال تا روممي اتاقم سمت به. نکند نگاه

 حال در او و است پارکينگ از ماشين درآوردن مشغول پارسا ستوان که حالي در بعد دقيقه بيست

 مصداي داشتم دوست لحظه اين در که کسي آخرين زبان از را اسمم قاپ،کيف پسر موقعيت دادنتوضيح

 .شنوممي کند

 سياوش؟ -

 صدا صاحب به و گردمبرمي. گيرممي ناديده را اشناگهاني سکوت و دهممي فشار هم روي را چشمانم

 .خنددمي کنم،مي نگاه

 .سالم -

 :زنممي لب و کشممي موهايم به دستي

 کني؟مي کار چي اينجا -
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 .گويدمي دلخوري حالت با و کشدمي اششدهعمل تازه بيني به دستي

 عمم؛ يخونه بيام ذارهنمي که هم ميرغضب اون نمياي، که هم مونخونه نميدي، جواب که رو تلفنم -

 بيام؟ کجا ديگه اينجا جز به خب

 :گويدمي ساختگي لبخندي با و کندمي سرم پشت به نگاهي. لرزدنمي ديدنش با دلم ديگر که هاستمدت

 .نگارجون سالم اِ -

 .کندمي سارا يحواله رنگيبي جواب آرامش صداي

 .باشي اينجا نداره خوشي صورت خاصيه، شغل من شغل. دختردايي کارمه محل اينجا -

 .باشي تو اين نميشه باورم! سياوش -

 .شوممي نزديک سارا به قدم چند اما من و شودمي دور که شنوممي سر پشت از را هايشقدم صداي

 .کنيممي صحبت هم با مناسب فرصت يه. خدمتم حال در من نيست، مناسبي جاي اينجا -

 شلوغه؟ سرت قدراين يعني برگشتم؛ ماهه چهار-سه االن سياوش؟ کيه مناسب فرصت -

 .کنممي اشعسلي هايچشم ميخ را نگاهم

 .نکردم اقدامي که ندارم حرفي حتماًً -

 :گويدمي وقتي است متعجب

 .فضولشه زن اون و آرش سر زير هم شهمه شدي، جادو تو! سياوش -

 .کشدمي عقب وحشت با که روممي سمتش به محکم قدم يک با

 فهميدي؟ زني،مي حرف جورياين من يخانواده به راجع باشه آخرت و اول يدفعه -

 !ديوونه سياوش، شدي ديوونه تو -

 ايستممي جاهمان دقيقه چند. گذاردمي تنها ريخته هم در اعصابي با مرا و رودمي گرداند،برمي رو قهر با

 .شوممي سوار و کنممي باز را در! نداشت حضور او حداقل کاش اي. روممي ماشين سمت به بعد و

 سرگرد؟ جناب برم کجا -

 :گويممي کنم نگاه عقب به کهاين بدون

 سروان؟ خانم بره کجا -
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 .شوش خيابون طرف بريد -

*** 

 نگار

 گاهبهگاه را ماشين سنگين سکوت. ايمافتاده راه که شودمي ساعتينيم. است شلوغ خيابان به نگاهم

 يکالفک انگار شده، گرفته حالم چرا دانمنمي هم خودم. شکندمي «برم کجا از» سوال پرسيدن با ستوان

 را او بارها که است سريسبک دختر همان شناسم؛مي خوب را دختر آن. کرده سرايت هم من به سياوش

 حسودي گاهي هم نرگس حتي که امشده صميمي ياسمن با قدراين چندماه اين در. امديده ياسمن با

 را سياوش و سارا ماجراي. است حساب روي کارهايش يهمه که ايباانگيزه و بامحبت دختر کند؛مي

 سياوش به را درصدي??? حق و دانممي را عشقي ماجراي اين راز ديگر حاال کرده، تعريف برايم موموبه

 روشن برايم روز مثل و شناسممي خوب را هاآن ديگر برادرش و او با مداوم کار چندماه از بعد. دهممي

 به داشت سعي بودم تنها سارا با وقتي بار يک که القابي نيستند؛ خائن و گودروغ باشند هرچه که است

 من وقتي دهد،مي قرار مخاطب مرا اشگرفته صداي. است قهاري بازيگر که هم الحق و بچسباند هاآن

 چرخندمي و چرخندمي قدراين هايشمردمک صورتم؛ جز به کندمي نگاه چيزي هر به هستم، مخاطبش

 است ناي کند،مي اذيتم که چيزي اما پايبند؛ مسائل بعضي به و است مقيد دانممي. شود تمام صحبتش تا

 دامها حرفش به معمولي خيلي و افتادمي چشمانم به گاهي نگاهش ناگهاني تلفني تماس آن از قبل تا که

 تمام کاريم، مشغول وقتي. است دلخور هم خيلي... است دلخور من از او کنممي فکر حاال اما داد؛مي

 حد اين تا تحملم که امکرده کار چه دانمنمي هم خودم. برود و شود تمام کار زودتر که کندمي را اشسعي

 يک هايشنيشخند گاهي که جايي تا شکسته، را درونم نگار دلِ بدجور رفتار اين. است سخت برايش

 ياسمن طريق از را رفتارش دليل غيرمستقيم کردم سعي چندبار. کندمي پا به عيار تمام دروني جنگ

 .بود فايدهبي اما کنم؛ کشف

 معصومي؟ خانم منه با حواست -

 .کشممي آه. بداخالقت خود با توست، خود با حواسم دنگشش بله! حواس؟

 .بفرماييد بله، -
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 .بديم آب گوشي و سر يه ريممي ستوان و من باش ماشين تو شما -

 .فهمممي خوب رو بچه اون حرف. بيام هم من بدين اجازه -

 .دارد اکيد دستور لحنش

 !گفتم که همين -

*** 

 بياري؟ در دخترِ اين وجود نگراني از رو من بياي نداشتي وقت هم روز يه يعني -

 هايگره کنممي سعي که طورهمان و کشممي درهمم موهاي درون را امداشتنيدوست چوبي يشانه

 :گويممي کنم باز را شمارشبي

 بوق تا هم اداره کارمندهاي مثل کار، سر رفتم صبح هشت از هاايمدرسهبچه عين مهر اول از کن باور -

 .کردم کار سگ

 .شودمي خيره صورتم به آينه از

 رسيدين؟ هم جايي به کردي خرکاري سگ بوق تا سحر کله خودت قول به همه اين حاال -

 چقدر رفتارم اين بدوني اگه نرگس واي. گره در گره نرسيديم، هيچي به کلمه دقيق معني به -

 .ايهغيرحرفه

 !رفتار؟ کدوم! وا -

 .ميگم بهت رو هامپرونده اسرار ميام هازنکخاله عين که همين -

 .نشيندمي صورتش روي ساختگي اخمي

 .بگي جونتياسمن به من جاي بهتره غيرقانوني، و ايهغيرحرفه آره -

 .کنممي جدا زور به را موهايم در گيرکرده يشانه

 .سود نياد هرگز حسود آي، آي آي -

 .کندمي پرت سمتم به را امگليگل سرِِ کش

 .داري هم سقفي به اعتماد چه -

 .نشينممي نرگس به پشت و شوممي بلند دارم،ميبر را کش
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 .بباف رو موهام بيا هاحرف اين جاي به -

 .کندمي نازک چشمي پشت

 .موهات اين با رو ما کشتي هم تو -

 .بوسممي را تپلش صورت و گردمبرمي

 !من کپلي بشه مرگتپيش مازيار الهي -

 بخشي؟مي خليفه يکيسه از چرا! تو هستي موجودي عجب -

 بشم؟ تو مرگپيش نيست من حيفِ آخه -

 .کندمي مهمانم آبدار گردنيپس يک

 نيست؟ حيف بيچاره مازيار وقتاون -

 نتيجه در نيست؛ جريان در اصالً که خدابنده اون خب. کردي پيدا هم بزني دست چه! آى -

 .نيست کار در هم شدنيمرگپيش

 .فرستدمي بيرون اشسينه اعماق از را سوزناک ظاهر به آهي

 .دارم خارجي وجود من دونهنمي اصالً بيچاره ميگي، راست آره -

 .کشاندمي اتاق به را عزيز بلندم يقهقهه

 .مادر بخندين هميشه که الهي -

 .شودمي بلند عزيز احترام به نرگس

 .ستديوونه اين تقصير شهمه کرديم؟ بيدارتون عزيزجون، ببخشيد -

 .کندمي جاجابه را عينکش عزيز

 .کشممي دراز چندساعتي روزها کنه،مي اذيتم خيلي آرتروز روزها اين. بودم بيدار عزيزم، نه -

 :گويدمي رودمي در سمت به که طورهمان

 .بخوريم عصرونه بذارم سوزلب زغالي چايي يه برم -

 .کنممي نرگس دلسوز صورت به نگاهي رود،مي که عزيز
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 دق جونش از دور پيشش نيايم هم تو و من اگه شده، تنها خيلي آلمان رفت پيمان دايي وقتي از -

 .کنهمي

 .ميفته زحمت تو کلي ميام وقت هر خب ولي ببينمش؛ ميشم خوشحال من -

 .نشانمشمي زمين روي و کشممي را دستش

 .بباف رو موهام بيا حاال. کنيممي کمکش هم شام واسه بذاره، زغالي چاي گذرهمي خوش بهش -

 هر. کندمي تعريف آورده عزيز براي که جديدي کتاب از موهايم بافتن ضمن و شودمي مشغول نرگس

 و کرده کتابخانه عضو را او آورد،مي کتاب برايش کند،مي امهمراهي عزيز يخانه به آمدن در وقت

 .دربيايد تنهايي از تا آوردمي برايش را هفته کتاب بهترين خودش قول به هميشه

 .ستحامله دخترِ کنم فکر نگار -

 .باشه خب -

 .خوردمي حرص

 نيست؟ مشکوک نظرت به اصالً يعني نده، حرص رو من قدراين! نگار واى -

 مشکوکه؟ حاملگي کجاي آخه -

 .هاکردم تعريف تواسه همه اين پليسي، تو سرت خير! واي واي واي -

 :گويممي خنده با

 .ميدم آب سروگوشي يه و تونکتابخونه ميام فردا قسم شرافتم به. دختر کنممي شوخي -

 :گويدمي زدههيجان

 .بشه خيس خيس کهاين واسه دختر، استخر آبِ تو کني فرو رو سروگوشت بايد -

 .خوردمي زنگ تلفنم بدهم جواب کهاين از قبل

 .بده رو من گوشي اون رسهمي دستت -

 .خوردمي گره هم در بورش ابروهاي اشصفحه روي نامِ ديدن با و داردبرمي را گوشي

 .هستن آش هر نخود بفرماييد، -

 .دهممي جواب و کشممي را لپش خنده با
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 .جونياسي سالم -

 خوشي؟ خوبي؟ گل، نگارخانم بر سالم -

 چطوري؟ تو مرسي، -

 .کنم دعوتت خواستممي که بود اين مزاحمت از غرض. شکر خوبم منم -

 تشکر او از اشاره با. بنددمي آن دور را گليگل کش و گيردمي را مويم يبافته يحلقه آخرين نرگس

 .شوممي بلند و کنممي

 چي؟ دعوت! دعوت؟ -

 .ديگه عروسي دعوت -

 .شودمي باز گرمي لبخند به لبم

 .کردي خوشحالم خيلي بابا، مبارکه! واقعاً؟ -

 .ساده عقد يه فقط نيست، چنانيآن مراسم البته بيارم، کارت نميشه فرصت ديگه ببخشيد -

 .خانمعروس سالمتي به خب -

 .خاموشه گيرمشمي هرچي بده، خبر هم نرگس به تونستي اگه -

 .شودمي خبيث لبخندم

 .کن صحبت خودش با گوشي،. اينجاست االن اتفاقاً! جالب چه -

 پاي که روممي عزيز سمت به. کنممي فرار اتاق از و اندازممي نرگس يوامانده دستان در را گوشي

 .کندمي پاک کشمش و نشسته سماورش

 .کنه تيربارونم مياد نرگس االن که باش داشته رو هوام عزيزجون -

 .خنددمي

 دختر؟ سوزوندي آتيشي چه باز -

 .آيدمي سمتم به شاکي نرگس بدهم، را عزيز جواب کهاين از قبل

 بود؟ کاري چه اين -

 .خندممي ريز ريز



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر قلمو | دقيقه سي و بامداد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 97 

 .شدي دعوت عروسي مگه؟ بده -

 .شودمي موذي نگاهش

 .ميشه روشن هم فردوسي خانابولقاسم شاهنامه اهالي جمال به چشمم! نيست بدم خب نه -

 حرف نرگس که روزي به واي است، مشکوک من به هم طورهمين عزيز. کنممي نگاهش وحشت با

 .بزند نامربوطي

 .هانکن گرد من واسه رو چشمات -

 ...عزيزم جوننرگس -

 هايخنده صداي بين هايشجيغ صداي و گذاردمي فرار به پا که دارمبرمي خيز امجمله يادامه از قبل

 .شودمي گم عزيز

*** 

 سياوش

 کنيد؟ درست لوبياپلو بايد حتما حاال -

 .زندمي کنارم آزادش دست با

 هک هم هادي نشد، ديگه بودم داده قول بياد بود قرار که شب اون از. کنم درست لوبياپلو بايد حتماً آره -

 .نباش من پاي و دست تو قدراين بيرون برو حاالم. داره ثواب... کنه درست براش نداره رو کسي تنهاست

 .نيست پيداش ورا اين وقته چند کجاست؟ ياسي -

 .کرد شاد رو بچه دل که رو بابام بده خير خدا عروسيشه، کارهاي درگير -

 .فرستممي بيرون صدا با را نفسم

 .بده خيرشون خدا آره، -

 .نشينممي آرش رويروبه و آيممي بيرون آشپزخانه از

 کني؟مي کار چي -

 .خونممي کردين بازداشت امروز که رو پسرِ اين هايحرف دارم -

 .کندمي بلند را سرش
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 سياوش؟ -

 هوم؟ -

 .زد زنگ بهم سرهنگ امروز -

 .اندازمنمي وتاتک از را خودم اما نداشتم؛ را انتظارش

 گفت؟مي چي خب؟ -

 .بگي بهم چيزي يه خوايمي گفت -

 در مرا که کرده را کار اين نفهمد، را قضيه هازودي اين به آرش کنممي سعي دانستمي سرهنگ! لعنتي

 .بگذارد شدهانجام عمل

 .نيست که خاصي چيز -

 .شودمي کارش مشغول دوباره

 .کن خبرم نگي دروغ گرفتي تصميم هروقت -

 .شوممي بلند حرص با

 .ميدم اطالع بهتون کردم توبه وقت هر چشم،! صادق و زاهد آقاي ببخشيد -

 .دهدمي باال را ابرويش يک

 .نگم هيچي بگيري رو مپاچه هي نيستم معصومي سروان من پسر، باشه خودت به حواست -

 !بابا برو -

 .گيردمي را آستينم که کنممي رفتن قصد

 اينجا؟ مياد داره چرا عموهادي -

 .شوممي خيره سرش پشت جايي به و کشممي بيرون دستش از را آستينم

 .بخوره لوبياپلو مياد دونم،مي چه من -

 .کندمي قفل امفراري نگاه در را ناآرامش هايمردمک و شودمي بلند

 سياوش؟ شده چي -

 بشه؟ بايد چي هيچي، -
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 .نشده چيزي بگو کن نگاه هامچشم تو -

 .کنيمي پليسي رو چيهمه شدي، ديوونه کردي بازجويي همه از بس از! بابا اي -

 .کندمي تنگ را چشمانش

 .باشي کرده مخفي ازم رو چيزي بازم اگه سياوش حالت به واي -

 .کشممي موهايم در را دستم و کنم مي اخم

 .شد برگزار شنبهسه نادر دادگاه -

 :دهممي ادامه گويد،نمي چيزي

 .بگم بهت نذاشت سرهنگ خدابه -

 .بود زده زل من به سکوت در

 !نکن نگاهم جورياين قرآن تورو -

 .نشيندمي جايش سر و گرددبرمي آرامي به

 ميشه؟ اجرا کي... حکمش -

 .شودمي پايين و باال گلويم سيبک

 !شد اجرا -

 شد؟ اعدام... يعني -

 !روز يک و ابد -

 .کندمي سکوت لحظه چند

 .روز يک و ابد! ابد! هه -

 .شودمي بلند

 ...ابد ابد، -

 .شودمي بلند رفته رفته صدايش

 !روز؟ يک و ابد ابد؟ -

 .خيره نگاهم يشکسته هم در کشتي به و شودمي طوفاني نگاهش
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 قاچاقچي؟ اون! جاني؟ اون فطرت؟پست قاتل اون... اون -

 .زندمي فرياد

 !روز؟ يک و ابد -

 .شودمي پديدار آشپزخانه درگاه در روشنمامان

 !خبره؟ چه! زهرا فاطمه يا -

 .کندمي نگاه او به و گرددبرمي آرش

 !قشنگ خبرهاي خوب، خبرهاي خبر؟ -

 .کنممي مداخله

 !کنممي خواهش آرش -

 .گرددبرمي قرمز و عصبي

 بايد االن من. دهنت تو نزدم مامان حضور احترام به سيا، رو دهنت ببند! خواهش؟ کني؟مي خواهش -

 !بفهمم؟

 .رودمي خاموشي به رو صدايش

 !االن؟ جسته؟ اعدام از چيزهمهبي قاچاقچي اون که االن -

 خواهدنمي هم شرايط اين در حتي. گيردنمي را اشاسپري پي مامان خاطربه اما گرفته؛ نفسش دانممي

 .بنشيند تا گيرممي را دستش و روممي سمتش به. شود نگران مامان

 مياريد؟ آب ليوان يه مامان! داداش کردم غلط -

 .رودمي و گويدمي لبي زير يباشه مامان

 چهارتا ريختي،مي هم به گفتمي چيزي يه دادگاه اومديمي. اومدبرنمي دستت از کاري چون نگفتم -

 .شدمي اضافه تسابقه به ديگه مورد

 !بشنوم رو صدات خوامنمي سياوش، نگو هيچي -

 .نکن خودت با رو کار اين ولي ميشم؛ خفه من باشه -

 .زندمي زانو آرش صندلي کنار و زندمي کنار مرا گرددبرمي آب ليوان يک با مامان
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 .مامان بخور بگير -

 .گيردمي مامان دست از را ليوان

 بذاره؟ جواببي رو ابوالهول اون هايجنايت ميشه مگه پسرم، نشسته حق جاي خدا -

 :گيرممي را مامان حرف يادامه

 هم دادگاه تو. نداره تو جز به خصوصي شاکي که هم شپرونده دارن، آدم بگي که دستگاهي و دم هر تو -

 .بود زده ريحانه به راجع که هاييحرف تمام زير زد

 برايم روز مثل العملشعکس چون روم؛نمي دنبالش. رودمي در سمت به حرفي هيچبي و شودمي بلند

 .دهدمي تذکر مامان. است روشن

 .خوريمي سرما بپوش، چيزي يه حداقل -

*** 

 آرش

 که حياط يزدهيخ چوبي تخت روي. روممي بيرون امپاييزه تيشرت همان با مامان حرف به توجهبي

 فوذن استخوانم مغز تا سرما. نشينممي ننشينيم، رويش تا کرده جمع را فرشش پاييز اول از روشنمامان

 ترينمهيب دانممي بعيد که داغم درون از قدرآن من اما وزد؛مي شمال سمت از تيزي سوز کند،مي

 يمرحله به کنم،مي پوچي احساس. کنند خاموش را وجودم حرارت بتواند هم شمالي هايطوفان

 به باشد، هايتهدف و کارها يهمه انتهاي که برسي جايي به کهاين. است ترسناک رسيدن تفاوتيبي

 نهات بعد و ديدم را تعليقم حکم اتفاقي طوربه که امروز مثل. است ترسناک خيلي رسيدن «چه که خب»

 از ايتکه فهميدم که پيش يدقيقه چند مثل بود؛ کذايي يچه که خب همين رسيد ذهنم به که چيزي

 يک و ابد گذراندن فکر به راحت خيال با و گريخته مرگ از پليدي و جنايت از حجم اين با شهياد وجود

 هک کند قانعم مثالً و بياورد برايم را توبيخم ينامه تا اندکرده خبر را عموهادي که حاال مثل است؛ روزش

 ريافس دانشکده در قبولي براي هايمتالش يهمه مثل. است دارمدت تعليق يک فقط اين و باشم منطقي

 حتي! واى واي. باشم قهرمان پدرم مثل خواهممي من واى که باشم کشورم امنيت مراقب بايد من واي که

 نارک شمعداني گلدان به. باشم همسرم امنيت مراقب نتوانستم حتي باشم، امخانواده قهرمان نتوانستم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر قلمو | دقيقه سي و بامداد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 102 

 و خيالبي که روزهايي برد؛مي گذشته خوب روزهاي به مرا هايشبرگ هايتکان. شوممي خيره حوض

 اما دارم؛ ياد به خوب امشده پذيرفته افسري دانشگاه در فهميدم که را روزي. گذشتمي خوشحال

 ينمبمي را خودم شمعداني کنار. است نيفتاده اتفاق هرگز انگار که رسدمي نظربه غيرواقعي و دور قدرآن

 .را سرزنده آرش و محجوب يريحانه را؛ ريحانه و

 آرش؟ -»

 هوم؟ -

 ميري؟ شي قبول شهرستان اگه -

 .داره بستگي -

 انيشمعد برگ روي را ظريفش دست و گيردمي بازي به را اشآبي روسري هايگوشه تابستاني گرم نسيم

 .گيرممي را نگاهم. کشدمي

 داره؟ بستگي چي به -

 .کشممي امزده که جديدي يقلمه روي آرام را بيلچه

 .باشه شهرستان کدوم که اين به -

 کنه؟مي فرقي چه خب -

 يه. نميرم باشه جنوب اگه مثالً دورن؛ خيلي هاشونبعضي. محدودن و کم خيلي نظامي هايدانشگاه -

 .اين پاي بريز آب مشت

 .ريزدمي گلدان پاي آب کمي

 خوبه؟ -

 .خوبه آره -

 .شيممي تنها خيلي ياسي و من... بريد سيا و تو اگه -

 .لرزدمي دلم

 .شيم قبول تهران کن دعا پس -

 بسازه؟ روزنامه رفته نيومد؟ چرا سيا! کنممي دعا دارم ساله يه من -
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 .خندممي

 روزنامه؟ دنبال فرستاديم ما بود آدم اين آخه گرمه، کجا سرش ببين -

 .اندازدمي اشمشکي و کماني ابروهاي به ايگره

 .دارم اضطراب تو از بيشتر من! آرش خونسردي چقدر -

 طرز به اخيراً. گيرممي فاصله ريحانه از کمي من که آيدمي حياط به چاي سيني يک با روشنمامان

 .دارد نظر زير مرا عجيبي

 زدين؟ جديد يقلمه -

 .زندمي لبخند ريحانه

 .کردم نگاه فقط من زد، آرش -

 .پاشدمي صورتش به مهرباني لبخند مامان

 .طورهمين هم ياسمن کني، رشتهانتخاب بايد امسال هم تو -

 .گذارممي حوض يلبه را آماده و حاضر گلدانِ

 ريحانه؟ چي تو. بشه وکيل خوادمي انساني؛ علوم معلومه، تکليفش که ياسي -

 .اندازدمي پايين را سرش

 .کنم مشورت باباحاجي با بايد... من... خب -

 .«شودمي مندرضايت مامان لبخند

 يک با عموهادي و شودمي باز تلقي صداي با در. کشدمي بيرونم شمعداني خوش خيال از رد زنگ صداي

 مفهممي جوارحم و اعضا شدگيخشک با و شوممي بلند احترامش به. شودمي وارد شکالت زيباي يبسته

 که دارم آزاد وقت قدرآن حاال از ندارد، اهميت ديگر که هرچند کشد؛مي را انتظارم عيارتمام مريضي يک

 .کنم استرحت روز يک و ابد نادر، پايپابه توانممي

 .اومدين خوش عموجان، سالم -

 چطوري؟ شازده، السالمعليکم و -

 .دهممي دست او با و گيرممي را اشدرازشده دست
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 .ممنون -

 .آيدمي بيرون محبوبش گليگل چادر با مامان

 .اومدي خوش آقاهادي، سالم -

 مأموريت براي را چينيمقدمه بيچاره عموهادي نداد مهلت و زد حرف دري هر از روشنمامان شام سر

 عدب باالخره اما کند؛ باز را صحبت سر هم آن از بعد که برساند جايي به است شده واگذار او به که خطيري

 و کندمي اشاره سيا. رسدمي نظر به دسترس در طاليي فرصت و خورَدمي زنگ مامان تلفن شام از

 .صاف را صدايش عموهادي

 آرش؟ -

 .دهممي جواب گيرممي پوست را امنارنگي که طورهمان

 بله؟ -

 ...البته بگم بهت رو موضوعي يه خواستممي... راستش -

 :دهدمي ادامه و کندمي سياوش به نگاهي

 ترسختگيرانه ما قبال در هميشه قانون هستيم؛ نظامي ما خب... واقع در... موقتيه کامالً موضوع اين -

 .کنهمي عمل

 .کنممي راحت را خيالش و شوممي چشمانش آبي اقيانوس يخيره

 فتمگ بهش بعدش البته دادش، من تحويل سياوش جاي به امروز فيروزي تعليقمه، حکم منظورتون اگه -

 .نيستم سياوش من که

 :گويدمي محکم عموهادي و کندمي ناله سيا

 .ستهفته دو فقط آرش، موقتيه اين -

 .ميشه العمرمادام بعدش خب، آره -

 .خوردمي حرص سيا

 .بگم بهت چطوري کردممي فکر شهمه کشيدم؟ چي حاال تا صبح از دونيمي نگفتي؟ هيچي چرا -
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 خيالبي خواستممي خودم ماجرا، از خوشحالم خيلي من. نگرانيد بيخود تونهمه بودي، نگران بيخود -

 هب برسه کالنتري هايبچه يهمه جلوي تعليقم حکم بايد خدمت چندسال بعد نذاشتيد،حاال شماها شم

 چي؛همه و عمليات به زد گند چون نداشت؛ لياقت سرگردمون جناب چون شد؟ جورياين چرا دستم،

 .داد باد به رو خودش آبروي چون

 .شودمي عصباني رفتهرفته عموهادي

 لياقت نداري، لياقت آره. باش خودت فکر به فقط بزن، داد ترتبزرگ سر. کن فرياد و داد بگو،... آره -

 چون چرا؟. ميدم پس جواب کوچيک و بزرگ به دارم چندماهه که کردم اشتباه کردم؛ اشتباه من! نداري

 !نزنن آقا به نامربوطي حرف موقع يه

 .اندازممي پايين را سرم

 ازت رو پرونده زديم در اون و در اين همه اين نگه، بهت ترنازک گل از کسي کرديم تالش همه اين -

 .بودي شده دادگاهي حاال تا بره پيش روال رو چيزهمه بودم گذاشته اگه دونيمي خوب خودت. نگيرن

 .کندمي دعوت آرامش به را عمو سياوش

 .باشيد آروم عموجان -

 .کنممي صاف را صدايم. اندازدمي درهمم صورت به را گيرشدل نگاه و آيدمي بيرون اتاق از روشنمامان

 .خواممي معذرت ببخشيد، -

 .کندمي رفتن عزم دلخور عموهادي

 .رو من هايحرف کشش تو نه دارم رو حرفات کشش من نه ديگه االن -

 :گويدمي مامان

 .گذاشتم چاي آقاهادي، نرو -

 .دادم زحمت کافي اندازه به جان،روشنک ممنون -

 در را مامان يرويه هم عصباني سياوشِ برد،مي پناه اتاقش به دلخور روشنمامان رود،مي که عموهادي

 .حوضش و ماندمي معلق آرشِ تنها و گيردمي پيش

*** 
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 سياوش

 زندمي شور دلم. ندارد برايم آرامشي نمنم باران صداي هميشه برعکس. شوممي پهلو به پهلو ساعتينيم

 همين هم بابا مرگ از قبل پيش چندسال. گذردنمي زيادي مدت داشتم را حال اين که باري آخرين از و

 يک با و بوسمشمي دارم،ميبر پنجره يطاقچه از را آرش محبوب قرآن و شوممي بلند. داشتم را حس

 «يُسرا اَلعُسرِ مَعَ انَّ. »کندمي آرام را قلبم خوردمي چشمم به که ايآيه اولين و کنممي بازش عميق نفس

 من. است مطلق حق است، حق تو حرف. غم همه اين از بعد سختي، همه اين از بعد برسان را آساني خدا

 به و بندممي را قرآن. شودمي بلند آرش تلفن صداي. اتمهرباني و رحم به جاللت، و عزت به دارم ايمان

 .کنممي قرار بر را تماس ياسمن نام ديدن با و روممي گوشي سمت

 بله؟ -

 :شودمي مخلوط اشدرپيپي فريادهاي با ياسمن هقهق صداي

 کردي؟ رو کار اين حقي چه به ديوونه؟ احمق کردي کار چي تو-

 .کشدمي جيغ

 !نداشتي حق -

 .دهممي فاصله گوشم از را گوشي کمي

 ...ياسي -

 .نگو هيچي هيچي، -

 .کنم تمرکز دهدنمي اجازه اشوقفهبي هقهق

 !زنممي همبه... زنممي همبه فهميدي؟ زنممي همبه رو چيهمه -

 ار آرش. امکرده گم را موقيت و شده قفل ذهنم بفهمم، را دليلش کنممي تالش من و کندمي گريه ياسمن

 .زنممي صدا

 .آخه شده چي بفهمم باش آروم دقيقه يه نيستم آرش من ياسي آرش؟ آرش، -

 :کشدمي فرياد

 .بهش بده رو گوشي رواني، اون به بده رو گوشي -
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 .شودمى تربلند لحظه هر هايشجيغ

 .ميگم بهش بده -

 .باشه باشه، -

 .آيدمي سالنهسالنه آرش

 چته؟ چيه؟ -

 .کنممي پرت سمتش به را گوشي

 .دونمنمي -

 .گيردمي را گوشي وقتي است سريع و ايحرفه العملشعکس

 الو؟ -

 .دهدمي فاصله گوشش از را گوشي آرش. رسدمي گوش به نامفهومش فرياد و داد صداي

 هستي؟ شاکي انقدر چرا! شده؟ چي -

 .ياسمن جواب از احتماالً شود؛مي هم در اشقيافه

 .خب خيلي باشه باشه،... باشه. دختر نکن داد و جيغ قدراين -

 :زندمي لب برگشته جنگ از مجروح سرباز يک مثل و کندمي قطع را گوشي

 .بريم بيفت راه -

 !بريم؟ کجا شبه، دوازده ساعت! االن؟ -

 .ميام خودم نيايد اگه گفت -

*** 

 را ماشين سکوت آرش. ايمنشسته ياسمن منتظر باباحاجي بزرگِ يخانه در جلوي بعد ساعتنيم

 :شکندمي

 .بزنه هم به رو احسان با ازدواجش که کرده رو تالشش آخرين گفته، بهش پيرمرد اون ندارم شک -

 .نباش بدبين قدراين -

 .کندمي نگاهم انداخته باال را چپش ابروي که حالي در و چرخاندمي را سرش
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 فهميده؟ کجا از نگفته باباش اگه بپرسم ميشه وقتاون! بدبين؟ -

 آرش و من که کوبدمي هم به را عقب در شدتي چنان با ياسمن بعد دقيقه چند. دهمنمي را جوابش

 و انداخته سرش روي گلي چادر يک. شويممي مواجه وحشتناکش يقيافه با و گرديمبرمي زمانهم

 مانع دستش ياشاره با که بگويم چيزي خواهممي. است قرمز و کرده پف زياد يگريه از چشمانش

 .شودمي

 !هيچي نگو، هيچي -

 .کندمي آرش که کاري همان دقيقاً کنم؛مي نگاهش منتظر و بندممي را دهانم

 .وقت اول صبح داديد؟ گوش احسان، مادر به بزنه زنگ وقت اول فردا گيدمي روشنک به امشب همين -

 :گويممي من و شودمي هم در آرش هاياخم

 بشه؟ چي که -

 .کندمي بلند را صدايش

 !تمام و کنهمي عذرخواهي شديم، پشيمون ما ميگه و زنهمي زنگ روشنک. نگو هيچي گفتم -

 :دهدمي ادامه ايخصمانه حالت با و زندمي زل آرش هايچشم به مستقيم

 فهميدي؟ گيري،مي پس رو قولت و باباحاجي پيش ميري هم عاليجناب -

 از ثور لحظه همين انگار که کوبدمي هم به جوري به را در و شودمي پياده ماشين از حرفي هيچبي آرش

 ياسمن بغض آرش، رفتنبيرون محض به. کوبيده ماشين به را معروفش چکش و آمده فرود المپ کوه

 .شکندمي

 امتحان رو من جورياين چرا خدا اي. شناسمنمي رو خودم پدر... انگار فهميدم،مي بايد... احمق منِ -

 کني؟مي

 و داده تکيه ماشين کاپوت به خميده هايشانه با که دوزممي آرشي به و گيرممي ياسمن از را نگاهم

 .کرده اشسينه قالب را دستانش

 .آوردن رو تعليقش حکم... امروز -

 .گيردمي شدت هشهق
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 رو تو... سيا واي. شدم غافل ازش و بودم خودم فکر به شهمه من وقتاون هواست رو زندگيش تمام -

 .بگيره پس رو قولش کن مجبورش خدا

 .کنهنمي رو کار اين که دونيممي خوب مونهمه -

 کنم؟ زندگي چطوري کنم؟ کار چي من پس -

 .زنممي حرف باهاش خودم من خونه برو تو ياسي، باش آروم -

 !نداره امکان نه، -

. شودمي لرزم باعث پاييز سرد سوز که شوممي روان دنبالش به هم من و شودمي پياده ماشين از بالفاصله

 .ايستدمي آرش رويروبه و زندمي دور را ماشين ياسمن

 آرش؟ کنيمي رو کار اين چرا -

 به وقفهبي را جانشبي هايمشت و شودمي نزديک آرش به قدم يک. کندمي ترشعصباني آرش سکوت

 .کوبدمي او تن

 کني؟مي رو... کارها اين... چرا -

 :کشدمي جيغ

 !نداشتى حق... بدي قول نداشتي حق بشي، نااميد نداشتي حق شدي؟ نااميد چرا! چرا؟ -

 و پناهبي که ايزدهجنگ يآواره مثل برد؛مي پناه آرش آغوش به و شودمي رنگکم رفتهرفته صدايش

 .گرددمي امن سرپناه يک دنبال به خسته

 ...نداشتي حق بچه، نداشتي حق -

 .شودمي خيره چشمانش به و کندمي جدا خودش از را او آيد،مي حرف به آرش باالخره

 .فرستنمي پس روزهيه رو دماغو عروس قزي،خاله نکن گريه -

 .کشدمي باال را اشبيني ياسمن

 .کنم ازدواج کسهيچ با خوامنمي کنم، ازدواج احسان با خوامنمي. نيست کار در عروسي -

 .گذاردمي ياسمن بازوهاي روي را دستانش آرش

 .کن ازدواج احسان با کني، من براي کاري خوايمي... اگه -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر قلمو | دقيقه سي و بامداد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 110 

*** 

 آرش

 او هب که قولي از جدا باباحاجي، يخانه در حضور. شود باز نفسم راه تا کنممي باز را پيراهنم باالي يدکمه

 برايم را کشيدننفس ديگر، طرف از مجلس داماد و عروس محزون و غمگين يقيافه و طرف يک از امداده

 کي دقيقا که ايخاله گذاشته؛ احسان دست کف را ماجرا سيرتاپياز خانمخاله که ندارم شک. کرده سخت

 يخال و خشک يباشه يک فقط و فقط دلخوري و روييترش با آن از بعد و نزد حرف من با کلمه يک هفته

 . کاسه همان و آش همان دوباره و کرد امحواله

. دانممي خوب را دردش کند؛مي بسته و باز را اشخسته چشمان. کندمي تالقي سياوش نگاه با نگاهم

 از نه. زندمي شور دلم. را هايشغصه و هانگراني را، عقلش و دل وجدالجنگ بينم،مي را اشخوددرگيري

 مسافرشان سر پشت که سپارندمي آبي يکاسه به را آن و گيرندمي هامادربزرگ که هادلشوره آن

 يک در که باري آخرين. کند رنگشکم ايذره تواندنمي هم آب ليترليتر که هادلشوره آن از ريزند؛مي

 که موقتي عقد و خواستگاري و برونبله بود؛ ريحانه و خودم مجلس داشتم، حضور برونبله مجلس

 .بود ساعت دو تمامش

 جدي و کرده اخم که است باباحاجي. شوممي سفيدم هايجوراب ميخ و دهممي قورت را دهانم آب»

 :گويدمي

 .دارم حرف بچه اين با کلمه چند من کنيد تر گلويي يه شماها تا -

 دنبالش به من و شودمي بلند رضايتمند باباحاجي. شوممي بلند بابا ياشاره با. ندارد مخالفت جرئت کسي

 .بنشينم کنارش کندمي اشاره و نشيندمي تختش روي. رويممي اتاقش به. شوممي روان

 خب کردم مخالفت اگه خوام،مي رو خوشبختيتون فقط من. دخترم ريحانه پسرمي تو جان،آرش ببين -

 ...شغلت خاطربه

 .کنممي نگاهش

 ام پيش وقتي از چون بوده؛ ميگم. بوده يتيم ريحانه خب... بده بهت باعزت عمر هزارسال شاءاهللان خدا -

 اينه؟ از غير داشته؛ جا مونهمه چشم رو بوده
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 .باباحاجي نه -

 ميدي؟ قول بده، جواب صادقانه پرسممي ازت سؤال يه -

 .دهممي تکان را سرم

 .ميدم قول -

 .امنگفته دروغ او به هرگز داندمي چون کند؛مي قبول

 کني؟مي قبول ميشه خوشبخت تو با بودن از بيشتر ديگه يکي با... ريحانه بگن بهت اگه اگه، -

 .کندمي دلم با که است ايبازي چه اين کنم،مي نگاهش صامت و ساکت

 .پسر دادي قول باشه يادت -

 دانستممي. است سخت و خطرناک کندمي فکر باباحاجي که چيزي از بيش سؤال اين به دادنجواب

 .کند امخانه راهي را ريحانه شودنمي حاضر راحتي اين به باباحاجي

 !منتظرم -

 .خودم شدنتباه قيمت به حتي کنم؛مي کاري هر ريحانه خوشبختي براي. کشممي عميق نفس يک

 هميشه من خب ولي خوبه؛ ذاتت تو دونممي اما کنه؛نمي تکرار دوبار رو اشتباه يه عاقل آدم که اين با -

 !بود خواهم خوني هايکشش نگران

 .کنممي نگاهش

 !چيه؟ خون کشش از منظورتون! اشتباه؟ کدوم -

 . دزددمي را نگاهش

 .بده جواب فقط... فقط هيچي -

 .دهممي را جوابش اما ام؛هشد گيج

 !کنممي قبول -

 .شودمي مهربان شود،مي جوان شود،مي باز صورتش

 .باش مراقب بيشتر خوايمي رو ريحانه قدراين که حاال پس! پسر آفرين -

 .بوسممي را دستانش قدرشناسانه و شوممي آرام. شودمي راحت خيالم
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 .چشم -

 و گرديمبرمي جمع به. را مهربانش حمايتگر دست کشد؛مي سرم روي را حمايتگرش دست و خنددمي

 :گويدمي مامان بار اين

 .گيريممي چشممون تخم رو بفرماييد شما چي هر مهريه مورد در باباجان خب -

 .کند مي باز لب سياوش

 !عروسه باباي دختر دوماد مادر اي،خواستگاري عجب -

 ياسمن يکله روي مستقيم و دهدمي جاخالي که کندمي سيا حواله وقفند يک حاجي بابا. خندندمي همه

 .گيردمي را حرف يادامه بابا و شودمي قهقهه هاخنده آيد،مي فرود

 .بخونيم براشون صيغه يه جاهمين بدين اجازه اگه خودمه، دختر ريحانه آقاحاج -

 .اندازدمي من به نگاهي

 .خطرناکه خرده يه اوضاع چون -

 :گويدمي راميندايي. شوممي آب خجالت از من و خندندمي همه

 .بخونن رو صيغه باباحاجي بشين خانمت کنار پاشو! مبارکه -

 مثل. نشينممي کنارش و شوممي بلند خجالت با. شودمي آب دلم در قند کارخانه يک «خانمت» لفظ از

 :زنممي لب آرام. است ساکت و زيرسربه هميشه

 .«شدي خودم مال آخرش ديدي؟ -

 .کندمي راحت کنندمي خون را دلم که افکاري شر از مرا و گشايدمي لب احسان پدر باالخره

 .کنيم شروع بفرماييد، اجازه اگر آقاحاج -

 .کندمي صاف را صدايش باباحاجي

 .بفرماييد -

 رو شما شرايط منت يديده به کرديد، قبول غالمي به رو پسرمون و فرموديد نوازيبنده که حاال... واهلل -

 .پذيريممي

 :گويدمي مامان
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 حرفيه؟ چه اين داريد اختيار -

 .زندمي لبخند خانمنعيمه

 .شوماست منتظر مجلس آ بفرماييند، آقا حج! تَرِستخوش دوست سخن بگذريم هرچه از -

 !بس و شودمي باباحاجي حريف زبان شيرين زن اين فقط نرود، لو لبخندم تا گزممي را لبم

 ...منتها گفتيم، رو هاگفتني ما واهلل -

 .اندازدمي چشمانم به ايخصمانه نگاه

 .کننمي رو خودشون کار صورت هر در امروز هايجوون -

 هامهمان. گيرندمي فاکتور ياسمن خواست به را محرميت يصيغه و گذارندمي آينده يهفته را عقد تاريخ

 ماا شو؛مي مؤسسه راهي مامان. برويد هم شما که گويدمي سياوش به مستقيمغير باباحاجي روند، مي که

 .شوممي کرده قايم را خودش هامهمان رفتن محض به که ياسمني اتاق راهي من

 .زنيمي حرف باهاش بعداًً آرش، بريم بيا -

 .نداره امکان -

 .بودي اينجا قاچاقي هم االنش همين تا شناسي؟نمي رو باباحاجي. پسر نکن لج -

 ارب اولين براي و روممي ياسمن اتاق سمت به کند، خرد را گردنم دارد دوست که سياوشي به توجه بدون

 .کندمي نگاهم گردشده چشمان با و نشسته زمين روي. کنممي گيرشغافل و شوممي وارد درزدن بدون

 !چته؟ -

 :گويممي عصبانيت و بندممي سرم پشت را در

 ياسمن؟ چته هان؟! چته؟ تو -

 .لرزندمي هايشپلک

 !ندارم شوخي که دونيمي کنم،نمي نگاه هم سرم پشت و ميرم علي والي به کني گريه -

 .زندمي لب مظلوم و دهدمي قورت را بغضش

 .ببخشيد باشه، -

 .نشينممي رويشروبه و روممي جلو
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 دختر؟ ايبچه مگه کاريه؟ چه اين -

 کار؟ کدوم -

 .انداختي راه که قهرکشي و قهر همين -

 :دهممي ادامه دهد،نمي جوابي وقتي

 همراهم کهاين جاي به دارم؟ خردياعصاب و استرس چقدر دارم؟ نگراني چقدر من دونينمي مگه -

 کني؟مي درست برام ديگه داستان يه باشي

 .دهدمي گوش زير به سر

 ندارم؟ آرزويي ديگه برسم احسان به اگه گفتيمي که نبودي هموني تو مگه -

 .بدي قول تو... که موقعي از قبل بشه، گم ريحانه که... که بود موقعي از قبل مال... اون -

 هم بگيره قول هم نداشت حق بگه، بهت نداشت حق اصال. بابات و خدا و خودم بين چيزيه يه من قول -

 .بزنه هم به رو تو زندگي کنه تالش

 !کنم شروع جورياين رو زندگيم خواستمنمي. دارم وجدانعذاب من آرش؟ فهمينمي چرا -

 .شوممي چشمانش يخيره

 جوري؟چه -

 !آرش -

 آشتي؟ حاال. نداره زندگيت و تو به ربطي هيچ مسئله اين جان،خاله باش نداشته وجدانعذاب -

 .کندمي بازي موهايش با و اندازدمي پايين را سرش

 آشتي؟ بشمار، غنيمت رو فرصتت پس نيستم؛ کشيمنت اهل زياد که دونيمي -

 .دوزدمي چشمانم به را تَرَش نگاه

 .آشتي -

*** 

 نگار

 .کنهمي استخدامت بودجه و برنامه سازمان تهوشمندانه هايريزيبرنامه اين با آخرش -
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 .کشدمي بيرون دستم از را تپلش دست

 .گرفتي مرخصي روز يه تو بينمت،مي کي من گهدي فرصته، بهترين اين. نگار بزن غر کمتر -

 خير بدم، انجام رو کارام و باشم خونه راحت خيال با روز يه گرفتم مرخصي مثالً جانخنگول خب -

 .دعوتيم عروسي شب سرمون

 .ساعتنيم تهش و سر داريم؟ کار چقدر مگه شب؟ تا کو حاال اوه -

 !مازيار بيچاره خدا واي -

 .کندمي مهمانم محکم نيشگون يک

 .بشر بزن حرف کمتر -

 زير. شويممي مواجه سکوت از موجي با ورود محض به و کنيممي رد را کتابخانه ايشيشه در باالخره

 :زنممي لب نرگس گوش

 اينجا؟ مياري دَووم چطوري! ساکته چقدر -

 وراجم؟ تو مثل من مگه -

 .ايستدمي صاف ناگهان

 .اومد صاحبش باش، ساکت! اوه اوه -

 .کندمي صاف را صدايش

 .طاهري خانم سالم-

 .گيرممي جواب و کنممي سالم نرگس بندپشت هم من

 .کنيمي چه ببينم. آوردي هم کمک خودت با ديگه شما، با امروز هايتحويلي ليست جاننرگس -

 آن دهزايي قلوهفت مانبيچاره گاو که فهمممي افتد،مي اشکولهوکج لبخند و آويزان يقيافه به که نگاهم

 موقعيتي در عاملش، از پرسيدن با را امذهني معضالت از يکي امقرارگذاشته خودم با که روزي در هم

 . کنم حل مرئوسي و رئيس از خارج

 !توئه تقصير هم شهمه نگار، شديم بدبخت -

 .اينجا آوردي ورداشتي رو من عاليجناب چه؟ من به -
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 اگه هم اون که داريم رو هادوربين مشکل فقط نباشه طاهري خانم وقتي شد، بهتر هم نظر يه از البته -

 .حله بندازي گيرش دستشويي تو بتوني

 :گويممي حرصي

 شتشوي جرم به کنم،مي بازداشتت خودم وگرنه دختر؛ اين به باشي نداده گير الکي کن دعا برو فقط -

 .مملکت سروان انداختنِ عروسي از و ذهن

 .شودمي نگاهم يخيره اششدهباريک چشمان با و نشيندمي ميزش پشت

 شدي؟ مندعالقه عروسي به قدراين تو حاال تا کي از -

 :دهدمي ادامه و کشدمي اشچانه روي را دستش

 .بودي گريزون مراسمات جوراين از هميشه مياد يادم که اونجايي تا -

 .شودمي گريزان نگاهم

 .کنهمي فرق آدم دوست عروسي کنه،مي فرق اين خب... خب ولي ندارم؛ ايعالقه هم هنوز -

 .آوردمي در را ادايم

 .خودت جون آره... کنهمي فرق دوست عروسي -

 .کنممي اخم

 .بده نشونم رو دخترِ گفتن، پرت و چرت جاي به -

 .کوبدمي اشپيشاني به دست کف با

 .رفت يادم رو دخترِ بينممي ازت جديد کارهاي قدراين! آخ -

 !نرگس -

 .کجاست ببينم برم دقيقه يه بشين. ببخشيد باشه -

 هم خودم گويد؛مي راست نرگس بگيرم، را حق طرف بخواهم اگر. نشينممي اشصندلي روي من و رودمي

 از بخشي. متعجبم شناسممي را او است چندماه فقط که دختري عروسي به رفتن براي شوق همه اين از

 اگر که است آدمي نگار. ساکت را او و کندمي اعتراض ديگر بخشي و زندمي فرياد را دليلش درون نگار

 اما ود؛شمي گذاشته کنار بالفاصله کند، معاشرت او با ندارد دوست کند احساس يا نگيرد تحويلش کسي
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 دليل خواستنمي دلم حد اين تا وقتهيچ. است برعکس کامالً قضيه خاص مورد يک اين در چرا دانمنمي

 روحم از را قرار و دهدمي جوالن مغزم در نشدنيحل بزرگِ راز يک مثل. کنم کشف را کسي کردندوري

 .رسيده اشخواسته به که گويدمي وپهنشپت لبخند و شودمي پديدار دور از نرگس. است گرفته

 .صتهفر بهترين موقع اون بگيره، وضو دستشويي تو ميره اذان نزديک. ايستاده آبخوري دم نگار، پاشو -

 .بينمشمي اذان دم همون نداره، رفتن ديگه خب -

 .خوردمي حرص

 بشي؟ آشنا باهاش خوايمي کجا از نشناسيش وقتي خب! نگار واى -

 .دهدمي ادامه دلخور

 .نگرفتي جدي رو قضيه هم هنوز تو -

 .بوسممي را لپش و شوممي بلند

 .نبودم اينجا االن بودم نگرفته جدي اگه تپلي، نخور حرص -

 .گرددبرمي مهربانش صورت به لبخند

 فرمانده؟ فرصت -

 .شودمي صدا با اشخنده

 .سروان جناب رخصت -

 و ايستاده ايکشيده و الغر دختر آبخوري نزديک. شوممي روان گويدمي نرگس که سمتي به آهسته

 صتش يدهه گشاد و گل مانتوهاي ياد که پوشيده بلند خاکستري کهنه مانتوي يک. است من به پشتش

 ناگهاني که امبرنداشته کامل قدم يک هنوز اما شوم؛مي نزديکش کمي. کندمي زنده آدم براي را

 نشبرگشت محض به. نيست نرمال آدم يک العملعکس اين گويد؛مي راست بيچاره نرگس پس. گرددبرمي

 کمي روحشبي و مشکي درشت چشمان. کندمي نگاهم خيره لحظه چند. شويممي چشم در چشم

 آدم و زده بيرون الغري شدت از هايشگونه. دارد پريدهرنگ و استخواني شدتبه صورتي. است ترسناک

 خالفکار شايد ام؟ديده کجا را او. اندازدمي مد هايهفته حالبي يآنورکسياگرفته اروپايي هايمدل ياد را
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 از کندمي سعي. است بوده جنايي يدايره با سروکارش روزي که ايآواره و فراري دختران از يکي يا بوده

 :گويدمي بزند، کنارم راهش سر

 .ببخشيد -

 من و رودمي آبدارخانه سمت به. است نامطمئن و سست هايشقدم. شود رد تا شوممي جاجابه کمي

 .پردمي جا از رسم،مي که نرگس ميز به. افتممي راه به او جهت خالف

 شد؟ چي -

 .دهدمي تکان چشمانم جلوي را دستش کنم،مي نگاهش

 شد؟ چي ميگم نگار؟ کجايي -

 .بود آشنا برام -

 .گزدمي لب

 خالفکاره؟ يعني -

 !ديدمش جا يه مطمئنم. دونمنمي -

 .کنيمي اشتباه شايد خب -

 .مونهمي ذهنم توي هاچهره که دونيمي خوب خودت -

 .کشدمي آه

 .باشه خالفکار نداشتم دوست شد، حيف -

 .کنم صحبت باهاش بايد نباشه، هم شايد -

 .اذان تا کنيم درست رو تحويل ليست بشين بيا پس -

 ايگوشه مدت تمام اما هستيم؛ سپرده نرگس به طاهري خانم که کاري مشغول شودمي ساعتي دو-يکي

 هم مرا پريدهرنگ موجود اين عجيب کاريزماي است، نرگس با حق. است دختر اين مشغول ذهنم از

 .کشدمي کار از دست نرگس و شودمي بلند اذان صداي. کرده درگير

 !باش زود پاشو، نگار اذانه -

 .نکن هولم باشه -
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 ظرمن مقابل بانوان بهداشتيسرويس تابلوي. کندمي امبدرقه موفقيت آرزوي با نرگس و شوممي بلند

 پا اين کمي. نيست داخل کسي رسدمي نظربه. شوممي وارد و دهممي هول را سنگين در. شودمي پديدار

. شوممي خيره خودم به بزرگ يآينه در و گذارممي اول سينکِ سمت دو را دستانم کنم،مي پا آن و

 حال در که هاييزمان. کرده کودکانه کمي را امقيافه و زده بيرون اممشکي شال زير از انبوهم موهاي

 االب را قلبم ضربان در صداي! زدممي تيپ تررسمي کمي کاش اي. نيست خبري هم چادر از نيستم خدمت

 دور با اما برسم؛ نظر به عادي کنممي سعي و کنممي باز را آب شير. دانمنمي هم خودم را چرايش و دبرمي

 .زندمي کجي لبخند طاهري خانم. شودمي گرفته حالم مذکور شخص

 اينجايي؟ هم تو اِ -

 .باشد طبيعي لبخندم کنممي سعي

 .بله -

 کيف از را امصورتي رژ. شودمي وارد موردنظر فرد باالخره و کندمي باز را کناري سينکِ شير طاهري خانم

 هادستشويي از يکي وارد دختر. رسدنمي مغزم به کردنمعطل براي ديگري راه چون کشم؛مي بيرون کجم

 باالخره. ندارد خبر شغلم از که کنممي شکر را خدا من و دارد نظرم زير نامحسوس طاهري خانم. شودمي

 .شودمي خسته دستانش شستن از

 .بگيره ناهار هم شما براي گفتم نرگس به -

 .برود دختر، آمدنِبيرون از قبل کنممي خداخدا

 .نکنه درد دستتون -

 .شوممي نزديکش و شمارممي غنيمت را فرصت. آيدمي بيرون دختر زمانهم و رودمي دودلي کمي با

 کني؟مي کار اينجا -

 :گويممي و دهممي کش را هايملب. دهدمي تکان را سرش فقط و کندمي نگاهم تعجب با کمي

 شناسيش؟مي نرگسم، دوست... من -

. کرده نمايان بيشتر را اشالغري و چسبيده سرش به کوتاهش موهاي دارد،برمي را ريختشبي روسري

 :گويدمي و دهدمي باال را هايشآستين
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 .نه -

 نه؟ -

 .دهدمي تکان راست و چپ به را سرش

 کني؟نمي کار اينجا مگه -

 :زندمي لب جورابش پوشيدن حال در و کندمي تمام را وضويش

 .چرا -

 نگاهم. افتدمي اشبرآمده شکم به چشمم ايستدمي که رويمبهرو. کرده امکالفه کوتاهش هايجواب

 :گويدمي اخم با بار اين و کندمي معذبش

 !نشيد مزاحم لطفاً. خودمه کار به سرم... من -

*** 

 .کشممي موهايم روي را شدهداغ اتوي

 !آى -

 .آيدمي در مامان صداي

 نگار؟ کنيمي کار چي -

 .کشممي اتو رو موهام هيچي، -

 نيست؟ دعوت هم اون مگه کمکت، بياد نرگس گفتيمي خب -

 :گويممي بلند

 .داشت کار -

 .کنممي پچپچ لب زير و

 !نمياد اينجا هم بميره بچه اون -

 .شودمي ظاهر اتاقم در درگاه در مامان

 گفتي؟ چيزي -

 .پاشممي صورتش به را مايممرگ مکش لبخند
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 .عزيزم نه -

 عروسي؟ هست کجا حاال -

 .دارن باغ انگار باباش؛ يخونه ستساده عقد جشن يه گفت نيست، که طورياون عروسيِ -

 گيرن؟مي مراسم هم باغ تو هاچاقچولي چادر اين مگه -

 .گيردمي را حالم حرفش چرا دانمنمي

 .کنيمي فکر تو که نيست مدلي اون خوبيه، دختر ياسمن مامان -

 .کندمي نازک چشمي پشت

 .نشي در به راه از باش مواظب ولي بديه؛ دختر نگفتم منم -

 انشعزيزکرده يخاله و باهر آقايان با آشنايي از قبل تا. گذاردمي تنها آشفته ذهني با مرا و رودمي مامان

 داشتم مختصري آشنايي که هايشانبعضي با. نداشت ايفاصله مامان نظر با مذهبي هايآدم از تصورم

 در هک کساني است؛ جهنم و بهشت کنندمي فکر که چيزي تنها به که خشک يعاطفهبي انسان سرييک

 يک است منتظر که دانندمي خدايي صاحب کمال و تمام را خود و کنندمي خواهندمي چه هر دين لواي

 به گاهي حاال اما کند؛ کباب سوزانش جهنم آتش در را گناهکار بالفاصله و کند پيدا کوچک خطاي

 و است درست چيزمهمه کردممي فکر اين از قبل تا که مني. کنممي شک خودم تفکرات و اعتقادات

 هک روزي. نيست سهل برايم گذشته مثل غلط و درست تفکيک ديگر و امشده گيج صددرصدي، منطقم

 چادري دختران يهمه خودم نظر از. کردم گريه خيلي کنم، سر چادر بايد بودنپليس براي فهميدم

 ايبيچاره دختران. کرده شانچادري خانواده صالح و زور که بودند ايافتادهعقب و مذهب خشکِ دختران

 انپسرش آقا طرف از ايعمه ايخاله... مادري بلکه تا بنشينند بختشان منتظر خانه کنج هاسال بايد که

 بزرگ خودشان مثل و بياورند بچه تا چهار-سه هم آن از بعد البد و شود باز بختشان و بپسندد را هاآن

 چيزهيچ و نيست طوراين فهميدم بعدها اما دارد؛ ادامه نهايتبي تا که عظيم يزنجيره يک و کنند

 که مهرباني و مذهبي دختر. زد هم به را جديدم تصورات هم باز ياسمن با آشنايي. نيست صديصددر

 و مرتب هميشه ظاهر آن از بعد و کندمي مجذوب را آدم مهربانش قلب و خوب اخالق ظاهرش، از قبل

 :گويدمي که است مامان دقيقه چند از بعد و شودمي بلند تلفن صداي. اشورساچي ادکلن بوي
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 نگار؟ نگار؟ -

 چيه؟ ديگه جان؟مامان بله -

 مياي؟ کي نميدي، جواب رو تلفنت چرا ميگه نرگس -

 .شونمخونه دم ديگه ساعتنيم بگو -

*** 

 .کرده شک بهت طاهري خانم کن باور -

 .کنممي جاجابه را دنده

 .ستکاسهنيم زير ايکاسه حتما باشه جورياين اگه -

 چطور؟ -

 چکار من ببينه کرد دست دست هي اومد، سرم پشت بالفاصله دستشويي تو رفتم که صبح آخه -

 .کنممي

 بشيم؟ خيالشبي خوايمي -

 .درآرم رو وتوشته بايد حتماًً هست، ماجرايي يه مطمئنم ديدمش که حاال! ديوونه نه -

 .کشدمي آه

 !ياسمن طفلک. بارهمي هم گيريدل بارون چه -

 طفلک؟ چرا! وا -

 .باشه باروني نبايد که عروسي روز -

 داره؟ ربطي چه -

 .نيست حاليت چيزها اين اصالً تو کن، ولش -

 .هست هم ترعشقوالنه بياد بارون که من نظربه -

 !آخه چيه عشق فهميمي چه تو -

 رد پايينش باال توضيحات به خرم و خوش و کردممي تأييد را حرفش راحت خيال با بود پيش چندماه اگر

 .نيستم مطمئن چيزهيچ از ديگر حاال... حاال ولي خنديدم؛مي عاشقي و عشق مورد
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 داري؟ چي ماهنگ آهنگ. نيومده تو به هاداستان اين. کنيمي هنگ نرو فکرش تو بابا، خيالبي -

 .نشيندنمي دلم به حرفش هميشه برعکس

 .بخون رو آدرس بردار کيفم از رو گوشيم کن، ولش رو آهنگ -

 .کندمي امکله يحواله را دستش

 .بگرديم هم آدرس دنبال بايد حاال اومديم، زود خيلي! نيستي؟ بلد رو آدرس! سرت تو خاک -

 .بدونم رو جزئياتش خواستممي بلدم؛ حدودي! ديوونه؟ چته -

 يهخان يک کنيم؛مي پيدا را آدرس باالخره نرگس با زدنسروکله و گشتن دقيقهبيست تقريبا از بعد

 .پاسداران هايخيابان از خياباني در بزرگ وياليي

 ارک چي بگيره غيرساده خواستمي اگه ست؛ساده مهموني يه گفت خوبه. نگار شلوغه چقدر! نچ نچ نچ -

 کرد؟مي

 .ماشينه تابيست سروتهش شلوغه؟ کجا نده، جو الکي -

 ام. هشتادنفرن باشن؛ هم چهارنفر ميانگين ست،خانواده تابيست برابرِ ماشين تابيست همون! جو؟ -

 ...گفتمي هي رو؟ نيما رومخ خواهرزن اون نيست يادت مگه. نفر صد شديم خودمون با نيمامون عروسي

 ميخ نگاهم. ايستاده در دم که است کسي به حواسم اما من و زندمي حرف ريزيک جورهمين نرگس

 درون وارشانه دستش ثانيه چند هر و زندمي حرف است رويشروبه که باکسي وتندتند که است قامتي

 و دبلن قامت. بينممي نظامي قالب از خارج قالبي در را او که است بار اولين اين. شودمي کشيده موهايش

 باران از آلودگل و کدر هايشيشه پشت از فاصله همين از لحظه همين در درست پوشش شلوار و کت

 ايهخان يکبکبه و دبدبه محو حواسبي که نرگسي کنار در و ماشينم هيدروليک فرمان پشت از پاييزي

 از را نگار زندگي اعتراف ترينزرگب زندمي حرف و زندمي حرف اشاحتمالي مهمانان و عروسي و اعياني

 معروف معصومي دکتر دختر تک دل! تمام و بازدمي جايک را دينش و دل کشد،مي بيرون وجودش اعماق

 دريغ او از رحمانهبي را نگاهش برق و باشد دور او از کندمي تالش است هاماه که شودمي مردي تسليم

 !«ميرممي بزنم زلفت به دست اگر من گيرد،مي مرا دور از تو چشمان برق» که اين از غافل است؛ کرده

 .نشيندمي بازويم روي نرگس دست
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 !توام با نگار؟ کجايي -

 .کنممي نگاهش حواسبي

 چي؟ -

 .کندمي اخم

 .ديگه تو بريم کن پارک زانتيا اين پشت ميگم چي؟ چي يعني -

 جاکي را امانرژي يهمه نگار به ثقيلم اعتراف کهاين از بعد دقيقه چند فقط راحتي؟ همين به کنم؟ پارک

 کرده؟ خالي

 .آيدمي در صدايش که کنممي جلو و عقب کردنپارک براي قدرآن

 ...کنمي پارک داري اولته بار مگه! کني؟مي همچين چرا بشر، بردي رو حيثيتمون و آبرو -

 .شودمي خيره ايستاده او که جايي به و کندمي تنگ را هايشچشم شود،مي ساکت ناگهان

 نکنه؟... ببينم کن صبر -

 .کندمي راحت را خيالم که گيرممي دلشوره اشاحتمالي سوال از

 اومديم؟ اشتباه نکنه -

 .دهممي بيرون صدا با را نفسم

 .شو پياده اومديم، درست خيرنه -

 اممذبوحانه تالش. فرستممي امارغواني شال زير را امشدهــختـ لـ اتو لطف به موهاي شدن،پياده از قبل

 :گويدمي وقتي است مشکوک نرگس. است فايدهبي درون نگار از چرايش کردنپنهان براي

 نگار؟ -

 .کنممي توجيه

 .فالن سروان ميگه، ميره باشه جمع اين تو... نکرده خدايي يکي. همکارم هااين با من... خب -

 همکارت کرديمي آدميزاد مثل رو گوسفنديت يکله بودي کاشته رو من ساعت دو که وقتياون آها، -

 نبودن؟

 .کردم صاف زنونه تو واسه جداست، هاشونمهموني هااين! داره؟ ربطي چه -
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 شودمي افزوده شدتش بر ثانيهبهثانيه که باراني زير ماندن به را رفتن اما نشده؛ قانع که گويدمي نگاهش

 که شخصي همان با و نيست ما به حواسش او. دنبالش به هم من و رودمي در سمت به. دهدمي ترجيح

 .است صحبت مشغول بود کنارش

 ...بودي اگه که نيستي قائل احترام خواهرت واسه هم خودت که اينه مشکل سعيدخان، خيرنه -

 .کندمي پاره را کالمش يرشته نرگس سالم صداي

 .سالم -

 :گويدمي ايمؤدبانه لبخند با اندازد،مي من به بعد و نرگس به کوتاهي نگاه

 .اومديد خوش خيلي سالم، -

 جا به را ادب رسم اما گيرد؛مي را حالم اشرسمي برخورد. اندازدمي پايين را سرش بالفاصله هميشه مثل

 .کنممي سالم نرگس از بعد و آورممي

 .سرگرد جناب سالم -

 .کندمي بلند را سرش صدايم شنيدن محض به

 !معصومي؟ خانم شماييد -

 .شوممي ناراحت نشناخته مرا اول لحظه در کهاين از

 .بله -

 است؟ بيزار من از حد اين تا يعني. هم در هايشاخم و شودمي محو زيبايش لبخند آني به

 .هستيد شما نشدم متوجه ببخشيد، -

 ام؟شده حساس من يا دارد کنايه لحنش

 .نشناختمتون کرديد، تغيير خيلي -

 :زندمي لب آرام نرگس

 .ديگه بريم -

 .کنممي حفظ را ظاهرم

 .اجازه با... بريم -
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 قدرچ عزيزم واي بگه داشتي انتظار نکنه چيه؟. زندمي نيشخند درون نگار. است شده گرفته بدجور حالم

 بزن، گول رو خودت! هه. شدم عوض آرايش با من داره، حق خب نشناختت اصال بيچاره شدي؟ خوشگل

 به پا کنممي فکر من و شويممي رد در از. دهدمي خاتمه را درونم نابرابر جنگ نرگس نيشگون! آرايش؟

 يسرهيک باغچه يخوردهباران خاک بوي که ايشدهفرشسنگ طويل يجاده. امگذاشته ديگري دنياي

 .کندمي مست را آدم رفته، پيش هاسنگ با همگام که طرفش دو

 .ببين رو خونه! نگار اوف، -

 چشم به جاده انتهاي در که بزرگي عمارت. است آن تماشاي غرق نرگس که افتدمي اينقطه به نگاهم

 هايخانه شبيه ايخانه. دور خيلي هايزمان دور هايزمان به بردمي گرداند،مي تاريخ در را آدم خوردمي

 انقلي و نشسته اشسوگولي کنار زيبايش و گرد ايهپله روي شاه ناصرالدين که انگار قجري؛ هايشازده

 همچين در اشخاله که گنجيدنمي هم اممخيله در! پدربزرگش زندگي خانه از اين خب. کندمي دود

 هب اصالًً انگار کنم؛ تصورش چنينياين ايخانه در توانمنمي چرا دانمنمي... خودش اما کند؛ زندگي ايخانه

 اشادهس روح انگار کهاين فقط نه؛ نباشد اليقش کهاين نه. کند زندگي اعياني قدراين خوردنمي قاموسش

 .باشد طوراين گذاردنمي

 .باشه داشته ايزندگي خونه همچين نمياد ياسمن به اصال خدايي -

 .آيدنمي هم خواهرش پسر به کنم،مي نگاهش

 نمياد؟ چرا -

 .بود کرده خفه رو خودش بود ياسمن جاي ايديگه دختر هر ديگه، نمياد خب -

 !چرا اشخواهرزاده با اما باشد؛ نکرده خفه ثروت با را خودش شايد... شايد

 .ميگي چي فهممنمي که من -

 .بود خوبي يتيکه وگرنه داره زن شما سرگرد جناب اين شد حيف -

 .است فکر بدون و ناگهاني جوابم! تيکه؟ گويدمي مرد اين به! تيکه؟

 زدنه؟حرف طرز چه اين -

 .کندمي نگاهم مبهوت
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 .کردم شوخي چته؟! بابا خب خيلي -

 .نگار زدي گند هم باز گيرم،مي گاز را لبم

 ...که اينه منظورم... خب -

 .ميشه چيزيت يه امروز تو! نگارجان خيالبي -

 :گويدمي ايپسربچه رسيم،مي که ورودي در به. رودمي عمارت سمت به و گويدمي را اين

 .در اون از هاخانم بفرماييد، -

 .شده هم در هايشاخم که نرگس به نگاهي و کنممي تشکر

 نرگسي؟ -

 .نگوها هيچي -

 .پريد دهنم از نداشتم، منظوري خدا به -

 .گرفتن رو من جاي معلومه قشنگ شم،نمي خر که نکن کشيمنت -

 .خودمي تپلي تو گيره،نمي رو تو جاي کسهيچ حرفيه؟ چه اين -

 طرفي يک را بلوندش موهاي که سالميان خانم يک رسيم،مي گفت پسر که دري به نرگس جواب از قبل

 استقبالمان به پوشانده را فرمش روي و زيبا هيکل شده، دوزيسنگ تمام مشکي لباس يک و کرده جمع

 .آيدمي

 .اومدين خوش خيلي سالم، -

 .کندمي سرازير ناآرامم قلب به را آرامش از موجي نشينشدل صداي و وارشياسمن هايچشم

 .ممنون سالم -

 :گويدمى و کندمي سالم لبخندزنان هم نرگس

 .جونيمياسمن هايدوست ما سالم، -

 .کندمي ادا خاصي طور را جونشياسمن کنممي احساس

 .خدا رو تو بفرماييد! عالي چه به به -
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 خودنمايي رويمان پيش اندچيده چوبي صندلي را دورتادورش که مجلل سالن يک شويم،مي که وارد

 نرگس. اندانداخته راه سروصدايي خودشان براي هم اندک مهمانان همان اما نيست؛ شلوغ خيلي. کندمي

 :کندمي پچپچ گوشم زير

 ست؟ساده عقد يه نگفتي مگه! پوشيدن لباسايي چه -

 .کوچيک مهمونيِ يه گفت خودش! دونممي چه -

 .کندمي اشاره سمتي به پوشمشکي زن

 .شيد حاضر راحت خيال با نيومده؛ هنوز ياسمن. کنيد عوض رو هاتونلباس تونيدمي اتاق اون -

 :زندمي لب کنانناله نرگس و شودمي دور لبخندزنان زن

 ...الهي بزني جيگر جز الهي ياسمن، نبيني خير الهي! شيم؟ حاضر -

 .کنممي قطع را حرفش

 .شده که کاريه دختر، ديگه بسه -

 !شده؟ که کاريه عروسي، اومدم اسپرت شلوار بلوز يه با من! شده؟ که کاريه -

 .پوشننمي هاييلباس همچين مذهبين، خيلي کردممي فکر. جوريهاين دونستمنمي هم من کن باور -

 بگيرن؟ رو تو و من از ست،زنونه مهموني خره؟ داره ربطي چه -

 .بود نرسيده فکرم به ميگي؛ راست -

 .دهدمي تکان هوا در را دستش

 .بهتره ايستادن اينجا از اتاق تو بريم بيا حاال! شدي؟ پليس چطوري تو! سرت تو خاک -

 سرپ يک به متعلق که انگار مشکي؛ و ايسورمه تم با اسپرت اتاقي. است ترديدني هم سالن از اتاق نماي

 :گويدمي باشد خوانده را ذهنم انگار که نرگس. باشد جوان

 .نداره جوون داداش ياسمن دونممي که اونجايي تا -

 رويروبه ما به پشت کردنآرايش مشغول دختر دو. گذارممي ايگوشه را کيفم و اندازممي باال شانه

 .زنندمي حرف و اندايستاده اتاق گوشه قدي يآينه

 .داشتيم روزهايي چه واقعاً، خيربه يادش -
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 .سياوش حتي نشد، قبلش مثل هيچي ديگه رفتي تو وقتي از آره -

 گوشم به اشتودماغي صداي که اولي دختر. گوش سراپا وجودم و شوندمي فعال هم با هايمگيرنده تمام

 اشچپکي ايغرهچشم را اين و فهمدمي هم نرگس حتي را بودنشتصنعي که کشدمي آهي آشناست

 .گويدمي

 .دارم خاطره اتاق اين با چقدر. کنم درست رو چيزهمه که اومدم. گذشته هاگذشته ديگه -

 .خوبه چه آينه -

 .خريد من خاطربه سياوش رو اين آره، -

 ات انگار که جوري و گرددبرمي سارا. است انسان شنوايي صوتي محدوده از بيش قلبم شدنمچاله صداي

 .کندمي ذوق نبوده حضورم متوجه لحظه اين

 !شمايي؟ نگارجون! اِوا -

 گينسن حجم زير که کندمي نگاه سارايي به واج و هاج و نشسته اتاق گوشه مشکي کوسن روي که نرگس

 :گويدمي است، داشته نگه باز زور به را نايشپلک آرايش

 !شناسيد؟مي رو همديگه شما -

 :زنممي لب شودمي خارج ديگري موجود يحنجره از و نيست نگار به متعلق که صدايي با

 .هستن ياسمن يبرادرزاده... ايشون آره، -

*** 

 سياوش

 .دنبالش ميرم خودم نکني پيداش ديگه دقيقه چند تا اگه خودت جون به -

 .گوريه کدوم ببينم درنيار بازيديوونه باشه -

 !هانکني دعواش -

 .عروسي روز کنم کبودت و سياه آرايشگاه دم بيام نذار ياسي -

 .دهدمي آرامش اشخنده

 حاال؟ ميشي شاکي چرا سرگرد، جناب چشم -
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 :دهدمي ادامه مکث کمي با

 سيا؟ -

 چيه؟ ديگه -

 .باشه آرامش در چيهمه خواممي امشب يه باشن، هم پردم زياد نذار -

 .راحت خيالت خب خيلي -

 قول؟ -

 .کارم پي برم کن قطع ديگه حاال! قول -

 .کردم دعوت ويژه مهمون ها،پوشيمي گفتم که هاييلباس. بره باالت و قد قربون خاله باشه، -

 کيه؟ ديگه ويژه مهمون -

 .فهميمي خودت شب حاال -

 .خانمعروس خداحافظ. باشه -

 ورق را صبح يروزنامه و نشسته محبوبش مبل روي. روممي پايين هاپله از و کنممي قطع را گوشي

 صدايش که شوممي رد کنارش از آرام. مرتبش سفيد موهاي براي رودمي ضعف دلم که آخ. زندمي

 .کندمي متوقفم

 بيارن؟ رو هاصندلي زدي زنگ -

 .کنممي نگاهش مکث با و دارمبرمي عقب به قدم يک

 باباحاجي؟ بودين من با -

 اينجاست؟ ايديگه کسي تو و من از غير مگه -

 من به خطاب که است ماه چندين را معمولي جمله يک همين داندنمي. چرخدمي حدقه در هايممردمک

 .نگفته

 !ببخشيد... شماست با حق بله، -

 خب؟ -

 خب؟ چي -
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 .زندمي زل چشمانم به عينکش باالي از و کندمي تا آرامش با را روزنامه

 تونخواسته به باالخره ديگه، زياده خوشحاليِ از باشه پرت حواستون هم بايد! سياوش صندلي -

 .رسيديد

 هنوز که است باقي شکرش جاي حداقل. امداده قول ياسمن به که حيف. کشممي عميق نفس يک

 !هستم سياوش

 باشن؟ اينجا موقع به کردي هماهنگ -

 .شده هماهنگ بله -

 .خوبه -

 .دهدمي نجاتم سنگين جو اين از مامان صداي

 سياوش؟ سياوش؟ -

 .جانمامان اينجام -

 .دارم کارت مامان بيا -

 صخال بالتکليفي با ايستاده پوستيسرخ وضعيت اين از را خودم و دهممي باباحاجي تحويل اياجازه با

 .کنممي

 مامان؟ جانم -

 .زندمي را هايمچشم به. کشاندمي پلهراه به مرا و گيردمي را دستم

 سياوش؟ کجاست آرش -

 .گيرممي را نگاهم

 ...دلم عزيز من، مامان -

 .کشممي اششدهرنگتازه موهاي روي را دستم

 .بشينه باباحاجي دل ور بياد پاشه صبح از که نداري توقع برم، خوشگلت موهاي اين قربون الهي -

 .کشدمي آسودگي سر از نفسي

 .زنهمي شور خيلي دلم ديدم،مي پريشون خواب صبح تا ديشب! کجاست دونيمي پس -
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 و خوبي به هم مراسم شاءاهللان شدي، خسته کردي، دوندگي خيلي چندروزه اين. عزيزم نباش نگران -

 .ميشه برگزار خوشي

 !اميدوارم -

 به ايذره خودم که چيزي است؛ جايش سر چيزهمه که کنممي راضي را مامان توانممي که ترفندي هر با

 حالم بدتر که است ابري و گرفته قدري به هوا اما بخورم؛ هوا کمي تا روممي باغ به. ندارم اعتقاد آن

 تنها االن اما گنجيدم؛نمي خودم پوست در خوشحالي از بايد روزي چنين در قاعدتاً. شودمي گرفته

. شود آزاد فکرم بلکه کنممي گز را هافرشسنگ کمي. است خوشحالي همين ندارم که احساسي

 دنياي قانون اين اصال. شودمي پديدار روزهايم اين عذاب ملکه که هستم باغ روِ ماشين در هاينزديکي

 يخواجه حتي که آنجا از. باشم خاکي کره اين مکان تريننامناسب در زمان تريننامناسب در که است من

 سياوش من که شودمي متوجه اول نگاه در دارد، خبر آرش و جاجي بابا شکرآب يرابطه از هم شيراز

 اهنگ در که هستند دنيا اين در محدودي و ثابت هايچشم. گويدمي طويلش و عريض لبخند را اين هستم؛

 کوچک جمع اين به هم ايقهوه يتيله جفت يک اخيراً که البته و بينندمي متمايز را آرش و من اول

 خاکستري هاينورون هرچند رسيده، توانايي اين به سرعت اين به کجا از دانمنمي که شده اضافه

 در سعي شديداً مغزم اعماق از جايي اما کند؛ پاک را هاتيله آن تواندنمي هم من مدتطوالني يحافظه

 تعجب خودم از. است برنده هميشه مذکورم يحافظه همان اما دارد؛ چوبي يرگهرگه رنگِ آن فراموشي

 را هايمچشم هستم دنيايش کردممي فکر که کسي که نفهميدم هاسال اين در چطور که کنممي

 خوارخون ماالرياي يپشه يک خواهدمي انگار که دهدمي تکان هوا در جوري را هايشدست. شناسدنمي

 .رسدمي خودش از زودتر تيزش ادکلن بوي. کند دور خودش از را

 !اينجايي شد خوب چه سياوش، سالم -

 .خوردمي گره ابروهايم

 .دختردايي سالم -

 .شناسندنمي را چشمانم که هاييچشم همان با کند؛مي نگاهم

 !دختردايي؟ -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر قلمو | دقيقه سي و بامداد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 133 

 .است سکوت جوابش

 خوبي؟ -

 !خالمه عروسي! نباشم؟ خوب چرا -

 .ميگه ديگه چيز يه ظاهرت... آخه -

 ...هم شايد کردي،نمي قضاوت ظاهر روي از قبالً -

 .خوردمي حرص

 چي؟ شايد -

 .نبودم متوجه من و کرديمي هم شايد -

 اشتباه من داري، حق البته کني؛ انکار رو خاطره همه اون تونيمي کي تا ببينم بزن زبون زخم باشه، -

 .ميدم دارم که بدم هم تاوانش بايد و کردم

 :گويدمي وقتي شودمي دور صدايش. کنممي کج را راهم حرفي هيچ بي

 .فهميدم تازه... من! متأسفم ريحانه بابت -

*** 

 .بره فنا بر کشيدم موهام مدل براي که زحمتي تمومِ که االنه -

 .کشمشمي سايبان زير و گيرممي را بازويش

 !هاعمته عروسي بزني، غر کمتر کن سعي -

 بشه؟ عروس آفتابي روز يه تو شدنمي خانمعمه اين -

 !زنيمي غر چقدر -

 .شوندمي وارد شناسمشاننمي که سالميان آقاي و خانم يک

 .سالم -

 .بزنم لبخند کنممي سعي

 .اومديد خوش خيلي بفرماييد سالم، -

 :گويدمي کنيممي راهنمايي که را هامهمان
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 سيا؟ -

 بله؟ -

 ...يعني خب،... سارا و تو بين -

 .گيرممي صورتش جلوي سکوت عالمت به را دستم

 .گفتم هم خودش به رو اين نداره، وجود ما بين مشترکي چيز هيچ -

 .نشه شکسته هاحرمت ميگم فقط... من -

 .کشممي موهايم توي را دستم

 ...بودي اگه که نيستي قائل احترام خواهرت واسه هم خودت که اينه مشکل! سعيدخان خيرنه -

 .کندمي قطع را حرفم رسيدهتازه مهمان سالم صداي

 .سالم -

 سعي هم باز و مشناسنمي قبلي زوج مثل هم را هااين اندازم؛مي همراهش و جوان دختر به کوتاهي نگاه

 .بزنم لبخند کنممي

 .اومديد خوش خيلي سالم، -

 .کندمي امشوکه دومي دخترِ صداي که شوند رد تا اندازممي پايين را سرم

 .سرگرد جناب سالم -

 :زنممي لب بهت با

 !معصومي؟ خانم شماييد -

 .بله -

 .هستيد شما نشدم متوجه ببخشيد، -

 اصالً واقع در نداشتم؛ را وضعي همچنين با ديدنش توقع. امرنجيده وضع اين از چرا دانمنمي هم خودم

 چشمم جلوي ياسمن يويژه مهمان گويدمي امکذايي هاينورون همان از يکي. نداشتم را ديدنش توقع

 .ندارد امکان اين گويدمي ديگر جايي و ايستاده

 .کنممي درهم را هايماخم
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 .نشناختمتون کرديد، تغيير خيلي -

 :کندمي پچپچ همراهش دختر

 .ديگه بريم -

 .دهدمي محکم و بلند را جوابش

 !اجازه با بريم، -

 که دهممي قرار خرابياعصاب يحمله آماج را بيچاره سعيد گرفته، شدت که باراني از شاکي من و رودمي

 .زندمي پس زحمت با را دليلش عقلم

 .مونده گوري کدوم آرش ببين بزن زنگ -

*** 

 ددر کندمي گرومبگرومب گوشم نزديک که موزيکي باند سروصداي از سرم. کشممي باال را خودم کمي

 به هم آخر دست. ندارد معني موزيک بدون مراسم که ايمکرده قانع زحمت با را باباحاجي. است گرفته

 اين از امان و دارد فرق هم با اششدهضبط يا اليو تأثير که انگار کرد؛ قبول نباشد زنده که آن شرط

 ابروهاي با آرش که جايي دوزم؛مي روروبه به را نگاهم. دهدمي فراري دين از را آدم که پوسيده اعتقادات

 براي باباحاجي درپيپي هايطعنه به تا رسدمي ذهنش به که را هاييجواب و نشسته خورده گره درهم

 .زندنمي دم و خوردمي آب و شودمي قرمز و دهدمي قورت دانهدانه بدهد ديرکردنش

 سرگرد؟ جناب -

 .شوممي چشم در چشم فيروزي با و گردمبرمي صدا سمت به

 !کني؟مي چيکار اينجا تو -

 .کندمي نگاهم دلخوري با

 .ديگه عروسي اومدم -

 .دهممي کش را هايملب و کنممي پنهان را تعجبم

 .اومدي خوش -

 .شدم دعوت... ديگه که شد اين دادم، انجام کياني خانم واسه کار سري يه ديروز راستش. ممنون -
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 :کنممي تکرار فهميدم، را جمالتش کل از که هاييکلمه تنها و کنممي باز را دهانم

 کار؟ سري يه -

 .ديگه بله -

 کاري؟ چه -

 .داردبرمي خيار يک خونسردي با

 .ستمحرمانه سرگرد، جناب شرمنده -

 .نرود باال صدايم تا کشممي عميق نفس يک

 ست؟محرمانه که چي يعني -

 .بمونه خودمون بين فرمودن يعني -

 موهايم در را دستم من و شودمي بلند احترامش به فيروزي رسد،مي سر آرش بگويم چيزي کهاين از قبل

 .کشممي

 .سرگرد جناب سالم -

 .باش راحت سالم، عليک -

 .نشيندمي بينمان آرش و شودمي جاجابه صندلي يک فيروزي

 !بخورم فشار قرص بايد بشه تموم که مراسم اين -

 کند،مي دعوت اندکرده تزيين عقد براي که اتاقي سمت به را داماد و عروس نزديکان که سعيد صداي

 .شودمي بلند

 .بخونن رو خطبه خوانمي عاقد بفرماييد، آقايون -

 .اندازدمي خورمنمي تکان و امنشسته جايم سر کماکان که من به نگاهي و شودمي بلند آرش

 نميشي؟ پا چرا -

 ديگه؟ اتاقن تو يکدرجه فاميل فقط -

 :گويدمي حوصلهبي

 چيه؟ فرقش حاال دونم،مي چه من -
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 سوراخ را مغزم هاتيله ليزروار اشعه هستم امخاله تنها عقد شاهد که موقعي است اين فرقش ش؟فرق

 .کندمي بلندم حرکت يک با و اندازدمي بازويم زير را دستش. کرد خواهد

 .سياوش نيار باال رو من روي اون شو، بلند -

 آرش دنبال برد،مي تنبيه براي را او و باشد گرفته را مچش بزنگاه سر پدرش که خطاکار ايبچه مثل

 حلم يباجذبه و قلدر سرگرد به باتعجب که اندازممي فيروزي به نگاهي رفتن از قبل. شوممي کشيده

 .کند درک را تناقض اين دليل تواندنمي احتماالً کند؛مي نگاه خدمتش

*** 

 آرش

 را يقلب توپ و تاپ تحمل ندارد، را قلبش تپش تحمل کندمي فکر آدم که هست زندگي در هالحظه بعضي

 کنده جايش سر از قلبت بخواهد دلت انگار. داده جاي آن در را زيادي هايآدم و کرده زندگي آن با که

. بپرد بيرون حلقت از و کند پاره کرده اسيرش اتسينه در که هاييچيزي يهمه و ريشه و پي و رگ شود،

 جدا تنت از دارد وجودت از ايتکه کنيمي حس که هاهمان از هاست؛لحظه همان از يکي هم حاال

 به را فرزندش که داشتم را پدري حس ديدم، سفيد لباس اين در را ياسمن که اول يلحظه. شودمي

 باال را سرم. بيافريند خوشبختي تا ،باشد خالق تا باشد، خوشبخت تا سپردمي ديگري مرد دستان

 و عروس سر روي نباتي يپارچه سر يک که بينممي را سارا. گذرانممي نظر از را کوچک اتاق و گيرممي

 اگر ندکمي فکر شايد نشسته؛ لبانش روي واقعي لبخند يک هامدت از بعد. زندمي لبخند و گرفته را داماد

 به بزرگ کليپس يک که بينممي را روشنمامان. شدمي خوشبختي عروس هم او زدنمي دور را سياوش

 حلقه چشمانش در اشک سابد،مي خواهرش تنها سر روي را کوچک قندکله دوتا و زده بنفشش گل چادر

 رس روي را کوچکش هايقندکله که روزي به کند؛مي فکر آينده به شايد و زندمي لبخند مدام و بسته

 سابيد عروسي سر روي را قندهاکله که روزي به کند؛مي فکر گذشته به هم شايد. بسابد خودش عروس

 گفت و بود شده بزرگ خودش دامن توي که دختري. خواهدنمي عقد جشن گفت و ايستاد محکم که

 ديگر سر که بينممي را احسان کوچک خواهر. باشند عقدش شاهد عزيزانش جز کسي خواهدنمي دلش

 را رمس. کندمي دعا برادرش خوشبختي براي شايد و گويدمي هاييچيز لب زير و گرفته را نباتي يپارچه
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 و شده خيره اشتغاريته به و گرفته را همسرش دست که بينممي را ايخسته پيرمرد. چرخانممي کمي

 ندچ که نشوم نگاهي متوجه من کندمي سعي هم شايد. نيفتد من به نگاهش که کندمي را اشسعي تمام

 ار سياوش باالي و قد حسرت با که بينممي را داييزن و راميندايي. اندازدمي صورتم به باريک دقيقه

. انددوخته چشم عاقد دهان به منتظر، شوق و شور با که بينممي را احسان مادر و پدر. کنندمي اندازبر

. هن را هايشانبعضي و شناسممي را هايشانبعضي. اندايستاده ياسمن دوستان از چندنفر ورتر، آن کمي

 ندهک رويشروبه از نگاهش و زده تکيه ديوار به هميشه از ترمتفاوت که بينممي را معصومي خانم بينشان

 تاقا به آمدن براي کردنشدستدست دليل حاال که سياوشي ايستاده؛ سياوش که جايي درست شود؛نمي

 خاطربه سياوش که گفت و شد خيره چشمانم در سروان خانم که روزي. شودمي روشن برايم عقد

 صادق هم سروان جناب شخص مورد در قضيه انگار حاال و خواندم را ماجرا ته تا نکرده، توبيخش تاخيرش

 هم برادرش از را اشخاله که پسري کنم؛مي نگاه سياوش به. گذشته هم درصدپنجاه از داستان و است

 دلش اما کند؛مي پا آن و پا اين است، معذب معصومي سروان نگاه از که دانممي. دارد دوست بيشتر

 اين انگار کندمي نگاه او به طوري دارد؛برنمي ياسمن از چشم لحظه يک و کند عوض را جايش آيدنمي

 مصورت به را لطيفش لبخند خورد،مي گره ياسمن تر نگاه به نگاهم. بيندمي را او که است باري آخرين

 .بردمي ديگر زماني به مرا و شودمي بلند عاقد صداي. پاشدمي

*** 

 اهللکالم جلد يک شمعدان، آينه جام يک يمهريه و صداق با وکيلم آيا حميدي، ريحانه خانم دوشيزه -

 بياورم؟ در باهر آرش آقاي دائم عقد به را شما آزادي؛ بهار سکه چهارده و مجيد

 :است عاقد جواب ياسمن لرزان صداي

 .بچينه گل رفته عروس -

 به را جمع که است سياوش. کشممي خيسم پيشاني به را دستم درون يشدهمچاله کاغذي دستمال

 .اندازدمي خنده

 .نشده آب داداشم تا بيار هم گالبت زودتر خانمعروس -

 :دهدمي ادامه عاقد
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 درآورم؟ داماد آقا عقد به را شما دهيدمي وکالت پرسم،مي دوم بار براي خانمعروس -

 :گويدمي سارا بار اين

 .بياره گالب رفته عروس -

 :کندمي تکرار را سؤالش عاقد و زنندمي دست دورمان کوچکِ جمعيت

 وکيلم؟ خانمعروس -

. دارم را شنيدنش اشتياق هاستمدت که مانممي ايواژه منتظر و دوزممي ظريفش دستان به را نگاهم

 :زندمي لب آرام و کندمي نگاه باباحاجي به بندد، مي را دستش درون قرآن

 .بله -

 دست همه دوباره و گيردمي جواب پرسد،مي هم من از را سؤالش عاقد و شودمي بلند هادست صداي

 :زنممي لب گوشش زير و گذارممي دستش روي بار اولين براي را دستم. زنندمي

 .مخلصيم دربست دنيا آخر تا حاال از -

 .پاشدمي صورتم به را زيبايش لبخند

 .آيدمي سارا دستان روي بياورد ياسمن بود قرار که ايجعبه و کنندمي جمع را پارچه

 .هاحلقه اينم بفرماييد -

 :زنممي لب آرام گيرد،مي را جعبه و آيدمي جلو مامان

 مامان؟ رفتن کجا سياوش و ياسي -

 :گويدمي آرام دهد،مي کش بيشتر را لبانش روي لبخند که طورهمان

 .ميان -

 :دهدمي ادامه بشنود جمع که جوري بلندتر، و

 .باشه مبارکتون کنيد، هم دست دارينبر رو هاحلقه -

 را دستش و اندازممي ظريفش انگشت به را عروسم يساده انگشتر من و کشدمي هلهله کوچکمان جمع

. مشويمي بلند آيدمي سمتمان به که باباحاجي احترام به کند،مي دستم را حلقه که ريحانه. بوسممي

 :گويدمي و کشدمي آغوش در را ريحانه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر قلمو | دقيقه سي و بامداد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 140 

 .دخترم بشي خوشبخت -

 .باباحاجي ممنونم -

 جلو بارشاشک چشمان با روشنمامان. بوسممي را دستش و شوممي خم گيرد،مي آغوش در هم مرا

 آغوشم در مامان از بعد و کندمي صبوري مردانه بابا. کندمي حلقه گردنم دور را دستانش و آيدمي

 .کشدمي

 .پسرم بشي خوشبخت -

 .اندازدمي ريحانه به نگاهي

 .ريحانه جون و تو جون بعد به حاال از -

 .کندمي باز ريحانه براي را دستانش

 .شدي دخترم واقعاً ديگه که باباجان بيا -

 همه هم ريحانه و سياوش هايرفيق از چندنفر و اشخانواده و راميندايي مهران، و خانمنعيمه و عموهادي

 .ايستدمي رويمروبه و آيدمي جلو احسان. شودنمي ياسمن و سياوش از خبري اما گويند؛مي تبريک

 .باشه مبارک -

 .دوزممي اشگرفته صورت به را نگاهم

 احسان؟ خوبه حالت ممنونم، -

 .کنممي حس گوشم کنار را هايشنفس کند،مي حلقه امشانه دور را دستش

 .نشو ناراحت رفتنم از رفيق، کنم خراب رو روزت خوامنمي -

 .بگويم چيزي کنم فرصت که آن از قبل رود؛مي و گويدمي تبريک ريحانه به شود،مي جدا من از

 و کندمي بلند را سرش. نشينممي آرامم عروس تنگِ من و شوندمي پذيرايي مشغول سارا و مامان

 :گويدمي امنديده او از حال به تا که شيطنتي با. دوزدمي صورتم به را اشمشکي چشمان

 .کنم نگاهت سير دل يه راحت خيال با تونممي حاال! آخيش -

 .خندممي سرخوش
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 دخترخانم؛ داديمي قورتم درسته هاتچشم با داشتي ديروز همين. نکردي نگاهم حاال تا که اين نه -

 .نفهميدم نکن فکر

 .کشدمي رخم به را هايشدندان

 .راحت خيال با گفتم -

 .گيردمي دندان به را هايشلب ريحانه و رودمي غرهچشم روشنمامان شود،مي بلند که امخنده صداي

 .بچه رو کار اين نکن -

 .زندمي هم به را هايشمژه

 کار؟ کدوم -

 .دهممي باال را ابرويم يک

 !ها؟ کار، کدوم که -

 .کنممي نزديک گوشش به را سرم

 .خانمريحانه شيممي تنها هم با که باالخره -

 .هايشگونه شدنرنگبهرنگ براي رودمي دلم من و شودمي سرخ آني به

 موندن؟ کجا ياسي و سيا پس -

 .کن عوض رو بحث حاال -

 .دوزدمي چشمانم به را شبش آسمان دوباره

 آرش؟ -

 .زنممي پلک

 ...بگم خواستممي يعني،... من -

 .کندمي مرتب را سفيدش چادر و شودمي بلند جا از

 بگي؟ خواستيمي چي -

 .کندمي مرتب را سفيدم پيراهن ييقه دستش با و شودمي خم کمي

 !دارم دوستت -
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 و دنشينمي دوستانش کنار. کنم هضم را اشجمله کنمنمي فرصت حتي که شودمي ناپديد سريع قدرآن

 سياوش تا چرخانممي چشم و شوممي بلند هم من. نکند تالقي من با نگاهش که کندمي را اشسعي تمام

 جامينه ريحانه شيرين يبله از قبل دقيقه يک تا. شوممي دلخور نبودشان از کمکم. کنم پيدا را ياسمن و

 .گيرممي را بلندش پيراهن آستين که شودمي رد کنارم از دارد سارا. بودند

 .ترسيدم! آرش؟ چته -

 کجاست؟ سيا ببخشيد، -

 .بگو هم من به کردي پيداش -

 .است ديگري جور هوايش و حال روزها اين انگار. گيرممي فاصله او از کمي

 ميشي؟ شاکي چرا حاال -

 که شودمي خيره صورتم به جوري کند،مي پرت ديوار کنار آشغال سطل در که را دستش درون دستمال

 .شوممي زدهخجالت

. باشم سياوش کارهاي يهمه جريان در بايد کنيدمي فکر تونهمه که کردم رفتاري چه دونمنمي من -

 شم؟ رد کنار بري ميشه ببخشيد،! باشم؟ خبر با مپسرعمه کارهاي يهمه از بايد چرا واقعاً

 اب رابطه در قضاوتم به تأييدي مهر «مپسرعمه» واژه روي تأکيدش که کشممي کنار راهش سر از حالي در

 .زندمي لبخند. شوممي رودررو خانمنعيمه با که روممي بيرون سالن از. زندمي اخيرش اتمسفري تغييرات

 گذاشتي؟ تنها رو خوشگلت عروسي چرا آ! شادوماد؟ ميري کوجا پ -

 کجان؟ سياوش و ياسمن دونيدنمي شما ببخشيد. دوستاشه پيش خانم،نعيمه نيست تنها -

 :گويممي که شودمي خيره سرم پشت سالن به و گيردمي را نگاهش

 شده؟ چيزي -

 ...فقط نه، که چيزي -

 .خانمحاج نکنيد نگرانم چي؟ فقط -

 ...دکترست که دوستت اين راستش، -

 خب؟ -
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 دلش تو هيچي ولي تندست؛ اخالقش کم يه آ شناسي،مي که رو آقا حج پسرم، نشو ناراحت خدا رو تو -

 .نيست

 :زنممي لب دلخوري با. شوممي احسان رفتار دليل متوجه کمکم

 ريحانه؟ و من خاطربه حداقل کنه؟ تحمل تونستنمي هم چندساعت يعني -

 که کرديدمي دعوت رو طفلکي پسر اين نبايد آ شناسيدش،مي من از بهتر رو حجي که شوماها آخه -

 .بشد جوراين

 نکنم؟ دعوت رو صميميم دوست ميشه مگه خانم،حاج زنيدامي هاحرف -

 .نشيندمي امشانه روي پشت از دستي

 شده؟ چي -

 :دهدمي توضيح خانمنعيمه. کنممي نگاهش و گردمبرمي

 ناراحت بدتر کنم پادرميوني ميام که منم آ ياسمنست، قضيه همون دوباره خوشگل، عروس هيچي -

 .ميشِد

 .شودمي حلقه بازويم دور ريحانه دست

 کجاست؟ حاال -

 :گويدمي رودمي سالن طرف به که طورهمان و کندمي جمع را چادرش خانمنعيمه

 .بذاريد تنها رو هامهمون بَدست آ بيايد، زودتر هم شماها. پيششه هم سياوش اتاقشست، تو -

 :گويدمي ريحانه که ايمايستاده جاهمان که شودمي ايدقيقه چند

 پيششون؟ بريم -

 ها؟مهمون پيش -

 .بردمي دل لبخندش

 .هاديوونه اون پيش نه، -
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 چادرش که ايمنرسيده اول پاگرد به. رويممي باال هاپله از. کندمي همراه خودش با مرا و کشدمي را دستم

 لحظه چند و گرداندبرمي را سرش. شودمي اسير دستانم بين ثانيه از کسري در و رودمي پايش زير

 .گردانممي صورتش روي را نگاهم. کندمي نگاهم زدهشوک

 خوبي؟ -

 .کشدمي بيرون آغوشم از را خودش آمده، خودش به تازه انگار که جوري و شودمي سرخ آني به

 .ببخشيد خوبم، -

 :دهدمي ادامه و کندمي پاهايش به کوتاهي ياشاره

 .ندارم عادت هاکفش اين به -

 .کنممي بلند را سرش و اندازممي اشچانه زير را دستم. گزدمي را لبش باز و اندازدمي پايين را سرش

 .بپوشي هاکفش اين از هميشه کاش اي خانم؟ ببخشم رو چي -

 .آيدمي کش هايشلب

 !آرش -

 .بره بلندت موهاي اون قربون آرش -

 .کشدمي سرش روي را دستش بالفاصله و شودمي گرد کويرش آسمان

 .جاشه سر که شالم -

 .است فايدهبي امخنده کردنجمع براي اممذبوحانه تالش

 زد؟ شال حرف کي خب، -

 .نشود بلند صدايش کندمي سعي

 .بلندت موهاي گفتي االن همين تو -

 !داره؟ شال به ربطي چه اين خب -

 .خوردمي حرص

 بلنده؟ من موهاي دونيمي کجا از پس -

 ...خب -
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 .کندمي نگاهم مشکوک. روممي باال عقبعقب را پله چند

 چي؟ خب -

 .شودمي هويدا هايمدندان

 .ديگه بود حالل... نظر يه -

 .کندمي ريز را هايشچشم

 !خائن اي -

 مجاور راهروي در ريحانه از زودتر و دهممي ترجيح قرار بر را فرار بردارد، خيز سمتم به که آن از قبل

 :گويدمي زناننفسنفس و رسدمي باالخره که برسد ريحانه تا کنممي صبر لحظه چند. هستم ياسمن اتاق

 .ستپله چهارتا اندازه تو قدم هر معرفتبي -

 .بريم بيا فعال کن، تالفي بعداً -

 باباحاجي يخواسته رغمعلي ريحانه. گذاردمي راهرو صندلي روي را دستش در يشدهگلوله سفيد چادر

 اين کنممي فکر. داشتمي نگه را حدودش و حد هميشه اما نکرد؛ سر چادر سياوش و من جلوي وقتهيچ

 ار دستم دوباره. نشاند کرسي به را خودش حرف و ايستاد باباحاجي مقابل که بود باري آخرين و اولين

 .گيردمي

 .بريم -

 سفيد پرده عصرگاهي خنک باد و است باز ياسمن نورگير بالکن در. شويممي وارد آرام ما و است باز در

 .دهدمي تکان را حرير

 .بالکنن تو کنم فکر -

 .کندمي بلند را صدايش ريحانه

 ياسي؟ -

 ما به را اشخسته نگاه و آيدمي بيرون بالکن از. کندمي حضورمان متوجه را سياوش ريحانه صداي

 :گويممي و روممي سمتش به. دوزدمي

 بگي؟ تبريک داداشت به خواينمي -
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 .کندمي حلقه امشانه دور را دستانش و آيدمي جلو کند،مي آرامي يخنده

 .داداش باشه دلت مبارک -

 .کندمي جفت پا ريحانه جلوي خبردار. شويممي جدا

 ميگي خودم به کرد اذيتت باشه، قرص داداشت به دلت بعد به حاال از. خانمريحانه باشه هم تو مبارک -

 .ميارم جا رو حالش

 .خوشبخت شايد و خوشحال و شيرين خندد؛مي ريحانه

 .ببينيم رو سرگرديت درجه زودي به شاءاهللان. سروان جناب آزاد -

 .شودمي آزادباش تشريفات با سياوش

 .دادي نجات وچلخل اين دست از رو ما که بشه مرگت پيش سروان الهي -

 .کندمي گرم را دلم ريحانه هايخنده

 آخه؟ زنيمي حرفيه چه اين! ديوونه نکنه خدا -

 ريش را دلم نگاهش. شودمي پديدار سرش پشت از کردهپف چشماني با ياسمن سياوش جواب از قبل

 .اندازدمي ياسمن آغوش در را خودش قدم دو با ريحانه. کندمي

 دختر؟ کنيمي اذيت رو خودت قدراين چي واسه آخه! برم قربونت الهي -

 :گويدمي وقتي دارد خش صدايش

 .ميگم تبريک بهتون... که باشم نفري اولين خواستممي ببخشيد، -

 .قدراين نکن ناراحت رو خودت عزيزم، سرت فداي -

 .دهدمي هلش من سمت به و کندمي جدا خودش از را او

 .بانوگل تبريکته منتظر گيرکمان زودباش، -

 .خزدمي آغوشم به خوردهباران پرستوي يک مثل او و کنممي باز برايش را دستانم

 .بشيد خوشبخت شاءاهللان -

 .کندمي مداخله سياوش

 بگيريم؟ چهارنفره عکس يه چيه نظرتون شد تموم هنديتون فيلم اگه -
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 :دهممي قرار مخاطب را سياوش من و خندندمي دخترها

 .بود ناراحت خيلي هم احسان يهو؟ شد چي ببينم بگو حاال -

 :گويدمي کندمي جلو و عقب را دوربينش لنز که طورهمان سياوش و کشدمي آه ياسي

 .ميده تکون سر هم ياسي زنه،مي لبخند و ياسي به ميفته احسان نگاه عقد موقع -

 .کنممي نگاهش تعجب با -

 !همين؟ -

 .دهدمي ادامه ياسي

 هامراسم جوراين تو کني کنترل رو نگاهت تونينمي اگه گفت بهش و ديدش حاجي بابا يهو که. همين -

 .نيا

 :زندمي لب ريحانه

 .آقااحسان طفلک شد، بد چه! واي اي -

 .کندمي بغض دوباره

 .ريحان شدممي آب خجالت از داشتم -

 :گويممي

 .حرف اين بود بعيد باباحاجي از -

 :دهدمي جواب سيا

 اين ميگم بهش هم هرچي شده، حساس بيچاره احسان رو شده حاجي پسر اون بحث وقتي از ولي آره؛ -

 .نميره کتش تو نداره منظوري بدبخت

 .خنددمي ريحانه

 سيا؟ نداره منظوري مطمئني -

 .گيردمي مخاطب را ريحانه سيا. کنيممي نگاه هم به سياوش و من رود،مي غرهچشم ياسي

 ريحانه؟ آره خبريم،بي ما که هست چيزهايي يه انگار! ببينم کن صبر -
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 ودشمي سکوت لحظه يک. شودمي وارد سارا و شودمي باز ناگهاني اتاق در. زندمي رنگيکم لبخند ياسمن

 .آيدمي خودش به ازهمه زودتر ريحانه که

 ساراجون؟ شده چيزي -

 :گويدمي وقتي است سياوش روي مستقيمش نگاه

 اگه گفتن باباحاجي. شده چيزي بله چيز، بگيد ازدواجتون روز تو هاتونمهمون تنهاگذاشتن به شما اگه -

 .برسيد هامهمون به پايين بياريد تشريف شد تموم ميتينگتون

. شده سارا جوّي تغييرات يمتوجه من از ترقبل خيلي مطمئنم که کنممي نگاه برادرم به من و رودمي

 .شودمي بلند ريحانه

 .نشده عصباني اين از بيشتر باباحاجي تا بريم بگير رو عکس سيا -

*** 

 اجرا معمول مراسمات و زنندمي دست همه کند،مي مکان و زمان متوجه مرا ياسمن بلندِ يبله صداي

 .کندمي همراه خودش با مرا و آيدمي سياوش. شودمي

 .نشده شاکي خانمعروس تا بيا -

 را سرش. اندازدمي آغوشم در را خودش باباحاجي هايغرهچشم به توجه بدون ياسمن رويم،مي که جلو

 :گويممي و دهممي فشار امسينه روي

 .قزيخاله بشي خوشبخت -

 !آرش -

 يخاطرات مرور يا است ياسمن آلودبغض صداي تاثير دانمنمي. بنددمي را نفسم راه کذايي حجم آن هم باز

 .است گرفته بازي به را روانم و روح که

 .لطفاًً خانم،خاله نگو هيچي! هيس -

 .زندمي غر سياوش

 !هست هم ايتحفه چه انگار حاال. شده عروس بره، خوادنمي که قندهار سفر بابا اي -

 .دهممي اشحواله سياوش به و کنممي جدا خودم از را ياسي
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 .جونتخاله هم اين نکن، حسودي بيا -

 و من کند باور کندمي سعي احتماالً و شده ما يخيره که افتدمي معصومي سروان به نگاهم لحظه يک

 آن که گيرممي احسان جلوي را دستم. هستيم ولنجک کالنتري اعصاببي و جدي افسران همان سياوش

 .گيردمي آغوش در مرا و کشدمي را

 !رفيق کردي کار چي برام نميره يادم وقتهيچ -

 .گيرممي فاصله او از و بوسممي را اششانه

 .دکتر آقاي مبارکه -

*** 

 سياوش

 آرش به کوتاهي نگاه. دهممي تکيه سرم پشت ديوار به و روممي کنار گويم،مي تبريک که احسان به

 ايج ياسمن گفتنبله يلحظه امروز. کندمي پچپچ او با و نشسته مامان کنار زيربهسر و آرام که اندازممي

 چقدر و ببيند را احسان و ياسمن عروسي خواستمي دلش چقدر. کردم حس عجيب را ريحانه خالي

 ه؛شد تنگ برايش دلم اندازه چه تا فهمممي تازه انگار. کند راضي وصلت اين به را باباحاجي کرد تالش

 آرش بيچاره اش؛خواهرانه حضور براي و اشدوستانه هايدلداري براي هايش،شيطنت و هاشوخي براي

 .کنممي فکر که شودمي چيزي از بلندتر کشم،مي که آهي. گيرشکمان

 !کرده ازدواج که ناراحتيد خيلي معلومه هستيد، صميمي هم با خيلي بود گفته جونياسمن -

 .مانممي هاتيله يخيره تنها لحظه چند براي که امشوکه اشناگهاني حضور از قدرآن

 .بود سوزناک خيلي کشيدين، که آهي... آخه -

 منتظر طورهمان. است حاصلبي ابروهايم کردنگره براي تالش که شده فلج امپيشاني عضالت انگار

 جفت يک که باشد بشر تمدن تاريخ در بار اولين اين کنم فکر. کشممي موهايم به دستي. کندمي نگاهم

 را آن هي کنترلي هواپيماي يک هايملخ مثل و بگيرد دست در را آدم زبان کنترل ايقهوه يتيله

 .دوزممي امخوردهواکس هايکفش به و کنممي هاآن از را نگاهم سختي به. بچرخاند و بچرخاند

 ...فقط خوشحالم، خيلي ياسمن براي -
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 چي؟ فقط -

 ها؟يلهت تيز برق يا،... تنگيدل کند؟مي زدنحرف به مجبور مرا نيرويي چه. بود پوشيده نظامي لباس کاش

 .شده تنگ عزيز يه براي دلم -

 .چسبدمي امبوياي پرزهاي به ياس يرايحه چرخاند،مي سارا به رو که را سرش

 کي؟ براي بپرسم تونممي -

 زندگيمان تمام جانمخاله ترديدبي خورد؛مي آب کجا از سارا به عجيبش نگاه که بزنم حدس توانممي! هه

 :گويممي و کنممي تر زبان با را لبم. است ريخته دايره روي اشتازه دوست براي را

 !خاليه خيلي داداشمزن جاي -

 بوديد؟ نزديک هم به -

 رابطه در زيادي چيز ياسي که ندارم شک. گويدمي احتياط با را هايشجمله يهمه که کنم حس توانممي

 که کرده تهديدش آرش که اين يا است دارنگه راز که اين خاطربه نه نکرده؛ تعريف برايش ريحانه با

 او که است اين دليلش تنها نه، نداند خصوصيمان زندگي مورد در زياد است بهتر و ماست همکار سروان

 داشته حضور هاآن در ريحانه که خاطراتي مرور و بود وابسته اشناتني خواهر به اشتني خواهر از بيشتر

 .کندمي اذيتش حد از بيش

 .داشتم دوستش... ياسمن ياندازه به -

 .کندمي پر را مشامم ياس بوي دوباره و اندازدمي پايين را سرش

 .متأسفم واقعاًً -

 .کندمي متعجب هم را خودم آيدمي بيرون کنترلم از خارج دهان از که حرفي

 .بود ياس عاشق هم ريحانه -

 که را سنگيني جوّ و گويدمي بلند را اش«بندازيم عکس خوايممي نمونه اتاق تو نامحرم» يجمله سارا

 رانگا که اندازدمي دستم در را دوربينش طوري. کندمي تعديل است آمده پيش بينمان من حرف خاطربه

 امان در باباحاجي هايعنهط گزند از احتماالً که انداخته بورش موهاي روي نازکي شال. است گداخته آهن

 .بماند
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 .گيريمي عکس خوب تو سياوش؛ بگير -

 با که چرخانممي اتاق دور را نگاهم. شودمي دور من از لبي زير ياجازه با و چرخاندمي را نگاهش سروان

 که دهدمي نمايش را اششدهرديف هايدندان و اندازدمي باال را ابرويش يک. کندمي تالقي آرش نگاه

 تاج و برداشته را حجابش که روممي ياسمني سمت به و کنممي اشحواله را خطرناکم هاياخم آن از يکي

 .کندمي ريست و راست را مانندشپرنسس

 .قزيخاله شدي خوشگل -

 .چرخدمي دور يک و زندمي عريضي لبخند

 .شدم ترخوشگل پسر، آقا بودم خوشگل -

 :گويممي احسان به رو و دهممي تکان تأسف با را سرم

 !نداري خبر انداختيم، بهت. خودشيفته زن اين با برسه دادت به خدا -

 .گيردمي را دستش و اندازدمي ياسمن به مهرباني نگاه. خنددمي بلند صداي با

 !سياوش زندگيمه اتفاق بهترين ياسي -

 .کندمي نازک برايم چشمي پشت ياسمن

 .آقا بگير تحويل -

 .شودمي شروع عکاسيمان مراسم شوند،مي اضافه جمعمان به که احسان خواهر و آرش

 هرچه کشدمي نفس آن در آرش که را اتاقي دهدمي ترجيح و گيردنمي عکس معمول طبق باباحاجي

 خانمنعيمه لبخند با و آيدمي ابرو و چشم روشنمامان کند، اعتراض ياسمن که آن از قبل. کند ترک زودتر

 و ندکمي کاريشلوغ سارا. کند جلوگيري بعدي هايتنش از احتماالً تا کندمي همراه سختگيرش پدر با را

 ياسمن. زنمنمي دم و کنممي صبوري امخاله تنها خاطربه که هستم من کارهايش و هاحرف تمام مخاطب

 .نشيندمي آرش و من بين و دهدمي احسان به را دوربين

 .بگير هامخواهرزاده و من از خوشگل عکس يه جونم،احسان بيا -

 :گويدمي وپهنپت لبخندي با که است سعيد

 هات؟خواهرزاده فقط نيستيم؟ آدم ما وقتاون جانعمه -
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 .گرفتيم هم با سلفي تابيست نشد دقيقه دو حرفيه؟ چه اين عزيزم -

 .دهدمي ادامه سعيد و خندندمي همه

 .همهم رسمي عکس نيست، قبول که اونا -

 .شودمي مانع ياسمن که شويممي بلند زمانهم آرش و من گيرد،مي را عکس احسان

 کجا؟ -

 :گويدمي آرش کنيم،مي نگاهش

 .ديگه گرفتيم عکس کجا؟ چي يعني -

 فرصت ما که آن از قبل. کندمي صدا را همراهش دختر و او و کندمي بلند را صدايش. کندمي نگاه مرموز

 .باشيم داشته اکشنري

 .بگيريم عکس بياين بيار و نرگس نگارجون؟ -

 .خنددمي ياسمن. گويدمي هاييچيز لب زير که است آرش

 آرش؟ ميگي چي -

 :زندمي لب حرص با آيند،مي ما سمت به که اندازدمي دوستش و او به نگاهي آرش

 .هيچي -

 افيک ياندازه به مبل. کنند اشغال را ياسمن ديگر سوي هاآن تا نشينم مي ياسمن و آرش بين من بار اين

 :زندمي غر آرش. است آزاردهنده فشردگي احساس و نيست بزرگ

 بشينيم؟ جا ذره يه اين تو همه بايد حتما -

 .کندمي حل را معضل ياسمن

 .سيا پاشو نه، -

 :گويدمي و رودمي نشانه را او نگاهش

 .بايستيد ما سر پشت سيا و تو نگارجون، پاشو هم تو -
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 قانون ريش به و شده تبرئه اتهامش از که است مجرمي به احساسم مثل لحظه اين در ياسمن به حسم

 را نيشش دهممي دستور آرش به لب زير که شوممي بلند حالي در هم من و شودمي بلند او. خنددمي

 .ببند

 .سه... دو يک،... لبخند آها وجور،جمع کميه -

 هاآدم ترينربطبي و ترينباربط حضور با را جهان هايعکس ترينعجيب از يکي و زندمي فالش دوربين

 .کندمي ثبت

 .دهدمي سعيد به را دوربين احسان

 .منم دوماد ناسالمتي باشم، بعدي عکس تو هم من که بگير تو بيا -

 .کندمي نگاهم شاکي امگوشي زنگ با که شودمي عکس براي ايده طرح مشغول دوباره ياسمن

 !سياوش -

: مخوانمي را نمايش صفحه روي بستهنقش نام چشم يگوشه از. برممي باال تسليم حالت به را دستانم

 .«ناصري سرهنگ»

 کار دونيمي همه از بهتر که تو کنيم، خاموش رو هامونگوشي تونستيمنمي که هم با همه ولي ببخشيد؛ -

 .چطوريه ما

 .کندمي اخم

 نبود؟ کار بحث باشه خاموش گوشيت داديمي قول که موقع اون چطور! آها -

 .کندمي مداخله احسان

 .مياد ميده جواب ميره جان،ياسي نشده چيزي که حاال -

 :گويممي من و شودمي قطع گوشي

 .برگشتم بگيريد ديگه عکس يه شما تا ياسي جون به -

 .کندمي لمس را سبز عالمت شدن،قطع از قبل انگشتم بار اين و لرزدمي دستم در گوشي دوباره

 بله؟ -

 .ندارد سرهنگ صداي به شباهتي پيچد،مي گوشي در که صدايي
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 باهر؟ سرگرد الو؟ -

 :گويممي شک با

 بفرماييد؟ -

 هستيد؟ باهر سياوش سرگرد شما -

 .بفرماييد گفتم آقا، بله -

 گفتن گردنمي يزداني دکتر دنبال ايشون گرفتم، تماس باهاتون ناصري سرهنگ جناب طرف از من -

 ...داشته خبر ازشون شما شايد

 .کنممي قطع را حرفش عصبي

 داريد؟ کار چي يزداني دکتر با کجان؟ سرهنگ جناب خود هستيد؟ کي شما -

 گوشيشون با سپردن کرج؛ اومديم مأموريتي يه براي سرهنگ جناب با سرگرد، جناب هستم پاشا من -

 ...گفتن بعد بودن خاموش که بگيرم رو ايشون

 گوشي درون سرهنگ خشن صداي بعد ايلحظه و کندمي پاره را گوينده کالم باد و خشخش صداي

 :پيچدمي

 سياوش؟ دستته دم يزداني -

 ...رو امروز. قربان سالم -

 .کندمي تشديد را اضطرابم فريادش

 .کنممي خواهش پسر، باش زود. مجبورم ولي عروسيشه؛ امروز دونممي خودم -

 سرهنگ؟ جناب شده چي -

 !بجنب کن، پيدا رو يزداني فقط -

. گيردمي جان چشمم پيش ياسمن پيش لحظه چند بشاش يچهره و کشممي موهايم به دستي

 .روشنمامان يدلشوره مثل درست نيست؛ دليلبي امنگراني دانستممي

 .گوشي -

 .ايستممي رويشانروبه وقتي برسم نظر به طبيعي کنممي سعي
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 بود؟ کي سيا؟ اومدي -

 :گويممي وقتي است احسان مستقيمم مخاطب

 !داره کارت ناصري سرهنگ -

 :زندمي غر ياسمن. زنندمي زل بالتکليف منِ به و شوندمي ساکت شانهمه

 باشيم؟ خودمون حال به بذارن حداقل امروز يه بگي تونستينمي داره؟ کارش چي يعني -

 .چپانممي دستش در را گوشي و گيرممي را احسان مچ دهم،مي فشار هم روي را هايمدندان

 .ضروريه خيلي گفت جان،ياسي ببخشيد -

 .کندمي نگاهم آرش شود،مي دور دست به گوشي که احسان

 سياوش؟ شده چي -

 .دونمنمي هم من -

 .دهدمي باال را ابرويش يک

 !داره؟ کار چي نگفت تو به يعني -

 .خوردمي حرص ياسمن

 .کنهمي کار شدهخراب مرکز اون تو دکتر دونه يه همين فقط انگار! هه -

 يخم تاکسيدرمي دريايي مرغ يک مثل که افتدمي احساني به نگاهم بدهم، را ياسمن جواب که اين از قبل

 .ايستدمي رويشروبه و رودمي سمتش به آرش. دهدمي گوش سرهنگ هايصحبت به و شده زمين

 شده؟ چي -

 را عقد اتاق پوشکف انعکاسش که اند کرده بلند قدرآن را موزيک صداي مجلس هايخانم دوباره

 .لرزاندمي

 :گويدمي وقتي است سرهنگ مخاطبش. شودمي آرش صورت ميخ زمين جاي به بار اين احسان نگاه

 مطمئنيد؟ شما، يعني... من -

 .کندمي خالي را دلم ته لرزانش صداي

 .رودمي بلندش تور روي هوابي سارا لژدار کفش و شودمي بلند ياسمن
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 !آخ -

 :کندمي بلند را صدايش آرش افتد،مي اتاق کف صدا با و شودمي کنده موهايش از تاج

 شده؟ چي ميگم! احسان توام با -

 :گويدمي بلند داييزن

 .بده مرگم خدا -

 .کندمي نگاه ياسمن به شرمنده سارا

 .نبود حواسم ببخشيد ببخشيد، -

 .دهدمي تکان را او و گيردمي را احسان بازوي آرش

 !پسر توام با -

 اشخرابکاري کندمي سعي سارا. اندازدمي طنين کندمي دعوت شام به را مهمانان که روشنمامان صداي

 .کند درست را

 .دهدمي را سرهنگ جواب و کندمي باز را دهانش احسان

 کجا؟ بله،. باشه -

 بغل را کوچکي يبچه آيد،مي بيرون مجاور سالن از کسي. است شده دهندهآزار موزيک گرومپِگرومپِ

 :کشدمي جيغ مدام که زده

 .نميام نسده تثيف ، نميام نميام -

 :زندمي لب احسان

 !ميام -

 .کندمي ناله ياسمن

 کنيم؟ درستش چطوري حاال -

 .کندمي نگاه را مامان عاجزانه بغل به بچه خانم

 کجاست؟ دستشويي ببخشيد، خانمروشنک -

 .رودمي ياسمن سمت به «او» و کندمي اشاره دستش با مامان
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 .کن کمکم بيا نرگس. کنيممي درستش االن نباش، نگران -

 را صدايش روشنمامان و کندمي بغض ياسمن. شودمي عصباني آرش کند،مي قطع را گوشي احسان

 :کندمي بلندتر

 حاضره؟ شام نميگم مگه -

 تيغتيغ گياه يک انگار گيرد؛مي درد گلويم. دهممي قورت را دهانم آب و کشممي موهايم درون را دستم

. ماندمي ثابت دهدمي نشان را صبح نيم و چهار که مقابلم ديواري ساعت روي نگاهم. باشم داده قورت را

 وير دنيا پيش ساعت چند همين تا که انگار نه انگار. کندمي مورمور را تنم کانکس خنک چنداننه هواي

 .آرام و زيبا رويي داشت؛ ديگري

 خوبه؟ حالتون سرگرد جناب -

 .اندازممي بينوا سرباز به جنوب صاف آسمان به رو يپنجره از را نگاهم

 .بخوريد شربت اين از کميه پريده، رنگتون -

 خالي کنارش بارمصرفيک ليوان درون را محتوياتش از کمي و رودمي قرمز پالستيکي پارچ طرف به

 .کندمي

 .داره مصرف خنک هاينوشيدني هم پاييز تو حتي نميشه، سرد زمستون تا اينجا. خنکه بفرماييد، -

 به را ليوان. شودنمي آبان هرگز ديگر که آباني حيف شود،نمي پاييز هرگز ديگر که پاييزي حيف پاييز؟

 .گيردمي سمتم

 .دادنمي بهت اداري کار مرزي هنگ بفرستنت که اين جاي به بودي خوندرس ذره يه اگه ميگه مامانم -

 اشخنکي گيرم،مي دستش از را ليوان. شديمنمي نظامي وقتهيچ کاش خوانديم،نمي درس هم ما کاش

 .کندمي آرام را دستم کف هايزخم زق زق

 !تهران خود خودِ افتادن ديپلم همين با شناسممي رو هاخيلي که، ندارم هم شانس آخه -

 به گشتيمبرمي و کرديممي خدمت سال دو بعدش مرزي، هنگ فرستادندمي را ما ديپلم همان با کاش

 بيسکوئيتي قيف يک روي طبقهطبقه که هاآن از زديم؛مي فروشيبستني يک خودمان يکوچه همان
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 االب نفسيک را شربت. آورشادي و رنگيرنگي دهند؛مي مردم دست و ريزندمي اسمارتيز و يبستن و خامه

 .هالحظه اين عکس بر درست است؛ شيرين. فرستممي

 فقط؟ کنيدمي خدمت اونجا يا هستيد تهراني شما -

 .پراندمي جا از را او کندمي صدايش که سرهنگي صداي

 موسوي؟ موسوي؟ -

 .قربان اومدم -

 چند اين در بار هزارمين براي خورد؛مي زنگ امگوشي. گرددميبر کانکس به سکوت و رودمي سرباز

 :گويممي وقتي آيدمي دوردست از صدايم. است آرش بار اين کنم؛مي نگاه اشصفحه به. ساعت

 .سالم -

 نبودي؟ خواب سالم، -

 .سوزدمي دستم کف گذارم،مي کنار را ليوان

 .نه -

 جوريه؟اين چرا صدات پس -

 .مخسته -

 .آها -

 خبر؟ چه ياسي از -

 .خودش يخونه رفت ياسي -

 چي؟ باباحاجي -

 :دهممي ادامه. گويدنمي چيزي

 آره؟ بودي تو ش،حمله سبيل -

 رسيديد؟ جايي به شهياد؟ از خبر چه. نيست مهم -

 تعليق خدمت از او کهاين خاطربه را خدا که برسد روزي کردمنمي فکر هرگز. دهممي قورت را دهانم آب

 .کنم شکر شده
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 .نديدم رو سرهنگ هنوز نيست، خبري -

 .فعالًً پس باشه، -

 شک من صداي به کرده؛ شک که بخورم سوگند شريکبي خداي به حاضرم من و شودمي قطع گوشي

 خداحافظي موقع امفراري چشمان به کرده، شک من با شدنهمراه براي ياسمن به احسان التماس به کرد،

 تمام کابوس اين شايد تا بندممي را هايمچشم. کرده شک ناجمعه يجمعه اين چيزهمه به کرده؛ شک

 روز است؛ ديگري روز امروز ديدي،مي خواب شد تمام شو بلند بگويد و بزند صدايم يکي شايد شود،

 .است تريروشن

 سياوش؟ -

 را ارتعاش و موج قوانين دارمخش صداي شوم،مي خيره اشطوفاني درياي به و کنممي باز را چشمانم

 .زندمي برهم

 .کرديد خداحافظي زود همين خاطربه پس، -

 .بريم بايد پاشو، -

 .شوممي بلند و کشممي موهايم در را دستم دو هر

 .بريم -

 ار نفسم هوا سنگين شرجي دارم،برمي که را اول قدم. کند نگاهم کهاين بدون افتد؛مي راه من از جلوتر

. ستني مطمئن نيست، بااقتدار و محکم نيست؛ هميشه مثل. کندمي خالي را دلم ته رفتنشراه. گيردمي

 :گويدمي وقتي زندمي نفسنفس آيد،مي ما سمت به دواندوان مردي

 .فردا تا نکنه درز خبرا اميدواريم فقط کردن، جمع هابچه سردار -

 .روممي عقب قدم يک ناخودآگاه شود،مي بلند که عمو صداي

 هر توي امشب به راجع کلمه يک فقط کلمه، يک اگر. کنهنمي درز خبر باشيد مطمئن نباشيد، اميدوار -

 مفهومه؟ سرگرد، جناب بينممي شما شخص چشم از ببينم، خبرگزاري نوع

 .کندمي جفت پا سرگرد

 .مفهومه -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر قلمو | دقيقه سي و بامداد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 160 

 .کندمي صدا را عموهادي کانکس، داخل صفر سرباز همان

 .حاضره ماشين بفرماييد، سردار -

 .سياوش بيا بريم، -

 نم به و گرددبرمي را رفته قدم چند ام،چسبيده پايم زير آلودگل زمين به انگار من اما افتد؛مي راه عمو

 .کندمي نگاه

 سياوش؟ نيستم تو با مگه -

 ؟شود ترسياه شود؟ ترتاريک اين از دنيايم بشود؟ چه که بيايم بيايم؟ کجا بيايم؟. کنممي نگاهش

 !تونمنمي... من -

 .ايستدمي رخمبهرخ و کندمي مرخص را سرباز و سرگرد سرش ياشاره با

 ...کنممي خواهش پرستي،مي که خدايي همون به رو تو. داغونم کافي حد به من. سياوش نيار در بازي -

. ندارد واقعاً ديگر ندارد، را وزنم تحمل زانوهايم. کندنمي رهايم لحظه يک تهوع حال و شده جمع اممعده

 .نشينممي آلودگل زمين روي جاهمان

 !نده قسم عمو، نده قسمم -

 .خنک و گلي زمين همين روي نشيند؛مي زانوهايش روي

 .سياوش دادي قول تو -

 .تونمنمي... من! تونمنمي تونم،مي کردممي فکر! کردم غلط کردم، اشتباه -

 .گذاردمي امروشانه را دستش

 !آرش خاطربه -

 !من بيچاره... عشق بيچاره آرش، بيچاره آرش؟

 .نزن حرفت زير زديم، حرف هم با ما -

 رب تکيه با. کند غرق را تايتانيک صدها تواندمي که ناآرام قدرآن است؛ ناآرام دريايش کنم،مي نگاهش

 ترسد،مي. کشدمي ماشين سمت به مرا سرعت با و گيردمي را بازويم هم او. شوممي بلند دستانم

 حرف من با خواهد،مي توضيح زند،مي حرف سرگرد با زند؛مي حرف راه در. شوم پشيمان ترسدمي
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 محموله از. هاسوخته و هاشدهغرق گويد،مي هاکشته از. دهدمي آمار سرباز. دهدمي توضيح و زندمي

. ردهک بازداشتش که خبرنگاري از گويد،مي هادستگيرشده از. بربادرفته که سوخت تن صدها از گويد،مي

 .گرددبرمي عموهادي. رسيممي باالخره

 نميشي؟ پياده چرا -

 .نفسبي حرف،بي شوم؛مي پياده

. شودمي نمايان پيداست انتهايش در داغان و درب و ترکوچک ساختمان يک که کوچک يباغچه يک

 را هاکنده از يکي هم احسان. زنممي پلک. کرده اشغال را باغچه کنار و گوشه کوچک چوبي يکنده چند

 اربيم يک مثل ندارد حس دستم باز، خوردمي زنگ امگوشي. بسته چشم با و پايين سر با کرده؛ اشغال

 را سرش احسان. کشدمي بيرون جيبم از را گوشي و گويدمي چيزي عمو. نداشته دارو پول که اسيام

 ييقه نکرده، عوض را اشدامادي شلوار و کت هنوز. شودمي بلند. کردنمي را کار اين کاش. کندمي بلند

 :زندمي فرياد عمو. ريخته هم به موهايش و است باز سفيدش پيراهن

 نزن؟ زنگ موبايلش به نگفتم مگه -

 .کندمي نگاهم و کند مي قطع را گوشي

 کني؟مي رو کار اين اولته بار مگه سياوش، بجنب -

 گويندمي که چيزي آن اگر حتي ماندمي خاطرم در ابد تا هزارمي اين هزارم؟ است؟ چندم بار اول؟ بار

 ؟کنم التماس اگر کنم؟ خواهش اگر! شود؟ اشتباه شودمي خدايا. باشند کرده اشتباه اگر حتي نباشد،

 :گويدمى. تابستاني بهشت در يخ يک مثل کرده، يخ. گيردمي را دستم و آيد مي جلو احسان

 .بده نجاتمون برزخ اين از و کن تموش بيا خدا، به توکل سياوش بيا -

 .کنم تمامش بايد گويد؛مي راست

 و عمو احسان، من، شويم؛مي خارک جزيره قانوني پزشکي داغان و درب ساختمان وارد بعد دقيقه سه

. است صبح پنج ساعت که انگار نه انگار است؛ شلوغ چقدر. است موسوي نامش دانممي حاال که سربازي

 :زندمي صدا را عمو دور از کسي

 .بندرعباس کنيم منتقل رو اجساد يهمه بايد ديگه ساعت يه تا سردار؟ کجاييد -
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 .شد دير ببخشيد -

 کنه؟مي شناسايي کي -

 .دارتيغ گياه همان با سختي، به دهم؛مي قورت را دهانم آب. چرخدمي سمتم به هانگاه

 .هستن باهر سرگرد ايشون -

 .زندمي صدا را کسي و کندمي نزارم حال به نگاهي مرد

 .کنيد راهنمايي رو ايشون قادر؟ دکتر -

 !خواهممي معجزه من معجزه، به قادري تو خدايا نيست؟ است، اهلل القاب از قادر قادر؟

 .شده دير کافي حد به بريم، بيا آقا -

 .آوردمي کتفم به کوچک فشار يک احسان

 .ديگه بجنب -

 ات لحظه اين از متنفرم، سبز از من. رسيممي سبز در با کوچک اتاق يک به. شوممي روان مرد دنبال به

 .شويممي وارد! متنفرم رنگ اين از دنيا آخر

 که هاشونبعضي! جنازه پشت جنازه جسد، رو جسد. امشب اومد در ما از پدري چه دونينمي. آقا بيا -

 .شدن خاکستر عمالً

 .گيرممي کنارم ديوار به را دستم. شديد تهوعم حالت شود،مي جمع اممعده

 آقا؟ خوبه حالت -

 .گزممي را لبم

 کدومه؟ -

 .گرفته دربر را کوچکي هيبت مشکي يکيسه يک کشد؛مي بيرون را کشو يک

 .ديممي شما تحويل که بوده همراهش هم وسايل سري يه -

 .کشدمي بيرون برگه يک هايشکاغذ ميان از

 .کن امضا بعدش کردي، شناسايي -
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 آزمايشي چه اين خدايا. بندممي را چشمانم. کندمي باز را آن و بردمي کيسه زيپ سمت به را دستش

 است؟

 .باالست خيلي سوختگي درصد متأسفانه -

 هم اين. رودمي اميدم رود،مي نفسم شود،مي تمام دنيا. کنممي باز را چشمم و کشممي عميق نفس يک

 خودم. شومنمي قبل آدم هرگز ديگر. امکودکي روزگار رفيق با خواهرم؛ با ديدارم آخرين هم اين اين، از

 روح با وجود شود،مي شناخته روحش با انسان يک هويت. شومنمي سياوش ديگر شناسم؛مي خوب را

 مقلب لرزد،مي دستانم. شويمي ناقص انگار شوي،نمي خودت ديگر شود زخمي روحت وقتي. شودمي معنا

 و سوخته همه و همه ابروهايش هايش؛مژه... موهايش شده، جزغاله کامال صوتش ور يک. کشدمي تير

 يهمه. است ياسمن روح. است روشنمامان جان. است باباحاجي عزيز است، خودش اما شده؛ خاکستر

 .است ريحانه خود خودِ او. است آرش دنياي

*** 

 نگار

 را گرمينيمه هواي اسپيلت و است خاموش هاچراغ. شوممي سالن وارد و بندممي سرم پشت آرام را در

 روي قرمز ماژيک با را تهديداتش و چسبانده محبوبم گلدان به A4 يبرگه يک مامان. چرخاندمي خانه در

 وگرنه بود شيف امشب پدرت. بخوابم مجبورم باشگاه برم بايد زود صبح فردا چون: »کرده رديف آن

 به رداف باشي، خونه يازده از قبل بودي داده قول نرفته يادم. نيستم بلد رانندگي که حيف. دنبالت اومدمي

 فکر سياوش ديدن با اولش که ايعروسي که اين از نه خورم؛مي غصه!« دخترخانم رسممي حسابت

 از يکي به تبديل ناوقت تلفن آن با اما شد؛ خواهد زندگيم هايخاطره بهترين از يکي کردممي

 براي و کندمي رفتار ايمدرسه هايبچه مثل من با هم هنوز مامان کهاين از شد، روزهايم ترينمزخرف

: کنممي باز را نرگس پيام. لرزدمي دستم توي گوشي که روممي اتاقم سمت به. کشدمي نقشه کردنمادب

 دارمبرمي را شالم که طورهمان و نشينممي تختم روي اندازم،مي زمين روي را کيفم «نگار؟ رسيدي»

 .کشممي دراز هايملباس کردنعوض بدون و کنممي سند را پيام.« رسيدم االن همين آره،: »کنممي تايپ

 رحاض حال نگار با عروسي از قبل نگار انگار باشد؛ افتاده اتفاق همه اين ساعت چند ظرف شودنمي باورم
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 سي و بامداد که ماندمي ثابت رويمروبه ديواري ساعت روي نگاهم. دارد فاصله نوري سال هاميليون

 قاطعش پيروز و نگار ناگهاني اعتراف به و دوزممي اتاقم ياسي سقف به را نگاهم. دهدمي نشان را دقيقه

 حالبه تا که عکسي ترينقشنگ و ترينعجيب به کنم؛مي فکر داشتم که خوبي حال به. کنممي فکر

 تام زانگياعجاب و سنگين يرايحه به کنم؛مي فکر امايستاده کنارش که باشکوهي يلحظه به. امانداخته

. ريخت هم به را چيزهمه که نحس تلفن آن به. ندارد رفتن قصد و چسبيده امبويايي پرزهاي به که فورد

 بايد که است مأموريتي چه اين که آرش فريادهاي به برود، کهاين براي عروسش به داماد هايالتماس به

 کرد خواهش و شد چشمانم يخيره ماهچندين از بعد که سياوش عجيب هاينگاه و لرزان دستان به. برود

 بدتر هالهل زهر از و شد صرف سنگين فضايي و سکوت در که شامي به. باشم داشته را اشخاله هواي

 گرم آب دوش يک دلم. شوممي بلند جا از خسته. سياوش حضور بدون داماد، حضور بدون بود؛

 دم چاي. آيممي بيرون و گيرممي سريعي دوش. شوممي حمام راهي و دارمبرمي را امحوله. خواهدمي

 رها آن طوربالش يدسته روي را خيسم موهاي و کشممي دراز آشپزخانه کانتر زير يکاناپه روي کنم،مي

 ار امشدهخشک گردن و شوممي بلند. پرممي جا از موبايلم زنگ با که گذشته چقدر دانمنمي و کنممي

 عوارض از هم اين. دهممي قورت درد با را دهانم آب. شودمي قطع زنگ. کندمي درد سرم. دهممي ماساژ

 باز يپنجره الي از .شوممي بلند سختي به. خوردمي زنگ دوباره گوشي. خوابيدن خيس بدن و تن با

. صبح شش: چرخدمي پدربزرگ يادگاري دارشماطه ساعت روي نگاهم. است مشخص صبح سپيده سالن

 روي پيغام به و دارمميبر را موبايل. شودمي قطع گوشي به من رسيدن از قبل زنگ برد؟ خوابم چطور

 تا زنممي پلک چندبار.« سياوش باهر، سرگرد از داريد پاسخبي تماس دو شما: »شوممي خيره صفحه

 :دهدمي جواب کوتاه بوق دو از بعد. گيرممي را شماره درنگبي. است خودش شوم مطمئن

 .سالم -

 .شودمي خالي دلم ته اشيخي صداي از

 .سالم -

 :پرسممي که گويدنمي چيزي

 من؟ با داشتيد امري ببخشيد، -
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 .دهدنمي پاسخي هم باز

 سرگرد؟ جناب هستيد الو؟ -

 .هستم -

 .بفرماييد خب، -

 .بزنم زنگ کي به... دونستمنمي -

 .ندارم دوست را لرزانش صداي

 شد؟ تموم عمليات شده؟ چي -

 .بود نشده شروع اول از بود، شده تموم اول از! شد تموم آره عمليات؟ -

 .مالممي را دردناکم گلوي. انگار ندارد مخاطب هايشحرف

 .بزنم زنگ کي به دونستمنمي... من -

 .لطفاً بگيد داريد امري هر خدمتم، در من بفرماييد -

 امر؟ -

 کجاييد؟ شما ترسونيد،مي رو من داريد -

 .عباس بندر فرودگاه تو -

 نرفتيد؟ خارک گرديد؟برمي داريد يعني -

 :گويممي کالفه که گويدنمي چيزي

 مياد؟ صدا الو؟ -

 .کردم پيدا رو ريحانه -

 .کند آناليز را حرفش مغزم تا کشدمي طول ثانيه چند

 چي؟ -

 .کردم پيدا رو داداشمزن -

 .ندارد خوانيهم چيزهيچ چرا

 .خوبه خيلي کهاين خب... خب -
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 .ازت دارم خواهش يه -

 .بفرماييد کنم،مي خواهش -

 .شد تموم ديگه... نخور رو آرش قول يغصه ديگه بگو شد، تموم... بگو ياسمن به -

 .نميشم متوجه من، -

 ميگي؟. فهمهمي خودش دونه،مي خودش باشه؟ بگو ياسمن به رو اين فقط -

 .باشه -

 .فرماييد مراجعه خروج هايگيت به لطفا تهران مقصد به بيست و دويست پرواز محترم مسافرين -

 .کنممي حساب روت... پس. برم بايد -

 است؛ چيز يک فقط امدلخوشي تنها. گذاردمي تنها اشناگهاني خبر بهت از حجمي در مرا و کندمي قطع

 .بزند زنگ کسي چه به دانستهنمي گفت

*** 

 آرش

 تو و پوچ درونم شوم،مي بلند جا از. شکندمي را انگيزوهم و تيره شب اين سکوت باران شرشر صداي

 از پاورچين. برده خوابش خوابيبي روزشبانه سه از بعد انگار است؛ آرام سياوش هاينفس. است خالي

 اجهمين آها کجاست؟ کليد! است قفل. گذارممي دستگيره روي را دستم در، سمت به روممي بيرون اتاق

. باردمي آساسيل باران. روممي بيرون. شودمي باز آرامي تق صداي با در و چرخانمشمي. است در روي

 مرومي ماشين سمت به. ببارد فقط ببارد؟ شدتي چه با دارد اهميتي چه ديگر است باران عاشق ريحانه

 را حياط ايلحظه براي خطرناکي يصاعقه برق گردم،ميبر را آمده راه. نياوردم را سوئيچ! سوئيچ آخ،

 .کنممي جيبم در را دستم جيبم، آها ام؟گذاشته کجا را سوئيچ سوئيچ،. چرخممي هال در. کندمي روشن

 ديده آنجا را سياوش شلوار در، کنار لباسيچوب آها! کجاست؟ پس ندارد، جيب که کنگرم شلوار! جيب؟

 باز را روماشين بزرگ در نرسيد؟ فکرم به اول از چرا. بود سيا جيب در کنم؛مي پيدايش باالخره. بودم

 کنترلي را صاحببي در اين گفتم دفعه هزار. بندمنمي را در اما روم؛مي بيرون و شوممي سوار کنم،مي

 است ليز خيابان. شودمي محو ديدم از حياط باز طاق چهار در دهم،مي که گاز داد؟ گوش کسي چه کنيد
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 باشد؛ باراني. باراني و خالي و خلوت باشد؛ طوراين هميشه تهران کاش. است خلوت اما زياد؛ من سرعت و

 مهيبي صداي و پيچانممي را فرمان. سرعتم عاشق من چون باشد؛ خلوت است، باران عاشق ريحانه چون

 اين. ديگر مهيب صداي يک و گيرممي عقبدنده. کردنشدرست جدول اين با هم شهرداري. شودمي بلند

 را دنده! نکش گند به را ماشين سياوش گفتم هزاردفعه کند؟مي کار چه صندلي روي خردهشيشه همه

 اتاقک از سراسيمه نگهبان گذارم،مي بوق روي را دستم. رسممي باالخره و دهممي گاز کنم،مي جاجابه

 .آيدمي بيرون نگهباني

 ...مگ آوردي سر! خبره؟ چه -

 .خوردمي را حرفش افتدمي ماشين و من به که نگاهش

 .تو برم کن باز رو در -

 .کندمي نگاهم مبهوت و مات

 !داري؟ کار چي اينجا وضع و سر اين با! هستي؟ کي تو اصال تو؟ بري -

 .شوممي شاکي

 .گفتم کن باز رو در! خانمم دنبال اومدم هستم، باهر سرگرد من وضع؟ و سر کدوم -

 .نيست مرکز اين تو االن خانمي هيچ ضمن در باشي، داشته نامه و حکم بايد باشي هم سرگرد. آقا برو -

 تا زور به قدش. ايستممي نگهبان رويروبه و شوممي پياده. ريزدمي همبه را اعصابم دارد کمکم ديگر

 .رسدمي امسينه

 !کن باز رو در گفتم بهت -

 ونبير را تلفن هاللي و کوچک پنجره از و رودمي اتاقکش سمت به. کندمي پايم تا سر به عجيبي نگاه

 .کشدمي

 .کن صبر لحظه يه -

 .اومده خداييبنده يه دکتر، آقاي الو؟ -

 .آوردمي پايين را صدايش
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 الدنب اومدم ميگه. کرده تصادف انگار داغونه؛ هم ماشينش خونيه صورتش و سر. ستديوونه کنم فکر -

 .زنم

 .روممي نگهبان سمت به قدم يک. باردمي امانبي باران

 !آخ -

 هب لنگانلنگ. است نازک زيادي هوا اين اين براي زيرپيراهني اليه يک.دهد،مي خراش را پايم تيزي شيء

 .کشممي بيرون دستش از را گوشي و شوممي نزديک نگهبان

 احسان؟ -

 تويي؟ سياوش -

 !آرشم آرش، -

 پسر؟ کنيمي کار چي اينجا -

 .تو بيام بذاره بگو يارو اين به -

 .بهش بده رو گوشي -

 خيس زمين. شودمي باز رويم به که است آهني بزرگ در بعد لحظه چند و دهممي نگهبان به را گوشي

. شودمي پديدار دور از دواندوان احسان اما دهد؛نمي رفتن راه تند ياجازه دردناکم زخمي پاي و است

 .شودمي وضعم و سر يخيره خسته و مات

 !آرش -

 .کنممي سرما احساس و گرددبرمي عادي حالت به کمکم امپنجگانه حواس. کنممي نگاهش فقط

 پابرهنه؟ چرا! وضعيه؟ سر چه اين صبحه، سه ساعت! خودت؟ با کردي چه -

 !بپوشم کفش رفت يادم شوم؛مي پايم کف شدنزخمي علت متوجه تازه

 .ببينم رو ريحانه اومدم -

 .کشدمي آغوشم به مردانه شود،مي آب از پر چشمانش يکاسه لحظه يک در

 ت؟نيس مسخره! ببينم رو زنم ذارهنمي ذاشت؛نمي سيا کردم،مي صبر... صبح تا اگه! ببينمش؟ ذاريمي -

 .شودمي ترمحکم دستانش گره
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 !رفيق ديدمنمي رو روزت و حال اين و مردممي کاش -

 ببينمش؟ ذارينمي... پس -

 .دوزدمي چشمانم به را ترش چشمان و کشدمي عقب

 .بعد کنم ريستت و راست بريم بيا اول باشه، -

 .بياد بند بارون ممکنه ريحانه اول نه... نه -

 .نمياد بند پات خون شکسته، سرت! پسر لرزيمي داري -

 !پيشش ببر رو من ياسمن جون -

 .شودمي تسليم باالخره

 .بيارم تواسه دمپايي جفت يه بذار حداقل باشه، -

 .خوامنمي -

 پزشکي باريک و سرد ايهراهرو از. افتيممي راه و دهممي تکيه او به. کندمي رد کتفم زير از را دستش

 .ايستدمي هااتاق از يکي جلوي. گذريممي قانوني

 اينجاست؟ -

 .کندمي اشاره فلزي نيمکت به. دهدمي تکان را سرش

 دوربين از پر راهرو سراسر دونيمي! نيست؟ قانوني کار اين... که دونيمي. کنم باز رو در تا بشين -

 !نه؟ مگه دونيمي! کنن؟ اخراجم ممکنه دونيمي! امنيتيه؟

 .گويمنمي چيزي

 .کني زجرکش رو خودت تو نيست راضي هم خانمريحانه روح خدابه -

 مثل احسان و شودمي باز در. کندمي پيدا انعکاس مغزم در «روح» يواژه بار اين و کنممي سکوت هم باز

 .کندمي نگاهم شده، شوروي جانکاه سرماي گرفتار و کرده فرار اردوگاه از که مفلوک کمونيست يک

 .بيا پاشو -

 برم؟ تنها ميشه -

 !آرش -
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 !لطفاً -

 .کندمي مکث

 .راست سمت از دوم کشوي -

 خيره رويمروبه يبازشده در به. شودمي محو نظر از و پيچدمي خالي راهروي در احسان هايکفش صداي

. دادنازدست درد روح؛ درد بلکه شکستگي، و زخم درد نه. درد با و سختي به شوم؛مي بلند. شوممي

 به. رفت بابا که کنممي فکر روزي به. ندارد را وزنم تحمل پاهايم اندازم،مي فلزي نيمکت روي را خودم

 .روحم هايزخم براي تنم، هايزخم براي سختم، روزهاي براي بود؛ تسلّّا که کنممي فکر کسي

*** 

 گفت نيامد، ياسي. داده دست از را پناهش و پشت که ايخانه شوم،مي تاريک يخانه وارد خستگي با

 ديوار به و نشسته زمين روي بينمش،مي و شوممي حال وارد. ندارد رضايش عمو بدون را خانه اين طاقت

 را خانه اين تحمل هم سياوش يعني اين و کرده رها را اشمشکي و بلند موهاي زده؛ تکيه خانه آشپز

 .نشينممي رويشروبه و روممي سمتش به. نداشته

 !شد؟ تموم -

 :گويممي وقتي شودمي شنيده چاه ته از صدايم شم،مي صورتش روي را دستم

 !کن گريه هم بدبخت من جاي به ريحان، کن گريه -

 هايشلب به و گيردمي را دستم بوسم،مي را چشمانش. کندمي خيس را صورتش شدرشت هاياشک

 .چسباندمي

 .برات بميره تريحانه الهي -

 .کندمي تارتر را امتيره دنياي صدايش بغض کشد،مي را دستم و کندمي دراز را پاهايش

 .نخوابيدي روزه سه بخواب، پام رو بذار رو سرت -

 .لرزاندمي را خانه هايستون مامان يخفه هق هق صداي

 !بيرون؟ نيومد هم امروز مامان -

 .گيردمي بازي به را امآشفته موهاي دستش
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 .سخته خيلي من؛ گير کمان سخته خيلي رو، اميدش يهمه اون دادي دست از رو پدرت تو -

 نيست؟ سيا -

 .رفته سارا نيست هفته يه هنوز آرش، باش داشته رو هواش. رفته کجا دونمنمي -

 ...مبيچاره داداش اما ريحان دارم رو تو من -

 .کندمي خيس را امپيشاني و شودمي تند هايشاشک

 !آرش؟ شد جورياين چرا -

 .دهممي قورت را گلويم توي سنگين حجم

 .دونمنمي -

*** 

 بريزد؟ اشک من جاي به که کجاست ام؟داده دست از را اميدم يهمه من که ببيند کجاست امريحانه حاال

 يک توي جاست همين آهان، است؟ گرفته من از را قرارم چطور منحوس مردک آن ببيند که کجاست

 راه هميشگي لعنتي حجم آن باز که روممي در سمت به و شوممي بلند. تاريک و سردِ  آهني کشوي

 ندک امخفه حجم اين کاش. نشينممي در رويروبه زمين، روي بار اين و کنممي گردعقب. بنددمي را نفسم

 را مامان تسبيح دلم. شودمي ترمظلوم مظلوم و تازدمي ظالم که دنيايي اين از ببرد مرا ببرد، مرا و

 صداي که گذشته چقدر دانمنمي. امگذاشته زانويم روي که کنممي دستاني تکيه را سرم خواهد،مي

 و رنجور خود بينم،مي را خودم احسان جاي به و کنممي بلند را سرم. شنوممي را احسان هايقدم

 رديک که بود کاري چه اين گويدنمي برويم شو بلند گويدنمي نشيند،مي رويمروبه زانو چهار. را غمگينم

 :زندمي لب فقط جا؛اين آمدي چرا گويدنمي

 !داداش؟ خوبي -

 .شودمي ترسنگين گلويم در حجم کنم،مي نگاهش

 .تو برم... نتونستم -

 .شودمي تر اشخسته چشمان

 .ببينم رو مونده مريحانه از که چيزي... اصل در يا ببينم، رو مريحانه نتونستم -
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 .چکدمي اشکش

 .نکنم خراب... رو دارم ازش که تصويري آخرين بهتره انگار -

 .نشيندمي اشگونه روي ديگر قطره يک

 .بردنت زور به گفت نداشتي، رو دلش گفت ياسي. کردي قبول دل خون با هم تو دونممي -

 .است باريدن حال در که آساييسيل باران مثل شود،مي تند هايشاشک

 .دارم دوسش چقدر، بگم بهش داشتم فرصت کاش -

 .کشدمي آغوش در را سرم

 !بدم؟ ادامه چطوري ميشه؟ چي حاال -

 سد باالخره و جوشدمي شود،مي آب رفته رفته گلويم حجم. کندمي فرو موهايم در را اشزده يخ دستان

. من مثل... ريحانه مثل رود؛مي بين از شودمي خرد شودمي تکه تکه پاشدمي فرو امساله چند بُتني

 به تازه نوجوان يک مثل خواهدمي را مادرش که کودکستاني بچه يک مثل شود،مي بلند هقم هق صداي

 انسان يک مثل داده دست از را سردارش که امپراطوري يک مثل اندگرفته را اشآزادي که رسيده بلوغ

 را اشريحانه که کمانگير يک مثل داده؛ دست از را عشقش که مرد يک مثل داده دست از را اميدش که

 .داده دست از ابد براي

*** 

 «بعد ماه دو»

 سياوش

 .کنممي پرت ميز روي عصبانيت با را کاغذ

 !دادگاه اين تو بذاره رو پاش آرش ذارمنمي -

 اگر هم جاشهمين تا بديم، دستشون آتو اين از بيشتر تونيمنمي که ما. باش آروم کنم مي خواهش -

 .کردنمي بازداشتش نبود سردار

 ينهم خوشيشدل تنها. تونهنمي ديگه نداره، کشش ديگه بچه اون. نيستم آروم سرهنگ، نيستم آروم -

 .بگيرن ازش خوانمي هم اون که بود کارش
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 دفاع خودش از جوابه، و سؤال تا چند فقط. بگيره ازش رو شغلش خوادنمي کسي! سياوش نشو ديوونه -

 .تمام و کنهمي

 :شودمي بلند صدايم

 هب نگاه! شناسيد؟نمي رو آرش مگه. وضعيه چه تو دونيدنمي انگار کنه؟مي دفاع چي از کنه؟مي دفاع -

 مادرم اگه. نيست مهم شواسه هيچي. کرده فراموش رو چيزهمه نکنيد فکر نکنيد، خيالشبي و غد ظاهر

 .زنهنمي هم رو نسيه حرف کلمه دو همين نباشه مخاله اگه. خورهنمي هم رو غذا لقمه دو همين نباشه

 ...ببخشيد اِهم، -

 زديکن که او به کنيم؛مي نگاه ايستاده اتاق گوشه زيربهسر و ساکت حاال تا که او به ناصري سرهنگ و من

 و کندمي تحمل را جايمنابه و جابه دستورهاي را گاهمبي و گاه هايگيردادن و مزخرف اخالق است ماه دو

 :پرسدمي سرهنگ. زندنمي دم

 دخترم؟ بگي خواستيمي چيزي -

 .کندمي پا آن و پا اين کمي

 .دارم پيشنهاد يه من... خب -

 پيشنهاد؟ -

 !هاتيله از گريزانم کماکان چشمان به اندازد؛مي چشمانم به سريعي نگاه

 .دادگاه با رابطه در بله، -

 .کندمي صاف را صدايش سرهنگ

 .شنويممي -

 .کنن دفاع خودشون از دادگاه در حضور بدون توننمي ايشون... خب -

 .کشممي موهايم به دستي

 چطوري؟ -

 .گيرممي را نگاهم من و کندمي گرد را هايشچشم

 .کنيد شرکت دادگاه توي شما -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر قلمو | دقيقه سي و بامداد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 174 

 :کندمي مداخله سرهنگ

 .فرستاديممي رو وکيلش خب وگرنه باشه؛ خودش بايد نيست، ممکن اين ولي -

 .نيستن برادرشون سرگرد بدونه نيست الزم کسي... که اينه منظورم! هستن سرگرد ايشون واقع در -

 .کندمي اخم سرهنگ

 .ميشه ترخراب هست که ايني از چيزهمه بفهمن، اگر قانونه خالف اين... اما -

 .کنممي نگاه سرهنگ به

 نرسيد؟ خودم فکر به چرا -

 بکني؟ رو کار اين خواينمي که تو! سياوش؟ چيه منظورت -

 .فهمهنمي کسهيچ گفت، سروان جناب که همينه منظورم -

 .نداره امکان نه، -

 :آيدمي حرف به او

 .گيريدمي اشتباه برادرشون با رو ايشون گاهي هم شما خود حتي سرهنگ، جناب فهمهنمي کسي -

 لب زير که رودمي بيرون اتاق از از حالي در و دهدمي جواب ناصري سرهنگ با زدنوکلهسر ساعتنيم

 که کندمي رفتن قصد هم سروان رود،مي که سرهنگ. کندمي زمزمه جوان هايپليس مورد در چيزهايي

 .شوممي مانع

 .لطفاً سروان، بمونيد -

 .قربان بله -

 خبر؟ چه ديروز بازجويي از -

 حضور او وقتي نگاهم کنترل! صدباره گيرم؛مي را نگاهم. بنددمي نقش هايشلب روي رنگيکم لبخند

 .دنياست کار ترينسخت دارد

 .خوشبختانه کرد اعتراف مقتول خانم -

 کرد؟ اعتراف کي -
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 اين و سوختهمي براش دلم بودم، دوستش من گفت هتل رفتيم برادرتون با که باري اون راستش -

 از ايشون خب... سرگرد جناب اما نکردم؛ شک خيلي من که گفتمي دروغ عادي قدراين. هاحرف

 هويت کرده؛مي کار هتل تو جعلي هويت يه با بوده، ايشون خود مقتول خانمِ نگو. نشدن قانع هاشحرف

 .بوده هتل کارمند که ايبيچاره خانم همون

 .اومد در آب از روسازي که هم هتل -

 .نداشت شهياد پرونده به ربطي مورد يه اين استثناً البته. بله -

 چي؟ يعني -

 .بود اسکناس چاپ يکارخونه هتل، اصطالح به اين يعني -

 .آگاهي دادن ارجاع رو شپرونده خاطر همين به پس! عجب -

 .دقيقاً بله -

 .بديد اطالع من به شد جديدي خبر اگر. بسيارخب -

 .اجازه با حتماً، -

 .کندمي نگاهم و گرددبرمي را رفته قدم چند ايستد،مي اما کند؛مي رفتن قصد و گذاردمي احترام

 .نديدمشون ديگه همسرشون چهلم مراسم از چطوره؟ سرگرد جناب حال... حالِ -

 .کنممي نگاه غروب کبود آسمان به پنجره از و کشممي آه

 . خوبه -

*** 

 .دهدمي دستم به را دستيپيش و کندمي دخر را کندهپوست خيار

 نميره؟ مغزت تو چرا سيا، قانونه خالف کار اين -

 .آرش خاطربه فهمه، نمي کسي -

 !االاهللالاله -
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 برسه پاش دونينمي که نگو کنه؟ دفاع خودش از تونهمي دادگاه؟ بره تونهمي کن، آرش به نگاه يه -

 کالً که کنهمي اضافه شپرونده به هم ديگه چيز چهارتا بلکه کنه،نمي دفاع خودش از نتها نه دادگاه

 .کنن اخراجش

 ديگه که وقتهاون بره، لو درصد يک اگه که بکن رو فکرش اما دونم؛مي رو هااين يهمه من دونم،مي -

 .کرد نميشه کاريهيچ

 .کنممي پافشاري

 .گيمنمي هم عموهادي به حتي بدونه، کسي نيست الزم اصال! نميره لو -

 .نيستي آرش تو نفهمه نداره امکان بچه، نکن شوخي -

 .گيمنمي بهش چيزي دادگاه روز تا ديم،مي قرارش شدهانجام عمل تو -

 رفک اين به چي؟ بفهمه آرش خود اگه کن، فراموش رو بودنشغيرقانوني اصال! کردي مديوونه سيا واي -

 کردي؟

 انگار اتفاق آن از بعد. دوزممي صورتش به را نگاهم و دهممي تکيه مبل پشتي به و روممي عقب کمي

 و خاموش بارانشستاره و نوراني هايچشم و شده استخواني و الغر پرش صورت شده؛ پير چندسال

 .تاريک

 ياسي؟ -

 هوم؟ -

 خبر؟ چه باباحاجي از... از -

 .دهدمي بيرون باصدا را نفسش

 يبستر که کنم فکر شد ماهي دو. بهتره نمونه بيمارستان محيط تو گفت دکترش شد، مرخص ديروز -

 .بود

 هيبت و پيچدمي راهرو در سنگينش هايقدم صداي. پراندمي جا از را جفتمان ورودي در صداي

 .اشرفتهآب پوشسياه هيبت شود؛مي نمايان پوششسياه

 .سالم -
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 .نشود لبخند هرگز ديگر شايد که لبخندي شود؛مي بلند لبخند با ياسمن

 چطوري؟ پسر،گل سالم -

 .است خاموش نگاهي جوابش

 :زنممي لب

 بودي؟ کجا -

 :گويدمى و کندمي دراز را دستش ياسي. است سکوت هم من به جوابش

 .بيارم چايي تواسه بشين هم خودت اتاق، تو بذارم بده رو پالتوت -

 .کندمي ياسمن به کوتاهي نگاه

 .نکنيد صدام هم شام واسه بخوابم، ميرم ندارم ميل -

 .دهدمي کش بيشتر را هايشلب اندازد،نمي وتاتک از را خودش ياسمن

 .کردم درست ماکاروني نخوري، نميشه رو شام ولي بخواب؛ باشه -

 .شودمي خيس ياسمن چشمان تاريک يکاسه و رودمي. است محکم و جدي اش«خورمنمي»

 !تونمنمي ديگه سيا، ببينم رو شدنشزجرکش بشينم تونمنمي -

 .کشممي موهايش روي را دستم. گذاردمي امشانه روي سرش. نشينممي کنارش و شوممي بلند

 .کنيممي درستش ميشه، درست خاله، نخور غصه -

 :لرزدمي صدايش

 ديگه کمرش نميشه، باباحاجي ديگه باباحاجي. نميشه درست هيچي ديگه سياوش، نميشه درست -

 .نميشه خوب ديگه حالش نميشه، روشنک ديگه روشنک. نميشه صاف

 .شودمي ضعيف صدايش

 ديدتش، بارتره تو پريروز گفتمي احسان. نمياره طاقت سيا، ميرهمي پسر اين! آرش واي آرش، -

. سيا کشتهمي رو طرف ديدشنمي احسان اگه و شده دعواش مغازه صاحب با چي دونمنمي سر گفتمي

 .پوچ و هيچ سر شده، يقه به دست يکي با ما آرش آرش،

 .کشممي موهايم در را آزادم دست
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 ...ببين. باشيم آرش گاهتکيه بايد باشيم، قوي بايد ما. کنممي خواهش ياسمن، نکن گريه -

 .زنممي را هايشچشم به و کنممي بلند امشانه روي از را سرش

 رو آدم هم معمولش حالت تو بيکاري. کنم دفاع حقش از و دادگاه برم بايد کني؛ کمکم بايد ببين، -

 که خودت. کشيده بيمارستان به کارش دوبار هفته اين وحشتناکيه؛ وضع تو آرش ياسي، کنهمي ديوونه

 !کنممي خواهش کن؛ کمکم. چيه دکترش نظر دونيمي من از بهتر

 .دهدمي تکيه مبل پشتي به و کشدمي عقب

 .پذيرممي رو ريسکش قبوله، ميشه بهتر حالش طورياين کنيمي فکر اگه. باشه -

 .شودمي راحت خيالم

 .نداريم وقت زياد فردا؛ همين از کن، شروع رو قانونيش کارهاي -

 بپيچونيم؟ جوريچه رو اون چي؟ عموهادي -

 .بشه روروبه آرش با دادگاه قبل تا بذاريم نبايد فقط من، با عموهادي -

 چي؟ بشه اگه -

 .کنممي اخم

 .کرده قطع دنيا يهمه با رو ارتباطش آرش! نميشه -

 .شودمي پايين و باال گلويش سيبک

 سيا؟ -

 .کنممي نگاهش

 ريحانه؟ خاک سر نرفته... هنوز -

 .ايستممي مقابلش و شوممي بلند

 .نه -

 .کنيم کمکش بايد -

 .ذارهنمي اونجا رو پاش خورده قسم ياسي، برنمياد ما دست از کاري -

 .ترهراحت کردنشقبول طورياين کن باور... بره اگه... اگه ولي، -
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 دختر اون مزار سر بره ميگي تو وقتاون دربياره، رو سياهش نيست حاضر حتي آرش جانياسمن -

 بيچاره؟

 :زندمي لب بغض با

 !نگو سيا، بيچاره دختر نگو -

 .دهممي بيرون را نفسم

 .کنيم عادت نبودنش به بايد که ماييم بيچاره! ميگي راست. ببخشيد باشه، -

 :گويممي روممي حياط سمت به که طورهمان و دوزممي اشصفحه به را نگاهم. خوردمي زنگ امگوشي

 .دنبالش برم گردهميبر امشب اگه بزن زنگ مامان به -

 .شودمي شنيده من يبله با زمانهم اشباشه

 .سرگرد جناب سالم -

 .کندمي نفوذ استخوانم مغز تا مته دي سرماي گذارم،مي بيرون از در که را پايم

 .سالم -

 .کندمي تداعي را ترديد صدايش

 سرگرد؟ جناب هستيد خوب -

 .کني معنا چطور را خوب تا! خوب؟

 .امرتون ممنون، بله -

 .دارد نشينيعقب صدايش

 .شدم مزاحم موقع بد انگار ببخشيد؛ -

 .کندمي نگاهم خيرهخيره ايتيلهچشم يگربه يک و گيردمي هدف را امپيشاني زمستاني خشک سوز

 .معصومي خانم بگو نه، -

 ...سرگرد جناب راستش -

 ندارم؟ دوست را هايشگفت سرگرد جناب جديداً چرا

 .کنم مشورت باهاتون ايمسئله يه مورد در خواستممي -
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 مشورت؟ -

 شناسيد؟مي که رو نرگس دوستم... پيش وقت چند راستش بله، -

 چطور؟ شناسم،مي بله -

 هک هستن اونجا مالک خانمي يه و کنهمي کار تأسيستازه خصوصي يکتابخونه يه توي که وقته چند -

 .کننمي اداره رو کتابخونه خاصي طور يه يعني عجيبه؛ کمي يه مديريتشون نحوه

 .شودمي ترنزديک گربه. نشينممي حياط فرش بدون تخت روي

 خب؟ -

 هي از شما کمک با خواممي من اما ميشه؛ مربوط جنايي دايره به مسائل جوراين دونممي البته ببينيد -

 .کنم گزارش بعد و بشم مطمئن موضوعي

 :شودمي آرام صدايش

 !بزنم آب به گداربي خوامنمي مطلعيد، من کار سابقه جريان از که هم شما... شما -

 يپرونده در حضورش براي عموهادي بازيپارتي از و بود دوخته زمين به را هاتيله که افتممي روزي ياد

 .گفتمي شهياد

 .گفتيمي رو کتابخونه متوجهم، بله -

 و خودش به کمي خانم اون با برخوردم اولين از من کردم، عرض خدمتتون که طورهمون بله -

 برام رو ماجرا نرگس، خاطربه کتابخونه اون به وآمدمرفت و زمان گذر خب اما شدم؛ مشکوک هاشفعاليت

 .ببينم رو کتابخونه جديد کارمند تا رفتم نرگس هاياصرار خاطربه که روزي تا بود کرده عادي

 جديد؟ کارمند -

 ...واقع در خب آره، -

 طول به محدود را امشنوايي يمحدوده ظاهراً که شوممي صدايي سراپاگوش من و گويدمي و گويدمي او

 عاشق که شودمي موفقي پليس وقتي پليس يک گفتمي بابا. کرده خودش يزدههيجان و ظريف موج

 .کارش عاشق انگار؛ است عاشق هم او. دهدمي انجام که کاري عاشق باشد،
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 شما مزاحم همين خاطربه و چطوري دونمنمي اما بيارم؛ در دختر اون کار از سر خواممي کهاين خالصه -

 .شدم

 پليسي؟ شما دونهمي دوستت جز به کسي -

 .خوشبختانه نه -

 .کني جلب رو دخترخانم اون اعتماد که اينه بکني بايد که کاري اولين -

 .نيست مستقيم صراطي هيچ به دخترِ جاست،همين مشکل -

 .زنيممي حرف بهش راجع فردا کنم، فکر کمي بذار. خب خيلي -

 .سرگرد جناب ممنونم -

 .گيرممي ناديده را سرگردش جناب

 .کنممي خواهش -

 .زنممي زل گربه هايچشم به

 .خوش شب -

 اب که گذشته چقدر دانمنمي. گذاردمي خودم حال به سنگين و شلوغ مغزي با را من و کندمي خداحافظي

 .شودمي جمع حواسم اندازدمي کتفم روي ياسمن که پتويي حس

 .پسر خوريمي سرما -

 .پيچممي خودم دور را پتو

 !کردي کاله و شال -

 .دره دم احسان آره، -

 تو؟ نمياد چرا پس -

 .گازه رو هم شامت وقته، دير ديگه -

 ساعت؟ چنده مگه وقته؟ دير -

 .آيدمي کش هايشلب

 !ميره در دستش از زمان زنهمي حرف هابعضي با آدم ديگه، بله -
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 .کنممي اخم

 چيه؟ منظورت -

 .حاال بگيري قيافه خوادنمي ندارم، منظوري -

 .بوسدمي را امگونه و آيدمي جلو

 .نمياد شب گفت روشنک راستي. داره ـناه گـ همسرم برم، ديگه من -

 .کشممي آه

 .خونه نيومده هم شب يه هفته اين تو مياره، در پا از رو خودش داره -

 .شودمي خيره کندمي رو و زير را باغچه که گربه به و چرخاندمي را سرش

 .خداحافظ کنه، خير به رو مونهمه عاقبت آخر خدا -

 .کنممي نگاه را رفتنش

 .سالمت به -

 ريحانه با که وقتي از. توانمنمي ديگر من اما باشد؛ خدانگهدارت گويندمي گويند،مي همه را خداحافظ

 کنار. دهدمي تکان را دمش و نشسته حوض لب ايتيلهچشم يگربه. توانمنمي ديگر کردم خداحافظي

. دبو کاشته آرش با ريحانه بود، کاشته ريحانه که ايشمعداني نشسته؛ شمعداني يخشکيده گلدان

 اما! را رفتش از قبل روزهاي تصوير همان بياورم؛ خاطر به را تصويرش کنممي تالش و بندممي را چشمم

 از بعد که سياه و سوخته صورتي است؛ جزغاله يچهره يک شود،مي نمايان چشمم پيش که چيزي تنها

 !است طلوعبي روز همان مثل چشمم پيش هنوز ماه دو

*** 

 آقا؟ خودشه -

 .کشممي گلويم روي را دستم -

 .شمام با آقا -

 کنيم؟ چه ريحانه بدون دنياي با حاال کنيم؟ چه

 .کنيد عجله ممکنه اگه نيست؛ وقت واقعاًً اما سخته؛ که هستم متوجه من آقا -
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 چه تو! فهمي؟مي که افتاده درازدرازبه چشمت پيش اتجزغاله خواهر هستي؟ چه متوجه متوجه؟

 اين خدايا فهمي؟مي چه دادنازدست از فهمي؟مي چه آرش درد از فهمي؟مي چه ما درد از فهمي؟مي

 بود؟ کرده اشغال را پهناورت زمين فضاي از چقدر دختر

 .بگويم تا دهممي جان و کنممي نگاهش. گذاردمي بازويم روي را دستش دکتر

 .خودشه -

 .کنه رحمت خدا -

 به را پرونده يضميمه يکيسه يک! تمام و بنددمي را زيپ سريع رحميبي با. کشدمي را کيسه زيپ

 .گيردمي سمتم

 بفرستيمش که کن خداحافظي باهاش. نه يا داره خوانيهم ببين خدابيامرز، وسايل هم اين آقا بيا -

 .تهران

 يناول. باشم کرده اشتباه شايد کهاين براي اميدم آخرين کنم؛مي بازش و گيرممي را کيسه خدابيامرز؟

 اميد کاش اي. شده بسته آرش مچ روي که ساعتي همان جفت است؛ ساعت آيد،مي دستم به که چيزي

 خوش جا آرش دست انگشت در جفتش که سفيدي يحلقه است؛ حلقه بعدي! نشود نااميد کسهيچ

 جانبي جسم به. ندارم بازيخاطره طاقت ندارم، طاقت ديگر چون کنم؛نمي نگاه را بعدي. است کرده

 :زنممي لب اختياربي و شوممي خيره کيسه درون

 !ريحانه خداحافظ، -

 .کن امضا رو رسيد اين بيا آقا -

 از يکي با گذارم،مي بيرون اتاق در از که را پايم. دهدمي هل بيرون به مرا عمالً دکتر. کنممي امضا

 هب مستقيم عقد سفره پاي از که دامادتازه يک. شوممي مواجه بشريت تاريخ هايصحنه ترينخراش„دل

 روي اقتدار با سردار يک کنارش. کندمي نگاه من به منتظر و زده تکيه ديوار به آمده قانوني پزشکي

 اهگي. بيمناک و منتظر دوخته؛ من به را کرانشبي درياي خميده و نزار شکسته و خسته نشسته زمين

 .شودمي تيز گلويم در تيغيتيغ

 سياوش؟ شد چي -
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 بلند را صدايش احسان. بگيرد را حرف توان بگيرد، توان که بغضي از امان. دوزممي زمين به را نگاهم

 :کندمي

 !سياوش بزن حرف -

 .خراشدمي و شودمي بزرگ کند،مي رشد تيغتيغ گياه

 !بود خودش شد، تموم -

 را هايشسفارش عمو گذرند،مي کند هايدقيقه. شودمي زمانهم عموهادي ياحسينِ با احسان وايِ اي

 دردکشيدن. حرفبي شانه،بهشانه آيم؛مي بيرون نحس ساختمان آن از و دهدمي را دستوراتش کند؛مي

 صبورترند هاآن اما است؛ ساده هازن براي که اين نه! است وحشتناک خيلي است، وحشتناک مردها

 هاآن يهمه. مادرند مرگ يلحظه تا تولد بدو از. مادرند دنيا زنان يهمه چون است؛ بيشتر تحملشان

 هضم که هم درد. خورندمي را درد. کنند تا درد با نيستند لدب بينوا مردهاي مردها اما اند؛ريحانه

 احسان، مثل من، مثل شوند؛مي پير آنيک لحظه يک در و پوسندمي درون از پوسند،مي پس شود؛نمي

 !بگوييم؟ چه اصالًً بگوييم؟ کسي چه به اول. کشيممي فرياد کنيم،مي دعوا زنيم،مي حرف. عمو مثل

 روشنمامان مسئوليت عمو. رودنمي ياسمن به خبردادن بار زير و خوردمي مشت رود،نمي بار زير احسان

 ،کنيممي سکوت. رويممي لنچ با شويم،مي بندر راهي. کشيممي درد زنيم،مي حرف. گيردمي عهده به را

 هايصندلي روي. تواندنمي که کند،نمي وا لب که خوردمي قسم احسان. کنيممي فکر مسير طول تمام در

 به نگاهم من و خنددمي مادرش آغوش در بچه يک ايم،نشسته بندرعباس فرودگاه ترانزيت سالن

 نبدو گيرم،مي را شماره و کشممي بيرون جيبم از را گوشي. براق و است ايتيله که افتدمي هايشچشم

. روندمي و شوندمي بلند مادرش و بچه. دهدنمي جواب دوباره و گيرممي دوباره دهد،نمي جواب! فکر

 .کنممي برقرار را تماس لرزد،مي دستم در گوشي

 .سالم -

 .سالم -

 .گيردمي شدت هايمشريان خون جريان کند،مي گرم را تنم صدايش. گويمنمي چيزي

 من؟ با داشتيد امري... ببخشيد -
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 .نظامي دستورهاي آن از نه داشتم، امر آره امر؟. دهمنمي پاسخي هم باز

 سرگرد؟ جناب هستيد الو؟ -

 .بودي هم تو کاش

 !هستم -

 .بفرماييد خب، -

 .صاف و صادقانه گويم،مي را راستش اما لرزد؛مي صدايم

 !بزنم زنگ کي به دونستمنمي... من -

 شد؟ تموم عمليات شده؟ چي -

 !انگار شده شروع تازه درونم عمليات

 .بود نشده شروع اول از بود، شده تموم اول از. شد تموم آره عمليات؟ -

 :کنممي تکرار باشد، ترطوالني کمي هايشجمله کاش

 !بزنم زنگ کي به دونستمنمي... من -

 .لطفاً بگيد داريد امري هر خدمتم، در من بفرماييد -

 !بزن حرف بيشتر کمي دارم، امر؟ هم باز

 امر؟ -

 کجاييد؟ شما ترسونيد،مي رو من داريد -

 .دوزممي روروبه تابلوي به را نگاهم

 .بندرعباس فرودگاه تو -

 نرفتيد؟ خارک گرديد؟برمي داريد يعني -

 !نحسي جاي چه خارک؟. دهمنمي پاسخي

 مياد؟ صدا الو؟ -

 !بيايد صدايت هميشه کاش. آيدمي صدا

 .کردم پيدا رو ريحانه -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر قلمو | دقيقه سي و بامداد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 186 

 !چي؟ -

 .کردم پيدا رو داداشمزن -

 !خوبه خيلي کهاين خب... خب -

 .ازت دارم خواهش يه -

 .بفرماييد کنم،مي خواهش -

 .شد تموم ديگه نخور، رو آرش قول يغصه ديگه بگو. شد تموم بگو، ياسمن به -

 .نميشم متوجه من، -

 ميگي؟. فهمهمي خودش... دونهمي خودش باشه؟ بگو، ياسمن به رو اين فقط -

 .باشه -

 .فرماييد مراجعه خروج هاي گيت به لطفاً تهران مقصد به بيست و دويست پرواز محترم مسافرين -

 .کنممي حساب روت پس،. برم بايد -

 .انگار ترمآرام کمي. کنممي قطع

*** 

 گربه. اندازممي خاکشيرشده شمعداني به نگاهي. کندمي حال جمعِِ را حواسم گلدان شکستن صداي

 به را سرما عميق دم با. شمعدانى گلي گلدان از هم اين. کوچه توي پردمي آنجا از و ديوار روي رودمي

 .نباشد اما باشد؛ کنارت مدام کسي شودمي که امفهميده. شده تنگ آرش براي دلم. فرستممي هايمريه

 دردناک خيلي! آرش من و است من آرش. بگيريم فاصله هم از اگر حتي فهميم؛مي را همديگر هميشه ما

 !شده تنگ خيلي شده، تنگ آرش براي دلم. شود دور خودش از آدم که است

 فردا. است دورتر هميشه از است، تر ساکت هميشه از چرا دانممي. پيچممي خودم دور ترمحکم را پتو

 !است ريحانه تولد

*** 

 آرش
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 که آسماني. شوممي خيره شب آسمان به روزهايم اين عادت رسم به و کنممي جاجابه را سرم زير بالش

 سوز روي که پنجره از خشک سرمايي ورود. پرستاره و صاف مشکي، باشد؛ ريحانه يادگار تنها شايد

 .ببندم را پنجره که کند منصرفم تواندنمي هم کرده کم سال روزهاي سردترين در را «سيبري» سرماي

 يا آيدمي که است مامان يا. شنوممي را حياط آهني در خوردنهمبه صداي و کشممي باال گردنم تا را پتو

 وقتي. نيست ريحانه وقتي ياسمن؟ يا مامان آمدن؟ يا رفتن کند؟مي فرقي چه. رودمي که است ياسمن

 عاشق ريحانه! نيست «آرش» يريحانه وقتي. نيست «دلدار» يريحانه وقتي. نيست «دلداده» يريحانه

 او اصالً! باران عاشق هااين يهمه از بيشتر و برف عاشق و بود سرما عاشق. زمستان عاشق و بود پاييز

 .سپيد فصل اين سپيد دختر. «دي» دختر بود؛ زمستان دختر

 امشب اما برف؛ دانه اولين يا باران يقطره اولين منتظر. است آسمان به چشمم که شودمي ايهفته يک

. فريبنده و گرندحيله که هاآن از صبح، دم هايسرخي ازآن نه! ريحانه هايگونه مثل است؛ سرخ آسمان

 و است قرمز.« نيست سحرگه از بعد سرخي اين آسمان دهدمي فريبت: »گويدمي اخوان که هاآن از

 اولين کاش اي. کنندمي برآورده را آدم آرزوهاي «هااولين» گفتمي ريحانه! سپيدي فرستادن يآماده

 شيء يک با دستم. دهممي کش را دستم عضالت و بندممي را هايمچشم! بيايد فرود من دست روي دانه

 يشيشه به نگاهم و کنممي باز را چشمم. کندمي برخورد تخت کنار کوچک ميز روي کوچک ايشيشه

 سياوش؟! باشد الکتريکي شوک شيشه انگار. پرممي جا از. افتدمي سياوش «فورد تام» کوچک عطر

 هنگا فورد تام يشيشه کنار مانچهارنفره عکس قاب به کي؟ از نديديمش؟ که است وقت چند کجاست؟

 تادايس جلويم سرافکنده کهوقتي که،وقتي از ريحان؟ نديدمش کي از. گيرممي مخاطب را ريحانه. کنممي

 هميشه فهمم،مي را حالش من. هايشمردمک لرزش از اش،پريده رنگ از. فهميدم خودم! نگفت. گفت و

 شب همان. ببينمت آمدم که شبي همان. بعدش شب سه از نه؛ هم شب آن از نه، شب؟ آن از. فهمممي

 داخل ار پايت خدا خاطربه گفت! نبين گفت سياوش! نديدمت که، شبي همان گرفتم، را تصميمم که باراني

 خودت از بعد را دنيا روز حال ريحان؟ بينيمي. نکنم خراب را تصويرت آخرين گفت! نگذار اتاق آن

 لـ هايچوب روي. بينمشمي ايستممي که پنجره پشت. شوممي بلند و زنممي کنار را پتو بيني؟مي

 منتظر هم او. است آسمان به رو سرش. پيچيده خودش دور را نازک پتوي يک و نشسته تخت ــختـ
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 تازه. کندمي جلب را توجهم پتو زير از هايششانه. کنممي مشت را دستم. شايد است «اولين»

 عميق نفس. شودمي مچاله قلبم. نودساله پيرمردهاي مثل انگار، شده خم! ماه دو از بعد بينمش؛مي

 را چسوئي. زنممي تن را خودم پالتوي و دارمبرمي را کاپشنش. افتممي راه. کشدمي تير امسينه کشم،مي

 هاسال از بعد. زنممي صدايش و ايستممي سرش پشت. روممي بيرون آرام. روممي بيرون و دارمبرمي

 .زنممي صدايش

 سياوش؟ -

 .شودمي نگاهم يخيره ترس با. پردمي جا از

 !شده؟ چي -

 !شده سفيد واقعاً. شده سفيد اششقيقه موهاي آمده؟ سرش باليي چه

 شده؟ چي آرش، توام با -

 .کشيده تنهايي را ماه دو اين بار يهمه. کردم پيرش من. شده پير ديگرم خود. شده پير برادرم شده؟ چه

 !مانده تنها که است باراولين مانده، تنها

 داداش؟ خوايمي چي -

 .اندازدمي دستم داخل کاپشن و تنم پالتوي به نگاهي داداش؟

 بري؟ خوايمي جايي -

 ذارمگمي دستش در را سوئيچ. کندمي تنش را آن حرفبي و کندمي نگاهم. گيرممي سمتش به را کاپشن

 روز آن از. کندمي باز ريموت با را در و شودمي سوار هم او. شوممي سوار راننده ديگر سمت خودم و

 و در به ماشين شدنکوبيده صداي با روشنمامان که نحس روز آن از. ندارم خاطر به زيادي چيز که کذايي

 در کردند؛ اتوماتيک را در روز همان از. کرد رد را خطرناک يسکته يک حياط باز طاق چهار در با مواجهه

 .را خاطره از پر قديمي

 :آيدمي حرف به آييم،درمي که کوچه از

 بري؟ خوايمي کجا آرش؟ برم کجا -

 .چسبانممي ماشين خنک يشيشه به را داغم پيشاني
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 . ريحانه پيش -

 و ايمايستاده نارون يزدهيخ هايدرخت زير ريحانه محبوب يامامزاده حياط در که شودمي ساعتينيم

 از اش،تنگيدل از اش،تنهايي از شنوم؛مي من و گويدمي سياوش. مقابلمان آجري گنبد يخيره

 من و است گوينده او هاساعت. اشايقهوه هايتيله از موقعش،بي زدنپ دلدل براي وجدانشعذاب

 .شنونده

 نميگي؟ هيچي چرا کني؟نمي خالي رو خودت چرا زني؟نمي حرف چرا آرش -

 .کنممي نگاهش چشمم يگوشه از

 کردي؟ قهر خدا با چرا -

 .کشممي امزدهيخ صورت به را دستم

 !نبوده بهت حواسم نشدم، نزديکت اگه نگفتم، چيزي اگه نکن فکر. نبوده بهت حواسم نکن فکر -

 .کنممي پالوپخش را زمين هايخاک کفشم نوک با

 .نديدم دستت تو که ماهه دو رو روشنمامان تسبيح. نديدم رو تشُده بسته جانماز نکن فکر -

 .نکردم قهر -

 !ميگي دروغ -

 !بريدم سيا؛ نکردم قهر -

 .ايستدمي رخمبهرخ و گيردمي ماشين از را اشتکيه

 نداديم؟ مردونه قول مگه بوديم؟ نداده قول بابا به ما مگه آرش؟ چرا -

 .اندازممي پايين را سرم

 دستمون از کفتار يه مثل وقتي زد، رو بابا کثافت اون وقتي آخر، روز آخر، شب نخورديم؟ قسم مگه -

! ستمه من داداش نترس گفتي بهم وقتي بيمارستان، تا کردي کول رو بابا پياده پاي با وقتي کرد، فرار

 !ميره داره بابا بابا، فهميديم وقتي... وقتي

 .کندمي خودنمايي کرده، رشد سرطان مثل و چسبيده گلويم بيخ باز است ماه دو که وارسيب حجم آن
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 ميشهه مثل نگفت مگه نکنيد؟ شکايت درگاهش به نگفت مگه نکنيد؟ گله ازش من بعد نگفت مگه -

 !آرش؟ نداديم مردونه قول مگه، کنيد؟ شکر

 .دوزممي اشزدهنم چشمان به را نگاهم

 ...من! سيا نيستم مرد من -

 .کشممي عميق نفس و اندازممي پايين را سرم

... که من مثل! من مثل نه! کنه مراقبت ناموسش از مردونه که! باشه مرد که ميده مردونه قول کسي -

 !قبرستون يسينه فرستادم خودم دستاي با رو ناموسم کهمن

 .دهدمي تکانم محکم و رودمي باال صدايش. گذاردمي بازوهايم روي را دستانش

 !بفهم ،لعنتي بفهم رو اين. نبوده کسهيچ تقصير. نبوده تو تقصير! قبرستون سينه تاديشنفرس تو -

 هب. گذريممي قبرها رديف بين از. مطمئن محکم، قدرت، با کشد؛مي خودش دنبال مرا و گيردمي را بازويم

 .کندمي همراه خودش با هم را من و نشيندمي. رسيممي سياه سنگ يک

 النا بريدي؟ تو که بود بريده خداش از ريحانه مگه! توئه يريحانه! ستريحانه اين! ببين رو اين ببين؛ -

 ميشه؟ روت! توام با هان؟ کردي؟ فراموش رو خدا بگي بهش ميشه روت بزني؟ حرف باهاش ميشه روت

 و جوشدمي شود،مي رودخانه آبش دوباره و زندمي فرياد. شودمي آب من سيب و زندمي فرياد سياوش

 .شودمي آبشار

 !کني زندگي هم ريحانه جاي به بايد بايد،! گيريکمان آرش تو! پسر کني زندگي بايد -

 جيبش در را دستش. ايستدمي هم سياوش شود،مي بلند که زادهامام هايگلدسته از صبح اذان صداي

 .گيردمي مقابلم را روشنمامان تسبيح و کندمي

 !داداش خوبيم دارامانت من -

 صورتم روي خنک و سبک چيز يک. شوممي خيره سرخش هايچشم به و گيرممي باال را صورتم

 :زندمي لب. گيردمي آسمان به رو را دستش. نشيندمي

 .برف -

 .دوزممي ريحانه ابدي يخانه به را نگاهم
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 . عزيزم مبارک تولدت -

*** 

 نگار

 !نرگس بشم خيالشبي تونمنمي -

 !ماجرا اين تو نداختمتمي نبايد منه؛ تقصير شهمه بابا اي -

 .گذاردمي مقابلم را زبان گاوگل ليوان عزيز

 .بخوابي راحت شب بخور بيا -

 !همينه باشي کرده زندگيت تو درست کار يه اگه اتفاقاً. عزيز ممنون -

 من؟ هاىمحبت جواب اينه عزيزجون؟ بينيمي. نکنه درد شما دست -

 .خنددمي عزيز

 .مادر کمه خوب دوست زمونه دوره اين تو! بدون رو قدرش ديگه، ميگه راست -

 .کندمي باريک را هايشچشم نرگس

 !بدونه قدر که کيه -

 .شودمي دونفره جمعمان و گويدمي خيربه شب عزيز. خنديممي همه

 نگار؟ -

 هوم؟ -

 .داد تذکر بهم طاهري خانم ديروز -

 چي؟ سر -

 !باشه خودت کار به سرت ميگم بهت که آخره بار گفت -

 .خورممي حرص

 !درنيار تابلوبازي نگفتم بهت مگه نرگس؛ واى -

 .کندمي پرتاب سمتم به را عزيز يخردشده هاينبات از نبات تکه يک
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 باليي ترسممي شهمه. ضعيفه خيلي. آخرشه هايماه. شده سنگين دخترِ. نميارم در تابلوبازي من -

 !نگار بياد سرش

 .بکنم اساسي فکر يه زودتر بايد -

 !کرديمي اساسي فکر اينا از زودتر بايد -

 پيش چندوقت عمليات وراين از شهياد، الينحل و سنگين يپرونده اون طرف يه از کنم؟ کار چي خب -

 رفتن شدن آب کرج مثل ملتي يک و هزار شهر تو که آدمايي و هتل اون وراون از ماجراها، اون و خارک

 !زمين تو

 .کندمي باز بناگوش تا را نيشش و پردمي حرفم ميان

 ... و سرگرد جناب و جديد رفقاي طرفم يه از -

 .دهممي فشار و گيرممي انگشتانم بين را تپلش بازوي

 !شعوربي شدم کبود! آى آي آي -

 .کنم ولت تا ببند رو نيشت -

 .کن ولم! کردم غلط باشه -

 .پردمي جا از که کنممي رهايش مشکوک

 !همينه آره -

 شدي؟ ديوونه باز همينه؟ چي -

 .چپاندشمي دستم در و داردمي بر زمين از را امگوشي

 !سرگرد به بزن زنگ بگير -

 بشه؟ چي که سرگرد به بزنم زنگ -

 :دهدمي بيرون صدا با را نفسش

 ييک از بايد. بکني کاري تونينمي هم ديگه صدسال تا تنهايي تو. ديگه بگير کمک ازش! نگار واى -

 !بگيري کمک

 کمک؟ -
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 .ميره دست از داره دخترِ! چيزي راهنمايي يه ديگه آره -

 .کنهمي حل آگاهي رو موارد جوراين! قاچاقه تخصصش اون آخه آخه، -

 .راهنمايي يه فقط کنه، کمک خوادنمي که رسمي -

 دو .برنيايد دستش از کاري اگر حتي بزن؛ که کندمي نجوا درونم نگارِ نه؟ يا بزنم زنگ که کنممي دلدل

 براي. شده تنگ غريبش و عجيب دستورات و غرغرها براي دلت اي،نشنيده را صدايش که است روز

 براي شده تنگ دلت. کني پيدا حالت اين از درآوردنش براي راهي تا کردي فکر روزها که هاييقراريبي

 .کشيدي نقشه کردنشمطرح براي هاساعت که پيشنهادي کردنعملي به ذوقش

 .باشه -

 .کند وصل را تماس تا کشدمي طول کمي. شوممي منتظر و گيرممي را شماره

 .سرگرد جناب سالم -

 .سالم -

 .کندمي سست تصميمم در مرا کمي اشجدي صداي

 سرگرد؟ جناب هستيد خوب -

 امرتون؟ ،ممنون بله -

 .شوممي عصباني صاحبمبي دل اين و خودم دست از

 .شدم مزاحم موقع بد انگار ببخشيد؛ -

 .معصومي خانم بگو نه،-

 .روممي غرهچشم شده دهانم يخيره که نرگس به

 .کنم مشورت باهاتون ايمسئله يه مورد در خواستممي سرگرد؛ جناب راستش -

 مشورت؟ -

 شناسيد؟مي که رو نرگس دوستم پيش، چندوقت راستش بله، -

 .بدهم فاصله سرم از چسباندمي سرم به که را اشکله کنممي تالش

 چطور؟. شناسممي بله -
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 هک هستن اونجا مالک خانمي يه. کنهمي کار تأسيستازه خصوصي يکتابخونه يه توي که چندوقته -

 .کننمي اداره رو کتابخونه خاصي طور يه يعني عجيبه؛ کمي يه مديريتشون نحوه

 .کشممي نشان و خط اشاره با و آيممي ابرو و چشم نرگس براي

 خب؟ -

 يه از شما کمک با خواممي من اما ميشه؛ مربوط جنايي دايره به مسائل جوراين دونممي البته ببينيد، -

 .کنم گزارش بعد بشم مطمئن موضوعي

 .کندمي امزدهخجالت روز آن ياد. آورممي پايين را صدايم تن کمي

 .بزنم آب به گداربي خوامنمي! مطلعيد من کار سابقه جريان از که هم شما شما، -

 .گفتيمي رو کتابخونه! متوجهم بله -

 .گرددمي بر کمي نفسمبهاعتماد. انگار شده نرم صدايش

 فعاليتاش و خودش به کمي خانم اون با برخوردم اولين از من کردم، عرض خدمتتون که طورهمون. بله -

 کرده عادي برام رو ماجرا نرگس، خاطربه کتابخونه اون به وآمدمرفت و زمان گذر خب اما شدم؛ مشکوک

 .ببينم رو کتابخونه جديد کارمند تا رفتم نرگس هاياصرار خاطربه که روزي تا. بود

 جديد؟ کارمند -

 ...درواقع خب آره، -

 هب است خوش دلم من و است ساکت او و کنممي تعريف را ماجرا سيرتاپياز برايش و گويممي و گويممي

 .کندمي بازي نگار دل با که آرامش هاينفس صداي

 شما مزاحم همين خاطربه! چطوري دونمنمي اما بيارم؛ در دختر اون کار از سر خواممي کهاين خالصه -

 .شدم

 پليسي؟ شما دونهمي دوستت جز به کسي -

 .خوشبختانه نه -

 .کني جلب رو دخترخانم اون اعتماد که اينه بکني بايد که کاري اولين -

 !نيست مستقيم صراطي هيچ به دخترِِ. جاستهمين مشکل -
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 .زنيممي حرف بهش راجع فردا کنم، فکر کمي بذار خب؛ خيلي -

 !اشمهرباني براي رودمي دلم

 .سرگرد جناب ممنونم -

 !«سياوش» ممنونم: کندمي نجوا نگار و

 .کنممي خواهش -

 .خوش شب -

 .خنددمي نرگس و کنممي قطع

 خدمتتون؟ بيارم قندآب -

*** 

 .است ترکالفه هميشه از امروز. کنممي نگاهش و بندممي را قرمز يپرونده

 مهادا نميشه جورياين. باشه سرهنگ جناب با حق مورد اين تو کنممي فکر اما ببخشيد؛ سرگرد جناب -

 .داد

 .انگار اندکرده وصله مقابلش ميز به را نگاهش

 !شمام با سرگرد جناب -

 .ناگهاني کند؛مي بلند را سرش

 چي؟ -

 چرا فهمممي روز يک باالخره. باشد نداشته را نگاهش کندن فرصت که شوممي هايشچشم خيره جوري

 رد که چيزي نهات چون گيرم؛مي نشنيده «متنفره؟ ازت چرا آخه: »کندمي زمزمه نگار. گريزدمي نگاهم از

 .است تنفر امنديده گريزانش نگاه

 .بريم جلو شدهسازماندهي برنامه يه با بايد سرگرده، جناب با حق ميگم -

 .شودمي بلند جايش از و گيردمي نگاه

 کنيم؟ طراحي وحسابيدرست عمليات يه کشهمي طول چقدر دونيمي برنامه؟ -

 .شوممي جاجابه کمي
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 .بکشه طول خب -

 رو ام ماجرا پيگيري معلوم کجا از اصالً کرديم، کارم اين که فرض به که اينه منظورم. نبود اين منظورم -

 .نه يا دارن چيزهمهبي اون به ربطي آدما اين دونيمنمي حتي برسونه؟ شهياد به

 .دهدمي فشار هم روي را هايشدندان گويد،مي را «چيزهمهبي» وقتي

 تيوق... وقتي! جلوئه به قدم يه باالخره. بهتره کارينکردنهيچ از کنيد باور اما سرگرد؛ جناب دونممي -

 .بودن موافق هاقتل پيگيري با هم ايشون. کرديم صحبت هم با ما بودن، پرونده تو برادرتون

 ...از قبل مال اون موافقت -

 !متوجهم -

 .کند ترخراب هست که ايني از را حالش افتاد اشخانواده براي که دردناکي اتفاق يادآوري خواهدنمي دلم

 مثل نه! خودش مثل فقط و فقط ديگر، برادرهاي مثل نه است؛ برادرش عاشق که امفهميده را اين

 روي هميشه از ترآشفته که موهايي براي رودمي دلم. کشدمي موهايش در را دستش. ديگر کسهيچ

 روزي کردمي را فکرش کسي چه. کنممي جور و جمع را خودم و گزممي را لبم. ريزدمي اشپيشاني

 مردهاي و ريشته هميشه که نگاري بود، خوشالکي و اسپرت پسرهاي عاشق هميشه که نگاري برسد،

 به را هرکدام و گذاشتمي باالطاقچه چاکشسينه خواستگاران تمام براي کرد،مي مسخره را رسمي

 نگاه هايشچشم به خيره نباشد حاضر حتي که شود گرفتار جدي مردي دام در حاال کرد،مي رد ايبهانه

 !بافدمي هاقصه جادويش از هميشه بابا که هاييچشم کند؛

 !آرش خاطربه فقط -

 !کاش اي بود عزيز هم نگار خاطر

 :گويدمى. گذاردمي احترام فيروزي. دهدمي ورود ياجازه سياوش و زندمي در کسي

 .سروان جناب سالم قربان، سالم -

 :دهدمي ادامه و گيردمي جواب

 .خواستممي دوساعتي مرخصي يه ممکنه اگه قربان -

 .زندمي شانه را موهايش دستش دوباره
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 بري؟ خوايمي کجا -

 .دارم قرار کياني خانم با -

 قراري؟ چه کياني؟ خانم -

 .ستمحرمانه قربان، شرمنده -

 .شودمي عصباني

 ست؟محرمانه که چي يعني -

 .نگم شما به چيزي گفتن يعني -

 .نگفتي بهم پرسيدم ازت هم عروسي تو! فيروزي نيار باال رو من روي اون -

 .کيانيه خانم دستور قربان، شرمنده -

 !بري جايي نداري حق اصالً کياني؟ خانم يا منم رئيست چي؟ يعني -

 !مهمه خيلي! برم هم نداديد اجازه اگر گفتن قربان، شرمنده بازم -

 نتلف به زمانهم هرسه. خوردمي زنگ تلفن که کنممي نگاه فيروزي با بحثش به و امنشسته واج و هاج

 .کنيممي نگاه

 .معصومي خانم بده جواب پاشو -

 .دارمبرمي را گوشي و شوممي بلند حرفبي

 بله؟ -

 :پيچدمي گوشي داخل ياسمن صداي

 .دارم کار باهر سرگرد با ببخشيد الو، -

 .هستم نگار. جونياسمن سالم -

 دستته؟ دم سياوش. نشناختم ببخشيد نگار تويي! اِ -

 .لحظه چند گوشي. آره -

 .ايستممي است فيروزي با بحث حال در هنوز و نيست حواسش که او به رو

 .خطه پشت ياسمن سرگرد جناب -
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 و نسشته رويمروبه داده، بينوا فيروزي به که اياجباري مرخصي از شاکي کهحالي در بعد ربع يک

 :گويدمي کند،مي پايين و باال را کرج يپرونده عصباني

 کيه؟ ديگه «نفله يعقوب» اين -

 :گويممي کنم جمع را لبخندم کنممي سعي کهحالي در

 پدر ولي جزئه؛ يکنندهپخش يه گويا. کردم عرض خدمتتون رو داستانش که خانمه همون شوهر -

 .نيست جاشوها

 !عجب -

 .کردهمي کار نادر زيردست. بوده شهياد دستگاه دم تو مدتي يه انگار هم اين ولي -

 .زندمي پوزخند

 !شهياد شهياد، شهياد،! شهياد دستگاه و دم! هه -

 .انگار زندمي حرف خودش با

 نميشه؟ کم سرمون از لعنتي اسم اين يسايه چرا -

 .کنممي جمع را جرئتم

 سرگرد؟ جناب -

 بله؟ -

 بپرسم؟ ازتون سؤال يه تونممي -

 سوال؟ -

 ...فقط البته، نيست فضولي قصدم کنيد باور بله، -

 .بپرسي خوايمي چي دونممي -

 .کنممي نگاهش

 .بود پيش سال يازده-ده ديدمش، که باري اولين -

 نيست؟ کافي ابد براي همين. خواندمي مرا او

 .دهدمي تکيه و کشدمي عقب
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 دبان بودن، کرده کشف رو قاچاق باند يه روزا اون. هنوز نداشتيم درجه ما و بود شده تموم تازه دانشگاه -

. بود کرده زيادي سروصداي ماجرا. بودن شده دستگير همگي اعضا و بود مرده رئيسشون. بود بزرگي

 .شد معروف بود، عمليات مسئول که سرهنگي

 !پدرم ،«باهر محمدرضا» سرهنگ. نوشتنمي موردش در هاروزنامه تو

 بودن؟ پليس هم پدرتون پس، -

. دش آزاد سالپنج بعد و کشيد رو حبسش. نبود ايکاره باند تو شهياد موقع اون. بود پليس بود، آره -

 ينا پدرم هم باز. کردن دستگير رو شهياد ديگه بار يه ماجراها اين از ترقبل خيلي که گفت پدرم بعدها

 سرقت جرم به. بود خورده خنکآب سالي هشت-هفت و زندان بود افتاده هم موقع اون. بود کرده رو کار

 .ديگه قاچاق باند يه تو عضويت و برداريکاله و

 خوره؟مي آب کجا از کينه، همه اين خب -

 تو که رو هاييسال تمام انتقام بود نوشته. بود فرستاده پدرم براي نامه يه شد، آزاد زندان از وقتي -

 .گيرهمي ازش بوده زندان

 .شودمي پايين و باال که است گلويش سيبک يخيره نگاهم

 گرفت؟ -

 .کشدمي دهانش داخل را هايشلب

 !گرفت -

 .کنممي نگاهش منتظر

 باند هي يسردسته شد خودش که بيشتر انقدر. بيشتر قدرت با دفعهاين. قاچاق کار تو زد دوباره شهياد -

. هکار تو شهياد دست بشه معلوم تا کشيد طول سال دو-يکي... و شد پرونده مسئول بابا هم باز! ديگه

 ...داشتيم فاصله مردک اون دستگيري تا قدم يه که شب همون عمليات، شب

 .ترساندممي اششقيقه کرده باد هايرگ

 ...توضـ نيستيد مجبور ،سرگرد جناب -
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 جاش که بود نکرده فکرشم شهياد. بوديم بابا همراه ديگه نفر يه و آرش و من پيشرفت خوب چيزهمه -

 اون تو .بود شده مجنون. شد ديوونه ديد، بابا همراه رو ما وقتي ديد، رو بابا وقتي. آشفته و بود گيج. بره لو

 کي نبود معلوم و بود شده وپالپخش گروه! دنبالش ما و دويدمي شهياد. خليج پهناور ساحل توي گرما

 بابام توقهيچ. ديدنمي هيچي انگار بابا اما کجان؛ گازوئيل تانکراي يا کردن فرار کيا نبود معلوم. کجاست

 .خواستمي رو شهياد فقط. بودم نديده پريشون حد اين تا رو

 .کنممي خواهش بابا -»

 !ميره داره پسر، کنهمي فرار داره -

 .کشدمي فرياد و ايستدمي ناگهاني آرش

 !بابا هواست رو عمليات کل! ميره که درک به -

 امايستاده آرش از ترعقب قدم يک که را من. ايستدمي آرش رويروبه. است پريشان است، مستأصل بابا

 .کشدمي جلو

 !بگيريمش بايد! زنده بگيريمش، بايد. کنيد گوش حرفم به بايد! رئيستونم! پدرتونم من -

 :آيدمي حرف به قنبري سرگرد

 براي چيزي شرايط اين تو. خطرناکه خيلي چيزهمهبي اون ولي سرهنگ؛ جناب شماست با حق -

 .بياريم کمک بايد. نداره دادنازدست

 .شودمي عصباني بابا

 !فهميدنمي کدومتونهيچ فهميد؟نمي چرا. رفته برسه کمک تا -

 .گيرممي را ميان

 .ميايم شما با هم آرش و من. بيارن کمک برن سرگرد بذاريد ميگم من! بابا باش آروم -

 گريزان يسايه هنوز. پوشاندمي را خليج صبح دم آسمان تيره ابرهاي. رودمي سرگرد و کندمي قبول

 هب تبديل هاشن و شودمي شروع باران. رويممي دنبالش به ما و دودمي بابا. نشده خارج ديدمان از شهياد

 آب به ار کرجي کندمي تالش. افتدمي گير نشسته، گل به کرجي يک کنار سنگي ساحل هاينزديکي. گل

 :کشدمي داد آرش. کندمي گيرينشانه بابا. بيندازد
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 !بزنش...بابا بزنش -

 بلند کريهش صداي. دوزدمي آرش به را اشنشسته خون به هايچشم! ناگهاني شود؛مي متوقف شهياد

 :شودمي

 بابا؟ -

 .زندمي زشتي پوزخند

 !آوردي هم پسرات پس! هه -

 :زندمي لب بابا

 .بشي تسليم که نفعته به! مردک شوخفه -

 .کندمي پافشاري آرش

 !بابا بزنش -

 .دوزدمي آرش به را نگاهش شهياد

 !داري نترسي سر. بچه اومد خوشم نه -

 :آيممي حرف به

 !بشي تسليم و ببندي رو کثيفت دهن بهتره -

 :گويدمى بلند صداى با. آيدمي جلو شود،مي مجنون شهياد. دهدمي کمک آمدن نويد آژير دور صداي

 !کسهيچ بده، دستور من به نداره حق کسهيچ -

 بابا «آرش نزن» با شهياد «آخ. »رودمي جلو بابا. لرزاندمي را گوشم يپرده آرش کلت شليک صداي

 سقف آرش دارکش ي«بابا. »نشيندمي بابا تن روي. شودمي شليک ديگر يگلوله يک. شودمي مخلوط

 :گويدمي شهياد برسيم، بابا به کهاين از قبل. لرزاندمي را آسمان

 !بود خودم براي اين -

 «آخ» يک. کندمي شليک عالم جاي همه به. کندمي شليک هاديوانه مثل آرش. کشدمي عقب لنگانلنگ

 .نيست آرش هايگلوله صداي شبيه که صدايي و شودمي بلند ديگر

 !عشقم براي اينم -
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. نمزمي زانو افتاده زمين روي که بابا کنار. کشدمي لرزانم دست از را اسلحه. شودمي تمام آرش هايگلوله

 :کندمي ناله بابا

 !آرش کن بس -

 :کشممي فرياد. کندمي هراسان پيش از بيش را امتجربهبي نگاه بابا سفيد رنگ

 !بابا آرش -

 .نشيندمي کنارم

 !واى -

 .زندمي لب سختي به بابا

 !بابا بره نذار. کنهمي فرار داره -

 !گفتم بابا، بزنش گفتم بهت! درک به! باباش گور -

 :زنممي داد. شودمي بسته بابا چشمان

 !بابا -

 هب مجسمه مثل. شودمي مخلوط رعدوبرق با شهياد يافتاده آب به کرجي صداي. گيردمي را نبضش آرش

 :گويدمى. زنممي زل آرش دست

 !زنهمي نبضش! زنهمي -

 .کنممي نگاهش زدهيخ و مات

 !من کول رو بذاريمش کن کمک پاشو! زنهمي نبضش ميگم! سيا توام با -

 :زندمي فرياد

 !نداريم وقت! المصب پاشو -

 آلودگل هايشن اين در هم عادي رفتنراه و گرفته شدت باران. کندمي کولش آرش و کنيممي بلند را بابا

 !زندمي حرف بابا با آرش و امشده مسخ من. شده سخت

 .راهه به چشم روشنمامان بابا؟ کنيمي گوش ميدي؟ گوش. ميشي خوب بابا، نيست هيچي -

 .انگار اندکرده گير گل در هاماشين. شودمي نزديک آژير صداي
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 !فقط دقيقه چند نمونده، چيزي. بابا رسيممي االن -

 قرن؟ چند يا دقيقه چند

 :کشدمي فرياد کسي. شوندمي ديده کنند باز را راه کنندمي تالش که هاييپليس و ويژه يگان

 شده؟ چي -

 .دوممي صدا سمت به و آيممي خودم به. کندمي عمل الکتريکي شوک يک مثل صدايش

 !«کمک -

 از .انداختم راه که بحثي از! پشيمانم. شود زخمي نگرانم که داده فشار دستش کف را انگشتانش قدرآن

 .کردم خون که دلي

 .کنم ناراحتتون خواستمنمي. متأسفم واقعاً من... من -

 .شودمي بلند جا از و کشدمي صورتش به دستي

 هب رو اول روز سه-دو. کشيد طول هفته يک. ميشه خوب بود مطمئن آرش. بيمارستان رسونديم رو بابا -

 خنديديم،مي ما کرد،مي وصيت زد،مي حرف باهامون. بود هوشبه بابا. بودن بينخوش دکترا. رفت بهبود

 داخلي ريزيخون! ريخت همبه چيزهمه يهو، اما ميشه؛ خوب بود مطمئن آرش. بابا ميشي خوب گفتيممي

 ...بعدش و کما و

 !متأسفم خيلي -

 .کشدمي اشآشفته موهاي داخل را دستش

 .گرفت ازم شهياد که چيزايي تمام... خاطربه متأسفم؛ هم من -

 .شوممي بلند

 ...فقط من. نبود کردنتونناراحت قصدم. سرگرد جناب ببخشيد رو من -

 .لرزاندمي را نگار دل لبخندش

 ...بخواى رو راستش. خانم نداره اشکال -

 .کنممي لبخندش از را نگاهم زور به

 . بود مونده دلم رو انگار زدم؛ حرف شب اون به راجع که بود بار اولين اين راستش -
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 !نيست متنفر ازت نيست، متنفر. کشدمي هلهله نگار افتد،مي چشمانم به که نگاهش

 .دارم بهتري احساس... االن -

 .ندهد کف از قرار قرارش،بي دل تا کنممي آرام را نگار

 !خداروشکر -

 .شوممي آب خجالت از من و اندازدمي در به را سرگردانش نگاه. پراندمي جا از را ما و زندمي در کسي

 .بفرماييد -

*** 

 .شودمي ساخته شناور خاص گياهان يا پوک چوب از عمدتاً که سبک قايق نوعي: کرجي

 *** 

*** 

 سياوش

 .رودمي غرهچشم احسان و کشدمي جيغ ياسمن

 !شنيدنا هاهمسايه همه ياسي -

 !شد غيرتي آقامون اوهو -

 .خندممي

 .کردي خبر رو دنيا همه ديگه، ميگه راست خب -

 !ذوقيدبي جفتتون که واقعاً -

 .کشدمي هوار چنان هم و آورددرمي را هايشکفش

 ....آرش... روشنک...روشنک -

 .آيدمي آشپزخانه از روشنمامان صداي و شويممي وارد ياسمن سر پشت

 !خبره؟ چه -

 .زندمي بفرماييد روشنمامان و گويدمي يااهلل احسان

 .اومدم بيرون از آقااحسان، تو بيا -
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 .شودمي ظاهر آشپزخانه قاب در روزش مد ايسورمه يمقنعه و مشکي مانتوي با

 ...شد تبرئه...شد تبرئه...شد تموم روشنک -

 .دوزدمي من به را نگاهش مامان

 ميگه؟ چي ياسي شد؟ تموم چي -

 .آيدمي کش هايملب

 !مامان شد تبرئه آرش -

 .شودمي باز صورتش

 .شکر مرتبه هزار صد الهي شکر، الهي -

 :گويد مي احسان

 کجاست؟ خودش حاال -

 .نبود خونه اومدم مادر، دونمنمي -

 :زنممي لب

 نبود؟ -

 .بود عجيب هم خودم واسه. واهلل نه -

 را اششماره. نشينممي آرش تخت روي و روممي اتاق به. شوممي جدا هاآن از و گويممي ببخشيدي

 .شوممي منتظر و گيرممي

 بله؟ -

 آرش؟ کجايي -

 .کندمي مکث

 .بيرون -

 !پسر گفتي غيب بستهچشم -

 داري؟ کار چي -

 .تواسه دارم خوب خبر يه -
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 .کندمي زهر را خبرم شيريني اشخنده تلخي

 خوب؟ خبر...هه -

 آرش؟ کجايي -

 !قبرستون -

 .گزممي را لبم

 اونجا؟ رفتي تنهايي چي واسه -

 .گيرممي اجازه ازت بعد به اين از! ببخشيد -

 .دارم خوب خبراي...داداش نباش تلخ انقدر -

 .بگو -

 تلفن؟ پشت -

 .اونجا بيا. بام ميرم دارم کنه؟مي فرقي چه -

 .کشدمي رخ به را ترمبزرگ دقيقه چند برادر لجبازي بوق، صداي

*** 

 کجايي؟ صبح از هست معلوم -

 .بدم بهت خواستممي که خبري همين دنبال -

 .است خسته نگاهش

 .کنيمي کارايي يه داري بودم مطمئن -

 .فهمدمي را حالم هميشه کهاين از آيدمي کش هايملب

 !نذاري مزنده بفهمي اگه ممکنه که کردم کاري يه آره -

 .نشيندمي افتاده شهر هايچراغ رويروبه که بزرگي سنگ روي و گيردمي فاصله ماشين از

 سيا؟ -

 .شوممي خيره زنچشمک هايچراغ به و نشينممي کنارش

 چيه؟ -
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 !نبودم قبرستون -

 .آوردمي درد به را هايماستخوان وزدمي که سردي سوز

 .دونممي -

 يادته؟ اينجا اومديم که شبي آخرين -

 .شودمي دردناک گلويم

 .ببرمش خودم با که کرد گريه چقدر ريحانه -

 .رسدمي نظر به رؤيايي چقدر باال اين از شهر کنممي فکر

 ...گفت! خودمون زندگي خونه سر بريم زودتر خوادمي گفت...کنه صبر تونهنمي ديگه گفت -

 !بوده سنگين مونهمه براي کافي ياندازه به بابا مرگ گفت -

 .اندازدمي چشمانم به را نگاهش

 .يادته هم تو پس -

 بره؟ يادم ميشه مگه -

 بود؟ چي خبرت حاال -

 خبرم؟ -

*** 

 !لطفاً بفرماييد قيام -

 :گويدمي لب زير ياسمن. ايستندمي همه

 .نکن نگاه چشماش به جايگاه تو رفتي. رسهمي ديرتر عموهادي -

 نديده بوديم، تنها دفترم در که «روز آن» از. کنممي برانداز را «او» چشمي زير و دهممي تکان را سرم

 .بودمش

 ست؟خونه آرش -

 .دهممي تکان را سرم هم باز

 .شودمي فراخوانده جايگاه به آرش و شودمي طي روال. کندمي نشستن به امر دادستان و آيدمي قاضي
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 .لطفاً جايگاه به متهم -

 بايد من. کندمي ترممصمم قاضي صداي. دهدمي اميد ياسمن چشمان. ايستممي جايم در و شوممي بلند

 .بدهم نجات را ديگرم ينيمه

 قاچاق با مبازره ستاد ?? شعبه کيفري دادگاه در نظامي جرائم به رسيدگي ???شماره پرونده مطابق -

 و مافوق دستور از پيروي در قصور به متهم باهر آرش سرگرد آقاي جناب خوانده ايران، اسالمي جمهوري

 و طراحي در دوسال به قريب زماني که قاچاق با مبارزه دايره ???شماره عمليات به کافي توجه عدم

 براي ايشان حضور عدم که يک شماره دادگاه اوليه رأي با و هستند اندداشته مشارکت مهم اين اجراي

 دفاعي آيا باهر آقاي جناب. شد داده خدمت از موقت تعليق به رأي است شده محرز قاضي جنابعالي

 داريد؟

 تازه دست يخيره که عموهادي با کنم، باز دهان کهاين از قبل و کشممي موهايم در را دستم

 .شوممي چشم در چشم شده وارد دادگاه انتهاي در از موها، از امآمدهپايين

 !دارم دفاع بله -

 عموهادي. خوردمي حرص ناصري سرهنگ. نويسدمي دادستان. پرسدمي قاضي. زنممي حرف. گويممي

 تنفس دادستان! کندمي دفاع مرد يک مثل. کندمي دفاع ياسمن. کندمي قراريبي «او. »رودمي غرهچشم

 من و آييممي بيرون. محکوم يا کند تبرئه را ريحانه گيرکمان تا. کند قرائت را حکم آن از بعد تا. دهدمي

 :زندمي لب «او. »نشينممي در رويروبه صندلي روي

 .سرگرد جناب ميارم آب براتون االن -

 ياسمن و عموهادي بحث صداي. شوندمي زانوهايم مسجود هايمدست آرنج و اندازممي پايين را سرم

 .کشدمي يدک را آمدنشان نشان

 !تو اال داشتم، انتظار شونهمه از. ياسمن نداشتم توقع تو از -

 دادين؟مي اجازه گفتممي اگه. نگفتم آرش خاطربه فقط -

 کرديد؟ کار چي دونيدنمي خودتون دادم؟مي اجازه بايد -

 .شودمي شنيده گوشم کنار از صدايشان
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 بودم؛ مخالف هم من برام، ندارين عمورضا از کم دونيدمي که خودتون جون به عمو، تونستنمي آرش -

 ...آرش اما

 :دهممي ادامه عموهادي به رو را ياسمن حرف و کنممي بلند را سرم

 !خواستنمي اصال! تونستنمي آرش اما -

 .است ناآرام کرانشبي درياي

 !بشنوم رو صدات خوامنمي! سياوش نگو هيچي -

 ...ولي -

 !کن تموم کردي شروع که رو کاري فقط... فقط! نگو هيچي گفتم -

 :زندمى لب. گيردمي قرار صورتم مقابل آب ليوان. زندمي لبخند ياسمن. شودمي آزاد امشدهحبس نفس

 !سردار سالم بفرماييد، -

 اينجايي؟ چي واسه تو! سالم عليک -

 :گويدمي ياسمن. کندمي بازي کفشش نوک با

 .عموجان بود معصومي خانم فکر اين -

 .دهدمي تکان را سرش عمو

 !هابچه اين تيم تو رفتي هم تو. کردممي فکر که شد چيزي همون -

 .گزدمي را لبش ياسمن

 !دونيمنمي خودمون هستيم چيزي مافيايي انگار گيدمي جورييه تيم؟ -

 .نداريد کم ازش چيزيم اما نيستيد؛ مافيا -

 رممنتظ که امنشسته ياسمن کنار حالي در بعد دقيقه ده. دهدمي خاتمه گويشانوگفت به سرباز صداي

 .کند روشن را برادرم راه يادامه قاضي

 .فرمايندمي قرائت را حکم قاضي. لطفاً سکوت -

 کارش سر آرش اگر نخواهد، خدا اگر نشود، اگر. کنممي فکر چيز يک به فقط من و خوابدمي هاهمهمه

 !تمام و است حسابي و درست استعفاي يک اشمايه! ماند نخواهم هم من نماند،
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 ???شماره پرونده يمنصفه هيئت و جانباين شده،انجام هايبررسي مطابق. الرحيم الرحمن اهلل بسم -

 ايران، اسالمي جمهوري قاچاق با مبازره ستاد ??شعبه کيفري دادگاه در نظامي جرائم به رسيدگي

 به کافي توجه عدم و مافوق دستور از پيروي در قصور به متهم که باهر آرش سرگرد آقاي جناب خوانده

 براي ايشان حضور عدم که يک شماره دادگاه اوليه رأي با که قاچاق با مبارزه دايره ???شماره عمليات

 هدف اثبات دليل به بود، شده داده خدمت از موقت تعليق به رأي و بود شده محرز قاضي جنابعالي

 خواهد ابقاء خود سمت در و شده تبرئه خود اتهام از شکست از عمليات نجات و خود از دفاع در ايشان

 وممحر درجه ارتقاء از برهه اين در نظامي دادگاه در کيفري سابقه ايجاد دليل به که است ذکر به الزم. شد

 قاچاق با مبارزه دايره و انتظامي نيروي امراي عهده به رابطه اين در گيريتصميم يادامه و شد خواهند

 !جلسه ختم. بود خواهد بزرگ تهران

*** 

 .شوممي خيره اشآزاردهنده سکوت به و کشممي موهايم داخل را دستم

 نميگي؟ هيچي چرا -

 .کندمي نگاهم و گرداندبرمي را سرش

 !داشتم ايمان کردم که کاري به من! آرش نباش دلخور ازم -

 !سياوش ندارم. ندارم ولي دارم؛ کردممي فکر سيا، ندارم رو شغل اين لياقت من -

 !بدي ادامه بايد ريحانه خاطربه. بموني بايد تو! کنيمي اشتباه -

 .ايستدمي رويمروبه و شودمي بلند

 کنم؟مي فکر چي به نيست ريحانه که روزايي اين دونيمي -

 .کنممي نگاهش

 آرامش با ريحانه ذاشتممي کاش. ذاشتممي دلم رو پا کاش. کردممي گوش باباحاجي حرف به کاش اي -

 !بشه خوشبخت ذاشتممي کاش. کنه زندگي

 .سوزاندمي را قلبم دارشنم چشمان. کندمي نفوذ استخوانم مغز تا دي سرماي
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 ديپرسي ازم. شدنمي خوشبخت تو بدون.  بود تو با هميشه. بود تو با دلش. آرش بود خوشبخت ريحانه -

 هميشه خواستمي ريحانه کهاين يادمه؟ چي دونيمي! يادمه خوب هم خيلي يادمه؛ آره يادمه؟ بار آخرين

 بازم دترسيمي! بده دست از رو تو کنه پيدا کش اين از بيشتر عقدتون دوران اگه ترسيدمي. باشه پيشت

 !همبف رو اين. تو از دوري! پسر بود تو از دوري ريختمي اشک خاطرشبه که چيزي. بيفته ديگه اتفاق يه

*** 

 آرش

 !نشود قطره چشمانم نم تا دهممي قورت را دهانم آب

 تربيش خيلي پرپرشدنش، جورياين اما داشت؛ درد ريحانه از گذشتن بود؟ راحت من واسه کنيمي فکر -

 !داره درد

 .کشدمي موهايش در را دستش

 !تغييرن غيرقابل چيزايي يه. آرش همينه ميزد رو حرفش هميشه بابا که جبري -

 .نشه جورياين که شدمي -

. رگردب باال سر با حاال شدي، تبرئه که حاال. داداش کارت سر برگرد. بياي کنار باهاش بايد شده که حاال -

 .سختي روزاي مرد تو. کن شروع دوباره دختر، اون احترام به! ريحانه خاطربه. آرش کن زندگي

 شمانمچ مقابل اينقطه به. کنممي فرو جيبم در را امکردهيخ دستان و کشممي باال را سياهم پالتوي ييقه

 .شوممي خيره

 ...شمال برم خواممي فهميد شب دوازده ساعت ريحانه که شب اون -

 .کندمي نگاهم

 !بفهمه نبود قرار -

 !بود فهميده کجا از نفهميدم وقتهيچ! نبود قرار آره، -

 بود؟ فهميده کجا از که داره اهميتي چه ديگه اصالً شده؟ مهم برات اين ماههشت بعد چرا حاال -

 .بود پوشيده آبي روسري يه يادته؟ سيا، بود واستاده جاهمون -

 کني؟مي کثيف رو خودت خون چرا. دختر نشده چيزي که حاال -»
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 .توپدمي سياوش به و کندمي پاک را اشکش

 !دلخورم ازت کافي ياندازه به که نکن دخالت! سياوش باش ساکت تو -

 :زنممي لب عصبي. شوممي نزديک لرزانش تن به قدم يک

 زد؟ زنگ بهت بود کي ريحان؟ گفت بهت کي -

 .شودمي خيس اشک از اش،قرمزشده سفيدِ صورتِ دوباره و کندمي بلند را صدايش

 قايم ازم چرا اصالً که نداره اهميتي ترينداد؟کوچيک خبر بهم بود کي که اينه مهمه االن بود؟ کي -

 شده؟ کنسل عسلم مثالً ماه فهميدممي بايد پرواز دم فردا من کردي؟

 :کندمي داريميان سياوش

 .کننمي نگاهمون دارن مردم. کنممي خواهش ريحانه -

 :کشدمي جيغ آرامم هميشه يريحانه

 !نکن دخالت تو گفتم -

 !ببخشيد! باشه خب خيلي -

 :زندمي لب و اندازدمي صورتم به عذرخواهانه نگاهي

 .ماشين تو ميرم -

 آسمان عاشق! هزارباره شوم؛مي عاشق. شوممي خيره صورتش به و گيرممي سياوش هايقدم از را نگاهم

 .اشپرستاره خيس

 .بفهمي رفتنم از قبل خواستمنمي -

 .شوممي نزديکش ديگر قدم يک

 .بفهمي جورياين خواستمنمي -

 ...ديگر قدم يک

 ...اما خوردم؛ قسم خاطرشبه که کاريه اين -

 .گيردمي بازي به را دلم اششدهسرخ بهار بادِ از کوچک بيني

 ...بعدش. کشهمي طول هفته يه فقط -
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 امچهارخانه نازک پيراهن روي از را امسينه پوست داغش هاينفس که هستم نزديکش قدرآن حاال

 پوست قرارمبي شست انگشت. کنممي بلند را سرش و گذارممي اشچانه زير را دستم. سوزاندمي

 .کندمي نوازش را اشزدهيخ

 ...بعدش -

 .کندمي امديوانه هايشچشم حالت. شودمي صورتم خيره لرزانش سياه هايمردمک

 !ميدم قول. خودم پيش مياي هميشه براي -

 کنار. کندمي حلقه گردنم دور را ظريفش دستان وقتي افتدمي دوشش روي کشش بدون عبايي چادر

 :زندمي لب گوشم

 .«ميام باهات هم من -

 .دهندمي برکت بارش از خبر تيره هايابر

 .آرش بريم شوبلند -

 .ماندمي دلم روي ابد تا شب آن حسرت ندارم شک. کشممي آه

 .بريم -

 هگرفت هواي. کندمي سنگيني قلبم روي هميشه از بيشتر همسرم شب آن ناراحتي ياد و شويممي سوار

 .رفته دست از و تيره شب همان به بردمي مرا باز

*** 

 .دهممي باال را ابرويم يک. شوممي جدا او از

 !چي؟ -

 :کندمى تکرار. کشدمي صورتش به دستي و کندمي محکم را اشآبي روسري يگره

 !ميام باهات هم من گفتم -

 ميام؟ که چي يعني! ريحانه نکن شوخي -

 !گفتم که همين -

 .بگيرد من از را اعتراض فرصت تا رودمي ماشين سمت به سريع هايقدم با
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 !بزنيم حرف وايسا ريحان؟ ميري کجا -

 !تمام ميام، همرات منم! نداري حرفي ديگه -

 يشيشه پشت از سياوش يگردشده هايچشم. شودمي سوار ريلکس و کندمي باز را ماشين عقب در

 هم به محکم چنان را در و نشينممي سياوش کنار شاگرد صندلي روي. است واضح هم ماشين کثيف

 :گويدمى حرصى. آيدمي در صدايش که کوبممي

 !شکوندي رو ماشين در! پسر خبرته چه -

 !بپرس دخترخانم اين از -

 .کندمي نگاه نشسته سرش پشت درهم هاياخم با که ريحانه به کالفگي با

 !نبودي غيرمنطقي که تو ريحان؟ چيه بازيابچه اين -

 بذاريد؟ قالم خواستينمي که شماها يا غيرمنطقيم من -

 .شوممي عصباني

 کرد؟ خراب رو شبمون جورياين که زد زنگ بهت کي اصالً بذاريم؟ قالت خواستيممي ما گفته کي -

 .کندمي نگاهم سياوش

 خبرته؟ چه! آرش پايين بيار رو صدات -

 :آيدمي حرف به ريحانه

 !گرفتم رو تصميم من. کنه فرياد و داد خوادمي که هرچقدر بذار -

 .کندمي نگاهش و گرددبرمي کامل سياوش

 تصميمي؟ چه -

 .ميرم باهاش -

 !چي؟ -

 کوتاه مه من! تونمنمي رضا بابا بعد ديگه! تونمنمي ديگه. شنيديد جفتتون که همين! شنيدي که همين -

 ازت عروسي. ندارم رو ديگه ماجراي يه تحمل! خانآرش توام با. تونمنمي ديگه! نمياد باباحاجي بيام

 !خودمون زندگي خونه سر بريم خواممي فقط! خوامنمي عسلمماه. نخواستم
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 .کنم کنترل جديمان بحث اولين در را خودم تا دهممي بيرون را نفسم

 !تمام. نداريم بحثي ديگه! روش هم هفته يه کردي، صبر همه اين! باشه -

 :گويدمى. کندمي روشن را ماشين سياوش

 !کنيد بس کنممي خواهش -

 .دهدمي تکيه سينهبهدست ريحانه

 صالًا. شد تموم ديگه! ساعت يک بگو تو اصالً نه هفته يه! بيام کوتاه نداره امکان ديگه! کنمنمي بس -

 !بري نداري حق کالً يا بريمي خودت با منم يا شما، خونه ميام امشب همين

 !ميدم دست از رو شغلم ميگي؟ چي فهميمي -

 لندترب «بل دسي شصت» که باشد کرده تقويت حدي تا را صدايش پيشرفتهفوق «فاير آمپلي» يک انگار

 !باشد من صداي از

 !ميدي دست از رو من شغلت جاي بري من بدون اگه! برام نداره اهميت ايذره -

 :زنممي لب بهت با

 !ريحانه -

 چمدان! ريحانه هايچشم تسليم. شوممي تسليم باالخره کشد،مي طول صبح خود تا که بحثي از بعد

 .گذارممي جعبه داخل را کوچکش ايسورمه

 سنگينه؟ انقدر چرا -

 .دوزدمي نگاهم به را بارانشستاره چشمان

 !ورزشکاري تو مثالً نزن، نق انقدر -

 :زندمي غر سياوش جان به و داردبرمي اشسيني از را آب يکاسه روشنمامان

 بسازي؟ رفتي سياوش؟ قرآن اون شد چي -

 .شودمي بلند حياط ته از صدايش

 !اومدم بابا، اومدم -

 .بوسدمي را روشنمامان ريحانه
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 !کنم خداحافظي هم باباحاجي از شدمي کاش -

 :گويدمى مهربانى با. زندمي لبخند مامان

 نزدي؟ زنگ بهش مگه. کنممي خداحافظي ازش تو جاي نداره اشکال. بشم مهربونت دل اون فداي من -

 .ميشم دور ازش باره اولين. ببينمش داشتم دوست ولي زدم؛ چرا -

 .کند راهي را ما تا دهدمي مامان دست را قرآن سياوش

 !خورد همبه حالم رو؛ بازيتونهندي اين کنيد جمع! اه اه -

 .رودمي غرهچشم مامان

 !سياوش -

 !کردم غلط -

 .دوزدمي ما به را نگاهش

 .باشيد هم مراقب -

 خواهدنمي دلم. ندهم بروز دارم که را مزخرفي حس کنممي سعي مسير طول تمام من و افتيممي راه

 !امگذاشته کنار صدقه چهاربار حال به تا صبح از که نگرانم انقدر. بگذارد خودش پاي را بدم حال ريحانه

 را خودم سکوت دليل. ريحانه نه و امگفته چيزي من نه رويم؛مي سکوت در که شودمي ساعتي يک

 .نه را ريحانه اما دانم؛مي

 ريحان؟ -

 هوم؟ -

 ساکتي؟ انقدر چرا -

 .برد مي را دلم صداقتش

 !دارم وجدانعذاب -

 خواستي؟نمي رو همين مگه چرا؟ -

 .چسباندمي خوردهباران يشيشه به را سرش

 .باشم سربارت خوادنمي دلم -
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 سربارمي؟ گفته کي حاال -

 .بودم شده جوگير واقعاً ديشب، خب خب، -

 .کندمي درهم را هايشاخم امقهقهه

 خندي؟مي چي به -

 کني؟مي اذيت رو خودت انقدر چرا بره، دلت اون قربون آرش آخه -

 نيستي؟ ناراحت دستم از -

 بود؟ نشده دعوامون حاال تا که کردي دقت -

 !نشه دعوامون وقتهيچ ديگه خداکنه -

 .دهممي باال را ابرويم يک

 !ميدم دستت از که کني تهديدم نداري حق ديگه شد اگرم -

 ... من! آرش -

 .دهدمي تکيه راستم دست بازوي به و کندمي جا شيشه از را سرش

 ...فقط نداشتم، منظوري -

 !نباش نگران فهمم،مي. بودي عصباني فقط -

 !دارم دوستت -

 !عسل از ترشيرين است؛ شيرين بنددمي نقش لبم روي که لبخندي

 ريم؟مي کجا حاال -

 .باباحاجي ويالي -

 کنار را چمدان. چرخانممي باباحاجي آجري و بزرگ ويالي در قفل در را کليد که است تاريک تقريباً هوا

 و کنممي باز را شاگرد سمت در آرام. گردمبرمي بهاري باران از خيس فرشِسنگ حياط به و گذارممي در

 .گذارممي دستش روي را دستم

 ريحان؟ -

 .شودنمي بيدار اما خورد؛مي آرامي تکان
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 جان؟ريحانه -

 .کندمي باز را چشمانش

 !خوابيمي چقدر دختر؛ رسيديم -

 گرفته صدايش. کندمي گره گردنم دور را دستانش و چرخاندمي صورتم روي را گيرشبهانه هايمردمک

 :زندمي لب وقتي است

 !بود دور چقدر -

 ريز از را ديگرم دست و گذارممي کمرش پشت را دستم يک. خرممي را نازش و آيدمي کش هايملب

 .چسباندمي امسينه به را خودش و کندمي فرو گردنم در را سرش. کنممي رد ظريفش زانوهاي

 منتظرم؟ چندوقته من دونيمي. دخترخانم کن دلبري کم -

 .کندمي نثارم آبدار گردنيپس يک

 !آقاپسر نشو پررو -

 .شودمي بلند امخنده صداي

 !شدي بيدار انگار نه -

 .دهدمي فشار گردنم در بيشتر را سرش و کشدمي جيغ. کنممي شل ناگهاني را دستم

 !آرش ميفتم! واي -

 !نگيري «شوهرت» از رو انساني حقوق باشي تو تا -

 .گذارممي زمينش و شويممي وارد

 .سرده چقدر -

 .ميشه گرم جاهمه ربعه يه کنممي روشن رو پکيج سيستم االن -

 .رودمي آشپزخانه سمت به

 .نزديم يخ تا کن روشنش برو بدو -

 .خانم چشم -

 .برسد گوشم به تا کندمي بلند را صدايش. شوممي دور
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 بخوريم؟ چي شام حاال -

 .کنممي بلند را صدايم کمي هم من. کنممي باز را پکيج يمحفظه ايشيشه در

 .گيريممي چيز يه. باشي شام و ناهار فکر خوادنمي! عسل ماه اومديم مثالً -

 ميگي؟ چي -

 .گيريممي چيز يه ميگم -

 خوري؟مي چاي آها، -

 .گردممي بر من تا شي گرم کن درست خودت واسه ولي نه؛ -

 .شودمي بلند گوشم کنار از صدايش دفعه اين

 !آرش -

 .شوممي بلند جا از من و کشدمي شعله پکيج

 جانم؟ -

 .کندمي ريز را هايشچشم

 !امشب يه فقط باشه؟ فردا از کار نشد قرار مگه -

 !ميدم قول. گردمبرمي زود -

 باز در از سردي سوز. کندمي ترپريشان دست با را پريشانش موهاي و داردمي بر را اشآبي روسري

 .کشدمي هايشبازو روي را دستانش.  آيدمي پکيج يمحفظه

 !برداشته زمستون تريپ ما واسه بهارم حاال -

 .کنممي ديوار تکيه هايشگوش کنار را دستانم. اندازممي گيرش ديوار کنج سه در و روممي سمتش به

 !بشم کار به دست خودم سردته خيلي اگه -

 .شودمي جمع خودش در کمي و کندمي گرد را شبش آسمان

 !آرش -

 .شوممي اشخيره زدهبهت. گيرممي فاصله کمي

 !ترسي؟مي من از -
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 .گيردمي را نگاهش

 ...فقط حرفيه؟ چه اين! نه که معلومه -

 چي؟ فقط -

 ...که اينه منظورم حاال، تا يعني... ما خب، -

 .گذارممي اشبرجسته يگونه روي را دستم و پرممي حرفش ميان

 !ندم تشخيص رو ناوقت و وقت که نيستم بالغتازه نوجوون. ريحانه سالمهسي نزديک من -

 .گزدمي را لبش

 .دونممي -

 .بذارم سرتسربه خواستممي فقط -

 .کنممي برقرار را تماس و گيرممي فاصله او از. خوردمي زنگ امگوشي ريحانه جواب از قبل

 .بينمتونمي! حتماً بله بله. حتماً چشم. رسيدم بله سرهنگ؟ جناب جانم -

 دليل هم خودم. کنممي نگاه ايستاده جايش سر معذب طورهمان که ريحانه به و کنممي قطع را گوشي

 :دهممي کش را هايملب. آورمنمي خودم روي به اما دانم؛نمي را امدلخوري

 خانم؟ ايستادي اونجا چرا -

 .چرخاندمي را نگاهم از گريزان هايچشم

 کنم؟ کار چي خب -

 .خريد بريم فردا تا شام واسه گيرممي چيزيم يه. گردمبرمي زود و ستاد ميرم منم بگيري دوش يه تا -

 .کند بلندش جا از کندمي سعي و رودمي چمدان سمت به

 ريحانه؟ -

 .پايين سر با گردد؛برمي

 !ببخشيد -

 .رودمي مظلومش صداي براي دلم

 دختر؟ ببخشم رو چي -
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 :زندمي لب و کندمي حلقه کمرم دور را دستش. اندازدمي آغوشم در را خودش و شودمي بلند ناگهاني

 ... انقدر که ببخشيد -

 !لطفاً ريحان نگو هيچي! هيس -

 .بوسممي را اشگونهشبق مواج موهاي

 ديدي؟ صبريبي من از نيم و سال يه اين تو مگه! افتهنمي اتفاقي هيچ نخواي تو تا -

 !آرش -

! بوده قرارتبي ديدم روشنمامان بغل تو مؤسسه دفتر تو رو تو که روزي همون از من دل! نبوده نميگم -

 وقتي از! بود هم باز اما شد؛ عوض مدلش سالگيبيست از! بود اما کرد؛ فرق شکلش سالگيپونزده از

 يدي؟د! نديدي تو اما! نبوده نميگم پس! بود هميشه از بيشتر! بود بازم. شد ديگه شکل يه شدي همسرم

 .کنممي صبر باشه الزم هم ديگه سال صد اگه که دارم دوستت انقدر ريحان؛ دارم دوستت من

 با ناهماهنگ خيس چشمان دوزد؛مي صورتم به را خيسش چشمان و کندمي جدا امسينه از را سرش

 .را خندانش هايلب

 آرش؟ بودي ديده ترديوونه من از عروس -

 .خندممي

 !خدا به ايدونه يه -

 .انداختم راه جنجالي چه هيچي سر ببين آره، -

 .چرخدمي سفيدش صورت روي نگاهم. بوسممي را چشمانش و کنممي نزديکش را سرم

 !گشنمه من! برگرديا زود -

 از ترشيرين است؛ شيرين لبخندش طعم. برممي ترنزديک را سرم. هم او شود،مي نمايان هايمدندان

 .گيرممي فاصله! هميشه

 .برگردم زودتر که برم بذار پس -

 .کشدمي عقب

 !سرگرد جناب ميدم وقت بهت ساعت يه -
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 .گذارممي احترام

 !قربان بله -

 .امنشسته پرونده اوضاع ريختگيهمبه از عصباني ناصري سرهنگ رويروبه که شودمي ساعتي يک

 .باشه بهتر کنيم محول فردا به رو کار بقيه کنممي فکر سرهنگ جناب -

 .اندازممي جلسه بزرگ ميز دور نشسته جمع به نگاهي

 .هستيد توجيه موضوع اصل مورد در همه تقريباً ديگه االن -

 .بازدمي رنگ سرهنگ تشر با که شودمي همهمه کمي

 .نباشيد خسته. داريم نياز استراحت به همه. کافيه امشب براي! سرگرده جناب با حق -

 .زندمي صدايم سرهنگ که شوممي بلند جا از

 باهر؟ سرگرد -

 !قربان -

 .دارم کارت بيا لطفاً، نرو شما -

 .چشم بله -

 :گويدمي رودمي پايين هاپله از که طورهمين. شوممي روانه دنبالش به

 جدي شرايطي هر در رو شهياد تهديدات بايد. نشو خارج ستاد از االمکانحتي. آرش باش مراقب خيلي -

 مفهومه؟. بگيري

 .ايستممي ناگهاني

 وايسادي؟ چرا شد؟ چي -

 .اندازممي پايين را سرم

 ...من من، -

 چي؟ تو -

 .بمونم اينجا شب تونمنمي من -

 .شودمي خيره گريزانم چشمان به
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 !کني سرپيچي تونينمي! ميدم دستور بهت من چه؟ يعني -

 .دهممي قورت را دهانم آب

 ...ولي ندارم؛ سرپيچي قصد يعني، من، آخه -

 بافي؟مي ريسمون آسمون انقدر چرا پسر؟ چته تو -

 .نيستم تنها من -

 .کندمي پيدا ظهور بلندش صداي در عصبانيتش

 ...خوا من. بودم داده اکيد دستور من تهران؟ بمونه سياوش نبود قرار مگه -

 :پرممي حرفش ميان

 .تهرانه سياوش -

 ؟...پس -

 .اومدم همسرم با -

 .کندمي نگاهم

 ...يعني! شدم مجبور... يعني بود؛ خاصي شرايط -

 .دهدمي نشانم را دستش کف

 !کافيه -

 .اندازممي پايين را سرم

 .بمونه تنها معصوم طفل دختر اون تو، حماقت خاطربه بذارم تونمنمي -

 .ممنون -

 .تهران برگرده کنيمي راهيش وقت اول فردا ولي برو؛ -

 ...آخه -

 !باشم تو حماقت شريک وجههيچ به خوامنمي! نداره آخه -

 .برگردد را آمده راه بايد بشنود وقتي کنممي تصور را ريحانه هايچشم

 !نشنيدم رو جوابت -
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 !قربان بله -

 !مرخصي -

 دست که شد چه دانمنمي هم خودم. گذاردمي تنها پيچيده هم در افکار از عظيمي سيل با مرا و رودمي

 خودم هايدست با کردم؟ چه من. بپذيرم خواهمنمي اما دانم؛مي هم شايد. زدم اياحمقانه کار چنين به

 هب فقط و فقط و نبرده آدميت از بويي که است آدمي سرش يک که آوردم جنگي ميدان وسط تا را ريحانه

 هرمانق تنها که مرديست خون انتقام هايشانگيزه از يکي که است کسي ديگرش سر و است انتقام دنبال

 يدقيقه چند تا اگر کنممي فکر که گيردمي را وجودم سراسر ايدلشوره چنان ناگهان. بوده اشزندگي

. کنممي يکي تا دو را هاپله. دهدنمي جواب. گيرممي را اششماره! مرد خواهم نرسم ريحانه به ديگر

 پوشسنگ سرسراي شودمي شنيده خودش از پس ايثانيه رعدش که برقي. گذاردمي احترام سربازي

 گذارم،مي بيرون ستاد در از که را پايم. دهدنمي جواب دوباره. گيرممي دوباره. کندمي روشن را ستاد

 جايش در را سوئيچ. دانمنمي است؟ چندم بار. گيرممي را شماره. کندمي باريدن به شروع باران

 .شودمي مخلوط تلفن جواببي هايبوق با موتورش صداي. چرخانممي

 !بردار بردار، بردار، -

 هار را ماشين. کنممي طي ايچهاردقيقه را ستاد تا ويال يربعهيک مسير. است کنترل غيرقابل سرعتم

 :زنممي فرياد قدرت با دويدن حال در و کنممي

 ريحان؟ ريحان؟ -

 يک. رسانممي حمام به را خودم و شوممي اتاق وارد. کندمي آرامم کمي آب صداي. گذرممي آشپزخانه از

 .زنممي در. بيايد جا سر نفسم تا کندمي کمک عميق دم

 ريحانه؟ -

 .درونم يبرافروخته آتش روي است زاللي آب صدايش

 آرش؟ اومدي -

 .کشممي صورتم به را دستانم

 نداري؟ الزم چيزي عزيزم، آره -
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 .االن بيرون ميام نه -

 .دهممي بيرون صدا با را نفسم

 .باشه -

 تخت روي را خودم نشسته طورهمان بود؟ حالي چه اين. نشينممي تخت روي و روممي عقبعقب

 قطع آب صداي. بندممي را چشمانم! ترديد بدون شوم؛مي ديوانه نکنم راهي را ريحانه فردا اگر. اندازممي

 .کندمي نوازش را امبيني پرزهاي ريحانه ياس عطر بعد دقيقه چند. شودمي

 خوابيدي؟ آرش اِ -

 بخار از صورتش. گرفته بر در را کوچکش هيبت سفيد تني حوله يک. دهممي فاصله هم از را هايمپلک

 .شده امخيره مهربانش هايچشم با و انداخته گل

 .بيدارم -

 .هميشه مثل کند؛مي فرو موهايم داخل را دستش و نشيندمي کنارم

 .نباشي خسته -

 .دهممي باال را ابرويم يک. نشينممي و کنممي بلند را امتنه نيم

 بشي؟ قرمز جورياين که کني داغ رو آب انقدر مجبوري -

 .گزدمي را لبش

 !آرش -

 .پردمي جا از خواسته خدا از و خوردمي زنگ اشگوشي

 .خوبه اونم آره. ممنون. جانمامان سالم الو؟ -

 .کندمي نگاهم

 .آره. جاستهمين نه -

 .شوم مانعش تا شوممي بلند. رودمي بيرون اتاق از زندمي حرف روشن مامان با که طورهمان

 ريحان؟ -
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. کنممي همراه خودم با را او و کشممي را دستش. دهدمي تکان «چيه» معني به را سرش و گرددبرمي

 .کنممي رو و زير سشوار پي را کشو و آرايش ميز صندلي روي نشانمشمي

 خوبه؟ باباحاجي -

 .گذاردمي گوشي دهني روي را دستش

 آرش؟ کنيمي کار چي -

 .دارد تحکم صدايم

 !خوريمي سرما -

 .دهدمي نشانم را سشوار جاي و دهدمي تکان را سرش

 .بدن رو قرصاش بره يادشون خانمنعيمه ترسممي آخه نه، -

 .زنممي پريز به را اشدوشاخه و شوممي «است يابنده جوينده» المثلضرب مصداق باالخره

 .باباحاجي جون و شما جون پس باشه -

 .کندمي نگاهم

 .رسونهمي سالم مامان -

 .برسد مامان گوش به تا کنممي بلند را صدايم

 .جانمامان باشي سالمت -

 .کشممي بيرون دستش از ناگهاني را گوشي

 !فعالً. کنهمي خداحافظي هم ريحانه برم قربونت -

 !آرش -

 هوم؟ -

 بود؟ کاري چه اين -

 !باشيما تنها اومديم مثالً! بابا شدم خسته -

 .کندمي چليپا را هايشدست و دهدمي بيرون صدا با را نفسش

 !کلش نشد هم دقيقه سه! کردي بدي کار خيلي -
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 .کنممي روشن را سشوار و دارمبرمي سرش از را حوله کاله

 .گشنه که منم ميشي؛ خوردني نکن اخم جورياون -

 !آرش -

 :گويممي خودش مثل و کشممي مواجش موهاي انبوه در را دستم

 !ريحان -

 .گيردمي دستم از را سشوار و خنددمي

 .کنممي خشک خودم بشين تو -

 .کندمي نگاهم آينه از. نشينممي تخت روي و کنممي گردعقب

 نخريدي؟ چيزي -

 .خارانممي را سرم

 .اومدم ايعجله ببخشيد نه، -

 چرا؟ -

 :گويممي را راستش

 .شدم نگرانت -

 .کندمي خاموش را سشوار و گرددبرمي

 بودي؟ نگران چي واسه -

 .گيرممي را تصميمم

 !ريحانه تهران برگردي بايد فردا -

 چي؟ -

 !برگردي بايد -

 .ايستدمي مقابلم درست و شودمي بلند

 چيه؟ منظورت -

 .نشانمشمي خودم کنار و کشممي را دستش
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 تو از کي وقتاون. باشم ستاد تو ساعته4? بايد من مهمه، عمليات. ريحانه کرده تهديد دوباره شهياد -

 کنه؟ مراقبت

 .گرداندبرمي را رويش

 .باشم خودم مواظب تونممي من -

 .گردانممي بر را صورتش و گذارممي اشچانه زير را دستم

 !خطرناکيه آدم شهياد! ريحان نشو بچه -

 .کشدمي عقب

 ريحان؟ نداري دوست رو من مگه -

 .کرده بغض دانممي. دهدمي تکان سر مظلومانه

 باشه؟! من خاطربه -

 .باشه -

 .ميشم ديوونه نکن نگاهم جورياين -

 .کنممي نوازش را پشتش. کندمي تنم يحلقه را دستانش و گذاردمي امسينه روي را سرش

 !بخواي خودت که هرجا. حسابي و درست جاي يه ببرمت مناسب فرصت يه ميدم قول عوضش -

 .شودمي ناآرامم چشمان يخيره و کشدمي عقب. خنددمي بغض با

 !نداره رنگي حنات ديگه که نده قوال اين از -

 .چرخانممي صورتش در را نگاهم

 ...فقط. گردمبرمي فردا. باشه -

 چي؟ فقط -

 ...يعني من، خب -

 چي؟ تو -

 .کشدمي چشمانم به را دستش و گزدمي را لبش
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 که، بيام همراهت کردم اصرار اين خاطربه اصالً من، خب، برگردم، فردا قراره که حاال يعني خوام،مي من -

 ...که

 چي؟ که دختر، شدم جون نصف -

 ...يعني کنيم؛ شروع رو زندگيمون که... که -

 .شيرين و است خنک لبخندم

 !کشتي رو من که تو -

 :زنممي لب. گذارممي صورتش طرف دو را دستانم

 مطمئنى؟. بوده خودت خاطربه فقط کردم صبر االن تا اگه -

 .دهدمي زندگي طعم وارشارکيده هايلب

 رد را خوشبختي عميق احساس صبح مليح نور. گيرممي بازمنيمه چشمان مقابل را دستم و زنممي غلت

 روح منتش،بي عشق ظريفش، جسم يادآوري. کشم مي اشخالي جاي روي ار دستم. گرداندمي هايمرگ

 .نشاندمي هايملب به را لبخند زيباترش،

 .خوردمي زيبايش خطدست به چشمم که کنم صدايش شوممي خيزنيم

 وبه،خ خوبه حالم! ضمناً خوابيدم گشنه ديشب که نرفته يادم. نشو نگران بگيرم نون رفتم من عزيزم»

 و بوسمشمي. دارمبرمي را کاغذ و کنممي دراز دست.« ريحانه! نکن دعوام برگشتم وقتي و نباش نگران

 است؟ خوب کار کدام پاداش ريحانه کنممي فکر

*** 

 کجايي؟ پسر توام با -

 .کنممي نگاهش

 !خب بزن رو در توئه دست ريموت ميگم -

 چي؟ -

 .وايساديم ساعته يه کن باز در ميگم خوبي؟ -
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 سياوش و زنممي را در! را نداشتنيدوست ريموت. کنم پيدا را ريموت تا گردانممي جيبم داخل را دستم

 .دهدمي گاز

 .کردن شناسايي رو خونه چندتا. کرج بريم معصومي سروان با قراره چهارشنبه -

 .کنممي نگاهش

 .رسهمي خوبي جاهاي به داره هاشپيگيري ظاهراً -

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سايت در کتاب اين

www.negahdl.com 

*** 

 :زنممي لب شدنپياده از قبل من و کندمي خاموش را ماشين

 .بموني دل به حسرت عمر يه که نکن کاري سيا؛ ميرن دست از فرصتا کنيمي فکر که اوني از زودتر -

 .شودمي نزديک سياوش پاي صداي و بندممي را در

 بود؟ چي منظورت -

 .گردمبرمي

 .دونيمي خوب خودت -

 .اندازدمي پايين را سرش

 !نيستم مطمئن... هنوز -

 .شوممي نزديکش قدم يک

 .خواستيمي رو سارا وقتي حتي. نديدم وجودت تو رو اطمينان اين وقتهيچ -

 .گذارممي اششانه روي را دستم

 .داداش کنيمي رو فکرش که چيزيه از ترکوتاه زندگي -

 .کندمي بلند را سرش

 !آرش ترسممي... من -
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 .دوزدمي حوض به را نگاهش

 .ترسممي تاريخ تکرار از من -

 يجهنت بعداً، که! بکني رو تالشت تمام اگر فقط بخواي، خودت اگر فقط. نميشه تکراري تاريخي هيچ -

 .نذاشتم کم من که کردم، رو تالشم تمام من بگي وايسي محکم که. کني افتخار بهش بود، هرچي

 .پيچدمي حياط داخل مامان صداي و شودمي روشن تراس چراغ

 پسرا؟ اومدين -

*** 

 نگار

 .کنممي نگاه رنگشبي صورت به وحشت با

 !ديگه بجنب آقا. رسيممي االن کنيد تحمل سرگرد جناب -

. امنکرده تجربه را دلشوره جنس اين ديگري وقتهيچ است، عجيب برايم نگراني و اضطراب حجم اين

 هايقطره. انداخته جانش در من احتياطيبي که دارد دردي از حکايت اشپيشاني عرق و کوتاه هاينفس

 باال کمي را سرش. درنيايد صدايم که گيرممي دهانم جلوي را دستم و ريزدمي امگونه روي اشک درشت

 :گويدمي وقتي است مهربان صدايش. کندمي نگاهم و آوردمي

 !نميشه هيچيم م،ديدهآب فوالد من،! نگارخانم نباش، نگران -

 کنمنمي باور «نگارخانم نباش نگران. »هستم اولش يجمله مبهوت فقط من و زندمي پردردي لبخند

 اين با انگار. کنممي پاک را صورتم دست پشت با و دهممي قورت را بغضم! امشنيده زبانش از را اسمم

 :شودمي باز عذرخواهي براي زبانم که امگرفته ايدوباره انرژي حرفش

 !ببخشيد -

 :کندمي بسته و باز آرام را هايشچشم

 .خونه اون تو بري ذاشتممي نبايد بود، خودم تقصير -

 ...مـ سرگرد جناب -

 :پردمي حرفم ميان



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر قلمو | دقيقه سي و بامداد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 232 

 سرگرد؟ جناب نگي انقدر ميشه -

 همان شود؛مي خطاب سياوش ذهنم در هاستمدت ديگر که داندنمي او. گردانمبرمي را رويم خجالت با

 فشار خورده چاقو که جايي روي را دستش! کندمي گلستان را آتش که شاهنامه اياسطوره سياوش

 : زندمي لب سختي به و دهدمي

 !خبرکن... رو ياسي! نزن زنگ... آرش به -

 :کشممي خفيفي جيغ شود،مي بسته که هايشچشم

 سياوش؟ آقا -

 :کشممي فرياد بيچاره يراننده سر کنم؛ استفاده آرش روش از گيرممي تصميم

 !کنممي بازداشتت بيمارستان يه نرسيم ديگه دقيقه سه تا اگه -

*** 

. بزنم زنگ آرش به خواهدنمي دلم. دهدنمي که دهدنمي جواب. گيرممي را ياسمن گوشي هزارم بار براي

 از بهتر خيلي آرش مطمئناً چه؟ نکنم پيدا را ياسي اگر اما شود؛ ناراحت دستم از سياوش ندارم دوست

 پرستار که هستم آرش خبرکردن براي تصميم گيرودار در. کند وجورجمع را اوضاع تواندمي ياسمن

 :زندمي صدايم

 !باهر آقاي همراه -

 .بفرماييد خانم؟ بله -

 دارين؟ باهاشون نسبتي چه شما -

 !هستم همکارشون من... من -

 شال ،مشکي کوتاه پاييزه مانتو يک با ارتشي جيب شيش شلوار يک. اندازدمي نگاهي تيپم به پرستار

 !دهدمي سوق ناجوري تصور هر سمت به را ذهنش ريخت،بي و کهنه کيف يک و نازک سبز

 چيه؟ دقيقاً همکار از منظورت -

 :روممي در کوره از

 !بکن رو خودت کار داره؟ ارتباطي چه شما به من شغل خانم -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر قلمو | دقيقه سي و بامداد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 233 

 !داره داخلي ريزيخون! شه عمل بايد بزن امضا رو اين بگير بابا؟ چته -

 ايست؟صيغه چه ديگر داخلي ريزيخون. رودمي سياهي چشمم

 کنم؟ صحبت دکترش با ميشه -

 :کند مي ايخبيثانه نگاه

 فکر بايد کنيدمي چاقوکشي و زورگيري وقتي. اورژانسيه مريضت کار. بشه آماده عمل براي رفته دکتر -

 !نمرده تا کن امضا بگير. باشيد اينجاشم

 خالي مغزش در ناقابل يگلوله يک قضاوتش خاطربه لحظه همين خواهدمي دلم کنم؛مي نگاهش حرصي

 به عقلم باالخره. شودنمي نصيبم تلفن خالي بوق جز چيزي اما زنم؛مي زنگ ياسمن به هم باز! کنم

 گوشي در که محکمش صداي. گيرممي را آرش يشماره لرزان دست با و شودمي چيره احساسم

 .شوممي مطمئن تصميمم بودندرست به پيچد،مي

 بله؟ -

 سرگرد؟ جناب الو، -

 .معصومي خانم بگو -

 بگي؟ بهش چي خوايمي حاال نگارخانم، بفرماييد خب. زندمي نيشخند درون نگارِ

 مياد؟ صدا الو؟ معصومي؟ خانم الو؟ -

 .بدهم لفتش نبايد است، خطر در سياوش جان. کشممي عميق نفس يک

 کرج؟ بيايد تونيدمي سرگرد، جناب -

 شد؟ تموم مأموريت شده؟ چيزي چرا -

 !بله يعني! نه -

  کنممي حس صدايش از را اين شود؛مي عصباني دارد

 کجاست؟ سياوش کني؟مي پتهتته چرا -

 «عمل اتاق به صياد دکتر آقاي»

 «عمل اتاق به صياد دکتر آقاي»
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 .کندمي راحت را کارم بيمارستان پيجر

 .شده زخمي سياوش آقا سرگرد جناب -

 :کشدمي داد

 بيمارستان؟ کدوم کجايى؟ االن -

 .کنن عملش تا کنم امضا رو چيزي يه بايد ميگن شه، عمل بايد -

 ...کـ اس ام اس برام رو آدرس. ميفتم راه دارم -

 :کند کامل را اشجمله گذارمنمي و برممي باال را صدايم

 !کنيد گوش لحظه يه -

 .شودمي ساکت

 .کنم امضا بدين اجازه. داره داخلي ريزيخون ميگن. کشهمي طول برسين شما تا اورژانسيه، وضعيتش -

 نينيچاين مسئوليتي بار زير راحتي اين به که نيستم کسي من. متعجبم گويممي که چيزي از هم خودم

 صدق برادرش اگر حتي کنم؛ قبول را سياوش جان مسئوليت بايد. کنم قبول بايد گويدمي دلم اما بروم؛

 !بکند را جانم

 .باشه -

 .شوممي آرام آگاهناخود

 . فرستممي براتون رو آدرس -

*** 

 امن ،«سياوش. »گفتمي برايم نماز آرامش راز از وقتي بود سياوش با حق. کنممي بلند مهر روي از را سرم

 دو ينا کردممي فکر امروز از قبل تا. شودمي ناب حسي لبريز وجودم بندبند شنيدنش با حاال که آشنايي

 حس که عزيزي دوستان. امنداشته هرگز که اندکرده پر را ايحامي و دوست خالي جاي برايم برادر

 جايي ابد تا که است باصالبتي و محکم دوست همان هم هنوز آرش. اندازندمي دلم در را محبت و احترام

 از الينفکي جزء داشتنشدوست هم باز نبود، هم طوراين اگر که داده اختصاص خودش به را قلبم در
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 تمام نباشد، لحظه يک اگر فهميدم امروز که سياوشي! است سياوش عزيزترينِ او چون. بود امزندگي

 !شوممي

 .خورهمي زنگ شماست گوشي کنم فکر خانم، ببخشيد -

 .دارمبرمي را گوشي و اندازممي نمازخانه گوشه يدرازکشيده خانم به نگاهي

 بله؟ -

 .رسيدم من -

 .اومدم -

 .سياوش مثل درست است؛ مطمئن گاهتکيه يک او. است جمع خيالم هست آرش که حاال. شوممي بلند

 ايينپ سرش و نشسته انتظار صندلي روي. کنم پيدايش که چرخانممي چشم رسم،مي که انتظار سالن به

 چقدر رود،مي فرو خودش در و دهدمي ترجيح بيداد و داد به را سکوت وقتي که دانممي ديگر حاال. است

 .بنشينم کنارش تا روممي. دارد غصه

 اومدي؟ -

 سرگرد؟ جناب خوبه حالتون -

 :زندمي لب. آوردمي درد به را قلبم قرمزش و رگهرگه چشمان کند،مي بلند که را سرش

 سرگرد؟ جناب -

 .گيرممي دندان به را لبم يگوشه

 .کرد ريسک شدنمي! کردم امضا که ببخشيد -

 :گويدمي وقتي دارد خش صدايش

 .من خبرکردن هم عمل، يبرگه کردنامضا هم. بود درست تصميماتت -

 نگاهش زدنحرف موقع خواهدنمي دلم. کنممي نگاه ماهدي يغبارگرفته آسمان به روبهرو يپنجره از

 .افتاده روز اين به برادرجانش که است من تقصير. دهدمي آزارم بدجور وجدانعذاب حس. کنم

 ..من تقصير شهمه. بشه جورياين خواستمنمي -

 داري؟ دوستش -
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 بداند؟ هم برادرش حتي که بوده رو انقدر دلم دست يعني. شودمي مهمانم آنيک در خجالت و بهت

 .شنودنمي سکوت جز جوابي

 !داري دوستش پس -

 .کندمي بيشتر را شرمم آرش مهربان صداي. کنممي بازي شالم پر با و اندازممي پايين را سرم

 !خجالت؟ و معصومي سروان! نميشه باورم -

 :دهدمي ادامه و کندمي آرامي يخندهتک

 من اما نداره؛ رو سياوش لياقت سارا گفتمي هميشه ريحانه دوني،مي! داري دوستش که مرسي -

 لياقت. کردممي اشتباه ولي داره؛ لياقتشم پس داره دوستش چون کردممي فکر. نکردم قبول وقتهيچ

 .نبود نامردي سيا

 .کندمي ريش را دلم صدايش بغض

 !مطمئنم من. ميشه خوب حالش -

 :دهدمي قورت را دهانش آب

 فقمو بابام بودم مطمئن. شد برعکس بودم مطمئن چيزي به هروقت زندگيم کل تو. مطمئني که خوبه -

 ...ميشه، پيدا زنده ريحانه، بودم، مطمئن! نشد ميشه، خوشبخت سارا با سيا بودم مطمئن! نشد ميشه،

 تمام اندازه به اشواژه هر با که مني نبينم؛ را اشکش تا شودمي بلند جا از اشجمله کردنتمام از قبل

 .امريخته اشک کائنات

 آدم گاهي. آفريد را اشک خدا که شد خوب چه. کند خلوت خودش با کمي پنجره به رو گذارممي

 کوه جورييک شدنسبک براي دارد نياز باشد، مرد ،باشد بزرگ هم هرچقدر باشد، صبور هم هرچقدر

 فرصت که جايي تا بشود، که جايي تا بدهد؛ ادامه و بگذارد زمين را هايشرنج. کند خالي را هايشغصه

 .باشد داشته

 که حاال اما است؛ سختگير اعتقادش روي است، معتقد آرش دانممي. ايستممي کنارش و شوممي بلند

 برادرش به نهايتبي تا مطمئنم که حاال کرده، خطابم «نگارخانم» سياوش که حاال داند،مي را رازم ديگر

 و کنممي بلند را دستم. نخواهد اگر حتي. باشم گاهشتکيه دهممي اجازه خودم به حاال هستم، وصل
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 فشار را دستم ترمحکم که کشدنمي پس را دستش تصورم برخالف. گيرممي محکم را اشزدهيخ دست

 .کشدمي صورتش به را ديگرش دست و دهدمي

 بود؟ نتيجهبي يا کردين پيداش... حاال -

 :دهممي را جوابش کوچک آه يک از بعد من و کشدمي بيرون دستم از را دستش

 .آقاسياوش چاقوخوردن قيمت به... ولي کرديم؛ پيداش خوشبختانه -

 .بيمارستان تخت رو نيفتاده درازدرازبه هيچي خاطربه سياوش حداقل. خوبه -

 .رفتيم لو من کاريخراب خاطربه بود، من تقصير تمامش سرگرد، جناب -

 :آيدمي کش هايشلب

 سرگرد؟ جناب شدم دوباره -

 دوباره و روممي عقب قدم چند. امکشيده خجالت عمرم هاينکشيدنخجالت تمام ياندازه به امروز يقيناً

 .نشينممي صندلي روي

 :گويدمي باريشيطنت لحن با. اندازدمي پا روي را پايش و نشيندمي کنارم هم آرش

 .گيرهمي مونيالل جاها بعضي چرا دونمنمي اما درازه؛ خيلي موارد اکثر در سيا زبون -

 ادامه وارپچپچ و آوردمي سرم نزديک را سرش اندازد،مي باال را ابرويش يک. کنممي نگاهش تعجب با

 :دهدمي

 .شد عشنف به داستان اين سارا، يقضيه مثل جاهايي يه هرچند -

 :شودمي جدي آرش. رودمي هم در هايماخم ناخودآگاه سارا اسم شنيدن با

 که ودب مطمئن موقع اون. بگه چيزي ترسهمي سيا داستان اون بعد بدوني که گفتم رو اين! نشو غيرتي -

 خوف همين خاطربه خورد؛ رودست که بود اوضاع جورشدن منتظر راحت خيال با پس خوادش؛مي سارا

 زبونش اگه بسته، دل وقته خيلي داداشم بدوني خواستممي. نداره رو ديگه شکست يه تحمل. داره

 پرستيمي که خدايي همون به داري دوستش واقعاً اگه. نداره عاطفه که نيست اين معنيش ستبسته

 !نشکن رو دلش
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 ساعت چند اين ياندازه به برد،مي «از» سرزمين به مرا «دروتي» جاي به باد حاال همين اگر کنممي فکر

 سرگرد اين که برسد روزي کردمنمي هم را فکرش شدم، مواجه آرش با که اولي بار. شدمنمي زدهبهت

 هاآدم از بعضي گويدمي هميشه عزيز. نشکنم را برادرش دل بدهد قسمم و بنشيند کنارم باصالبت

 ناي واقعي ينمونه عنوان به را برادر دو اين کامل اطمينان با توانممي حاال است؛ وصل هم جان به جانشان

 هب را آن پيشرفتهفوق علمي مجمع يک در بااقتدار و قدتمام او و بدهم نشانش عزيز فلسفي ينظريه

 .برساند اثبات

*** 

 آرش

 زل هايمچشم به مستقيم بار اولين براي و کندمي بلند را سرش. ايستدمي رويمروبه و شودمي بلند

 .کند ثابت را کالمش صداقت بخواهد که انگار زند؛مي

 !«سياوش» دل مواظب. باشم مواظب عمرم آخر تا لحظه همين از خورممي قسم -

 .گيردمي انحنا هايملب

 سروان؟ جناب مفهمومه. پيشوند و پسوند بدون آرشم؛ فقط من لحظه همين از پس -

 .زندمي لبخند

 .قربان بله -

 .بشي خالص مبدلت لباس اين دست از تونيمي. رسنمي هابچه االنا ديگه -

 .زندمي لب و فرستدمي نازکش شال زير را آزادش موهاي. شودمي سرخ و گيردمي گاز را لبش

 دونيد؟مي. شدم مجبور... ديگه -

 .گيرممي را حرفش يادامه

 ياس ضمناً! نباش نگران. دونممي رو کاريمون شرايط تو از بهتر من. خوب دختر نيست توضيح به نياز -

 .نگير سخت خودت به پس شناختدت، طوريهمين

 .شودمي دور قدم چند خجالت با و کندمي منمن کمي

 !موندن کجا هابچه ببينم برم من توناجازه با پس -
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 دلبخن و خوردمي زنگ گوشيم. نبيند هم خوابش به «بولت يوستين» که شودمي دور سرعتي چنان با

 .کندمي خودنمايي اشصفحه روي ياسمن مهربان

 جانم؟ -

 !آرش -

 !ياسي نکن گريه کنممي خواهش -

 !آرش واي، -

 .سالم و صحيح. نيست هيچيش خودم مرگ به -

 !بهش بده رو گوشي -

 .نميشه -

 نميشه؟ چرا نيست هيچيش اگه -

 شده؟ زخمي که است چندم بار اين که گذردمي ذهنم از

 .نداره حال کميه االن. شده زخمي کميه خب. خانمخاله باش آروم -

 !اونجا ميام دارم من شده؟ زخمي چي يعني -

 .شوممي بلند

 بزنم؟ حرف تو با واميستادم ريلکس انقدر من نبود خوب اگه. خوبه سيا کنم،مي خواهش ياسي -

 .کشدمي باال را اشبيني

 !شماها کشيدمي رو من آخرش -

 .من عزيز نيست هيچيش ميگم دارم! نميشه هيچيت نکشي رو ما تا تو ميدم قول -

 .شودمي آرام کمي

 !آرش -

 زني؟مي تو که بهت زنيممي زنگ کار وسط هي ما مگه. برس کارت يادامه به برو ديگه. آفرين -

 .کرد خبرم نگار -

 .دونممي -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر قلمو | دقيقه سي و بامداد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 240 

 .ميام کارم بعد پس! باشه -

 .آيممي کوتاه من و است فايدهبي بحث

 ...ياسمن فقط. باشه -

 حله؟. فهمهنمي چيزي روشنک. دونممي -

 .خندممي

 !حله -

*** 

 :سياوش

 !معصومي سروان -

 .قربان -

 .کرد نگاه روش تو بشه شهآدم شبيه کميه بلکه بينوا اين حلق تو بريزيم بگير ميوهآب چندتا برو -

! کند صحبت طوراين زيردست يک مقابل در او نداشته سابقه. کنممي نگاه آرش به تعجب با

 .کندمي امحواله چشمکي. خواندمي را حرفم کاوممي که را هايشمردمک

 !معصومي سروان -

 .قربان -

 !شد دير دختر بجنب. سرجاتي هنوز که تو -

 .قربان الساعه -

 .پردمي بيرون بازمنيمه دهان از سؤالم گذارد،مي بيرون در از را پايش کهاين محض به

 !خوبه؟ حالت -

 پرسيمي من از وقتاون! شتافتيمي باقي ديار به پيش چندساعت تا داشتي عاليجناب کهاين مثل -

 !خوبه؟ حالم

 .دهممي ادامه مشکوک

 شده؟ انقالب بودم هوشبي که چندساعت اين تو -
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 .هايشعادت تمام با است؛ آرش خود هم هنوز او که شوممي مطمئن دهد،مي باال که را ابرويش

 نظر؟ چه از -

 .رودمي هم در هايماخم

 شدي؟ صميمي نگار با انقدر حاال تا کي از -

 .کندمي فکرمبي کالم متوجه مرا اشقهقهه

 !نيستي پرت کردممي فکر که انقدرم پس! کردي پيشرفت خوبه بابا نه! نگار؟ -

 .نشيندمي تخت يلبه روي کنارم و شودمي بلند. اندازممي پايين را سرم

 .شده داداشمزن که شدم صميمي باهاش وقتي از -

 !چي؟ -

 !شدم کر بابا؟ خبرته چه! اوه -

 .گويممي حرصي

 گفتي؟ چي بگو ديگه بار يه -

 .است صادق کامالً که کندمي ثابت هايشلب آمدنکش

 .کنم تکرار دوبار رو حرف يه ندارم عادت که دونيمي -

 .زنممي لب

 آرش؟ کردي کار چي -

 .زندمي لب وقتي است شفاف نگاهش

 .کرديمي ترقبل خيلي بايد تو که کاري -

 .شودمي پايين و باال گلويم سيبک

 چيه؟ منظورت -

 !واضحه منظورم -

 احرف اين وقتچه وضعيت اين تو آخه! مضيقه تو ذاشتيشمي نبايد. کرديمي رو کار اين نبايد! آرش -

 ...مـ حاال. بود
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 !آخه شدي کبود بگير نفس! بابا خبره چه -

*** 

 .بردمي سر را امحوصله خودکارش تقتق صداي

 ميز؟ رو نکوبي رو خودکار اين انقدر ميشه -

 .کندمي نگاهم

 .کنممي فکر دارم-

 کني؟ فکر تونينمي من کردنعصبي بدون وقتاون -

 .شودمي نمايان رديفش هايدندان

 .همينه به شمزه آخه -

 .کشممي موهايم در را دستم

 !االاهللالاله -

 !شدي تحمل کم انقدر چرا بابا، خبب خيلي -

 .کندمي قالب هم در «محل تاج» گنبد مثل را دستانش و گذاردمي زمين را خودکار

 ازت؟ بپرسم سؤال يه ميشه -

 .بپرس -

 هستي؟ عصبي روزا اين انقدر چرا -

 .کنممي کج را گردنم

 عصبيم؟ کجا من -

 .داردبرمي صندلي پشت از را چادرش و شودمي بلند

 !فراري البته و بداخالق عصبي،! پسرگل هستي -

 .دزدممي را نگاهم

 .خانمخاله توئه برداشت اين -

  هست هم درستي برداشت اتفاقاً و منه برداشت بله -
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 ...ببين -

 .دهدمي نشانم را دستش کف

 االن !کني بازي مردم احساسات با که نيستي آدمي تو کنممي فکر من فقط. لطفاً نده توضيح! سيا نه -

 رو اسفند مثل ستهفته دو االن. بوده نقاهتت دوران گيممي شهفته دو حاال. شدي مرخص ماهه يک

 .پيچونيمي رو بيچاره دختر اون وراون از. کنيمي ولز جلز داري آتيش

 .ياسمن نيست حرفا اين وقت االن -

 .آقاپسر روشنه روز مثل هنوز سارا يخاطره! باشي کرده خراب رو چيهمه که مياد موقعي وقتش آره -

 .گيرممي دستانم بين را سرم

 آره؟. زدم گند خيلي -

 .آره -

 .اندازممي اخمالويش صورت به را نگاهم

 کنم؟ کار چي حاال -

 .نشده خراب اين از بيشتر تا! کن درستش وايسا مرد يه مثل -

 ميري؟ کجا حاال -

 .شد دستگيرم چيزي شايد. وکيلشم من باالخره. بزنم حرف گرفتينش کرج که يارو اين با ميرم -

 .باشه -

 .ايستدمي و رودمي در سمت به قدم چند

 .ديگه چيز يه -

 .کنممي نگاهش منتظر

 نفس ساعت به دم. قلبشه رو دستش دائماً! نه يا شدي متوجه دونمنمي. سيا نيست خوب حالش آرش -

 .مياره کم

 .کشممي عميق آه يک

 .دونممي -
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 خب؟ -

 رسه؟مي بهش زورم کنيمي فکر واقعاً -

 !کنه خير به رو مونهمه عاقبت آخر خدا -

 کنممي فکر و گيرممي دندان به را لبم. گذاردمي تنها برهم و درهم افکار از هجومي با مرا و رودمي

 با حق که دانممي خوب اما! امنترسيده ديگري چيزهيچ از ترسم،مي «او» با روشدنروبه از که قدرآن

 را اششماره و روممي تلفن سمت به! قطعاً کنم شروع جايي يک از بايد. کنم درستش بايد است، ياسمن

 و داردبرمي را گوشي کوتاه بوق چند از بعد. شده حک مغزم در هاستمدت که رقمييازده همان. گيرممي

 .نشناخته را اداره يشماره کهاين از کندمي حکايت اش«بله»

 بله؟ -

 .کنممي صاف را صدايم

 .سالم -

 .کندمي آشوب را دلم مکثش

 .بفرماييد سالم -

 .بازمنمي را خودم

 .سروان جناب هستم باهر -

 .شناخته مرا خوب هم «سالم» همان با که زندمي فرياد کوتاهش هاينفس

 امرتون؟ -

 .کشممي گلويم روي را دستم

 !باشه امکانش اگه،. ببينمت خواستممي... خواستممي -

- ... 

 معصومي؟ خانم الو؟ -

 .کاري دنبال برم فرمودن ناصري سرهنگ! کالنتري نميام امروز من -

 !امکرده خراب هم بدجور. امکرده خراب. داشت حق ياسمن
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 چي؟ داريا ساعت از بعد خب خب، -

 .رسدمي گوش به خط پشت از گنگي صداهاي

 .شلوغه سرم امروز واقع در. دادم قول کسي به بعدش خب بعدش؟ -

 .گيردمي پيش از بيش را حالم اين و گرفته نشانه را غرورم بدجور

 ...پس. باشه -

- ... 

 .ديگه وقتيه باشه پس -

 ...من -

 نداريد؟ امري -

 .نيست عرضي -

 .خدانگهدار -

 سر ار عصبانيتم و شوممي بلند حرص با. کنممي قطع را گوشي بزنم، گند اين از بيشتر کهاين از قبل

 مغرور مرد يک من کندمي فکر حاال. کردم خراب را چيزهمه بدتر. کنممي خالي ياسمن يجامانده خودکار

 وپادست روزها اين هايبدبياري حجم در که خردکنماعصاب بدبخت مرد يک کهاين از غافل! مزخرفم

. ندک امخفه تا شوم غرق باالخره است منتظر که اتفاقاتي هجوم در روممي فرو بيشتر و بيشتر و زنممي

 .شودمي ظاهر در چهارچوب در فيروزي و زندمي در کسي

 .دارن کارتون باهر سرگرد سرگرد؟ جناب -

 .کشممي موهايم در را دستم

 .بريم باشه -

 .رودمي کنار راهم سر از

 .دارم کار جايي من. بفرماييد شما -

 چه؟ يعني -

 .بدم انجام براشون کاري يه فرمودن کياني خانم قربان -
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 .زنممي زل فيروزي ميشي هايچشم به مستقيم

 !کن مطمئن هم «کياني خانم» و باش مطمئن. کنينمي کار چي ما چشم از دور دارين فهمممي آخرش -

 .زندمي لب شودمي دور که طورهمان و اندازدمي پايين را سرش

 .کنيممي فکر که باشه چيزي اون کاش -

 نمنشيمي ايآينه يشيشه پشت من و کندمي باز برايم را در سربازي. رسانممي بازجويي اتاق به را خودم

 .شوممي خيره رفته، نشانه را متهم صورت تهديدش انگشت که ترعصباني هميشه از آرش به و

 نيومد؟ کياني خانم -

 .سرگرد جناب بودن اينجا پيش يدقيقه چند تا -

 اين هايمرموزبازي درگير را خودم کنممي سعي بنابراين ندارد؛ را جديد معماي يک حالجي توان مغزم

 .نکنم ياسمن روزهاي

 .قند بدون! لطفاً برام بيار هم چايي يه. اومدم من بگو سرگرد به. خب خيلي -

 .قربان بله -

 .نيست خوردن قابل ديگر و شده سرد امچايي که شودمي پيدا آرش يسروکله زماني بعد دقيقه چند

 .نمياد در بشر اين از چيزي ديگه -

 :دهدمي ادامه و کندمي رها مقابلم صندلي روي را خودش

 !کردي ترک رو عزلتت کنج! عجب چه -

 !لطفاً مغزم رو نرو. آرش ندارم حوصله -

 .ندارم حوصله ميگه کي به کي ببين -

 !آرش -

 .پسر رو خودت کن جمع! شده اضافه بهش هم آقا «ناز» داريم مشکل کم! زهرمار -

 .نکنم بحث دهممي ترجيح

 يارو؟ اين ميگه چي -

 .کشدمي سر و داردبرمي را امزدهيخ چاي
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 .پرسهمي رو شبچه و زن حال دائم. ترسوندنش کنه،مي انکار بيخ از رو چيزهمه -

 .انگار نداره تمومي ماجرا اين -

 زهنو چاقويش يضربه جاي که طاسي سالميان مرد به شودمي خيره مستطيل يشيشه از و شودمي بلند

 .کندمي درد

 .رفت ريحانه که شد تموم وقتي ماجرا اين -

 .کنم نشسته باز رو خودم بايد شد تموم چيهمه وقتي کنممي فکر روزا اين -

 .شکستيش بدجور احتماالً که باش دلي فکر به بازنشستگي جاي به -

 .اندازممي پايين را سرم من و گرددبرمي

 .زدم زنگ بهش -

 !ماه يک بعد کردي مهمي کار چه! پسر واى -

 !چيزهمه به زدم گند بدتر، کنم درستش کهاين جاي -

 و رک که نداري شجاعت انقدر هنوز تو وقتي. کردممي درگيرش نبايد دارم، وجدانعذاب من -

 .بزني بهش رو دلت حرف کندهپوست

 .شوممي بلند خم گردني با

 .بزنم حرف يارو اين با ميرم -

 ايهچشم. کندنمي کار فکرم واقعاً اما ام؛نشسته المنظرکريه مرد اين رويروبه که شودمي ايدقيقه چند

 چاقو يضربه آن از بيشتر اشيادآوري که اتفاقاتي و عمليات روز به بردمي مرا اشنشسته خون به کثيفِ

 .دارد درد

*** 

 .کننمي شک کمتر ايشون به. معصوميه سروان با حق سرگرد جناب -

 صابماع با که موقعيتي داخل فرستادنش با موافقت جز ندارم ايچاره احتماالً و امکرده گير موقعيتي بد در

 .کندمي بازي

 .بدم انجام خودم رو کار اين بايد کنممي فکر هم من جسارتاً سرگرد جناب -
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 .کنممي ميخ سرش پشت جايي به را نگاهم

 به زدن هيچي بدون واقع در. زن يا هستن مرد احياناً. چيه سالحشون. نفرن چند دونيمنمي ما -

 !محضه ديوونگي مخفيگاشون

 اصرار. کنند تحليل و تجزيه را رفتارم در تناقض همه اين توانندنمي قطعاً و شده امخيره هانگاه يهمه

 .سختي به آيم؛مي کوتاه. نبايد که برساند جايي به را فکرشان است ممکن حد، از بيش

 .معصومي سروان با شناسايي! باشه خب خيلي -

 .شودمي بلند محبي سروان

 .ميان من با هم بهروز و آقايي. ميشن خونه وارد معصومى سروان! همينه. شد عالي -

 .دوزدمي من به را نگاهش

 .بپوشن مبدل لباس سروان جناب بايد قبلش فقط -

 .داد خواهد لو را امآشفته درونيات فقط و است فايدهبي مخالفت

 و کاميار. کن هدايت رو تيمت هم شما محبي سروان. شو آماده برو شما سروان جناب. دونممي بله -

 ...بشن رو نيروهامون اينکه براي. بينيممي رو همديگه خونه مرکزي ينقطه. ميان من با هم محمدحسين

 .کنممي نگاهش

 .سروان جناب هستيم شما ياشاره منتظر -

 .زنممي لب گوشش حوالي جايي من و شوندمي بلند همه

 .بده گرا فقط توني،نمي کردي حس لحظه هر -

 .شوممي روان گروه دنبال و گذارممي جا سرم پشت را اشگردشده چشمان

 .هستن آماده ديگه دقيقه ده سروان گفت مينويي سرگرد، جناب -

 از بيش که مني بياورم؛ باال را امدروني احشاي لحظه هر است ممکن کنممي فکر و دهممي تکام را سرم

 يرهخ دستم داخل سياه سيمبي به منتظر که هست ساعتينيم. امکرده رهبري را شناسايي عمليات چهل

 نيرويي چه دانمنمي. شده نحس بتوني يخانه اين وارد شکل و سر آن با که «او» از نيست خبري و امشده

 يک مثل هستم؛ عصبي. کشاندمي ساختمان اصلي در سمت به مرا قوي فوق ربايآهن يک مثل که است
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 اهميتي کاميار خاموش هايفرياد به و شوممي بلند. دارد را اشآموزشي اول روز اضطراب که وظيفه سرباز

 دورتر کمي که محمدحسين يزدهبهت چشمان لحظه همان در درست و کشممي باال ديوار از. دهمنمي

 بزرگ يخانه يک. پرممي پايين باشد داشته العملعکس فرصت کهاين از قبل. کندمي شکارم کرده کمين

 کند را حرکتم هرز بلند هايعلف و خشک يزردشده هايچمن. شودمي ديده مقابلم مخروبهنيمه و

 دگويمي حسم و هست «او» که جايي به برساندم که ردي شنيدن براي کنممي تيز را هايمگوش. کندمي

 .دهممي فشار را سياهم سيمبي يدکمه. افتاده گير

 !نيروها فقط کاميار؟ -

. شوممي نزديک عمارت به ديوار کنار از. ندهد لو را جايم شدنشپخش تا کنممي خفه را سيمبي صداي

 هاينرده با کوچک پنجره يک زير کوتاه قدم چند با. شودمي راهنمايم ساختمان داخل گنگ صداهاي

 :زنممي لب. لرزدمي دستم داخل سيمبي. شودمي نزديک صداها. گيرممي پناه آهني

 .امنه ظاهراً. روئهماشين يکيش. بينممي در دوتا ساختمون شرقي قسمت -

 .قربان شد وارد محمدحسين -

 .کندمي اضافه تنشم به دارشحرص «قربان»

 .بده باشآماده خب خيلي -

 .قطعاً است فايدهبي کردندستدست. است خودش به متعلق ندارم شک که شودمي بلند جيغي صداي

 .برممي سيمبي يفرستنده نزديک را لبم

 محبي؟ سروان -

 !قربان گوشم به -

 .بشيد وارد سهوبيست و بيست -

 .قربان بله -

 وضوح صداها. روممي ترکوچک در نزديک تا خمخم و کشممي بيرون شلوارم کمر از را اممشکي کلت

 .کندمي پيدا بيشتري

 ديگه؟ قاقيم ما کردي خيال -
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 .شودمي بلند کسي وارديوانه يخنده صداي

 !کوچولوخانم شه جور عيشش کنه خالي رو ما جيب تونهمي کرده فک! مموتي نه -

 .گيردمي بازي به را گردنم هايمپنجه

 !محبي -

 !قربان -

 کني؟مي کار چي داري -

 .واقعاً فهممتوننمي. شديم وارد -

 .فهممنمي را خودم هم خودم حاضر حال در کنممي فکر و دهممي فشار هم روي را هايمدندان

 .دهدمي دود را منطقم اشترسيده صداي

 .بهم داشت بدهي منوچهر. پولم دنبال بودم اومده! بدزدم خواستمنمي خدابه -

 .کنممي باز را آهني در محکم لگد يک با و شوممي بلند شود، دير کهاين از قبل

 .مرديد بخوريد تکون -

 که است جانش يهمه بلعيدن حال در کثيفش هايچشم با و ايستاده سرش روي ميزهريزه مرد يک

 کوفتي چه از نيست معلوم و نشسته داغانودرب صندلي يک روي تريمسن مرد. افتدمي من به نگاهش

 .گيرممي اشزدهبهت و خيس نگاه از چشم داند،مي خدا فقط که کندنيجان با. گيردمي کام منقلش روي

 .شودمي علني آژيرها صداي

 .پليسه! مموتي شديم بدبخت -

 شال. دهدمي فشار گلويش زير را خنجري چاقوي يک و گيردمي را بازويش ريزجثه مرد آن يک در

 تقيممس نرسد، ديگر يلحظه چند تا کاميار اگر که کنممي فکر اين به فقط من و افتدمي سرش از نازکش

 .رفت خواهم نشانه را مردک مغز

 !کرد نگاه ريختش به نشه ديگه که کنم خطيشخط چنون وگرنه پهلوون؛ بنداز رو تاسلحه -

 به را سنگين شيء يک ترمسن مرد. روممي جلو قدم يک. گويدمي چيز يک فقط درشتش هاياشک

 را چاقويش تا اندازممي دست. شودمي زمانهم نيروها ورود با محمدحسين فرياد. کندمي پرتاب طرفم
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 از هايسيبيل با جوان پسر چند. دهدمي ايست فرياد محبي. زندمي همبه را تعادلش «او» يضربه. بگيرم

 بيرون موجود اين دستان کثيف حصار از و گيرممي را بازويش. شوندمي معرکه وارد دررفته بناگوش

 شليک کسي. شودمي خنثي امآمده جوش به خون داغي با اشخنجري چاقوي سردي. کشمشمي

 :زندمي دفريا. کندمي

 !سرگرد جناب -

 :زنممي لب لرزانش هايمردمک به خيره

 .خوبم -

 .شودمي سد نحس يخانه اين ناهموار زمين با سرم برخورد مقابل ظريفش دست و رودمي سياهي چشمم

*** 

 .کشاندمي بازجويي درچهارشش اتاق همين به مرا اشپيدرپي هايسرفه

 کمال و تمام رو دونيمي موردشون در که هرچي و سِمت و مشخصات با خونه اون افراد تمام اسم -

 !داري وقت ساعت يک فقط. نويسيمي

 .کشدمي صورتش به را زيلش و زخم دست

 !بنويسيم شوما واسه بخوايم نداريم حسابيم درس موات سوات راسيتش. دونيمنمي چيزي ما آقا -

 .کشممي موهايم در را دستم

 .بودي راستش دست واقع در و کرديمي کار نادر براي که دونيممي ما. اول بخش مورد در -

 .دزددمي را نگاهش و پردمي رنگش

 ايزدي؟. نيست ايمسئله هيچ! دوم بخش با رابطه در اما -

 !قربان -

 .اينجا بيا -

 قربان؟ بله -

 .کنيمي ضبط موموبه گفت چي هر -

 .قربان بله -
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 .کنممي نگاهش

 .بزن حرف. نيست موردي ديگه خب، -

 .گذاردمي ميز روي را اشزدهبنددست دستان

 !آقا کنيممي کار خودمون واسه ديگه ما آقا افتاد گير که هم نادر آقا. خدابه نيستيم ايکاره ما آقا -

 .شوممي بلند. کندمي امعصباني کمکم اشبازي و شده تهديد شکبي

 متوجهي؟! کنم حذف رو هااضافه ماجرا، اين زودتر شدنجمع براي که هستم خسته انقدر من ببين؛ -

 !نبوديم ايکاره ما نادر آقا بعد از مادرم جون به آقا -

 !قطعاً چيه هروئين کيلو دو داشتنهمراه جرم دونيمي! کنيمي عصبانيم داري ديگه -

 .فهمممي هايشمردمک دودوزدن از را اين و است شک به دو کمي

 .ميشه ترسنگين خودت جرم کني دستدست هرچي -

 :زندمي لب سکوت دقيقه چند از بعد

 ام گردن بود انداخته رو کار تمام المصب آقا. کنه جاجابه باباش واسه محموله يه داشت دستور نادر، آقا -

 .آقا بود شده عاشق گمونم. دختربازي پي رفتمي نامردش خود. آقا

 دختربازي؟ -

 .خاراند مي را صورتش

 .نشد خيالبي شد، دستگير که روزيم تا. آقا بود دخترِ اون دنبال شهمه. آقا آره -

 دختر؟ کدوم دختر؟ -

 هک بعد. باشه قحط دختر شواسه انگار. آقا دنبالش بود افتاده نادر آقا بود، دخترِِ يه. آقا دونيمنمي -

 ...دي آقا گرفتنش

 .گذاردمي نيمه را حرفش فريادم

 دخترِ؟ نشون و نام ميگم -

 .رودمي عقب قدمي ايزدي

 .آقا خونهيتيم تو دخترِ همون... همون آقا -
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 :کندمي التماس که است ايزدي. خواهدمي نشانيآتش هايمگوش دود

 !بخوريد آب سرگرد جناب -

 .کنممي خالي سرم روي را آبش تمام و گيرممي اشدرازشده دست از را ليوان

 فهميدي؟. دايره رو ريزيمي مورد اين در دونيمي هرچي آدم مثل -

 :زنممى فرياد باز. دوزدمي صورتم به را اشخوردهترس نگاه

 !نشنيدم -

 :کندمى تمنا باز ايزدى

 !باشيد آروم سرگرد جناب -

 لب مردک. کند جمع را ليوان هايخرده شده مجبور ايزدي که کوبممي ميز روي حالي در را مشتم

 :زندمي

 !فهميدم -

*** 

 نگار

 بود بد حالش انقدر دختر اين اصالً. بردنش زور به خورممي قسم نگار. کردم چک هم رو دوربينا تازه -

 تا هباش نمرده. خوردمي جونش از بچه که انگار آخريا؛ اين بود شده گنده عجيب. کنه مخالفت تونستنمي

 !آورديم شانس االن

 .دوزدمي امخيره نگاه به را نگاهش

 کجايي؟. توام با! اوى -

 چي؟ -

 ميگم؟ داستان کي واسه دارم ساعته يه چي؟ چي، -

 .نبود حواسم ببخشيد -

 .شودمي هم در اشچهره
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 عين گرفتي، ماتم خاطرشبه ماهه يه تو که آدمي اين من، خواهر من، دوست من، عزيز من، نگار -

 !کنه تب تواسه که بمير کسي واسه! نيست خيالشم

 گرفتم؟ ماتم کي من نرگس؟ ميگي چي -

 .امکله يحواله را دستش و کندمي ريز را چشمانش

 !آخه خورممي جرز الي درد به مرگته چه ندونم! دختر کردم بزرگت من! برو -

 .نباف قصه الکي. نيست مرگيم هيچ من -

 !نيستي گوالخ اون فکر تو اصالً هم تو. بافممي قصه من. باشه آره -

 زدنه؟حرف طرز چه -

 خواهر توهمه اينا. خيالي و خواب تو. ازت کردنمي فرار که نبودي اگه! سرکاري بيچاره، بهت؟ برخورد اِ؟ -

 .من

 هاينفس نه و بود خيال و خواب آرش يبرادرانه هايحرف نه کنممي فکر من و گويدمي و گويدمي نرگس

. شنيدم دهانش از که مهرباني «نگارخانم» نه و دارد را هوايم که کرد زمزمه گوشم کنار وقتي سياوش گرم

 هک رفته دلت انقدر بدبخت. بزن گول رو خودت. آره: »زندمي پوزخند نگار. دارد دليلي رفتارش براي حتماً

 قوچا من خاطربه که کسي براي ندارم؟ اهميت!« نداري شواسه اهميتي ترينکوچک کني قبول تونينمي

 هم ايديگه هرکس. داده انجام رو شوظيفه فقط! پليسه اون داره، امکان» دارد؟ امکان شود؟مي. خورد

. باشد طوراين نبود قرار. زد همبه بود زده طرح خودش که را اينقشه اما!« کردمي رو کارهمين بازم. بود

 شوم؟ خانه آن وارد تنها بودم مجبور کهاين از خوردنشحرص. بود اشوظيفه نجاتم. است نگار با حق اصالً

 بپوشم؟ بودم مجبور که هاييلباس از اشنگراني

 !که توهم تو رفتي باز! بابا اي -

 .کنممي نگاهش

 نرگس؟ -

 ها؟ -

 ...يعني کني؛مي فکر -
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 چي؟ يعني -

 نداره؟ دوستم يعني -

 .کردنمي فرار ازت ماهه يه داشت اگه -

 ؟...زد بهم آرش که حرفايي پس -

 .گفته دروغ خو -

 .کنممي اخم

 !نيست گودروغ آرش -

 .خوردمي حرص

 پيغمبره؟ پسر چرا؟ -

 !فهمينمي تو -

 !فهميمي تو فقط. آره -

 !نرگس -

 .نگار شدي جادو تو. کرده آشفته رو تو دونهنمي رو برادرش حال وقتي کرده غلط خيلي! درد و نرگس -

 !شده توهين بهت نيستي متوجه. افتادن اينا شده باز آسمون طاق کنيمي فکر

 .گويدمي اشجدي لحن را اين و شده عصباني واقعاً

 .نشو عصباني حاال، باشه -

 !اصالً کن ولش -

 خشک شماره روي زمانهم نرگس و من نگاه. خوردمي زنگ امگوشي که نشده خارج دهانم از جوابش

 :زندمي لب نرگس. شودمي

 کيه؟ -

 .ستاده شماره شبيه -

 !المصب ايهزادهحالل عجب -

 .زندمي تند قلبم
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 کي؟ -

 .ديگه سرگردت جناب -

 بدم؟ جواب اونه؟ دونيمي کجا از -

 .نشده قطع تا زود بده جواب. کن نگاش وايسا پس نه! ندارم شک -

 .شدم مردد

 .نذار محل گفتيمي داشتي االن همين که تو -

 .بده جواب زده زنگ خودش حاال! ذاشتنمي محلت که بود وقتي واسه اون -

 :کندمي پچپچ نرگس و کنممي برقرار را تماس

 !پرش تو بزن پرش، تو بزن -

 .کنممي ساکتش دستم عالمت با

 بله؟ -

 .کندمي سرفه کسي

 .سالم -

 .کندمي تند را خونم جريان صدايش

 .بفرماييد سالم، -

 .سروان جناب هستم باهر -

 !«باش خشن» که پردمي پايين و باال نرگس. هايشنفس محکم ضرب از شودمي کوتاه هايمنفس

 امرتون؟ -

 .کندمي مکث کمي

 .باشه امکانش... اگه. ببينمت خواستممي... خواستممي -

 .کنممي دور گوشي از را نرگس دستم فشار با و دهممي قورت را گلويم آب

- ... 

 معصومي؟ خانم الو؟ -
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 .کشد هندوستان جور خواهد طاووس که هر عزيز قول به. گيرممي را تصميم

 .کاري دنبال برم فرمودن ناصري سرهنگ! کالنتري نميام امروز من -

 .کندمي معنا را اشدلخوري سکوتش

 چي؟ اداري ساعت از بعد خب... خب -

 :زندمي لب و شده دستم آويزان نرگس

 ميگه؟ داره چي -

 .دهممي بيرون صدا با را نفسم

 .شلوغه سرم امروز درواقع. دادم قول کسي به بعدش خب... بعدش -

 ...پس باشه، -

 !کردممي خردش نبايد! زدم گند

- ... 

 .ديگه وقت يه باشه پس -

 .کنم وجورجمع را امکاريخراب کنممي سعي

 ...من -

 نداريد؟ امري -

 !قطعاً است فايدهبي بحث دادنکش

 .نيست عرضي -

 .خدانگهدار -

 .شودمي بلند نهادم از آه پيچد،مي گوشي در که بوق صداي

 شد؟ چي -

 .کنممي نگاهش

 !رفت زدم گند -

 .کندمي ريز را چشمانش
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 بود؟ چي حسابش حرف -

 حساب؟ حرف -

 پريشون؟ و نادم يا بود طلبکار بود؟ گوري کدوم ماهه يه اين داشت؟ کارت چي يعني. ديگه آره -

 ...خوشحا

 !نرگس -

 ها؟ -

 کنم؟ فکر دقيقه دو بذاري نبافي اراجيف انقدر ميشه -

 .دهدمي تکان هوا روي را تپلش دست

 .تواسه بريزم چايي ميرم -

 و کنممي جمع شکمم در را پاهايم. است زمانهم اشصميمي و کوچک اتاق از نرگس خروج با بلندم آه

 تاببي کوتاهش هاينفس براي دلم چقدر. بود شده تنگ محکمش صداي براي چقدر دلم کنممي فکر

 خيالبي هميشه نگار که برسد روزي کردمي را فکرش کسي چه! حتي اشبداخالقي براي. بود شده

 همين دليلش شايد! روياهايش هايايدئال تا است فاصله آسمان تا زمين که شود مردي دوري خورِغصه

 تفاوت همه اين با. بپذيرد همسرش عنوان به را من مثل دختري چطور که کرده فکر خودش با. است

 را فکرش که جايي درست جايي، روزي، يکهو. شودنمي سرش حرفا اين که دل اما عقيده؛ و فرهنگ

 روييم ورآن و وراين خالي يحفره يک با بينيمي بجنبي خودت به تا و کندمي گير کسي پيش کنينمي

 فکر که بوده جايي آخرين که ايگذاشته جا جايي را دلت که دليبي آدم يک فهمدنمي هم کسهيچ و

 .شود دلت مأمن روزي کرديمي

 !دخترم نشي غرق -

 .شودمي نرگس دستان روي شدهفرش کوچک سيني جلب پرتم حواس

 نرگس؟ -

 .گذاردمي مقابلم زمين روي را سيني

 هوم؟ -
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 ميشه؟ چي آخرش کنيمي فکر -

 چي؟ آخر -

 .چيهمه -

 .کندمي نگاهم

 .شواسه بود شده تنگ دلت چقدر که دونممي -

 .دزدممي را نگاهم

 کسي از بفهمه مادرت اگر اينکه به کردي فکر! نيست چيزهمه اما خوبه؛ عالقه خوبه، عشق نگار، ولي -

 يش مجبور ممکنه بشي زنش اگه که کردي فکر ميده؟ نشون العمليعکس چه اومده خوشت سياوش مثل

 نباشي؟ خودت بشي؟ عوض اون نظر مطابق

 .گزممي را لبم

 ...دوستش دليل اين به دقيقاً -

 .کنممي مکث نرگس گرسرزنش هايچشم ديدن با

 ...چون اومده؛ خوشم ازش دليل اين به -

 چي؟ چون -

 .داره دوست هستم که جوريهمين رو من چون -

 .روممي ور چايم فنجان با و اندازممي پايين را سرم

 داره؟ دوست گفته بهت حاال تا -

 !«نگارخانم» گفته اما! نه دارد؟ دوستم بگويد

 .نه -

 کرده؟ عشق ابراز بهت حاال تا -

 !«نباش نگران» گفته اما! نه کند؟ عشق ابراز

 .نه -

 بهت؟ داره ايعالقه گفته بهت حاال تا -
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 .عملياتم شناسايي روي شده غيرتي اما! نه دارد؟ عالقه بگويد

 .نه -

 دارم؟ دوستت بگه بهت اومده حاال تا -

 .گفته آرش اما! نه دارد؟ دوستم بگويد

 ...ولي نه؛ -

 .خوردمي حرص

 چي؟ ولي -

 !گفته آرش... ولي -

 .گفته دروغ. گفتم هم ديگه بار يه -

 بگويد؟ دروغ آرش

 !نيست گودروغ آرش -

 !نگار -

 .زنممي لب نرگس رخبهرخ و فرستممي گوشم پشت را موهايم درشت فرهاي

 .ميگم من ،نگه بهم خودش اگه -

 .شودمي گرد چشمانش

 !چي؟ يعني -

 .ازش کنممي خواستگاري ميرم يعني -

 !جدسادات يا -

 .کندمي فوت و گويدمي چيزي لب زير

 .نگار شدي ديوونه تو -

 .اومدم عقل سر تازه اتفاقاً -

*** 

 آرش
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 .فعالً. باشه. چشم. بدم انجامش جمعه کنممي سعي باشه. خب خيلي. جانمامان چشم -

 .شوممي خيره سياوش نزار حال به و کنممي قطع را گوشي کالفه

 خالي ور اونجا بيارن رو يکي سپرده. مشهد بره خوادمي باباحاجي کنيد خالي رو باغ ته انبار بيايد ميگه -

 اداعتم قابل بياد يکي بگو گفته. باشن سرايدار مثالً بياره رو جوون شوهر و زن يه خوادمي انگار. کنه

 .داره حقم. بگو آرش به بگه شواسه داره افت. باشه

 .شوممي بلند ميزم پشت از و دهممي باال را ابرويم يک افتد،مي که سياوش يبسته چشمان به نگاهم

 .ايستممي سرش باالي

 خوابي؟ ميگم؟ قصه کي واسه دارم ساعت يه -

 .کندمي باز را هايشچشم

 ها؟ -

 کجايي؟! زهرمار و ها -

 .کندمي شانه دستش با را پريشانش موهاي و نشيندمي صاف

 .کنيممي خاليش روز يه ريممي. باشه. جاهمين -

 .نشينممي رويشروبه و کنممي پنهان را امسينه تيز درد

 پسر؟ ميدي زجر رو خودت چرا -

 .است سکوت جوابم

 که داشت رو ارزشش. خوامشمي گفتممي ريحانه به زودتر کميه کاش کنممي فکر شهمه روزا اين -

 !بوديممي هم با بيشتر روز يه حتي! روزيه حتي ماه،يه سال،يه دوسال،

 .کندمي باز هم از را چليپايش دستان

 و احد خداي به نداره، ارزش. حسرت بشن آروزهات نذار. خودت با رو کار اين نکن. سيا روزه دو دنيا -

 !نداره ارزش واحد

 .کشدمي دستش کف و داردبرمي را ميز روي مداد

 بخشه؟مي رو بازيموگربهموش اين کنيمي فکر کني،مي فکر -
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 .آيدمي کش هايملب

 !آخ... ک جمعش رو زدي که گندي آدم مثل برو پاشو. بخشهمي بله، -

 شد؟ چي -

 .سختيبه دهم؛مي قورت را دهانم آب

 .گرفتم گاز رو زبونم. هيچي -

 .شودمي بلند

 .بريم پاشو -

 کجا؟ -

 .بيمارستان -

 .دزدممي را نگاهم

 چي؟ واسه بيمارستان -

 .ميشي بدتر داري روزروزبه کهاين واسه -

 .خوبم من جات سر بشين -

 حصار از را بازويم کنممي سعي. کندمي بلندم جا از دستش. رساندمي من به را خودش بلند قدم يک با

 .بکشم بيرون اشپنجه قدرتمند

 کاريه؟ چه اين. رو دستم کن ول -

 .کشدمي عقب حرص با

 کني؟ ثابت رو چي خوايمي. کني نصيحت رو بقيه بلدي فقط -

 !نزن داد -

 بميري؟ خوايمي کني؟ بدبخت دستي دستي رو خودت خوايمي. زنممي خوبم زنممي -

 .ددوزمي صورتم به کلت دوربين از را نگاهش. کشدمي بيرون کتفش بند از را اشاسلحه و بردمي دست

 .کنم راحت رو کارت خودم بيا -
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 همراهي با که است ناصري سرهنگ بدهم، را جوابش کهاين از قبل. هستم دفاعبي من و است عصباني او

 :زندمي لب فيروزي. شوندمي شوکه مقابلشان يصحنه ديدن از و ظاهر اتاق باز در چهارچوب در فيروزي

 !قربان کشيدين، اسلحه سرگرد جناب رو -

*** 

 آقا؟ بخونم -

 .چرخانممي را سرم

 چي؟ -

 بخونم؟ قرآن ميگم -

 .کنممي جاجابه را سفيد ياس گلدان

 .پدرجان اينجا بيا -

 .است تيز چشمانش برق. رسدمي من به قدم يک با

 يعني؟ بخونم -

 .بخون -

 .کندنمي پنهان را اشخوشحالي

 .بيامرزه خدا -

 .ريحانه سر حوالي جايي نشيند؛مي رويمبهرو

 کني؟مي رو کار اين هميشه -

 .کشدمي سرمايش از شدهسرخ هايگوش روي را اشپوسيده کاله هايگوشه

 .آقا سالهبيست -

 !سال؟بيست -

 .خنددمي

 .عمره يه سال،بيست آره -

 .عمره يه آره، -
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 .شوندمي متراکم دوباره سياه ابرهاي

 .زنهمي بارون دوباره االن -

 .دوزممي آسمان کرانبي سياهي به را سرم

 !بزنه کاش -

 .کشدمي ريحانه اسم روي را دستش

 خواهرته؟ -

 !زنمه -

 .بهشتيه -

 .کنممي نگاهش -

 !تو زن مثل آرومن، بهشتيا -

 آروم؟ -

 .فهمنمي گنجيشکا ولي فهميم؛نمي ماها آره، -

 .کشممي عميق نفس يک

 .ترنخوشبخت وراون آدما... پسرجان بشنو من از -

 .زنممي لب و کشممي ريشمته به دستي! مزاحم التشکيلسريع يتوده اين از امان

 .حتماً ترن،خوشبخت آره -

 .مهربان گررحمت خداوند نام به. کندمي شروع کند،مي باز را اشآبي قرآن

 .الرحيم الرحمن اهلل بسم -

 .شودمي پخش صبح دم ميشوگرگ هواي در صدايش

 ...«الرحمن» -

 .ريحانه خوشبختي از گويد،مي «رحمان» خداي

 ...«کَالْفَخَّارِ صَلْصَالٍ مِنْ الْإِنْسَانَ خَلَقَ» -
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: گويدمي آفريننده خداي. کشدمي تير امسينه. کشممي ديشب باران از خيس خاک روي را دستم

 !آفريد من براي را ريحانه... آفريد... «آفريد مانند سفال اىخشکيده گل از را انسان»

 ...«تُکَذِّبَانِ رَبِّکُمَا آلَاءِ فَبِأَيِّ» -

 مهربان خداي. بود رحمت بود، نعمت ريحانه «منکريد؟ را پروردگارتان هاىنعمت از يک کدام پس»

 طلبکار را دلم و خواندمي. کندمي ترويران را ويرانم قلب و خواندمي پيرمرد. آرش انکار از گويد،مي

 .گرفتي پس را امريحانه! گرفتي پس را نعمتت خدايا. کندمي

 ...«الْإِکْرَامِ وَ الْجَلَالِ ذُو رَبِّکَ وَجْهُ يَبْقَى و» -

. اشفاني مخلوقات از گويد،مي باقي خداي و.« ماند خواهد باقى پروردگارت ارجمند و باشکوه ذات و»

 گيري؟نمي را جانم چرا پس خدايا

 ...«شَأْنٍ فِي هُوَ يَوْمٍ کُلَّ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ فِي مَنْ يَسْأَلُهُ» -

 شنوا خداي و «است کارى در او زمان هر کندمى درخواست او از است زمين و هاآسمان در هرکه»

 نيست؟ من به حواست چرا خدا. اشبنده التماس از گويد،مي

 ...«الثَّقَلَانِ أَيُّهَ لَکُمْ سَنَفْرُغُ» -

 خواندمي پيرمرد. هايشبنده قراريبي از گويد،مي دانا خداي و «بپردازيم شما به که زودا انس و جن اى»

 !امخسته هايچشم باران از. سوزدمي صورتم و

 !فقط نبوده زنت پس -

 .کشممي چشمانم روي را دستم کف

 !آدمن کسهمه نيستن، نفر يه فقط بعضيا -

 .کندمي نوازش را موهايم نمنم باران. شوم مسلط خودم به تا کشممي عميق نفس يک

 .خاليه دنيا يهمه انگار نباشن وقتي -

 .شودمي بلند و بنددمي را قرآنش

 .گذاردمي ساعدم روي را دستش. چرخدمي جيبم در پولم کيف پي دستم

 .مؤمن جيبت بذار -
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 .زنممي لب

 خوني؟نمي قرآن اين واسه مگه -

 .کيپ تا کيپ کشد؛مي باال را اشارتشي يپوسيده کاپشن زيب

 ...تو زن براي ولي خونم؛ مي اين واسه چرا، -

 .گيردمي شدت باران. کنممي نگاهش

 !فهمنمي گنجيشکا اما نفهمن؛ شايد آدما. خاکش سر نشستي مجسمه عين ديشب از -

 .کندمي روشن را آسمان ايلحظه برق و رعد سريع برق

 .ترنخوشبخت خيلي تو و من از ترن،خوشبخت وراون آداما. برو شو بلند بري، که خوندم -

 سنگ روي را ياس گلدان. رودمي آسوده حاال و رسانده سرانجام به را رسالتش که پيامبري شبيه رود؛مي

 سرش کنار کوچک گودال يک دستم با. پاشدمي هم از زود باشد خيس که يگل. کوبممي ريحانه خيس

 هاريزهسنگ به دستم. کنممي فرو گودال داخل را ياس يريشه. باردمي بيشتر باران. کنممي درست

. شوممي بلند. شود مي تنگ نفسم. کنممي صاف را ريشه کنار هايخاک. خوردمي خراش و گيردمي

 يخانه به چسبانمشمي و بوسممي را دستم کف. گيرندمي پناه ياس هايشاخه زير خيس هايگنجشک

 حتماً هاگنجشک اما نفهمند؛ شايد هاآدم کنممي فکر و زنانقدم آرام، افتم؛مي راه. ريحانه ابدي

 ! فهمندمي

*** 

 .دهدمي بيداربودنشان از خبر سياوش و روشنمامان صداي. کنممي باز را در

 بشه؟ ما مثل حاضره يعني -

 جان؟مامان بشه ما مثل بايد چرا -

 ميگي؟ چي فهميمي خودت! وا -

 .دارم قبولش هست که جوريهمين من -

 .شوممي آشپزخانه نزديک

 .ديگه مني پسر هم تو. البته نيست هم تعجبي. سياوش داغي االن تو -
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 چي؟ يعني -

 .همين يعني -

 داشتين؟ بابا با فرهنگي تفاوت چه شما بپرسم ميشه وقتاون -

 .کندمي قطع را بحثشان امگرفته صداي

 .سالم -

 .انگار نه انگار سياوش و زندمي لبخند مامان

 .پسرم سالم -

 .شودمي بلند حضورم به توجه بدون سياوش

 !کردم حماقت کردم دستدست االن تا اگرم. بگيرم تصميم خودم زندگي براي خودم دارم حق من -

 .ريزدمي چاي برايم روشنمامان

 !سياوش -

 .نشينممي سياوش صندلي روي

 خبره؟ چه اينجا بگيد هم من به ميشه -

 .گيردمي مخاطب را مامان باشم، نامرئي من که انگار

 چيه؟ -

 !ترسونهمي رو من حرفات اين -

 !باش پشتم. کنم اشتباه دوباره نذار. باشه بايد که همونيه نگار ميگه دلم. من مامان نداره ترس -

 :زنممي لب. کشدمي آه مامان

 .مامان خوبيه دختر نگار -

 :گويدمى. کندمي نگاهم مامان و رودمي بيرون سياوش

 خودم من مگه. گرفت کمدست نبايد رو فرهنگي تفاوت اينه حرفم فقط. بديه دختر نگفتم هم من -

 يکاف ولي عاليه؛ نيست، کافي تنها عشق. کنه فکر نگيره، تصميم احساسي ميگم من نبودم؟ جوون

 .نيست
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 نگاهش زند،مي حرف اشعاطفي يگذشته از وقتي امشده متوجه که هست مدتي. کنممي نگاهش

 .است گريزان

 مامان؟ -

 جانم؟ -

 ...شما... شما -

 روشنمامان شبيه زني از. است سخت هم خيلي است، سخت روشنمامان از سؤاالتي چنين پرسيدن

 !است سخت کردنسؤال

 آرش؟ چي من -

 نه؟ مگه بودي بابا عاشق شما، -

 .کندمي سرگرم پنير ظرف با را خودش

 .هستم هم هنوز -

 ...پس -

 دهني روي را دستش و کندمي وصل را تماس. کندمي خوشحالش زنگ اين انگار. خوردمي زنگ موبايلش

 .گيردمي گوشي

 .باباحاجي يخونه بريد سيا با خوردي رو تصبحونه -

 .کشدمي ابروهايم بين را اشاشاره انگشت. کنممي اخم

 !نيست خونه بابام. بزرگ مرد نکن اخم -

 .بکشم را سياوش منت بايد کجا تا کنممي فکر من و رودمي

*** 

 سياوش

 بخور درد به هميشه ياسمني راهکارهاي اين. است سخت برايم زدنحرف چون کنم؛مي ارسال را پيام

 قدراين کي بار آخرين کنممي فکر و گيرممي صورتم مقابل را گوشي يصفحه و کشممي دراز. است
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 يمعمول صداي يک فقط من براي مسلماً که پيام معمولي صداي يک بندپشت که سالمي ام؟بوده منتظر

 .کندمي تند را خونم جريان بندد،مي نقش صفحه روي نيست

 «سالم»

 .کنممي تايپ

 «دقيقه؟ چند داري وقت. شدم مزاحم که ببخشيد»

 «بگيرم؟ تماس باهاتون خوايدمي. کنممي خواهش»

 .«نه»

 «سرگرد؟ جناب شده چيزي»

 .نويسممي فکربي

 «سرگرد؟ جناب نگي انقدر ميشه»

 .دهممي ادامه. شودمي طوالني باراين انتظارم

 .«نزدم زنگ همين خاطربه برام؛ سخته زدنحرف»

 .انگار است منتظر او حاال

 .«خواممي عذر ازت رفتارم بابت کهاين اول»

 .«خواستممي زمان کمي فقط. نداشتم بدي قصد»

 .نويسدمي

 «چي؟ براي زمان»

 «بيام کنار خودم با اينکه براي»

 .کنممي سوءاستفاده مکثش از

 .«نداشت تو به ربطي کناراومدن اين»

 «اومدين؟ کنار خب»

 .ناخودآگاه آيد؛مي کش هايملب

 .«اومدم کنار»
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 .پرستممي را صبرش

 «کني؟مي درک. سخته برام خيلي حرفا اين گفتن ببين»

 .«فهمممي»

 !عجلهبي رقيق، آرام،. کنممي بسته و باز را هايمپلک

 .«نيستم هم چينيمقدمه اهل. بزنم عاطفي حرفاي نيستم بلد»

 «خب؟»

 «اين؟ با نداري مشکلي»

 «چي؟ با»

 !«نباشم بقيه مثل که اين»

 حاال همين اگر گويدمي حسي. کشممي عميق نفس يک بود؟ چه عالمت سکوت گفتند؟مي چه هاقديمي

 !بگويم توانمنمي هرگز ديگر نگويم

 .«کن ازدواج من با»

 سال؟يک ساعت؟يک دقيقه؟يک گذشته؟ چقدر

 «دستور؟ يا خواهشه اين»

 .نويسممي صادقانه

 !«مؤکّد دستور يه! دستور»

 .افسري يدانشکده امتحان هايشب کندي به گذرد؛مي کند هاثانيه

 «بگي؟ چيزي خواينمي»

 .رسدمي ديگر دنيايي از پيامش

 !«وقتهيچ کنم؛نمي سرپيچي مافوقم دستور از من»

 .کنممي زمزمه. خوشبخت تاب،بي قرار،بي شوم؛مي بلند

 !کنهنمي سرپيچي دستورم از! کنهنمي سرپيچي -
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 يجمعه اين صبح يدقيقه بيست و هفت! دقيقه بيست و هفت دوزم؛مي آرش روميزي ساعت به را نگاهم

 از خبر در صداي. کنممي باز را هاپيام يصفحه. نشينممي دوباره. کرد نخواهم فراموش هرگز را ماهيدي

 اهتيله. کنممي باز را تختم دوم کشوي. کنممي مرور را کوتاهمان هايصحبت دوباره. دهدمي مامان رفتن

 آرش. کشممي عميق نفس يک. شودمي نزديک آرش هايقدم صداي. رسندمي نظر به هميشه از تربراق

 :زندمي لب هاتيله به خيره که است

 ...حا بابا يخونه بريم گفت مامان -

 .ايستدمي ناگهان افتد،مي چشمانم به که نگاهش

 شده؟ چي -

 .ديگرم خود به نگويم؛ شودنمي

 !کنهنمي سرپيچي گفت -

 .است گنگ نگاهش

 !چي؟ -

  کنهنمي سرپيچي دستورم از گفت -

 .آيدمي جلو

 !ميگي چي ببينم بزن حرف درست کنه؟نمي سرپيچي کي -

 .ايستممي رخشبهرخ. شوممي بلند

 !کردم خواستگاري ازش -

 .شودمي باز اشگرفته يچهره

 !سياوش -

 .خنددمي اشگودافتاده هايچشم. گذاردمي امشانه روي را دستش

 !داد نجاتم خانمت «ليلي. »کشيمنت بودم اومده -

*** 

 نگار
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 کوه؟ مياد زنهمي خوابش از جمعه صبح کي آخه -

 !دختر تو زنيمي غر چقدر -

 .دهدمي تکان هوا در را تپلش هايدست

 .گردنت ميفته خونم وگرنه. بده رضايت بعدي ايستگاه همين به حداقل -

 .کنممي نگاهش ريزشده چشمان با

 !بديم ادامه بعد کنيم کوفت صبحونه بيا حداقل! نکنا نگاهم جورياون -

 !هک نداري کاري خوردن جز به. ديگه همينه کارت! بخور هي بشين بيا باشه. کردي مديوونه! نرگس واى -

 .زندمي غر

 !نداشتي وجود جهاني جنگ زمان کرده رحم خدا. گريشکنجه تو -

 .دختر برم رو روت -

 .کنممي کج مسير يکناره هايسنگ سمت به را راهم

 !ميريانمي من به بدي کمک يه -

 .کشممي بيرون دستش از را سنگين سبد و گردمبرمي

 !بشي الغرم داري توقع البد. خوراکيه کيلو پنج کم کمِ اين -

 .کندمي مرتب اششانه روي را اشبافته موهاي و بنددمي سرش پشت را اشآبي روسري

 نگار؟ -

 هوم؟ -

 .کردم کاري يه من -

 .کنممي نگاهش و گذارممي سنگتخته يک کنار هايسبزه روي را سبد

 کردي؟ کار چي -

 ...خب من، -

 .بکشد باال را خودش کنممي کمک و گيرممي را دستش

 ...من -
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 .شودمي منعکس فضا در تلفنم پيام صداي

 المصب؟ داري اينترنت اينجام تو -

 .دهممي کش را هايملب

 !کارآگاه نگار ميگن من به کردي؟ فکر چي -

 بشورم؟ آب اون تو رو سيبا برم من. رو اونجا نگار واي -

 نشستي؟ هم رو هاميوه حتي يعني -

 .شودمي خندان تپلش صورت

 دادي؟ فرصت تو مگه -

 .گيردمي مقابلم را قرمز سيب دو و کندمي باز را سبدش در. دهممي تکان تأسف با را سرم

 !ميدن عشق بوي. خوشگلن چه ببين -

 .خندممي

 .رو ما کشتي بيا بشور برو -

 ندت را قلبم ضربان فرستنده نام. کنم چک را آمده پيام که کنممي باز را گوشي قفل من و شودمي دور او

 .کندمي

 «سالم»

 .کنممي تايپ! ناگهاني شود؛مي سرد کوهستان هواي. اندازممي اممچي ساعت به نگاهي

 «سالم»

 .کندمي يخ دستانم. شودمي خوانده ارسال محض به

 «دقيقه؟ چند داري وقت. شدم مزاحم که ببخشيد»

 .گزممي را لبم

 «بگيرم؟ تماس باهاتون خوايدمي. کنممي خواهش»

 .«نه»

 .کندمي چندان دو را اضطرابم ديدم از نرگس محوشدن
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 «سرگرد؟ جناب شده چيزي»

 «سرگرد؟ جناب نگي انقدر ميشه»

 !اسمت صداکردن براي ميردمي نگار که آخ سرگرد؟ نگويم

 .«نزدم زنگ همين خاطربه برام؛ سخته زدنحرف»

 سياوش؟ براي است؟ سخت برايش زدنحرف

 .«خواستممي زمان کمي فقط. نداشتم بدي قصد. خواممي عذر ازت رفتارم بابت کهاين اول»

 !«نگارخانم» گفتي ولي! داري دوستم نگفتي حاال تا چرا؟ خواستي؟مي زمان

 «چي؟ براي زمان»

 .«بيام کنار خودم با کهاين براي»

 خودت؟ با يا من؟ با چه؟ با بيايي؟ کنار

 .«نداشت تو به ربطي کناراومدن اين»

 .نويسممي! خواند؟مي را ذهنم

 «اومدين؟ کنار خب»

 دانم؟مي چه انتظار از من

 .«اومدم کنار»

 .شودمي پديدار دور از نرگس. زندمي تندتر قلبم

 «کني؟مي درک. سخته برام خيلي حرفا اين گفتن ببين»

 دروغگو آرش. بخوري شکست هم باز که اين از! ترسيمي گفت آرش. است سخت برايت. کنممي درک

 !نيست

 .«فهمممي»

 .«نيستم هم چينيمقدمه اهل. بزنم عاطفي حرفاي نيستم بلد»

 .کنممي تايپ. خودت از بهتر دانم؛مي

 «خب؟»
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 «اين؟ با نداري مشکلي»

 مشکل؟

 «چي؟ با»

 .نويسدمي

 .«نباشم بقيه مثل که اين»

 .نيستي کسهيچ مثل که اين! عزيزم شدم همينت عاشق من

 .«کن ازدواج من با»

 .تپدمي گلويم حوالي جايي. کنممي حس نزديک را قلبم. زندمي دودو پيامش رؤيت از هايمچشم

 «دستور؟ يا خواهشه اين»

 !«مؤکّد دستور يه! دستور»

 .نوشتن از است قاصر انگشتانم

 «بگي؟ چيزي خواينمي»

 آسمان به رو را سرم گنجد؟مي واژه در چيزي چنين مگر دارد؟ گفتن مگر اصال بگويم؟ چيزي چيز؟

 .کنممي تايپ. کشممي عميق نفس يک و گيرممي

 !«وقتهيچ کنم؛نمي سرپيچي مافوقم دستور از من»

 .ايستدمي مقابلم نرگس

 !نگار؟... سي اين بيا -

 .کنممي نگاهش

 پريده؟ رنگت چرا شده؟ چي -

 :زنممي لب

 .بود سياوش -

 .شودمي گرد چشمانش

 صبح؟ وقتاين خوادمي چي داره؟برنمي سرت از دست تعطيلم روز سياوش؟ -
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 .زنممي لب دستش داخل سرخ سيب يخيره

 .رو من -

*** 

 آرش

 آقا؟ -

 .رودمي عقب قدم يک کنم،مي بلند که را سرم

 خوبه؟ حالتون -

 .کنممي نگاهش

 هستيد؟ کسي منتظر اومده؟ پيش مشکلي -

 .گذاردمي امشانه روي را اشچروکيده دست

 گوب من به خب! نشستي اينجا هنوز شما برگشتم شهر سر اون رفتم من. پسرم کنم کمکت خواممي من -

 چيه؟ مشکلت

 .موج يک روي پارازيت سيگنال يک مثل دارد؛ خش رسد،مي گوش به دور جايي از صدايم

 مشکل؟ -

 .شايد آمدنم حرف به از. شودمي باز صورتش

 .کنم کاري برات بتونم شايد من به بگو. مادرجون آره -

 :زنممي لب را امخواسته عجلهبي. است آرام لبخندم

 .بميرم خواممي -

 .شودمي امخيره زدهوحشت

 .پليس زنممي زنگ االن من ببين -

 .رودمي عقب ديگر قدم يک. خوردمي جا! ناگهاني. شوممي بلند

 !خدا يا -

 .اندازدمي روروبه واحد در به نگاهي
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 !بود خونه آقاحاج حداقا کاش -

 .انگار زندمي حرف خودش با

 !لرزهمي داره جوريچه خدا تورو کن نگاه کنم؟ کار چي خدايا -

 .دارد ترحم نگاهش. پارکينسوني بيمار يک مثل لرزد؛مي. گيرممي صورتم مقابل را دستانم

 .ميرن دارن کجا به جوونامون ببين -

 .امنشسته رويش هاستساعت که ايپله همان روي نشاندممي و دهدمي فشار را امشانه

 آخه؟ آورده سرت رو بال اين ايحرومي کدوم! اهللاالالاله. پسر بشين -

 .خوردمي زنگ گوشم در اش«حرومي» يواژه و رودمي واحدش در سمت به

 .گردمبرمي االن من بشين دقيقه يه -

 فکر که شودمي نمايان اشايشيشه در ميان مردي هيبت بعد ايدقيقه و شودمي بلند آسانسور صداي

 بود عرب پرستانبت «هبل» و «عزي» و «الت» از برايم که است کرده پر را بتي خالي جاي کردممي

 .زندمي لب امنشسته خون به چشمان يخيره! بود ترمقدس

 !آرش -

*** 

 تلخ طعم. شودمي باز سروصدا با باغ آهني بزرگ در. چرخانممي قفل داخل را ياسمن اينقره کليد

 وقتي آهني، درهاي کاريروغن بود؛ من کار اين. کندمي تحريک را زبانم انتهاي چشايي پرزهاي لبخندم

 .آمدمي ستوه به وقتشانبي و وقت هايناله از باباحاجي

 که کوچکي يخانه. نکند ترخراب اين از را حالم شمالي تند باد تا کشممي باال را اممشکي پالتوي ييقه

 جنوبي ضلع مرکز در درست. است «مجنون بيد» درخت نزديک باشد جديد سرايدار ميزبان است قرار

 سيب درختان يزدهيخ هايشاخه. گذرممي پريدهرنگ خالي استخر کنار از و کنممي تند را هايمقدم. باغ

 کوتاه يجاده کنار از را راهم. کرده محزون را باغ يچهره خانمنعيمه هلندي رزهاي يخشکيده هايبوته و

 سکوت که صدايي تنها! نيفتد کذايي «بيد» آن به چشمم تا دهممي ادامه بهارهميشه هايدرخت

 بازي پاهايم زير که است خشکي هايبرگ خشخش و پير هايکالغ قارقار شکند،مي را فضا انگيزوهم
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 کنار را هاييآدم ارواح حضور او و شودمي رازآلود ارگذر،کن اين هازمستان گفتمي ريحانه. کنندمي

 به خيره و دهممي بيرون را نفسم. اندبوده کوچک بهشت اين ساکن روزگاري که کندمي حس خودش

 ياسمن کليددسته! بچرخد هادرخت بين ايخاطره پي هم او روح شايد حاال کنممي فکر آهم سفيد بخار

 سرماي. کندمي راحت را کارم سفيدش برچسب. کنم پيدا را آجري يخانه ورودي کليد تا چرخانممي را

 هايکارتن کوه به خيره و کنممي روشن را قديمي صدوات المپ. لرزاندمي را تنم خانه خشک

 .گيرممي را سياوش يشماره رويمروبه يتلنبارشده

 بله؟ -

 !باشه روز يه کار نکنم فکر -

 وحشتناکه؟ خيلي -

 !ستفاجعه -

 .کندمي اشعصبي امناگهاني يسرفه

 !نفهمزبون توئه اخالق مثل -

 .نشينممي رويش و کشممي جلو را کهنه يروزنامه يک

 .دوباره نکن شروع -

 .بشه شروع بخواد که بود نشده تموم چيزي -

 !سياوش-

 .بيمارستاني وقت اول شنبه! مرگ و سياوش -

 کردي؟ پيدا رو کسي -

 .هرچي يا بري طفره که برام نداره اهميتي ترينکوچک -

 .دهممي باال را ابرويم يک

 .نکردي پيدا پس -

 .هنوز نه -

 .کمک بيان بگو سعيد و احسان به بزن زنگ سيا، کن ولش -
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 .کنممي پيدا رو سعيد ولي امروز؛ دعوته مادرش يخونه که احسان -

 .پس کنممي شروع من باشه، -

 .فعالً -

 و است فايدهبي کردندستدست. چرخانممي خانه کوچک حال دور را نگاهم و کنممي قطع را گوشي

 مرتب را سالمش کشوهاي و روممي دستم کنار چوبي کمد سمت به. کنم شروع جايي يک از بايد باالخره

 مابروهاي .روددرمي زيرش از فنر مثل خاکستري موش يک کشم،مي بيرون که را شکسته کشوي. کنممي

 چه به دفتر و کتاب و کاغذ همه اين کنممي فکر و سابممي هم به را امزدهيخ دستان. کشممي هم در را

 رگو راهي دستهدسته را کاغذها و کشممي بيرون جيبم از را رولي يزباله کيسه! خوردهمي باباحاجي درد

 ار کش. کندمي جلب را توجهم شده وصل هم به خاکستري کش يک با که مرتب کاغذ دسته يک.کنممي

 زسب برگه. »زنممي ورق را اولش يصفحه. است قديمي دارمنگوله سند يک يدفترچه اولين. کنممي باز

 خالي يشومينه در باد صداي. است باغ سند اين. کشممي آه «حميدي ريحانه: مالک. پاسداران باغ

 به را اغب دانگشش بود، پذيرفته سرپرستي به را ريحانه که وقتي همان باباحاجي. پيچدمي اتاق يگوشه

 و گيردمي شدت باد. گذارممي کنارش. نشود اشقلبي يخواسته مانع روزها آن سخت قوانين تا زد نامش

 «امهعقدن. »کندمي باز لبخند به را لبم بعدي کوچک دفتر گرد عالمت. لرزاندمي را خانه سست هايپنجره

 رسممي و زنممي ورق را دفترچه. کندمي برخورد سرم پشت يپنجره يشيشه با حکمم سياه کالغ يک

 جا از مرا فيوز پريدن صداي و کشدمي زوزه باد «باهر عليرضا و کياني روشنک! »عزيزانم امضاي به

 بلند. اندازممي غروب دم يگرفته آسمان به را نگاهم. شوممي خيره اطرافم خاموش تاريکي به. پراندمي

 کنترل باکس. کندمي قارقار زخمي احتماالً کالغ. کنممي کنکاش برق کنتور پي را ديوار و شوممي

 تماس برسم، گوشي به تا. تلفنم زنگ صداي با است همزمان برق شدنوصل. کنممي پيدا را ساختمان

 خشک عقد ريختا روي هايممردمک. گيرممي چشمانم مقابل را دفترچه کاهي يبرگه. شودمي قطع

 کالغ قارقار. گرددمي خالي ديوارهاي داخل باد. خوردمي زنگ دوباره گوشي« ???? مرداد ??: »شودمي

 .شودمي تاريک دنيا تمام بار اين. پردمي دوباره فيوز. شودمي مخلوط خاکستري موش جويدن صداي با

*** 
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 سياوش

 زا را دستش سرم پشت ماشين و رودمي گوشي سمت دستم. است زمانهم تلفنم زنگ با چراغ سبزشدن

 گوشي مداوم زنگ. کنممي دو را دنده و دهممي فشار گاز روي را پايم. داردبرنمي انکراالصواتش بوق روي

 و کنممي رد را فرعي! ندارد صبر هم سوزن سر يک که سعيدي دست از شوممي حرصي. شودمي قطع

 را محال شلوغ هميشه تهران عصرگاهي سنگين ترافيک کيلومترها. لرزاندمي را تنم رويم پيشِ يصحنه

 صداي جاي به و کنممي وصل را تماس عصبي! انگار نيست ماجرا کنول هم سعيد و گيردمي بدجور

 .پيچدمي گوشم در عموهادي لرزان صداي سعيد دارخش

 سياوش؟ الو -

 .عموجان سالم -

 .کندمي خالي را دلم ته کوتاهش هاينفس

 .سعيده کردم فکر ببخشيد، -

 کجايي؟ -

 شده؟ چيزي. کردم گير همت ترافيک تو -

- .... 

 عمو؟ الو؟ -

 .گرداندمي ماشين دور را اسفندش يپوسيده قوطي الغر نوجوان يک

 .کنيدمي نگرانم داريد -

 .دارد موج صدايش

 .سياوش -

 .کندمي نگاهم منتظر دودکناسفند پسر

 شده؟ چي -

 بيمارستان؟ بياي تونيمي -

 .کوبدمي شيشه به پسر
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 شده؟ طوريتون چي؟ واسه بيمارستان -

 .پدر يک شکستن صداي بلندي به است؛ بلند شکستنش صداي

 !آرش -

 .مي،شود دور اخم با نوجوان پسر

 آرش؟ -

 !قلبش -

 . کشممي فرياد عصبي

 .بود خوب حالش. زدم حرف باهاش نيست ساعت دو قلبش؟ -

 .نديد کسهيچ هم برادرش مرگ روز حتي که مردي بغض کند؛مي ترمعصبي بغضش

 .سياوش برسون رو خودت -

 زا حجم اين طاقت جانشکم قلب دانستممي. دهدمي دستش کار خرابش قلب اين دانستممي. دانستممي

 .ندارد را صبوري

 بيمارستان؟ کدوم -

 .کن خبر رو مادرت سياوش،»...«  بيمارستان -

 .زندمي بوق سرم پشت از کسي. کندمي ترمز ناگهاني جلويي ماشين

 مادرم؟ -

 .سياوش کن خبر رو روشنک -

 .رودمي تحليل صدايم

 !عموهادي -

- .... 

 !بابارضا روح رو تو -

 .گيرممي نفس

 ست؟زنده...ز...ز -
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 .شودمي مخلوط آرامش صوت با آسمان سياه ابرهاي غرش

 .ستزنده -

. درد اب فحش، با زور، با کشانم؛مي اتوبان يکناره تا را ماشين. شودمي گوشم ازاندطنين تلفن ممتد بوق

 .کنممي ترمز. شايد من مثل هاييآدم حال به ريزد؛مي اشک قطرهقطره آسمان

 آقا؟ کنيمي کار چي! اوو -

 شود؛مي سريع باران. پرممي گاردريل روي از وقتي زندمي چشمک ماشين فالشر. کشممي را دستي

 يراننده يک. دوممي. ادامه براي باشد اميد تا کنممي فکر هاتيله به. دوممي. من هايقدم سرعتبه

 :زندمي داد خيالبي

 رويه؟پياده جاي اتوبان خبرته؟ چه -

 .سوزاندمي را استخوانم مغز تا شديد باد. چکدمي آب خيسم هايلباس از. دوممي

 کني؟مي درست دردسر چرا بقيه واسه. بکن کني خودکشي خوايمي ديوونه؟ چته -

 که پالتويي لرزد؛مي اممشکي پالتوي جيب در تلفن. دوممي. انگار است نگار سالهم. چرخدمي نگاهم

 امتنه. شودمي قطع گوشي لرزش. کشممي باال هواييپل هايپله از را خودم. است آرش پالتوي جفت

 .غردمي باز آسمان. آيدمي روروبه از که عابري يتنه به خوردمي

 عاشقي؟ هوى -

 :گويدمي من جاي به کسي. خوردمي ليز پايم. دوممي

 آقا؟ خوبي! آخ -

 کند را حرکتم شود،مي پخش وجودم در که داغي درد. شوممي بلند. کنممي پل هاينرده بند را دستم

 .کنممي بلند سفيد پرايد براي را دستم خيابان به نرسيده و رسيده. کندمي

 .دربست -

 تا روممي ديوار کنار از. کشممي خيسم موهاي در را دستم و ايستممي بيمارستان اتوماتيک در مقابل

 گتن را نفسم هاآدم فشردگي و است شلوغ. رسانممي اطالعات به را خودم. باشد مشخص کمتر لنگيدنم

 :زندمي صدا کسي. کندمي
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 سياوش؟ -

 .زندمي هق. کشدمي تير پايم مچ. اندازدمي آغوشم در را خودش ياسمن. گردمبرمي

 !سياوش -

 .کشدمى را ياسمن دست که است احسان

 .کنممي خواهش ياسى -

 .کنممى نگاهش ميخ را نگاهم

 کجاست؟ -

 .اندازدمي پايين را سرش

 .باالست عمو باال، بريم بيا -

 .کشدمى باال را اشبيني ياسمن. افتممى راه حرفبي

 شده؟ چى پات-

 .کنممى نگاهش

 دونه؟مى مامان -

 :زندمي لب احسان

 .بهش بگي تو قراره گفت عمو. هنوز نه -

 .گذاردمى کتفم روى را دستش احسان و رودمى داخل ياسمن. شودمى باز آسانسور سبز در

 .تو برو -

 .کشدمى را دستم احسان. است طبقات ديجيتال قرمز اعداد قفل نگاهم

 .طرف اين از -

. باشند شده مدرن جهاني مهاجر هايشآدم که متروک روستاي يک شبيه. خلوت و است طوالني راهرو

 کنار سفيد نيمکت افکنِسايه عموهادى ىخميده هيبت. خوردمي بزرگ هاىپنجره به شدت با باران

 :زندمى لب و ايستدمى احسان. است ديوار

 !ياسمن-
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 به مرا ديگر لنگان قدم چند. ايستدمى هم او و گرداندمى همسرش و من بين را مرددش نگاه ياسمن

 .شودمى خيره هايمچشم آشوب به و کندمى بلند را سرش. رساندمي امشکسته هم در ياسطوره

 اومدى؟ -

 .شودمى تداعى برايم سوم کالس شديد «اوريون» ىخاطره دهم،مى قورت که را دهانم آب

 کجاست؟ -

 .يوسىآى -

 شده؟ چش -

 .لرزدمي صدايش

 .سکته -

 .است خارج تحملم از احسان تشر و ياسمن باصداى ىگريه. رودمي سياهى چشمم

 ببينمش؟... ميشه -

 .شودمى بلند عمو

 .بيا -

 هايشقدم. نيست منتظرش دلى هيچ اما است؛ باز فرارش راه که اسير يک مثل. شوممى روان دنبالش

 .نيست هميشه مثل نيست، محکم اما دارد؛ صالبت

 .گرفتم ويژه مالقات ىاجازه -

 کاله يک و گشاد و سبز گان يک. زندمى لبخند سالىميان پرستار. شودمى بيشتر هرلحظه مچم درد

 .گيردمى مقابلم را ريختبى

 .کنيد تنتون رو اينا لطفاً آقا -

 .کندمى تشکر من جاى که ستعموهادي

 .پسر بپوش -

 .دهدمى تذکر عموهادي به رو پرستار

 .باشه اتاق توى تونهمي نفر يه فقط. باشيد داشته تشريف جاهمين شما لطفاًً -
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 .سياوش برو. نيست اىمسئله باشه -

 .دهدمى کش را هايشلب دوباره پرستار

 .لطفاً طرف اين از -

 .کندمى زقزق اممعده

 .بفرماييد -

 نظر به معصوم يسالهپنج يپسربچه يک مثل سيم و لوله خرواري زير که گيردمي حجمي به رو را دستش

 .رسدمى

 .داريد وقت دقيقه ده -

 :زنممى لب چشمانش گود کبود هاىحلقه و بسته هاىپلک ىخيره من و رودمى

 . داداش سالم -

 .شوممي خيره اشپيشاني روي ريخته نامرتب موهاي به. شوممي نزديکش قدم يک

 !تشخيصيم غيرقابل واقعاً ديگه حاال -

 تنش يوصله يقوارهبي هايدستگاه «بوق بوق» صداي. کشممي گردنم روي را عرقم از خيس دست کف

 .اندازدمي خط متشنجم اعصاب روي

 !بفهمه باباحاجي نيست باز هم چشمات ديگه -

 .کنممي تخت محافظ سرد يميله بند را دستم

 !بفهمه که نيست هم ايريحانه -

 ديگرم؟ خود رنگبي هايلب يا کرده سخت را کشيدننفس صورتم روي بزرگ ماسک

 ...کر فکر نه؟ نديدم رو دردکشيدنت کردي فکر ميشه؟ دير نگفتم باش؟ مراقب بهت نگفتم -

 به چسبيده هايالکترود روي نگاهم. کندمي مسدود را وجودم هوايي هايراه گلويم يکردهورم سيبک

 .گرددمي اشسينه

 !خيلي آرش؛ خودخواهي خيلي -

 .برادرم صورت رنگ شده؛ سفيد ميله روي فشار از انگشتانم
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 .کنيد ترک رو اتاق لطفاً. شد تموم وقتتون آقا -

 .کنممي نگاه را «آلودمه» پرستار و شودمي کنده ميله از دستم

 .داره مسئوليت من براي. بيرون بياريد تشريف لطفاً -

 قدم که «يوسيآي» خروجي سفيد راهروي داخل. کشدمي تير پايم مچ. گيرممي فاصله تخت از

. تاس افتاده اتفاقي چه بودم، خبربي او از که کوتاهي ساعت چند در کنممي فکر اين به فقط گذارم،مي

 اويمس اتوماتيک در بازشدن نداشته؟ را هضمش توانايي بيمارش قلب که بوده سنگين قدرآن چيزي چه

 .است هايمچشم مقابل خسته ياسمنِِ ظهور

 خوبي؟ -

 مقابل وقتي است آب کوچک بطري يخانه احسان دست. نشينممي فلزي نيمکت روي و زنممي کنارش

 .شودمي ظاهر صورتم

 .بخور آب کميه بيا -

 چرا؟ -

 هايبال صداي منتظر وقتي بلوط هايجنگل قهار هايشکارچي شبيه. هستند هايملب يخيره منتظر

 .بختندنگون هاي«کبک»

 چي؟ چرا -

 .است سخت برايم واژه اين با آوا ساختن

 کرده؟ سکته... چرا -

 :زندمى لب. نشيندمي کنارم ياسمن. دارد غم کنندمي بدلردو هم با که نگاهي

 بياين خورده هم به حالش خرده يه آرش گفت. بهمون زد زنگ عمو. دونيمنمي هم ما خودت جون به -

 .بيمارستان

 .دهدمي ادامه احسان

 امروز؟ بدين انجام رو باباحاجي کار نبود قرار مگه. هستيد هم با شما کرديممي فکر ما -

 .کند باز را درش کندمي سعي و گيردمي را آب بطري ياسمن
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 .ازم گرفت کليد اومد. رو آرش ديدم صبح من -

 .دهدمي جا دستم در زور به را بطري و گيردمي را مچم

 .شدي قرمز بخور قلپ يه. درآورد عموهادي يخونه از سر يهو چطوري دونمنمي ولي -

 .امآشفته درون التهاب به رسدنمي زورش هم خنک آب

 عمو؟ االن کجاست -

 .بده خبر روشنک به رفت کنم فکر. حياط تو رفت -

 .کشممي موهايم در را دستم

 دکترا؟ گفتن چي بده؟ چقدر حالش، -

 .چرخانممي را سرم

 دکتر؟ ها؟ -

 .گيردمي مخاطب را ياسمن

 .کجاست ببين عمو پي برو ياسي -

 .شودمي راهي ش«نخودسياه» پي و کندمي مرتب را چادرش ياسمن

 .باشد معضل تواندمي هم گلو آب دادنقورت گاهي

 احسان؟ دکتر ميشه؟ چي -

 يا؟ بگم گفتم ياسي به که رو چيزي -

 .شوممي کالمش تيز «کاتر»

 !بگو رو واقعيت -

 دونب حاضر حال در. ثباته بدون پمپاژ وضعيت. پايينه خيلي هوشياريش يدرجه ولي کما؛ گفت نميشه -

 ... و بکشه نفس تونهنمي دستگاه

 .گيرممي نفس

 و؟ -

  کرد نميشه کاري نشه ثابت وضعش تا و ضعيفه چپ سمت يريه! عمله مانع تنفسيش مشکالت -
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 .گيرممي دستانم بين را سرم

 گفتي؟ که اينايي چيه؟ دليلش -

 .عصبي شديد شوک -

 .کنممي نگاهش

 شوک؟ -

 .اندازدمي پايين را سرش

 .سيا -

 .دستم کنار حاذق دکتر اين انداخته قلم از را چيزي گويدمي اشافتاده هايشانه

 !احسان بگو رو شهمه -

 .کرده سکته دوبار -

- ... 

 ...خب اول، شوک احتماالً -

- ... 

 .نداشته شدت يعني کرده؛ رد سريع رو اولي -

- ... 

 ...دوم شوک خب، -

- ... 

 ...درواقع بوده؛ شديد دوم شوک -

 !کافيه -

 .کشدمي ريششته به دستي

 !کن حفظ رو آرامشت کنممي خواهش سيا -

 .دهممي بيرون شدت با را نفسم

 آرامش؟ -
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 که االن اما ناراحتي؛ خودت فقط نکن فکر. برادرمه مثل رفيقمه، بهترين آرش. سخته دونممي -

 فهمي؟مي. تويي گاهشتکيه تويي، اميدش يهمه االن بياد، خانمروشنک

. است برعکس ماجرا هميشه که ندارد خبر. داندنمي او. زنممي تکيه نيمکت آهني سرد پشتي به

 باشد؛ قهرمان که آيدمي. باشد گاهتکيه خودش که آيدمي او! کردنتکيه براي نه اما آيد؛مي «روشنک»

 ونچ. بابا و آرش و من قرار. است آرش و من قرار اين. نکردم خبرش من. بابا ياندازه بابا، جاي به بابا، مثل

 !تنها تنهاي. کند حملش خودش و بردارد را بار يهمه که آيدمي. باشد پناه که آيدمي. آيدمي

 .موند کجا ياسي ببينم ميرم -

 .بود ديگري دنياي دنيا، و بود بابا. بود بابا که روزهايي به کنممي فکر و بندممي را چشمانم من و رودمي او

 سياوش؟ -

 .شودمي باز هايمپلک

 .زدم زنگ روشنک به -

 .دونممي -

 .دونممي هم من -

 .دهدمي نيرو هم طوفان وقت حتي کرانشبي درياي به نگاه

 رو؟ چي -

 .باعثشم من کنيمي فکر که اين -

 .دزدممي را نگاهم

 ...اما. بدوني بايد هم تو که هست چيزايي يه. ميگم برات -

 .کرده تزيين شدهخشک گل را هايمکفش

 .نيستم آرش حال اين مسبب من اما -

 .شودمي آرام درونم

 باالخره روز يه دوننمي خوب هم خودشون که کننمي فرار چيزي از سال ساليان آدما وقتا بعضي -

 .رسهمي بهشون
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 .سؤال از پر و است گنگ نگاهم

 .کنهنمي عوض رو چيزي زمان! سياوش ميفته بيفته بايد که اتفاقي اون تهش -

 .گذردمي راهرو از دواندوان کسي

 ...ولي -

 .آيدمي چاه ته از صدايم

 چي؟ ولي -

 ...خواستيمي که نباشه چيزي اون تهش اگه حتي کني، مبارزه اگه بجنگي، اگه ولي -

 .شودمي قراربي دوباره شده آرام باد

 .خورينمي حسرت ديگه حداقل -

 تا آيدمي که شودمي زني محکم هايقدم قفل هايممردمک و رودمي نشانه را سرعمو پشت جايي نگاهم

 .باشد قهرمان

 پايم مچ درد شدت از دلم. خيزدبرمي بلند هم عموهادي. شوممى بلند شود،مى نزديک که شنرومامان

 .رودمي ضعف

 .سالم -

 همان درست مقتدرش نگاه. شودمى دردم از درهم صورت ىخيره پلک بدون و دهدمى را عمو جواب

. دانندمى هميشه مادرها. بود مرهم ادامه براي داد،مى آزارمان دردها وقتي دور هاىسال که ستنگاهي

 جهان اين جاى ترينامن هم هنوز که شوممى آغوشى ىپناهنده من و اندازدمى پايين را سرش عمو

 روى را سرم. گيردمى بازى به را موهايم اشپنجه و کندمى محکم گردنم دور را دستش. است نهايتبى

 :زنممى لب و دهممى فشار ظريفش ىشانه

 !مامان -

 گىخست. ريزممى بيرون را جانم ىتلنبارشده اندوه. کندمى آب را ثقيلم بغض اشاىافسانه آغوش گرماى

 .را بابا تنگىدل را، آرش بدون دنياى اضطراب. را غمم سنگينىِ

 !مامان -
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 قبع و بوسدمي را امپيشاني. کند حل خودش در مرا بخواهد دلش انگار کند؛مى بيشتر را دستانش فشار

 نپايي را سرم و کشممى عميق نفس يک. کندمى نوازش را خيسم هايپلک گرشحمايت دستان. کشدمى

 :زندمى لب که است عموهادى. اندازممى

 .بدن اجازه شايد بکنه کارى يه گفتم احسان به ولى ببينيش؛ نميشه فعالً -

 .کندمى صبورى مامان. است گريزان است، آرش نگاه يادآور که روشنمامان وارآينه نگاه از نگاهش

 .کنممى صبر. باشه -

 .کندمى رفتن عزم عمو

 ...شد خبرى. گردمبرمى اما: بيرون برم ساعتى چند يه مجبورم من، -

 .کندمى قطع را حرفش مامان

 .برس کارت به نيست؛ اىمسئله -

 !روشنک -

 .زنيممى حرف بعداً -

 .انگار خودش کالم از مامان و روشنمامان تند لحن از عمو ساعت، چند اين اتفاقات از من. مبهوتيم هرسه

 شده؟ چى پات -

 :زنممى لب عمو آرام هاىقدم به خيره

 .نيست چيزى -

 .واستى تونىنمى پات رو نيست؟ چيزى -

 .کنممى نگاهش

 .کميه خورد پيچ خوردم زمين -

 !سياوش -

 .کندمى محکم را اشروسري گره

 .بدى بهم قولى يه خواممى -

 .کندمى نگرانم لحنش
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 قولى؟ چه -

 .دوزدمى «يوسىآى» در به را نگاهش

 مامان؟ قولى چه -

 ...هرچى شنيدى، که هرچى -

 .کنممى حس هايمرگ در را خون جريان سرعت

 !نذار تنهام افتاد، که اتفاقى هر -

 .گيردمى دستانش بين را امزدهيخ دست

 .مامان فهممنمى رو منظورت -

 !بده قول فقط -

 .کنممى پايين و باال بازويش روى را آزادم دست

 قسم! بابا به داديم قول آرش، و من ما،. طورهمين هم آرش. مامان ذارمنمى تنهات وقتهيچ من -

 !نذاريم تنهات وقتهيچ خورديم

 .است ترتلخ عموحسن ىچايخانه ترک غليظ هاىقهوه از لبخندش

 .بده قول هم من به -

 .کنممى راحت را خيالش

 !ميدم قول -

 !مياد سرت بترسى حد از بيش که چيزى هر از گفتمى هميشه رضا -

 .گيردمى قرار ديدم يزاويه در احسان

 .بشى روروبه باهاش يا کنى فراموش بايد يا رو ترس گفت،مى -

 !نريز همبه رو من اين از بيشتر مامان؟ زنىمى حرف چى از -

 .گيردمى مخاطب را مامان احسان

 !ببينيدش دقيق چند تونيدمى -

 .شودمى بلند
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 .بريم -

 خواهم تاب کجا تا کنممى فکر پنجره کثيف ىشيشه پشت از شب ناآرام آسمان به خيره من و رودمى

 قدرآن. شوممى بلند! را ناخواسته و خواسته هاىآمدپيش از پر زندگى اين زنجيروار هاىناگوارى آورد

 يآزاردهنده درد با کنارآمدن براى تحملم ىآستانه که هست روزها اين ماجراهاى ىدردکشيده روحم

 شبي آرش وضعيت و روشنمامان بودار هاىحرف. برساند خنثى يدرجه به را پايم مچ احتمالى شکستگي

 اين در. لنگدمي کار جاى يک و نيست درست چيزي وسط اين دانممى خوب. کرده نگرانم هميشه از

 به را هايمقدم. را اميدبخش اىقهوه هاىتيله کرده؛ را هاتيله برق هواي احمقانه دلم نابسامان، اوضاع

 .کند خنک را امگداخته ذهن کمى آزاد هواى شايد. کنممى کج خروجى در سمت

*** 

 نگار

 چي؟ يعنى -

 .کنممى مرتب امسشوارکشيده موهاى روى را سيرم صورتى شال وقتي دارد لرزش دستانم

 !کنممى خواهش مامان -

 .دوزدمي صورتم به آينه داخل از را بارشآتش چشمان

 !بجنب. مهمونا پيش شينيمي خانم و خوب دختراي مثل مياي کني،مي عوض رو لباست زود نگار -

 .گردمبرمي

 !مامان -

 .آوردمي پايين را صدايش حرصي

 اون فهميدي؟ ببري ارشيا دکتر يخانواده جلوي رو خانوادگيمون آبروي نميدم اجازه! مامان و زهرمار -

 !ما زندگي به شدن نازل کجا از دونمنمي که غريبه چهارتا خاطربه هم

 .شودمي مچاله زودجوشم هميشه مادر قضاوت از قلبم

 !باشم پيشش بايد من. مامان بيمارستانه دوستم -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر قلمو | دقيقه سي و بامداد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 294 

 نياي اگه ولي، مزاحمته؛ دونممي. نگار زياديه يخواسته دونممي: »شودمي تکرار گوشم در ياسمن صداي

 !«بره دست از هم يکي اين ترسممي

 .اومده پيش کاري مأموريت يه کن فرض اصالً. مامان ببين -

 .سابدمي هم روي را اششدهلمينت سفيد هايدندان

 !تو دست از کنممي سکته آخرش خدا به. دختر نکن بحث من با -

 :زندمي لب و نشيندمي تخت روي

 بخورم؟ وجوشحرص بايد انقدر چيزهمه واسه که درگاهت به کردم گناهي چه من! خدا اي -

 .شودمي ظاهر در چهارچوب در بابا من، «بفرماييد» با و زندمي در کسي

 پس؟ بيرون نميايد چرا شده؟ چي -

 در احوالش و حال تصور که مردي براي دلهره شدت از دلم که مني از شکايت و گله براي را فرصت مامان

 از پيچد،مي کرده ترتيره هميشه از سردتر زمستان اين يگرفته آسمان از را نگار دنياي لحظه همين

 .دهدنمي دست

 .بده فنا باد به رو حيثيتمون کرده جزم رو عزمش که بپرس دخترخانم اين از -

 .گرددمي صورتم روي بابا چشمان آرام ايقهوه

 دخترم؟ شده چي -

 .دهدنمي صحبت ياجازه مامان

 !کرده احضارش «باجي خانم» اون فقط هيچي، -

 :زنممي لب بغض با. کندمي نگاهم بابا

 !بابا دارن احتياج بهم دوستام -

 دوستات؟ کدوم -

 .شودمي بلند مامان

 خوره؟مي دوستي درد به کي ميدي تشخيص تو اصالً باشن؟ تو دوست که هستن حدي در اونا اصالً -

 دوست؟ انتخاب موقع کنيمي نگاه خانوادگيت شخصيت و شأن به اصالً
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 .کندمي داريميانه بابا

 !خانم -

 از هم اين. شده بزرگ دهات کدوم تو نيست معلوم که نرگس دخترِِ اون از اون ميگم؟ دروغ مگه چيه؟ -

 ...يدختره اين

 .کندمي اخم بابا

 !کنممي حلش من مهمونا پيش برو شما خانم! اهللاالالهال -

 .دوزممي بابا يخسته لبخند به را خيسم نگاه من و رودمي دلخوري با مامان

 .بابا -

 .پشتتم من برو؛ بري، مهمونا وجود با هوا، اين تو شب، وقت اين بايد که مهمه انقدر کنيمي فکر اگه -

 !مهمه خيلي. بابا مهمه -

 .کند مي گردعقب بابا

 .من با مادرت -

*** 

 شوممي پياده. سختي و زور به دهم؛مي جا رسد،مي نظربه کوچک و تنگ که پارکي جاي داخل را ماشين

 کنممي سريع را هايمقدم. شودمي افزوده وزشش شدت به لحظه هر که سردي باد از زندمي يخ وجودم و

. آمدندورفت حال در توکوتک ها آدم و است خلوت راهرو. رسانممي بيمارستان ورودي در به را خودم و

 .رسانممي اطالعات به را خودم

 آقا؟ -

 امشدهــختـ لـ مشکي موهاي به و گيردمي فوتبال پخش حال در تلويزيون يصفحه از را نگاهش

 .دوزدمي

 .بفرماييد -

 .جنگممي حدقه از اشليزري هايچشم درنياوردن براي درون نگار با

 .شدن بستري اينجا کهاين مثل. ببينم رو باهر آقاي خواستممي من... من -
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 .پراندشمي جا از گزارشگر دارکش «گل» صداي

 !اَه کن کار يه واستادي طويله ميخ عين اونجا خو المصب! خورديم گلي چه. هي اَکِ -

 آقا؟ -

 .گيردمي را قرارم خردکنشاعصاب نچ

 !ببينم رو فوتبالمون بذار برو. شب ده ساعت نه بعدازظهره، چهاره تا دو ساعت مالقات خانم -

 وصل تماس. گيرممي را ياسمن يشماره و کشممي عقب. است فايدهبي بحث که کندمي نجوا نگار

 .کندمي متعجبم خط پشت صداي و شودمي

 !الو؟ -

 گرفتم؟ رو کياني خانم يشماره من ببخشيد الو؟ -

 نگارخانم؟ خوبيد. بله -

 .انگار شناسدمي مرا صدا

 .ياسمن همسر احسانم، من -

 .گزممي را لبم

 !نشناختمتون که ببخشيد -

 بگيرم آرمشم ذره يه همين نيومد دلم. خوابيده تازه ياسمن راستش. دادم جواب من که ببخشيد شما -

 !ازش

 .نگار دل مثل دارد؛ غم صدايش

 يعني؟ نيستيد بيمارستان -

 .ياسمن بود شما منتظر خيلي. برگشتيم هست ساعتي يه -

 .نيست مالقات ساعت االن ميگن -

 .شايد است گير خودش دل چون فهمد؛مي را دلم حال

 .کنهمي آرومش شما ديدن مطمئناً و بيمارستانه سياوش -

 سياوش؟ حال فکر از يا شوممي قرمز او خجالت از
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 .کننمي راهنماييتون سوم طبقه بريد -

 .ممنونم -

 که سوم طبقه ورودي در به. کنممي کج هاپله راه سمت را راهم احسان، آرام «کنممي خواهش» از بعد

 پرستاري استيشن پشت جوان مرد يک. شود آرام قلبم ضربان تا کشممي عميق نفس يک رسم،مي

 .است محيط پخش دستش داخل پرتقال بوي و نشسته

 آقا؟ -

 .دهدمي قورت را پرتقال

 .بفرماييد -

 .ببينم رو باهر آقاي خواستممي من -

 ...ولي تونيد؛نمي که االن -

 .کندمي اشاره انتهايش نيمکت و سفيد راهروي به

 .همراهشونن نشستن اونجا که خانم اون -

 .کندمي تکرار مدام نگار و کنممي تشکر

 !مادرشه. مادرشه. مادرشه -

 .کندمي طواف را او ظريف دست حاال بوده، آرش دستان زائر بارها که تسبيحي و است پايين سرش

 .سالم -

 .کندمي بلند را سرش

 .باهر آقايون همکار هستم؛ نگار من -

 بزند؟ لبخند شرايطي چنين در تواندمي چطور. شودمي بلند

 .باهر آقايون «همکار» سالم -

 .فشاردمي را شرمم از زدهيخ دست گرمش دست

 .خواستمي دلش غروب از. باشي پيشش خواستمي دلش -

 .داشتم محوشدن قابليت خواستمي دلم هم من
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 !نميگه وقتهيچ. نگفت اما خواست؛مي دلش -

 !خودش کنار. نشاندممي و کشدمي را دستش گير همچنان دست

 !نه سياوش ولي ميگه؛ آرش -

 را اوشسي نگاه بار اولين که روزي کنم؛مي فکر ياسمن عروسي روز به و شودمي فرو تنم در بيشتر گردنم

 .ديدم نگاهش در

 !باشه درست اگه افتخاره، عاشقي. دختر بگير باال رو سرت -

 .کندمي رها را دستم

 .هست هم هنوز مسائل، بعضي تو بود سختگير. بود غيرتي خيلي سياوش -

 .گرددمي امصورتي شال و مشکي موهاي روي نگاهش

 !ندارم شک درسته؛ راهش ولي -

 .است جنوب راهي که است شديدي باد با همراهي آرزويم. زندمي تشر نگار

 .نيستم موافق گفتم بهش. کردم امتحانش -

 .زده حرف مادرش با نگار مورد در زده، حرف پس. لرزدمي دلم

 چرا؟ دونيمي. نداره شک بشم مطمئن خواستممي -

 بزند؟ حرف «عشق» مورد در شرايطي چنين در تواندمي چطور. دارد بهت سکوتم

 .نيست درست يعني بشه؛ عشق قاتي که شک چون -

 .فرستممي گوشم پشت را صورتم روي يريخته سمج هايچتري

 ...نکنم فکر خوب چيزاي به اگه نکنم، فکر چيزا اين به اگه -

 .است نگار مغز خوانذهن هم او. آمدنم يلحظه از باراولين براي شوم؛مي اشخيره

 .خورنمي رو من هاغصه بيارم، کم اگه! ميارم کم -

 .کندمي نوازش را امگونه گرمش دست

 .مياره مريضي شمالي باد سرده،. تو بيارش برو. نشسته حياط تو غروب از -

 ! ستديگري دنياي به متعلق حتماً. ستديگري دنياي به متعلق زن اين کنممي فکر و شوممي بلند
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 هصفح سبز نور و کنممي فرو روزش مد جيب در را دستم. لرزدمي اممشکي فوتر پالتوي جيب در گوشي

 در کنممي فکر و گردانمبرمي جيبم به را گوشي!« مهمه. بزن زنگ من به لطفاً نگارجان. »زندمي را چشمم

 وسيع حياط در گشتن ساعت ربع يک از بعد که ايقوزکرده يمچاله هيبت از چيزهيچ حاضر حال

. نيست ترمهم ام،کرده پيدايش سرما از شدهخشک هايداوودي يباغچه کنار جدول روي بيمارستان،

 .شودمي فشرده پايينش سر از قلبم. نشينممي کنارش آرام و کنممي تند را هايمقدم

 سرگرد؟ جناب -

 .است بلندتر صدايم بار اين ست؟ديگري دنياي در او يا است ضعيف نگار صوتي تارهاي طنين

 سرگرد؟ جناب -

 ترم هايمردمک روي و گرددمي صورتم روي هايشچشم. کندمي نگاهم گنگ و کندمي بلند را سرش

 .کندمي مکث

 .سالم -

 .آيدمي دوردست از صدايش

 اومدي؟ -

 شود؟نمي لباس پشمي تودوزي بدون لباس يا است گرم کافي ياندازه به فوتر گفت؟مي چه عزيز

 سرگرد؟ جناب خوبيد -

 !اومدي که شد خوب -

 ...من من، -

 !بود خواهم متنفر داوودي گل از ابد تا کنممي فکر و گزممي را امشدهخشک هايلب

 .افتاده که اتفاقي براي متاسفم واقعاً من -

- ... 

 براي دلم. کندمي شانه را اشهميشه از ترآشفته موهاي وقتي شودمي دستش يپنجه حسود نگار

 بازخواست نگار. شوممي اشچانه تند يزاويه ينقاله رخش،نيم يخيره. رودمي اشخميده هايشانه

 شدي؟ عاشقش قدراين کي. کندمي
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 .بودن نگران مادرتون سرده، خيلي هوا -

- ... 

 مسئوليت کردممي التماس من و بود خورده چاقو او وقتي آرش حال از است ترخراب! است خراب حالش

 .بسپارد من به را جانش

 .مياره مريضي شمال باد -

 دريغ هايشچشم مغناطيس تاببي نگار از را سياهش مخمل و چرخدمي نافرمانم موهاي پي نگاهش

 .فرستممي شال زير را باران نمنم از امفرشده دوباره هايچتري. کندمي

 .خوريدمي سرما بشينيد اينجا -

 .بکشم نفس کنممي سعي. وزدمي که بادي از است ترآزاردهنده سکوتش

 .بخوريد گرم چيز يه حداقل بگيرم، چيزي يه ميرم من... پس -

 .شودمي پالتويم خوشبخت يگوشه اسير اشپنجه وقتي است ناموفق بلندشدن براي خيزم

 !نرو -

 .ماندمي اشباالآمده صورت روي نگاهم

 !نرو وقتهيچ... ديگه -

 .دهممي قورت را بغضم

 !نميرم -

 بند و اقبال بلند ى«گوشه» آن از دستش. شودمي دلم مهماني مبل باغچه يرفته رو و رنگ جدول دوباره

 .شودمي جدا جدول

 .مياره دووم جايي يه تا. کنهمي تحمل جايي يه تا آدم دوني،مي -

  کشدمي را مفقوداالثرش فرزند انتظار هاستسال که مادري ياندازه به است آشوب دلم

 ...آرش اگه... اگه -

 .کندمي پيدا را راهش سمج شور يقطره

 .کندمي بلند را سرش! آن از است فراري که کاري به کندمي مجبورش کوتاهم هاينفس
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 کني؟مي گريه -

 .سوزاندمي را خيسم صورت باد

 کني؟مي گريه... من حال به -

 .دهم مي تکان را سرم

 آرش؟ براي... پس -

 .است منفي هم باز جوابش

 ؟...پس -

 !نباشيد ناراحت که... دستم از... برنمياد کاري وقتي -

 هک جنگدمي چيزي با خودش درون در انگار! بينمان جدول خالي فضاي به فشارش از شده سفيد دستش

 .دانمنمي

 !نکن گريه -

 .کشممي باال را امبيني

 باال؟ بريم -

 ...ديگه -

 .خيزمبرمي هم من. شودمي بلند

 چي؟ ديگه -

 .افتدمي راه

 !سرگرد جناب نگو من به وقتهيچ ديگه -

*** 

 .هست گيدمي که سياوشم. ديگه هستيم ما. جانمعمه برم قربونتون من الهي -

 .گرددبرمي راهروست، ورودي به پشتش که پسري

 .بريد شما ديگه. سيا اينم بفرما -

 .شودمي نزديکمان قدم چند
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 .سيا سالم -

 و بيني با قدکوتاه دختر اين که موضوع اين درک احتماالً. است سرگردان سياوش و من بين نگاهش

 هايکفش با که سارايي. است مشکل برايش نه يا باشد سياوش همراه تواندمي قرمز هايچشم

 خراب را سياوش آخر يجمله از خوشم حال کرده، خودش جلب را سالن يهمه توجه صدايشپرسرو

 .کندمي

 خوبي؟! سياوش -

 کل همراهش پسر خبر يلحظه از که نبوده او مصنوعي سبز هايچشم انگار که کندمي نگاهم جوري

 !کرده تجزيه را وجودم

 اينجايي؟ هم شما نگارجون! اوا -

 :زندمي لب وقتي است جوان پسر مخاطبش. پايممي را سياوش چشم يگوشه از

 .هستم خودم. بيايد نبود الزم -

 به نشيندمي من گلوي روي سارا دست. کندمي يادآوري ياسمن عروسي جشن در را حضورش صدايش

 .سياوش بازوي جاي

 سياجان؟ بذاريم تنهات تونيممي ما مگه -

 .کندمي ختم را غائله مادرش و کشدمي عقب اخم با سياوش. روحم روي است تيزي تيغ گفتنش«جان»

 .ديروقته. خونه ببر رو خواهرت سعيدجان. اومديد که ممنون. مونيممي پيشش سياوش و من -

 .نيست طبيعي وجههيچ به صدايش ناز

 .آخه شديد خسته شما -

 .وجودم آتش روي است خنک آب کالمش

 !ديگه هستن سياوش و «نگارجان» باشه هم کاري. نيستم خسته -

 کيفش جوري! بود خواهم زن اين عاشق ابد تا کنممي فکر من و شودمي خشک هوا روي سارا الغر دست

 دهش توهين نوينش فيزيک يفرضيه به که است جوان دانشمندي انگار که کندمي محکم دوشش روي را

 .باشد
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 !هستن «جان»نگار. بريم سعيدجان. بله -

 :گويدمي سياوش به رو و بوسدمي را اشعمه عذرخواهانه سعيد

 .زنممي زنگ -

 . است بخشآرام موسيقي يک دورشدنشان صداي

*** 

 «بعد روز چهار»

 سياوش

 ميشه؟ مگه -

 .پ!باشه بايد بشکه پونصد بر بالغ اما نيست؛ دستم دقيقش شمار قربان -

 .کنممى پرت را خودکار وقتى است سريع العملشعکس

 !لعنتى -

 !شهيادن باند کاراىخرده از. قربان زديم رو ردشون اما -

 کجاست؟ معصومى سروان -

 .دادنجواب براى است شک به دو

 ...ايشون خب، -

 .کنممى قطع را کالمش

 مرادى؟ -

 قربان؟ بله -

 وضعيتيم؟ چه تو من دونىمى -

 .است پرسؤال نگاهش

 !مواسه باشه مهم عاقبتش اينکه بدون بکشم اسلحه يکى رو تونممى هرلحظه -

 .شودمى پايين و باال گلويش سيبک

 .باشن دسترس در هميشه داشت توقع نميشه. هستن عملياتى نيروى ايشون قربان -
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 مرادى؟ -

 .رودمى عقب قدم يک

 !قربان -

 .کشممى عميق نفس يک

 .برو و ميز رو بذار رو گزارشت فقط -

 !قربان بله -

 و کرده دالر را ملى ىسرمايه از بشکه پانصد به قريب که گذاردمى تنها گزارشى با را من و رودمى

 زنگ تلفن. است کبيره ـناه گـ هاانسان ىزمره در گذاشتنش که کسى جيب داخل فرستاده راستيک

 هاىتيله پى فکرم تمام که شوممى ناصرى سرهنگ دفتر راهى حالى در بعد ىدقيقه ده من و خوردمى

 .است دسترس از خارج

 داشتن؟ کارم سرهنگ -

 .گذاردمى احترام

 .هستن منتظرتون سرهنگ جناب بفرماييد؛ بله -

 .کنممى جفت پا. است زمانهم سرهنگ اتاق چوبى در سر حرصم کردنخالى با تشکرم

 !قربان -

 .است درهم صورتش

 .سياوش بشين بيا -

 .کشممى عقب را رويشروبه صندلى

 خوندى؟ رو گزارش -

 .اجمالى نگاه يه فقط -

 .سرم کردنبلند به کندمى وادارم سکوتش

 .کردين احضارم وقتى بود رسيده دستم به تازه -

 .بگو «رو اجماليت نگاه» ينتيجه! باشه -
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 !ببخشيد -

 .کنممى بازى دستم داخل شکالت ظرف با. کندمى کج سازشچاى سمت به را راهش و شودمى بلند

 ...درواقع نيست؛ خودم دست... خب. نيست خوش حالم... روزا اين -

 .گذاردمى مقابلم را چاى فنجان

 !بدى توضيح نيست الزم -

 .کنممى حلقه فنجان دور را دستم

 .شده گم متيکه يه انگار -

 .معلومه زيادى نبودنش -

 :پرسممى ماندهباقى درصدده با. شودمى آرش حاضر حال وضعيت کردنفراموش صرف نيرويم درصدنود

 کنن؟ خارج رو عظمت اين با اىمحموله تونستن چطور -

 .است تيز نگاهش

 !فهميدىمى «اجماليت نگاه» ىادامه در بايد که چيزيه اين خب -

 .کندنمى گرم را درونم يخ کوه هم سرهنگ داغ چاى

 الحسابعلى اما کنى؛ مطالعش جزئيات با بعداً تونىمي. بود پرونده ضميمه معصومى سروان گزارش -

 .شدن کشته چابهار ياسکله کارمنداى از تا چند که ميگم بهت

 رسيديم؟ شهياد به کجا از و -

 .بزنى حرف نادر با دوباره بايد -

 .اندازدمى رد خالى فنجان روى امکردهعرق انگشت جاى

 .کنهمى رهبرى رو شهياد سنگين قاچاقاى نصف هم زندان تو از نادر معلومه که جوراين -

 چيه؟ منظورت -

 .شوممى بلند

 .ندارم منظورى -

 .ميدم موقعش به رو حرفت اين جواب -
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 من؟ با نداريد امرى -

 .ميدم خبر بهت رو مالقات روز و ساعت -

 .شوممى سرهنگ مخاطب دوباره نرفته و رفته و گذارممى احترام

 سياوش؟ -

 .گردمبرمى

 چطوره؟ حالش -

 .دارد زيبايى کندکارى اتاق در دستگيره

 .طورههمون... هنوز -

 .باشى صادق باهام خواممى و پرسممى چيز يه -

 .دهممى تکان را سرم

 آرشه؟ خاطربه فقط سردار، روزاى اين عجيب حال کنىمى فکر -

*** 

 .دارممى نگه کتفم و سر بين را گوشى و زنممى استارت

 .بيمارستان ميرم دارم -

 ميدن؟ مالقات اجازه -

 .بياى نيست الزم -

 !الزمه -

 .نبود حالت تلخ روزهايم شيرينى کاش! آرش آخ

 بدونم؟ رو لزومش ميشه -

  بيارم براشون چيزى يه دادم قول جونروشنک به -

 بود؟ رنگى چه دنيا او از قبل

 .بودى پايبند انقدر قوالت ىهمه به کاش -

 !آقاسياوش -
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 چيه؟ -

 .زندگيم ىسروگونه هميشه سردار روزهاى اين بارغم ىچهره فراموشى داروى. است «بروفن» صدايش

 نکردم؟ عمل که شما به دادم قولى چه من -

 !هميشه باشى دادى قول -

 !هستم قولم سر من -

 منم؟ اين

 .نبودى ساعتمسه جمع سر روزهسه -

- ... 

 .زنممى غر هاسالهپنج مثل

 .ندارى جوابى ديدى؟ -

 ندازيد؟مي دستم داريد -

 .آرش خطرآفرين احسان ىگفته به ىچندروزه هوشىبي درد رفتنازبين داروى. است «مورفين» صدايش

 !جديم کامالً من -

 .نيست فيزيکى بودن فقط که بودن -

 چيه؟ پس -

 .بودنه هم ياد -

 .زندمى پا و دست هاتيله ــوس هــ در دائم که دلى تحمل داروى. است «کورتون» صدايش

 .بيمارستان بياى نيست الزم -

 !الزمه -

 !نباشى لجباز نفر يه تو حداقل بودم اميدوار -

 ...فقط. نيستم لجباز من -

 داشت؟ اىمزه چه زندگى او از قبل

 !شده تنگ دلم فقط -
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 آرش

 .دارم فاصله غروب دم آرام درياي تا قدم چند فقط. است آرام وجودم تمام

 بابا؟ -

 و من عقد جشن براي که پوشيده را لباسي همان و زده شانه ورييک را اشگندمي موهاي. گرددبرمي

 .بود خريده ريحانه

 !بابا -

 .مهربان متين، آرام، خندد؛مي

 .پسرم سالم -

 .دارم دوست را عجيبم يخلسه. هم سر پشت زنم؛مي پلک چندبار

 !بابا -

 !متنفره شن از. کنه مي رو پوستم روشنک االن -

 !بابا؟ خودتي واقعا -

 باشم؟ کي داري توقع -

 بابا؟ برگشتي چطوري -

 .شودمي نزديکم

 .اومدي تو برنگشتم، من -

 من؟ -

 .است انگيزوهم دريا امواج صداي

 خواستممي هرجا دنبالم؛ افتاديمي راه. بودي همين بچگى از! بياي من با افتادي راه خودت. ديگه آره -

 .برم

 کجا؟ بيام؟ شما با -

 .شودمي عريض لبخندش
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 .هرجا -

 جا؟هر -

 .جلو به رفتن. دادنهادامه هدف. نيست هدف مقصد ديگه اينجا. ديگه آره -

 بابا؟ چي يادامه -

 .مسير يادامه -

 .زندمي را حلقم ته دريا شور طعم

 چي؟ سياوش و مامان پس -

 .شهمؤسسه هايبچه نگروندل هميشه که، شناسيشمي. نمياد روشنک -

 نمياد؟ -

 .نمياد -

 .انگار زندمي فرياد کسي شود؛مي شنيده هاستدورد از گنگ صداهايي

 !سياوش -

 .شدمي فراموشم داشت چشمانش زيباي درياي

 بمونه؟ تنها ميده اجازه غيرتت. پسر بذاريم تنها رو روشنک که نميشه -

 .نه -

 .شودمي مخلوط امواج صداي با نامفهومي صوت

 بابا؟ شنويمي -

 رو؟ چي -

 .رو صداها همين -

 .بگيري تصميم بايد. آرش تنگه وقت -

 تصميمي؟ چه -

 !«زود زود، زود،. »شودمي ترنزديک صداها

 بدي؟ ادامه خوايمي -
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 رو؟ چي -

 !«سريع سريع،. نميشه»

 .رو اومدي که راهي -

 .زندمي جرقه ذهنم آني به

 توئه؟ با چي؟ ريحانه بابا؟ -

 .نزديک صداها. شودمي دور بابا

 ريحانه؟ -

 .ندارد صدا ديگر اما خورد؛مي تکان بابا هايلب

 !«سيسي دو. بجنب»

 .کجاست ريحانه بگو. نرو بابا -

 امسينه. است نزول به رو اموزنيبي حالت. شريف لبخند همان با نوراني، صورت همان با شود؛مي دور

 .آهستهآهسته شود؛مي سنگين

 «سيسي يک. بشه کم دوز»

 !درد از پر وجودم يهمه و شودمي تاريک دنيا آني به

 !«برگشت. برگشت»

 .بلعممي سختي به را هوا. شودمي شنيده گوشم بيخ از حاال دور صداهاي

 !سريع. اکسيژن -

 .حاضره -

 .کشدمي آه کسي. شودمي متصل هوا منفصل جريان. نشيندمي صورتم روي سبکي جسم

 .خداروشکر -

 .شودمي بيشتر لحظه به لحظه امسينه درد

 .هوشهبه کنم فکر دکتر -

 .کنممي فکر بابا لبخند به من و نشيندمي دستم روي خنکي دست
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 آقا؟ -

 .است خارج امعهده از مکان و زمان تشخيص

 !بشه تزريق ساعت يک يفاصله با مورفين سيسي بيست -

 آقا؟ -

 .رسدمي گوش به دورتر جايي از خودم فرياد و داد صداي

 فهميدي؟ ببينمش خواممي -»

 داده؟ راه رو ايشون کي -

 .رو دستم کن ول چيه؟ واسه صدا و سر همه اين پس خوبه اگه -

 .کنن راهنمايي رو ايشون کنيد صدا رو مواليي آقاي -

 کني؟مي تهديد رو من -

 .شودمي دور صداها

 ...«برا بياين ذاکري خانوم -

 !موسوي خانم ببند رو در -

 !سرمون رو کردمي خراب رو اينجا شدمي چيزيش اگه. دکتر آقاي کرد رحم بهمون خدا -

 !باشه خودت کار به سرت شما -

 .ببخشيد. بله -

 .کندمي خوش جا صورتم روي بار اين خنکي

 .کنيد باز رو چشماتون شنويدمي رو من صداي اگه آقا؟ -

 .زنممي سر ديگه چهارساعت. نوشتم رو داروها دوز -

 .چشم بله -

 .است آرام در شدنبسته صداي

 .لطفاً بديد تکون رو انگشتتون کنيد باز رو چشماتون تونيدنمي اگه آقا -

 .باشد سخت بتواند هم اشاره انگشت کردنخم کردمنمي فکر وقتهيچ
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 .بخوابيد چندساعت تونيدمي االن. ممنونم. خوبه -

 . نه يا است خوشحال ريحانه بگويد بابا شايد وقتآن. بخوابم کاش بخوابم؟

*** 

 سياوش

 .شودمى خشک گذردمى کنارم از برق مثل که جوانى پرستار روى نگاهم

 ميديد؟ اجازه ببخشيد، -

 .کشممى کنار ديگرى سفيدپوش مرد راه سر از

 .کنممى خواهش -

 «يوسىآى به يوسفى دکتر آقاى. يوسىآى به يوسفى دکتر آقاى»

 فينال ىمرحله در که اىراننده شبيه. سرعت با شود،مى رد کنارم از دارچرخ «ترالى» يک با کسى

 !است پايان خط به رسيدن ىآستانه در آمريکا «يک فرمول» مسابقات

 !نبنديد رو راه لطفا آقا -

 پاى درد از آرام هاىقدم با پزشکى ىسراسيمه کادر مسيرى هم از دهدمى بد گواهى دلم. کشممى کنار

 !من

 هجوم. روممى جلو. کندمى اندام عرض به وادار را امخالي يمعده يوسىآى اتومات درِ از زياد آمدورفت

 ىکشت به موريس جزاير هاىوايکينگ پاتک شبيه خوابيده آرش که جايى سمت به سفيدپوش هاىآدم

 .وحشيانه قدرهمان درهم، قدرهمان ست؛درياي دزدان

 .گيرممى مخاطب را پرستار يک. شوممى نزديک ديگر قدم چند

 شده؟ چى -

 .شودمى صورتم ميخ سردرگمش نگاه

 !باشيد اينجا نبايد شما -

 .گيردمى در سمت به را دستش

 .لطفاً باشيد داشته تشريف بيرون -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر قلمو | دقيقه سي و بامداد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 313 

 .است خارج کنترلم از صدايم باالرفتن

 !شده چى پرسيدم -

 :زندمى داد کسى. شودمى بلند صداها

 !نداريم ضربان. رفت -

 :گويدمى زدههول پرستار

 !کنممى خواهش بيرون بفرماييد. آقا نيست چيزى -

 .آيدمى سمتم به مردى

 رو؟ شما داده راه کى. آقا بيرون برو -

 :گويدمى کسى اتاق شلوغى بين از

 .شوک. شوک -

 :زنممى لب

 .برادرشم من -

 !ما براى داره مسئوليت. باشيد منتظر بيرون. نباشيد نگران خوبه حالش -

 .شودمى خاکشيرم اعصاب نمايش محرک اشخونسردي

 فهميدى؟. ببينمش خواممى -

 .کندمى مداخله به وادار را استيشن پشت سوپروايزر فريادم و داد

 داده؟ راه رو ايشون کى -

 :زندمى لب ترآرام صدايى با پرستار و گيردمى را دستم مرد

 .خوبه حالش -

 :کشممى فرياد درمانده

 !رو دستم کن ول چيه؟ واسه سروصدا همه اين پس خوبه اگه -

 .خوردمى حرص عصبى سوپروايزر

 .کنن راهنمايى رو ايشون کنيد صدا رو مواليى آقاى -
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 کنى؟مى تهديد رو من -

 :گويدمى سرم پشت از کسى

 .لطفاً گزارش نوشتن براى بياين ذاکرى خانم -

 .کندمى نگاهم شاکى سوپروايزر و شودمى بسته است آرش ىخانه روزها اين که اتاقى در

 !بيرون ببريد تشريف که ازتون کنممى خواهش آخره بار آقا -

 .آيدمى بيرون باالخره دکتر وقتى تا کنممى پايين و باال را دراز راهرو رو قدم

 شد؟ چى -

 !فعالً ثابته وضعيتش. خوبه حالش. نباشيد نگران -

 فعالً؟ -

 .دزددمى را نگاهش

 ردهک رد رو سکته تا دو شما برادر حال هر در اما. قبوله قابل نسبتاً بيمار وضعيت عمومى شرايط نظر از -

 .باشه خطرناک خيلى تونهمي اين ايشون سن در و

 .چسبممى سرم پشت ديوار به و روممى عقب قدم يک

 خطرناک؟ -

 .ريسکه معناىهم تقريباً خطر پزشکى علم در نشيد؛ نگران -

 .بشنوم توضيح اين از بيشتر خواهدنمى دلم

 ببينمش؟ تونممى -

 رو قطعيم نظر که بگذره ساعتى چند بايد. حده چه در هوشيارى گفت نميشه اما هوشه؛به. خير فعالً -

 .بدم

 بيند؟مى چه نگاهم در

 !بزرگه خدا. نباش نگران -

 :زنممى لب آرام. نشينممى «يوسىآى» مات در روىروبه سرد ديوار پاى و خورممى سر من و رودمى

 !زمستون نميشه تموم چرا -
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*** 

 نگار

 اينکه براى نه. کنم مقابله برداشتنش براى شديدم ميل با کنممى سعى و کنممى جوروجمع را چادرم

 احترام کردم انتخابش عشق با که شغلى قوانين به خواهممى فقط که دهم قرار تأثيرتحت را سياوش

 قابلم را تلفنم. کنم حفظ را حرمتش باشد، تنم زينت لباس اين وقتى تا خوردم قسم من. باشم گذاشته

 که آرش به. دهدمى وعده نگار. امگذاشته اشدلخوري پاى را نرگس هاىندادنجواب اين. گيرممى صورتم

 .درميارى دلش از زدى سر

 ؟ کجا خانم -

 .گردمبرمى

 هستيد؟ من با -

 !نشستيما اينجا ما ناسالمتى. ديگه بله -

 .ماندمى آستينم هاىدرجه روى چشمش شوم،مى که نزديکش

 چيه؟ مشکل! مالقاته ساعت ديگه که االن -

 !مسئوليم هم ما باالخره هيچى... چيزه -

 !کنممى فکر پروايشبى نگاه و فوتبال ىمسابقه و کذايى شب آن به

 .اتفاقاًً هستيد هم ترمسئول شبا. بله آها -

 را راهرو در. کنممى کج يوسىآى سمت به را راهم نگار شيطنت از سرخوش من و زندمى دودو چشمانش

 .بينمشمي کنم،مى رد که

 .سالم -

 .دارد درد لبخندش

 .سالم -

 نشستيد؟ زمين رو چرا -

 .دونمنمى -
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 .ناخواسته ناخودآگاه، آيد؛مى کش هايملب. نشينممى کنارش هم من چرا داندنمى هم نگار

 خندى؟مى چى به -

 فاصله کيلومتر سه اول کردم،مى کارى همچين شما کالنترى بودم اومده تازه که موقع اون اگه -

 .زديننمى حرف باهام روزشيش احتماالً هم بعدش گرفتين،مى

 !کندمى رو و زير را دلم هايشلب انحناى

 ...نبود ريخته هم به انقدر اوضاع اگه -

 .کند مى نگاهم

 !بشى محرمم کهاين واسه کردمنمى صبر روزم يه -

 .است درونم گرگرفتگى تظاهر صورتم حرارت

 .ميشه درست چىهمه -

 .نگرانم خيلى من -

 !برود آرش الل زبانم اگر تو نگران. نگرانم هم من

 .داريد حق -

 .نيست آرش فقط دردم -

 !توست خراب حال فقط من درد اما

 .انداختتش حال اين به که چيزيم نگران آرش از بيشتر -

 چيزى؟ چه -

 !دونستممى کاش -

 .ننشيند دستش روى تا کنممى مشت را دستم

 .ترسممى همين خاطربه. تونست ولى داشت؛ درد بود، سخت. کرد تحمل هم رو ريحانه رفتن حتى آرش -

 کنه؟ تحمل نتونسته که ريحانه رفتن از باشه بدتر تونستهمى چى

 دونن؟نمى سردار -

 .کشدمى موهايش داخل را دستش
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 .دونهمى که نيست کسى تنها سردار -

 يعنى؟ -

 .دونهمى هم روشنمامان -

 ازشون؟ پرسيدنمي چرا خب، -

 .دونمنمى -

 .کشممى آه

 چطوره؟ آرش آقا حال -

 .اومد هوشبه -

 .شوممى هايشچشم يخيره متعجب

 بهم؟ نگفتين چرا! عاليه اينکه خب خب، -

 نگار؟ -

 .کنممى حس هايملوزه حوالى جايى را قلبم هاىتپش

 ...وقتى تا -

 .زندمى دل رنگشکم ريشته حريص دستم

 !نکن نگاهم طورىاين نشدى محرمم وقتى تا -

 !بزنم سرم نام به را اشسينه سند که داشتم جرئت قدرآن کاش

*** 

 هم اًعموم و کنندمي جاجابه آن با را بيمارستان جزئي وسايل پرستاران که حمل قابل ميز نوع يک: ترالي

 .است قرمز رنگ به

*** 

 سياوش

 .کنى سرزنش رو خودت خاطرشبه که نيست چيزى اين -

 .شودمى ترواضح صداها. شوممى نزديک قدم يک
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 !بد خيلى هادى، بده خيلى حالم -

 .وجود ابراز براى کندنمى يارى پاهايم

 .افتادمي اتفاق اين روز يه باالخره -

 ...شدهخراب اون تميزکردن واسه بود نکرده اصرار اگه! پدرمه تقصيرِ شهمه -

 در عمو و زنممي تکيه سرم پشت ستون به. است راه در بد خبرهاى گويدمى روشنمامان داربغض صداى

 .ايستاده مامان صندلى روى به رو و است بازنيمه در به پشتش. گيردمى قرار ديدم ميدان

 !روشنک باش منطقى. بدونن که حقشونه اين. مسئولى پسرات قبال در تو. نيست کسهيچ تقصير -

 .شودمى بلند مامان صداى

 مادرشون حماقت هامبچه که جنگيدم کسهمه و چيزهمه با سالسى من؟ برادر منطق کدوم منطقى؟ -

 اومده؟ آرش سر به چى فهمىمى! افتاده؟ اتفاقى چه متوجهى زنى؟مى منطق حرف تو وقتاون. نفهمن رو

 .شودمى جانکم صدايش

 کاش بگم؟ سياوش به چطورى کنم؟ نگاه آرش چشماى تو جورىچه حاال حقى؟ چه بدونن؟ حقشونه -

 !دق هادى، کنممى دق دارم. بود رضا حداقل

 بهشون رو چيزهمه انبچه اينا تا خوندم رضا گوش تو چقدر ساال اون! بود اشتباه اولش همون از کاراين -

 !بگو

 !بخشنمنمى وقتهيچ ديگه. بخشننمى رو من. کنهنمى دوا رو دردى ديگه حرفا اين -

 .بشنوه خودت از بايد. بگى سياوش به خودت بايد! روشنک -

 .شودمى شاکى مامان بارغم صداى

 بد. ازت دلخورم بد. نداره رو تحملش دونستىمى. مريضه دونستىمى تو. گفتىمى آرش به نبايد -

 !دلخورم

 .کردم دفاع زنش و برادرم شرف از فقط... فقط من. بود فهميده خودش رضا روح به -

 .نديدم آرامش رنگ روزم يه ديگه رفته، رضا وقتى از -

 سياوش؟ -
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 .گردمبرمى خوردهجا

 صدازدنه؟ طرز چه اين. ترسيدم! زهرمار -

 کنى؟مى کار چى -

 .کنممى گردعقب آرام

 .هيچى -

 .کندمى باريک را هايشچشم

 بودى؟ واستاده گوشفال -

 کنار سبز صندلى روى. کنندمى بازى دنيا هياهوى از فارغ هابچه. روممى در سمت به و زنممى کنارش

 .نشينممى سيب درخت

 .معموالً کنىنمى کارا اين از -

 .کنممى نگاهش

 .بيام ندارم دوست چرا دونىمى خودت -

 .نشيندمى کنارم

 .اينجايى چرا االن دونمنمى ولى دونم؛مى آره -

 :زنممى لب گرفته آسمان به خيره و کشممى عقب را سرم

 .دونمنمى هم خودم -

 چطوره؟ آرش -

 .خوبه -

 خوبه؟ چقدر يعنى خوبه -

 .بخش ميارنش فردا تا -

 چى؟ عمل. خداروشکر -

 .نشينممى صاف

 ياسى؟ -
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 .برم و بذارم رو چيزهمه خوادمى دلم -

 برى؟ کجا برى؟ -

 .باشه دور که جا يه. نباشه کسهيچ که جايه. دونمنمى -

 !سيا -

 .مخسته خيلى من -

 .کشدمى آه

 .ديدم رو نگار صبح امروز -

 !بودمش ديده ديگه موقعيت يه تو کاش -

 .شودمى سرش گاهتکيه امشانه و کندمى رد بازويم زير از را دستش

 ناي تمام با بدونى کهاين واسه. باشى اميدوار کهاين واسه فرستادتش خدا چون ديديش؛ وضع اين تو -

 .باشه قشنگ تونهمى هم هنوز زندگى ماجراها

 خوبه؟ احسان ياسى؟ هستى راضى زندگيت از -

 .کنممى حس را لبخندش

 .بپرسه ازم رو اين رسيد يکيتون ذهن به باالخره! عجب چه -

 .درگيرم چقدر دونىمى خودت. ببخشيد -

 .پسر کردم شوخى -

 خب؟ -

 .داره پايين و باال حال هر به زندگى... که خب -

 يعنى؟ -

 که وقته اون. ميشه آروم چىهمه بعدش اما تنده؛! شوريدگيه. عاشقيه و عشق فقط اولش دونى؟مى -

 .نه يا بوده درست انتخابت فهمىمي

 شيدايى؟ اين از گذشتى تو -
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 .داره دوستم ترمهم همه از و باشخصيته مهربونه،. سيا خوبه خيلى احسان -

 نيستى؟ پشيمون -

 !احسانه انتخابم هم باز کنم انتخاب بخوام هم ديگه بارده اگه -

 باشى؟ داشته بچه خوادنمى دلت دلت، -

 من واسه شايد ديدى، چه رو خدا تازه. اميد از پر. زندگين شوق از پر کن، نگاهشون. سيا بچه همه اين -

 .شد معجزه

 دارى؟ اعتقاد -

 چى؟ به -

 .معجزه -

 .ميشم مطمئن بيشتر گذرهمي هرچى. نکن شک! ستمعجزه از پر ما دنياى -

 .کوچولوخاله برات خوشحالم -

 .کندمي دل بازويم معبد از

 .آرش خصوصاً شماهام؛ مديون رو اينا ىهمه -

 .اندازدمى پايين را سرش

 .شده تنگ براش دلم -

 .طورهمين هم من -

 .شودمى نزديک آرام کودکى

 ياسى؟خاله -

 .گرددبرمي ياسمن منتظر صورت روى دوباره و کاودمى را صورتم اشزدهخجالت معصوم نگاه

 کنيم؟ بازى ياىم وسطى؛ واسه داريم کم يار ياسىخاله -

 .کندمى اشاره من به وقتى دارد صداقت ياسمن لبخند

 .شمخاله من سياوشه، ايشون جانعلى -

 .سالم -
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 .هستم من گويدمى که است حق حضرت صداى نگاهش اميد

 .سالم عليک -

 .داردبرمى را چادرش و شودمى بلند ياسمن

 .باشه تو دست اين. بازى ريممي ما -

 .شوممى بلند و گيرممى را چادر

 .داره نگه نيمکت ديممي رو اين -

 .کنممى نگاه على مشتاق چشمان به

 .بازى هم من -

 .کشدمى جيغ کسى. شودمى رد گوشم کنار از سفيد گرد توپ

 .بازيممى داليم تن جمع رو حواست خو! سياوش -

 .رودمي ضعف معصومش و کوچک صورت براى دلم

 .چشم کوچولو؛خانم ببخشيد -

 .زندمى نفسنفس ياسى

 .على بنداز. نيستى بلد بازى تو فهميده هم بچه اين -

 .جهان اين هاىآدم ترينـناه گـبى معصوميت هياهوى بين. دوممى

 !نکنا تقلب ندا -

 زندگىِ شور بين دفترش کدر هاىشيشه پشت از روشنمامان محزون نگاه بار سنگينى تا دوممى

 .شود گم دنيا هاىخنده ترينحقيقى

 .بهت خورد توپ ياسىخاله -

 .شود فراموش بازى زمين کنار از عمو لبخند پشت نشسته ىنگفته هاىحرف از ترسم تا دوممى

 .ديگه نزنيد جر آقا! على -

 .شود پاک چشمم پيش از دردش از پر زندگى ناماليمات از جوانم برادر ىتکيده و پير صورت تا دوممى

 .خوردى بيرون؛ برو فاطمه -
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 و بروند. بروند و کنند جمع را باروبنديلشان اسيرم دلِ روى از زدهخجالت هايمخستگى شايد تا دوممى

 !نکنند نگاه هم را سرشان پشت

 .مونده ديده دور يه فقط! تن تحمل سياوش -

 .شوم برنده که دوممى

 ! بلديم ما و بلديم ما! هوال -

*** 

 و سخت اتفاق آن خود از بيشتر هميشه اندنيفتاده هنوز که اتفاقاتى وقوع از ترس بودم خوانده جايى

 کنندمى زجرآور را زندگى و آدم دنياى بيخ چسبندمى آيندمى جورىيک هاترس اين. است آزاردهنده

 تمام هاآن به فکرکردن که هستند هاترس همين. ببرند خودشان با را آرامش اند شده مأمور انگار که

 فکر زد،مي دل نماندن و ماندن بين سارا وقتى! است وحشتناک خيلى اين و گيردمى را آدم انرژى

 فکر عمر يک که آدمى همراه مهاجرتش خبر با آرش که اىشنبهسه اما شوم؛مى تمام رفتنش با کردممى

 که داد توضيح برايم خونسردى با و نشست رويمبهرو است امناخوشي و خوشى روزهاى رفيق کردممى

 مفهميد کنم، فراموشش هميشه براى بايد و بوده بزرگ اشتباهى اولش از انتخابم و بوده ريحانه با حق

 از قبل يا. بوده تصميمش کردنعملى ىلحظه از ترآزاردهنده خيلىخيلى لحظه اين رسيدن از ترسم

 يشپ آدم براى است ممکن که است اتفاقى ترينترسناک مرگ کردممى فکر بدهيم، دست از را بابا کهاين

 در اشخانواده اميدوار و منتظر هاىچشم جلوى شدهنفرين روز آن از بعد هفته يک بابا وقتى اما بيايد؛

 به ما يهمه راه آخرش که شد دنيايى راهى و کند فانى دنياى اين از دل زدمي لبخند آرامش با کهحالى

 آن. بود تردردناک مراتب به مرگش پذيرش از پدر دادنازدست ترس فهميدم شود،مى ختم جاآن

 د؛کنمى القا را ترس وراى حسى زند،مى وپادست آن در آدم مواقع جوراين که خردکنىاعصاب بالتکليفى

 .ديگرم خود با ديدار براى شده راهم بتونى سدِ قوا تمام با که حسى

 ببخشيد؟ آقا -

 .کنممى نگاهش

 .نشستيد راه سر -
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 ندچ. کنممى نگاه شب صاف آسمان به. شوممى کنده زدهيخ ىپله از و کنممى کنارم ىنرده بند را دستم

 داد؟مى را آرش خوب عمومى حالِ خبر وقتى ياسمن خوشحال فريادهاى از گذشته چقدر شد؟ ساعت

 با دارد که ايستکشنده حس همان اين و! ترسممى آرش مالقات از من توانم؟نمى چرا شود؟نمى چرا

 هميشه روشنِمامان که هايىنگفته فکر. آهسته و ذرهذره خورد؛مى را روحم وارشموش تيز هاىدندان

 از عمو امتناع فکر نکنم؛ خالى را پشتش که بگيرد قول من از دوم بار براى که کرده وادار را خونسرد

 گفتمى عذرخواهانه امآشفته هاىچشم به خيره وقتى هاتيله ىزدهباران سطح فکر آرش؛ مالقات

 ىحال چنين به را صبورم برادر که چيزى فکر برود؛ است مجبور و کند صبر مالقات ساعت تا تواندنمى

 وقتهيچ. نبودم سردرگم چنيناين امسالهسى عمر طول در وقتهيچ. افتاده جانم به خوره مثل انداخته،

 !نبودم تنها قدراين

 .رسدمى گوش به سرم پشت جايى از صدايش

 سياوش؟ -

 .ايستممى

 ديدينش؟ -

 .دکنمى يادآورى را باباحاجى ىخانه سيب سالکهن درخت چروک ىتنه پايينم سر مقابل قرارگرفتنش

 !دزدىمى ازم رو خودم نگاهِ که تو مثل! کنهنمى نگاهم -

 !مامان -

 .فهميدى چيزايى يه دونممى -

 .چشمانش کاوش به کندمى وادارم نيرويى

 .دونمنمى هيچى من -

 !بدونى وقتهيچ خواستنمى دلم -

 طوراين روزى که مگويى رازهاى از باشد پر مادرم ىسينه خواستنمى دلم اصال! خواستنمى دلم هم من

 .کند رو و زير را مانزندگي

 .مامان ترسممى -
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 .طورهمين هم من -

 جنگيدم سرکشم ميل هزارنفرىده سپاه با تنهيک که جايىهمان افتد؛مي راه داوودى ىباغچه سمت به

 .نکنم حل آغوشم در را هاتيله صاحب تا

 .خوايدمى چى دونممى هميشه. کنممى حستون هميشه. کنممى حسش من! توئه منتظر -

 در و است خلوت بخش. مکنمى طى بيمار همراه عنوان به را بخش هاىپله وقتى است سبک هايمقدم

 نپايي و باال آرام سرش باالى ىميله به آويزان سرم زير اشسينه و است در به پشتش. بازنيمه اتاقش

 .شودمى

 آرش؟ -

 .گرددمى تنم روى گردنش اهرم بر سوار آلودشتب نگاه

 .شوممى نزديکش

 داداش؟ خوبى -

 .بود شده تنگ خودم براى دلم چقدر کنممى فکر و گذارممى آنژيوکتش از کبود ساعد روى را دستم

 .تنهايى کنه کار چى مبيچاره داداش اين نگفتى! معرفتبى خوابيديا خوب -

 .شوممى خم اشپيشانى بوسيدن براى وقتى گيرممى نديد را صورتش روى سبز ماسک

 .ترمکوچيک که اين نه! هميشه آويزونتم که بس! تنهايى بودم شده گم -

 :زنممى لب وقتى گيرممى را چشمانم نم

 !نکن نگام جورىاين قرآن رو تو -

 .زندمى ذوق توى اتاق پوشکف الجوردى رنگ. نشينممى کنارش

 .بهت گذشته سخت دونممى -

 .کنممى نگاهش

 .باشى بيدار وقتى هم اون تره؛سخت قل يکى اون بدون دنيا تحمل ولى -

 .است سالگىدوازده در شديدش پهلوى سينه يادآور نامنظمش هاىنفس صداى

 .بودى خواب که تو حالبه خوش -
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 از ترويران اوضاع گويدمى. دارد سنگين حرف دنيا يک اشسالىخشک درگير هميشه هاىچشم باران

 !ترويران خيلى. کردممى را فکرش که است چيزى

*** 

 نگار

 نخوري؟ تکون انقدر ميشه -

 .آوردمي ترپايين را صدايش

 !کيه رئيس گفتممي بهت وگرنه هستيم، موقعيتي بد تو االن که حيف! که واقعاً -

 .شوممي جاجابه کمي

 .کنم تمرکز بذار بزن حرف کمتر -

 !لطفاً ننداز من گردن! کني تمرکز تونينمي گرفتت گوالخ اون جنون بيچاره! تمرکز. هه-

 :زنممي لب حرصي

 !نرگس -

 .يالقوز و يکه نه اومديمي توناداره نيروهاي با بايد! زهرمار و نرگس -

 .هستن راه تو کردم؛ خبرشون -

 .کشيدي زحمت -

 .زندمي کنار را دوم طبقه پرده کسي

 !واي -

 .کنم خارجش مرد ديد از تا کشممي را نرگس کاپشن

 !چته؟ -

 !هيس -

 !خورد جــر رو لباس کن ول بابا -

 !بکنيم رو کارمون ما بذاري بري بايد. نکنه درد دستت دادي خبر باشي؟ اينجا تو گفته کي اصالً -

 .شودمي باز فرياد براي که دهانش گرفتن براي است سريع العملمعکس
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 !باش ساکت عزيز جون -

 لب ممکن حالت ترينآرام با. دارمبرمي دهانش روي از را دستم مشکوک من و دهدمي قول چشمانش با

 .نشود عرضکم بستبن يکوچه اين پخش صدايش تا زندمي

 اونا؟ از تو کنديمي دل بياي؟ باشم مطمئن شدمي اصالً تشکرته؟ جاي باشم؟ اينجا من گفته کي -

 .گزممي را لبم

 !«اونا» نگو بهشون -

 .خوردمي حرص

 شد تموم که ماجراها اين. اومدينمي اصالً گفتمنمي رو يارو اين اسم اگه. دونمنمي رو «اينا» يا «اونا» -

 !نباشي چشمم جلو چندوقت يه کن وگورگم رو خودت

 گفتمي ديرتر دقيقه يک اگر. است نرگس با حق کنممي فکر و زنممي تکيه آشغال سطل پشت ديوار به

 ول قمردرعقرب اوضاع آن در را سياوش بود محال شنيده، شانکتابخانه مستخدم زبان از را شهياد اسم

 !کنم

 نرگس؟ -

 ها؟ -

 چي؟ بشه درگيري اگه. بيرون بري کوچه اين از کنيم پيدا راهي يه بايد واقعاً -

 کوچه خروجي راهِ تنها و رودمي کنار اشپرده باريک ثانيهسي هر که ساختمان پنجره بين نگاهش

 .گرددمي

 راهي؟ چه بگي ميشه وقتاون -

 .کنممي نگاهش گيرممي را سردار يشماره که طورهمان

 .نگار توئه تقصيرِ اينا يهمه -

 :زنممي لب و پيچدمي گوشم در اشغال بوق

 .دونممي -

 !کشمتمي خودم بميريم پسرا اون خاطربه اگه. کشيدنمي اينجا به کار کرديمي توجه بهم کميه -
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 .غردمي آسمان

 نيروهاتون؟ موندن کجا پس -

 داري؟ نگه رو انرژيت خوايمي جاننرگس -

 .شودمي زمانهم نرگس درشت هاياشک با باران ريز هايقطره

 !نرگس -

 .نگار ترسممي من -

 .بشي ماجرا اين قاتي ذاشتممي اول از نبايد -

 تانگش. رفت خواهيم لو نرسد کمک ديگر دقيقه ده تا اگر کنممي فکر من و شودمي باز کذايي يخانه در

 يسع! شود گم باران صداي بين نرگس تند هاينفس صداي کنممي دعا و گذارممي امبيني روي را اماشاره

 چند مرد. کندمي ترجمع را خودش و گذاردمي دهانش روي را دستش. کنم آرامش چشمانم با کنممي

 تماس لرزش صداي کند،مي که گردعقب. کرده را خودش کارش باران صداي انگار آيد؛مي جلو قدم

 .کندمي خراب را کار سردار

 اونجاست؟ کي -

*** 

 .برسد نظر به ترسناک تا کندمي را تالشش نهايت

 آره؟ زديدمي چوب رو ما سياهزاغ که -

 روي پهن چسب پشت از بلدم که را هاييفحش تمام کنممي سعي من و ريزدمي اشک همچنان نرگس

 .کنم نثارش دهانم

 !هم! هم! هم -

 .شودمي نزديکم

 !شنوهنمي رو صدات کسي اينجا. کوچولوخانم نکن خسته رو خودت زياد! هيش -

 !هم هم، هم، -

 .دهممي فشار هم روي را چشمانم شود،مي بلند که فريادش صداي
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 !نکن زِرزِر انقدر! اه -

 .شودمي اتاق وارد کسي

 شه؟ شاکي خانم خوايمي خشايار؟ خبرته چه -

 !باهاشون کنيم کار چي بايد ببينم تا کن ساکت رو ضعيفه اين -

 زن حس خورد،مي صورتم به که نفسش. کندمي پر را جايش کريه موجود اين و رودمي بيرون مرد

 !آوردمي باال هم رز بوي با که دارم را ايحامله

 .خوشگله نرو راه خشي اعصاب رو زياد -

 .کشدمي امگونه روي را را دستش

 !کنهمي ناقص رو ملوست صورت اين زنهمي يهو! ني مهربون من مثل آخه -

 کنممي سعي نرگس صورت به خيره. کنممي بازشان شود،مي بلند که در صداي و بندممي را چشمانم

 نرگس طرفت اگر حتي است؛ سختي کار باشي مخمصه در خودت وقتي ديگران کردنآرام. کنم آرامش

 را مرفتن دليل حداقل کاش. فرستممي لعنت نرگس هايحرف به امتوجهيبي بابت خودم به. باشد مظلوم

 و ايستادم رويشبهرو وقتي. بخشدنمي مرا عمرش آخر تا بميرم اينجا اگر حاال! گفتممي سياوش به

 چشمانش در را دلخوري گردم،برمي زود خيلي دادم قول وقتي نشود؛ ناراحت رفتنم از کردم خواهش

 مدل. بداند را بيمارستان از آمدنم دليل خواستنمي دلم اما کردم؛ حس وجودم تمام با را اشتنهايي. ديدم

 نم؛ک اضافه دوشش روي سنگين بار به نداشتم دوست. شود نگران هست که چيزي از بيشتر خواستنمي

 نگار نيست؟. ديگر است همين عشق. هست حتماً است؛ نشانه اين. خودم از اشدلخوري قيمت به حتي

 دانمنمي حتي فکري؟ چه فکر؟ بکني؟ فکري يه خواينمي هاس؟حرف اين وقت حاال. کندمي مداخله

 از منکرد فرصت حتي چيست؟ شهياد به ربطشان دانمنمي. ايمافتاده کساني چه گير دانمنمي. کجاييم

 رستد. بله. آره! بکني کاري يه بايد ولي رسيده؛ هايشآدم و خانه اين و کوچه اين به کجا از بپرسم نرگس

 غالاش نبايد که ايلحظه در سردار تلفن اگر اند؟مانده کجا نيروها پس کاري؟ چه اما کنم؛ کاري بايد. است

 درست چيزي کاش اي و اگر با. شودمي شاکي نگار... گرفتمي تماس ديرتر ثانيهسي فقط اگر نبود؛

 انگروگ امديده آموزش من آموزش؟! ديدي آموزش موقعيتايي همچين براي! پليسي تو ناسالمتي! نميشه
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 ناي به خدايا. کنممي نگاه نشسته آهني در يخيره پريدهرنگ و مبهوت حاال که نرگس به! خدايا باشم؟

 !کن رحم دختر

 دادممي احتمال که کسي آخرين و پريممي جا از هردو و شودمي باز صدا با در که گذشته چقدر دانمنمي

 و بخندل منفورترين با باشد، آمده نائل تريسنگين خالف پوست زير احتماالً گيريگروگان شريف شغل به

 .زندمي لبخند رويمان به امديده حال به تا که لبي رژ آورترينچندش

 ! دخترا سالم -

 کارش جاى يک زن اين نفهميدم چطور که کنممى فکر اين به فقط من و است مشهود نرگس بهت

 لنگد؟مى

 .خانما اومدين خوش خيلىخيلى -

 .اندازدمى است خشايار نامش دانممى حاال که مرد به نگاهى

 مهمونه؟ از پذيرايى طرز چه اين خشى؟ -

 خانم؟ چى -

 .زندمى قهقهه

 !کردم شوخى هيچى، -

 .خنددمى ممکن حالت ترينمصنوعى با خشايار

 !زدنمى چوب رو ما سياهزاغ کوچه تو خانم -

 .شودمى زدهبهت کماکان گسِنر نزديک

 .طوراين که اِ؟ -

 .گويدمى اشپرشده چشمان را اين. کندمى را نرگس دهان پهن چسپ دردناک احتماالً حرکت يک با

 گردالو؟ کردىمى کار چي اينجا -

- ... 

 .چرخدمى اشصندلي دور

 !بزنى حرف نفعته به پس نيستم؛ مهربون انقدر هميشه من! ببين -
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 :زندمى لب ضعيفى صداى با

 ما؟ از خواىمى چى -

 .ترساندمى هم مرا بلندش صداى

 فهميدى؟! پرسممى سؤال من فقط اينجا -

 .کندمى ترمعصبى که است نرگس هاىاشک

 هستى؟ چى دنبال داشتى؟ نظر زير رو من چى براى منى؟ دنبال چرا -

 .کندمى نگاه من به! باشد نداشته خبر من هويت از کنممى خداخدا

 زنمب باره،کسالت خيلى نکبتيم زندگى گفتى خودت با آها انداختى؟ راه خودت دنبال چى براى رو اين -

 .کارمصاحب گريز و تعقيب کار تو

 .شودمى نزديک من به

 .بود مرده گشنگى از دادمنمى بهش ماه سر من چندرغازم اون اگه اين بيچاره -

 فرم لباس سياوش کردنترک موقع که کنممى شکر را خدا چرخد،مى لباسم و سر روى که نگاهش

 !نداشتم

 شدى؟ دوست گداگدول اين با جورىچه خوبه؛ وضعت و سر که تو -

 .آوردمى جوش به را خونم توهينش

 !هم هم، هم، -

 .خنددمى

 برخورد؟ بهت اِ؟ -

 .شودمى کنده دهانم چسب همراه هم سرمايم از شدهخشک هاىلب پوست

 داشت؟ درد آخى -

 !عوضى ببند رو دهنت -

 .کندمى تهديد اشاشاره انگشت

 !بچه کجايى باشه حواست -
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 :گويدمى استرس با. اندازدمى اتاق داخل را خودش سرعت با ديگر مرد من جواب از قبل

 !خيابونن سر گفت کيان! پليسا خانم -

 .افتدمى تپش به دوباره طاهرى خانم حرف با امشدهآرام قلب

 .کنه معلوم رو تکليفشون رئيس تا دخترِ پيش بريممى هم رو اينا. بريم کنيد جمع -

 خواى؟مى ما جون از چى -

 .کندمى را کرده وصلم صندلى به که را طنابى و آيدمى طرفم به خشايار

 .بيفت راه پاشو -

 .بکشم فرياد امشدهبسته دوباره دهان با کنممى را امسعي تمام من و شويممى رد دراز راهروى يک از

 !مم -

 :دهدمى تذکر وقتى است دردناک ساعدش ىضربه

 !ببند رو دهنت -

 شود،مى باز وقتى که رسيممى درى به. باشد تودرتو و بزرگ حد اين تا خوردنمى خانه اين به اصالً

 شود،مى ديده که چيزى تنها و کندمى روشن را اشقوهچراغ طاهرى خانم. است مطلق تاريکى انتهايش

 .داده دست از کل به را اميدش گويدمى هايشچشم که کنممى نگاه نرگسى به. پله و است پله

 مفهومه؟. مياره رو ون هم ساسان. بريممى رو دخترا خشى و من اونجا پارکينگ، تو ريممي -

 .حله -

 تأکيد نگار. موز هاىکارتن از است پر زد،مى حرف آن از که ونى و است تاريک و کوچک پارکينگ

 ما روى نگاهش سوارشدن از قبل و رودمى مشکى سمند سمت به طاهرى! کن حفظ رو جزئيات. کندمى

 .چرخدمى

 .ندن بادمون به اينا سر بکش هم چيزي اىکيسه يه -

 وير؟ و هير اين تو بيارم کجام از کيسه -

 .بود مشتت تو. کندمى سرزنش نگار! احتماالً دستگيرشدن از ترس. است همراه ترس با خوردنشحرص

 !نکردى هم شک بهش حتى
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 فشکش نرگس که اىبيچاره دختر که همان شبيه درست مانتويى کند؛مى گشادش مانتوى جيب در دست

 .بود پوشيده دادمش دست از انگارىسهل با من و بود کرده

 !بجنب. دهنشون در بذار رو اينا بيا -

 .است سمند رنگکرم هاىصندلى بينم،مى که چيزى آخرين و است فايدهبي مقاومت

*** 

 تالشم. کنم باز هم از را هايمپلک کنممى سعى شديد تهوع احساس با و زندمى را امبسته هاىچشم نور،

 و کرده عبور مرزش از صبحگاهى نور که اىپنجره. شودمى مواجه شکست با چندبار پيروزى از قبل

 هب را ديشبم اىغيرحرفه گيرافتادن تا کشدمى طول. دارد قرار رويمروبه درست شده، امهوشياري محرک

. است خواب همچنان و شده مچاله کنارم نرگس. چرخانممى سختى با را امشدهخشک گردن. بياورم ياد

 تداعى را کوچک انبارى يک ريخته، هم در و کوچک اتاق. گذاشت «خواب» را اسمش بشود اگر البته

 .کندمى

 نرگس؟ -

 :کنممى تکرار را اسمش و گذارممى بازويش روى را دستم. خوردنمى تکان

 نرگس؟ -

 .شودمى باز کمى هايشپلک اىلحظه براى و شود مى جاجابه

 !کنيم غلطى چه بايد ببينم پاشو. نرگس شو بيدار -

 .است گرفته بدجور صدايش

 کجام؟ من -

 .کنم بلندش زمين از کنممى سعى

 .کجاييم دونمنمى -

 .کندمى نگاه دوروبرش به و نشيندمى

 !نگار -

 !ماجرا اين تو انداختمت که متأسفم -
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 .شودمى گاهشتکيه ديوار و کشدمى عقب

 .کنم کمک دخترِ اون به خواست دلم خودم. نيست تو تقصير -

 باشه؟ کارهاين طاهرى خانم کردمى رو فکرش کى -

 .دارد دلخورى نگاهش

 مشکوکم؛ طاهرى به که بگم بهت خواستممى کوه، رفتيم هم با که روز اون. بگم بهت کردم سعى من -

 ...خب تو،... ولى

 :زنممى لب شرمنده

 .بود سياوش خواستگارى به حواسم من -

 .کردمى دعوا مستخدممون با داشت طاهرى صبحش بودى، بيمارستان وقتى -

 .زنممى تکيه سرد ديوار به کنارش و کشممي عقب هم من

. کردمى دعوا يکى با تلفن پشت داشت مستخدممون، همون جواد، بعدش ساعت يه. رفت زود طاهرى -

 تونهنمى حرفا اين فهميدم هم من خب. بود چيزا اين و محموله و مرز حرف ديدم شد جلب توجهم منم

 .گذاشتم پيغام تواسه. بگيرم تماس باهات کردم سعى. باشه ساده مستخدم يه واسه

 .گذارممى تپلش دست روى را دستم

 !ببخشيد -

 .است محزون لبخندش

 !عاشقى اين درديه بد! ديگه عاشقى -

 .تلخ خندم؛مى

 .درديه بد آره، -

 .کرد رو و زير رو طاهرى دفتر چيزى يه دنبال کتابخونه، اومد دوباره جواد بعدش روز چند -

 بود؟ چى دنبال -

 ...ولي نفهميدم؛ -

 ولى؟ -
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 .بوده طاهرى مطمئنم ديگه حاال که يکى به زد زنگ روز، همون -

 خب؟ -

 .شنيدم جاهمون رو شهياد اسم -

 .زنممى زل هايشلب به منتظر

 !کنهمى تيربارون رو مونهمه شده، گم سند بفهمه شهياد اگه گفتمى داشت -

 !ندادم گوش بهت چرا! واى! نرگس واى -

 آدم اين دونستممى. کنم تعقيب رو جواد گرفتم تصميم ندادى جواب وقتى. بگم بهت کردم سعى بازم -

 .براتون مهمه چقدر

 .اندازممى پايين را سرم

 کردم؟ کار چي من واى اى. واى -

 .مياى حتماً بشنوى رو اسمش اگه گفتم. خونه اون به رسيدم ديگه -

 !بخشمنمى انگاريمسهل خاطربه رو خودم وقتهيچ -

 .کندمى جمع شکمش داخل را پاهايش

 ميشه؟ چى... حاال -

 .است عميق آهم

 . بزرگه خدا -

 .کندمى تأييدش نرگس ىپريده رنگ و است ظهر نزديک گويدمى سقف نزديک ىپنجره نور

 خوبى؟ جاننرگس -

 .کندمى نگاهم

 !کردممى خداحافظى مامانم از حداقل کاش -

 دختر؟ حرفيه چه اين! نرگس -

 .شودمى اشکى چشمانش دوباره

 کنيم؟ پيدا نجات دستگاه و دم اين از خوايممى چطورى -
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 .دختر باش محکم -

 :زنممى لب

 .ناسالمتى پليسم من -

 .شودمى نزديک نفر چند صحبت صداى

 ماجراجويى دلمون بگو. مساده دوست يه فقط من! کيم من بفهمن نبايد عنوان هيچ به نرگس -

 .خواستمى

 .شودمى ترنزديک صداها

 ...شديم جدا هم از اگه. زنممى حرف خودم بشه که جايى تا -

 .گيردمى شدت هايشاشک

 بياى؟ در يکنواختى از خواستنمى دلت مگه اصالً. اگه گفتم کنم،مى خواهش نرگس -

 جورى؟اين -

 !بکن رو سعيت. اومده پيش که حاال -

 .کندمى هولم در لقف صداى

 باشه؟. نرو شهياد شناختن بار زير وجههيچ به کردن جدامون اگه -

 .شودمى باز آرام در

 باشه؟ -

 مدل همان هم او حتى. شوندمى وارد بلوند موهاى با کوتاه زن يک و خشايار دهد،مى تکان که را سرش

 .دارد تن به را مانتو وحشتناک

 کنيم؟ کار چي رو اينا -

 .دوزدمى ما به را مرموزش نگاه زن

 !ميگن که قوزِباالقوزه همون دقيقاً اين. اه -

 :گويممى محکم

 ما؟ جون از خوايدمى چى -
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 .شودمى نزديک زن

 ها؟. درازه زبونتونم پس -

 .کندمى مداخله خشايار

 .تنگه وقت مى؛مى بجنب -

 .نيست اىچاره! نکن هولم. خب خيلى -

 .است مضطرب خشايار

 چى؟ بفهمه اگه -

 .رودمى تلنبارشده موز هاىکارتن سمت به زن

 .مونيممى جا کانتينرا از بشيم اينا معطل بخوايم. نداريم اىچاره دوماً بفهمه؟ خوادمى کجا از که اوالً -

 .بيفتين راه شين بلند بده خودت هم رو لعيا جواب پس. باشه -

 .کنممى بلندش و گيرممى را نرگس دست

 ...ببريمو کجا خواىمى کجاست؟ اينجا -

 .بردمى را کالمم و کندمى نوازش را خشکم گردن کلتش سرد ىلوله

 فهميدى؟. کنممى خوادمى دلم که رو کارى ميشم مستور دستور خيالبى بزنى حرف ديگه کلمه يک -

 .کنممى هماهنگ خودم هاىقدم با را لرزان نرگس و دهممى تکان را سرم

 .بکنيم بايد کار چي اينا با ببين لعيا پيش برو برداشتى که رو هابارنامه مىمى -

 !ديگه برو خب خيلى -

 سره،يک قرمزِ هاىفرش. هستيم اقامتى مجموعه يک در که گويدمى متعدد درهاى و طوالنى راهروهاى

 .کندمى يادآورى را «دراکوال جناب» مديريت با «ترانسيلوانيا هتل»

 :دهدمى دستور و ايستدمى در يک مقابل

 مفهمومه؟ شهمعلوم تکليفتون تا شيدمى منتظر اينجا آدم ىبچه مثل -

 .دهدمى هولمان. است زمانهم در طاليى قفل در بزرگش کليددسته چرخاندن با سرم دادنتکان

 !نگيريد رو من وقت بجنبيد -
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 فضاى شبيه اتاقى. نداريم حرکت توان رويمان پيشِ مجلل اتاق شکوه مبهوت ما و شودمى بسته در

 چرک صورتى هاىمخمل و پوشانده را کف صورتى بهشت نقشه بزرگ فرش يک! شهرازد اصيل هاىقصه

 جاداي عجيبى هارمونى طاليى صورتى راحتى مبل ست طاليى، اشرافى تخت. شده بزرگ هاىپنجره لباس

 .کردمى پيدا را شبيهش اگر بودمى مامان انتخاب حتما که اىديواري کاغذ با کرده

 نگار؟ -

- ... 

 بهشته؟ اينجا -

 .فهممنمى... من -

 رو؟ چى -

 !نرگس شدم گيج! تناقض همه اين -

 .نشيندمى سنگى ىشومينه کنار ىچهارپايه پاف روى و شودمى رد کنارم از

 .خوابيم انگار. هاستقصه شبيه -

 .شودمى ديده اشگوشه چهار در طاليى در چهار. چرخانممى اتاق دور را نگاهم

 مياد؟ کجا از آب صداى -

 .دهممى گوش

 .اينجاست از انگار ميگى؛ راست -

 .شوم مى نزديک درها از يکى به

 .گيرهمى دوش داره يکى انگار -

 .ايستدمى کنارم و شودمى بلند آمده، حال سر کمى انگار که نرگس

 اينجا؟ يعنى نيستيم تنها -

 .احتماالً -

 .کشيممى عقب زمانهم ما و شودمى قطع آب صداى

 .ترسممى من -
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 .نشانمشمي اىافسانه هاىمبل روى و گيرممى را دستش

 .نباش نگران. نيست ترسيدن براى دليلى -

 .شودمي آرام مضطربش درون از رفيقِ بزرگ دروغ از انگار نرگس

 شوکه ما ىاندازه به آيد،مى بيرون آن از تن به حوله که آدمى و شودمى باز طاليى در بعد دقيقه چند

 خيره هم به. خيزدبرمي هم نرگس شوم،مى بلند. چرخدمى نرگس و من بين نگاهش خوردهترس. شودمى

 .هستک او آشناى چشمان پى من و ماست هويت دنبال او. شويممى

 طرفشبه و کندمى پيدا را خودش نرگس. نخورد هم به تعادلش تا گيردمى ديوار به را دستش دختر

 را سنگين سکوت نرگس صداى. اشاستخوانى سفيد صورت کنکاش از کندنمى دل من نگاه. رودمى

 :شکندمى

 .نترس نيست؛ چيزى -

 درشت هاىگل به را آشنايش آسمان و نشيندمى زمين روى ندارد، را سنگينش بار تحمل انگار که دختر

 .دوزدمى بهشت نقشه

 .نرگسم من... من. دختر نترس -

 .نشيندمى مقابلش آرام

 کتابخونه؟ تو يادته؟ -

 تکان هايملب. ندارد را تحملش روحم که وجودم در چيزى فروريختن با است زمانهم سرش بلندشدن

 .شود خارج آن از کالمى اينکه بدون خورد؛مى

 .شديم گرفتار دوستم و من يعنى... ما -

 .ندارد را امکيلويىشصت وزن تحمل پاهايم

 کين؟ اينا دونىمى تو -

 در اتفاقات متوجه را نرگس او ىخسته نگاه. زنممي چنگ امهوايي هاىراه بازشدن انتظار در را فرش پرز

 .کندمى سرش پشت وقوع حال

 !نگار -
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 که است خودش حماقت ىزدهحيرت چنان که دخترى به رساندمى را خودش و دودمى زانوهايش روى

 .است کم هايشسلول ماندنزنده براى هم کائنات در موجود اکسيژن هاىمولکول کل

 !واى نگار؟ شدى چى -

 .کوبدمى پشتم به محکم را مشتش

 !بکش نفس خدا رو تو. بکش نفس -

 .انگار است کارساز سنگينش هاىمشت

 !خدا اى يهو؟ شد چى -

 .نيست رؤيا اين کنم باور تا بلعم مى جايک را قصه شهر اين هواى کل

 !عزيز جون. نگار بگو چيزى يه -

 :زنممى لب سختى با وقتى است رويمبهرو رنجورِ و مضطرب دختر مخاطبم

 !اى؟ريحانه تو -

 :کندمي تکرار حيرت با نرگس وقتي ايستدمي زمان

 !ريحانه؟ -

 من ميخ کامل بيداري در رويمبهرو دختر يشدهخشک صورت شوم مطمئن تا کشممي عميق نفس يک

 .شده

 ريحانه؟ کدوم نگار؟ ميگي چي -

 قدرهمان جنگد؛مي بيشتر زندگي روز يک براي که بيماري صداي شبيه. است ترسناک ضعيفش صداي

 .نااميد قدرهمان خسته،

 هستي؟ کي... تو -

 يخانه چراغ. باشد خودش !کنممي خواهش خدايا. باشد خودش کندمي التماس خدايش درگاه به نگار

 !سياوش خواهر. آرش اميد! اماسطوره پدري

 که آسماني به زنممي زل. کشممي طرفش به پايم زير نرم صورتي روي را خودم و زنممي کنار را نرگس

 .بود آشنا برايم قدراين چرا فهمممي حاال
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 نه؟ مگه ايريحانه... تو -

 .گيرممي را نحيفش مچ

 !خدا رو تو پرستي،مي که چيزي هر به رو تو -

 .سوزاندمي را صورتم هايمپلک يخانه پشت نشسته شور هايقطره

 !ايريحانه تو که بگو -

 :زندمي لب سرگردان و گيج نرگس

 کني؟مي کار چي! نگار کن ولش -

 .کنممي رهايش. شوممي مچش به دستم حد از بيش فشار متوجه تازه

 !کنممي خواهش اي؛ريحانه بگو -

 !نگار -

 .کند دورش من از کندمي سعي

 بده؟ حالش بينينمي مگه. نگار کنار برو -

 .زنممي هق

 !دونينمي دوني،نمي تو. نرگس بدتره من حال -

 .چرخاندمي ما بين را نگاهش واج و هاج

 ميگي؟ چي يهو؟ شده دونم؟چتنمي رو چي من -

 .شود مي اسير هايمپنجه بين صورتم

 نفهميدم؟ چطور! احمق من... من -

 .شودمي ملتمس نرگس لرزان صداي

 !دختر بزن حرف نفهميدي؟ رو چي -

 دنيا شلوغ قطار هايايستگاه تمام ياندازه که را نگاري کند؛ آرامم کندمي سعي و گيردمي را دستانم

 .است خارج دستم از هايماشک کنترل. دارد همهمه

 !عکس اون فکر،بي من احمق، من -
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 زني؟مي حرف چي به راجع عکس؟ کدوم -

 .گيرممي نفس

 .درچهارسه عکس همون... همون -

 !بزن حرف. نگار کردم دق عکس؟ کدوم -

 .بود پرونده رو که عکسي -

 پرونده؟ کدوم -

 ...سياوش که همون -

 و من سرعت با که نبود اىواژه اگر کردمى کسب را کانادا يک فرمول جهانى مسابقات اول مقام اش«کى»

 .شودمى کالفه نرگس. کندمى ساکت را نرگس

 خبره؟ چه اينجا -

 :زندمى لب رمقبى او وقتى شودمى اسير هايملب پشت من ىجمله

 هستى؟ کى تو -

*** 

 .است نرگس آرام هاىنفس به گوشم

 !نميشه باورم هنوزم -

 .کندمى جاجابه را کمرش پشت کوچک بالش

 .کنممى باور رو چيزهمه وقتهخيلى من ولى -

 !شرقى اصيل زيبايى يک. دارد زيبايى هم هنوز پريدگىرنگ تمام با رخشنيم

 !گذروندى که روزايى براى متأسفم واقعاً. متأسفم -

 .دارد درد زهرخندش

 !اومدمنمى دنيا به وقتهيچ کاش -

 !تنها تنهاى. کرده تحمل ساليک نزديک معصوم دختر اين که فشار همه اين از گيردمى درد قلبم

 ...پس -
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 .انگار است مردد

 پسرايى؟ همکار تو -

 .فهمممى را ترسش

 .هستم -

 .دارد بغض صدايش

 خوبه؟... حالشون -

 .کنممى فکر خسته سياوش و بيمارستان تخت روى افقى آرش به

 !خوبن -

 !است گيرتردل پاييزى ىجمعه غروب يک از اشغصه ىقطره

 بخشى؟مى رو من -

 .کندمى نگاهم

 جا يه که نداشتم شک کتابخونه، اومدم وقتى. ازت بودم ديده کيفيتبى درچهارسه عکس يه من -

 !ببخش رو من. کردممى فکر بيشتر بايد من. ديدمت

 .بغضش بار سنگينى از شايد دهد؛مى تکان سختى به را سرش

  گشتن دنبالت خيلى -

 .کندمى هم قالب را هايشدست

 .تو وسايل با کردن، پيدا جسد يه پيش چندوقت -

 .شودمى بلند سرش

 .شناسايى واسه بره آرش نذاشت سياوش -

 .است بلند دهانش آب دادنقورت صداى

 .نياره دووم ترسيدمى -

 .کشدمى دارشنم هاىپلک روى را انگشتش

 ...تو... کننمى فکر -
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 !مردم -

 .باشه ختم مراسم تو عکست نذاشت آرش -

 .کشدمى آه وقتى است خودش مخاطبش

 .کشيدين چى -

 :گويممى ناخودآگاه

 .داره حق آرش -

 .است منتظر

 .باشه داشته دوستت... انقدر که داره حق -

 .نشود آبشار هاقطره تا گزدمى را لبش

 درسته؟ همکارى؛ يه از بيشتر تو -

 .فهمممى خوب را نگرانش نگاه دليل

 .ازم کرد خواستگارى پيش يهفته همين... سياوش -

 .خنددمى گريه ميان

 !سيا آخ -

 .فرشته اين براى جزئيات تعريف از است مبهوت نگار

 .کن ازدواج من با که داد پيام بهم... جمعه روز... صبح هفت ساعت -

 !امديده روزها اين که ايستصحنه زيباترين آلودشاشک لبخند

 !زمخت ىپسره -

 .شودمى ش«زمخت» در نهفته عشق حسودِ نگار

 !دوستت حال به خوش -

 .شوممى خيره است خواب غرق «فارغ جهان غوغاى ز» که نرگسى به

 .نباشه بيدار ميده ترجيح ميشه نااميد وقتى -

 ...تو -
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 .کنممى نگاهش منتظر

 شناسى؟مى رو ياسمن -

 .شد عروس قبل وقت چند -

 .گرددمى صورتم روى نظيرشبى آسمان

 !شد؟ عروس -

 .کرده ازدواج يزدانى دکتر با. آره -

 .کشدمى باال را اشبينى

 ...ياسمن -

 ...که دادن خبر همسرش به عروسى شب -

 چى؟ که -

 .چرخدمى تبريزى ىبافنده زنان دست هنر هزاررج هاىگره روى نگاهم

 .شد پيدا شب اون... جسد همون -

 .پس کردم خراب هم، عروسى -

 ...يعنى. نه -

 .کندمى دراز را پاهايش

 .اىخانواده جديد عضو واقعاً پس -

 چى؟ -

 !آخ! هستى يعنى پس بودى، دعوت ياسى عروسى وقتى -

 شد؟ چى -

 .کشدمى اشبرآمده شکم روى را دستش

 .خورهمى تکون خيلى -

 .مرددم پرسيدن براى

 ...بچه اين -
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 .شودمى لرزان صدايش

 .آرشه ىبچه -

 .کندمى نوازش را شکمش

 .آرش پسر -

 .آيدمى کش هايملب

 .بره تو به اخالقش خداکنه -

 .شودمى بارانى دوباره آسمانش

 .کردممى گوش حرفش به کاش -

 .گذارممى اشزدهيخ دست روى را دستم

 !شده تنگ خيلى. شده تنگ براش دلم -

 .است پنجره پشت تاريک هواى به نگاهم

 ازت؟ بپرسم سؤال چندتا نميشى اذيت -

 .کندمي پاک را هايشاشک پاشد،مى آشفته نگار دنياى به که لبخندى با زمانهم

 افتادي؟ گير چطوري -

 .کنممي اصالح را سؤالم

 افتادي؟ کيا گير درواقع، -

 .دهدمي فشار اشاشاره و شست انگشت بين را کوچکش بيني

 ...باباحاجي -

 :دهدمي توضيح

 .ميگم رو پدرم -

 .دهممي تکان سر

 .ديدمشون ياسمن عروسي تو -

 .است بلند نفسش صداي
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 کشيده؟ چي! شواسه بميرم -

 .باشد بايد که چيزي همان شود؛مي قهرمان نگار

 .کن اعتماد من به. ميدم قول. کنيممي پيدا نجات ما ببين، -

 .کنممي نوازش را اشاستخواني بازوي

 !ميدم قول. تخانواده به گردونمبرمي رو تو. قسم شرافتم به -

 .دهدمي انگيزه نگاهش برق

 .آرش پيش. پدرت پيش گردونمبرمي رو تو هم بميرم اگه حتي -

 .کندمي اشمعني «اميد» نگار که خوردمي تاب آن در چيزي. شودمي آلودمه آسمانش خالي

 .داره شرط يه فقط. ميدم قول -

 .زندنمي پلک هايملب بازي منتظر

 ممکنه هم اهميتبي موارد حتي. جزئيات با اولش، اول از. مواسه کني تعريف رو چيزهمه بدي قول بايد -

 .باشه مهم

 .اندازممي پنجره بيرون سياه و صاف آسمان به نگاهي

 الح به ذارنمي صبح تا نهايتاً. باشيم داشته وقت زياد نکنم فکر چون سريع؛. بگي رو چيزهمه بايد -

 .باشيم خودمون

 .نشينممي مقابلش چهارزانو و شوممي جاجابه

 عريفت باشه؟. بدونم رو چيزهمه بزنه، آفتاب اينکه از قبل بايد! کافيه رفتن پيش بختکياهلل ديگه -

 کني؟مي

 .باشه -

 .دارد آرامش لبخندم

 رو زندگيمون بعدش و عسل ماه بريم بود قرار. بگيريم عروسي خواستيمنمي آرش، و من يعني... ما -

 کردم؛مي تحمل من. زندگيمون خونه سر بريم زودتر که آوردمي فشار آرش به خيلي پدرم. کنيم شروع

 ...خصوصاً زياده؛ درگيريش دونستممي. آرش خاطربه
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 .کندمي مکث

 .بود درگير بدجور آرش و بود باز عوضي شهياد اون يپرونده. بابارضا رفتن از بعد خصوصاً -

 .رو شهياد شناسيمي پس. خوبه -

 .زندمي پوزخند

 !حيوونه اون سر زير ماجراها اين يهمه! هه -

 ؟...دستگاه و دم اين يعني -

 .روانيه اون مال شهمه اينا -

 .کندمي زقزق آرامش صوت حريص گوشم

 .شمال بره مجبوره آرش که فهميدم دفعه يه. سفر بريم که کرديم رو کارامون -

 .شودمي آلودبغض صدايش

 .ببره خودش با رو من کردم مجبورش -

 خب؟ -

 .خطرناکه اوضاع گفت. برگردم بايد من گفت آرش رسيديم، که روزي شبِ. شمال رفتيم -

 پس؟ -

 !بود ترمهم آرش آرامش اما برگردم؛ خواستنمي دلم -

 .آيدمي کش هايملب

 !آرش حال به خوش -

 .کندمي نگاهم

 !مطمئنم. دعاهامي جواب تو -

 .لرزدمي اشچندماهه کسيبي از قلبم

 .نوشتم نامه آرش واسه. شدم بيدار زودتر. تهران برگردم من صبح شد قرار -

 .دهدمي قورت را بغضش

 .بخوريم هم با رو صبحونه حداقل خواستممي -
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 رفتي؟ کجا -

. نبود ماشين بر و دور اون. بري نميشه پياده و دوره گفت. پرسيدم رو نونوايي آدرس ويال يهمسايه از -

 که فتمر پياده اصلي جاده سر تا. نبود ماشين صبح وقتاون اما رفتم؛ جاده سر تا. نيستم بلد رانندگي من

 .کرد ترمز پام جلو سمند يه يهو

 .گيردمي جان چشمم پيش بستبن يکوچه ته يخانه متروک انباري

 بود؟ رنگي چه سمند؟ -

 .بود تيره اما نيست؛ يادم درست -

 شدي؟ سوارش -

 .انگار است زدهخجالت

 .شهمسافرک که نکردم شک اصالً. بود نشسته عقب بود؛ ماشين تو هم ديگه خانم يه. بود گرفته بارون -

 .نکن سرزنش رو خودت -

 ...و نشستم زنِ کنار -

 .کندمي نگاهم

 ...بعدش و شدم هوشبي. شد چي نفهميدم -

 بعدش؟ -

 .شهياده شخصي يخونه فهميدم بعداً که شدم بيدار جايي -

 شخصي؟ خونه -

 .گرفتن رو من چي واسه دونستمنمي. کجام دونستمنمي. بود وحشتناک بودم، اونجا روزي سه -دو. آره -

 .دهدمي ماساژ را زانوهايش

 !خيلي. بود سخت خيلي -

*** 

 «قبل ماهنه شهياد؛ يخانه»

 ريحانه
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 :کشممي جيغ

 !عوضي نزن من به رو دستت -

 کردي؟ رم چته او، -

 .گيردمي شدت هايماشک

 هستين؟ کي شما من؟ جون از خواينمي چي -

 :دهدمي جواب سرم پشت از کسي ابروشکسته پسر جاي به

 .هستي وحشي رفيقمون هايوابسته الباقي مثل خم تو انگار -

 .گرددمي سفيدش شلوار کت و شيوشده تازه صورت روي نگاهم

 .نيست بدک شمسليقه که بينممي نه، -

 هستي؟ کي تو -

 .است سفيد حد از بيش رديفش هايدندان

 !دونمنمي دقيقاً خب من؟ -

 .شودمي راهم سد اشرافي سالن سرد ديوار که کشممي عقب جايي تا من و شودمي نزديک او

 .دونممي رو حدم هميشه من. نترس -

 خواي؟مي من جون از چي -

 .است تيز! را سياوش بوي خودش خودش، و دهدمي نعنا بوي نفسش

 .فوردم تام عاشق من -

 !بمير برو -

 .لرزاندمي را وجودم بندبند فريادش صداي

 ! اَه -

 .باشد آرام کند مي سعي

 کني؟ صحبت درست ترتبزرگ با نداده يادت پيرمرد اون -

 .ترساندممي پيش از بيش هايشدانسته حجم
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 ؟...تو -

 .شهيادم من -

 .است انکار غيرقابل حيرتم

 !چي؟ -

 .کشدمي عقب کمي

 جيب؟ شيش شلوار و داشتم بلند موهاي داشتي توقع نمياد؟ بهم چيه؟ -

 .است ترسناک اشقهقهه

 .بودمي صورتم رو هم چاقو جاي البد -

 .کندمي فشرده را قلبم بابارضا ياد

 ندگ بوي شر از تونينمي بپوشي هم رو دنيا شلوار و کت ترينشيک که عوضي قاتل يه. قاتلي يه تو -

 !بشي خالص وجودت

 :رسدمي عرش به صدايش

 !شو خفه -

 .کنممي باز را امشدهبسته ناخودآگاه چشمان

 داري؟برنمي ما سر از دست چرا -

 .رودمي فرو خونسردش جلد در دوباره

 .آرش سرسختته؛ شوهر اون تقصير شهمه -

 .نيار کثيفت دهن به رو آرش اسم -

 .شودمي نزديک دوباره

 !زنيمي حرف دهنت از ترگنده داري ديگه -

 .شوممي جمع خودم در

 .ايدبرنده هميشه کنيدمي فکر. شماست مال دنيا کنيدمي فکر. هميد مثل تونهمه -

 .کنممي جمع را جرئتم
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 .هستيم چون -

 فريبرز؟ -

 آقا؟ بله -

 .بره بفرستيمش بعدي يمحموله با تا محمدشهر يخونه ببريد محترمانه خيلي رو خانمشاهزاده اين -

 .خنددمي زمانهم و کشدمي عقب باز

 .بودي ايبامزه جوک. بود خوب -

 .کندمي بلند را صدايم پسر شدننزديک

 !نخورده خورده من به دستت -

 .دهدمي دستور برگردد اينکه بدون

 فريبرز؟ -

 آقا؟ بله -

 .برنمي وراون وراين طورشاهزاده رو هاشاهزاده -

*** 

 نگار

 .کندمي حکايت را درد اشگودافتاده هايچشم

 خوبه؟ حالت -

 .دهدمي تکان سر

 بودي؟ گروگانش يعني پس -

 .بود کرج اطراف دونممي فقط که بودم خونه يه تو. نبود ازش خبري ايهفته چهار-سه -

 .بودي کجا دونممي -

 واقعاً؟ -

 !بود شده دير که زديم رو خونه اون رد وقتي ما خب؛ -

 .گازوئيل بار يبقيه با. دبي بفرستنم خواستنمي -
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 نفرستادن؟ چرا خب -

 .شودمي شکمش برآمدگي بند دستش

 ...آرش و من شمال، اومديم که شب اون -

 شدي؟ حامله -

 فکر. شدممي الغرتر و الغر داشتم. بودم متنفر چيهمه از. شدمي بد حالم مدام سوم يهفته تو -

 .غذانخوردنه مال کردممي

 فهميدي؟ کجا از -

 .بودن پخته آبگوشت خونه تو. شد بد خيلي حالم شب يه -

 .دارد غصه نگاهش

 .آوردن دکتر -

 .کشممي شکمش روي را دستم

 ش؟واسه کردي انتخاب اسم -

 .زندمي باران آسمانش

 .زنممي صداش آرش -

 .نشود آب بغضم تا گزممي را لبم

 .خوادمي رو من يبچه چرا دونمنمي هنوزم. دونمنمي فهميد، شهياد وقتي -

 چي؟ يعني -

 اين اما. ندارم شک! بکشه رو من خواستمي. شد عوض مواسه هاشنقشه م،حامله من فهميد وقتي از -

 ...بچه

 دوني؟مي عمليات اون مورد در چيزي -

 .دهدمي تکان سر

 .شده ماجرا وارد پليس دونستنمي. داشتن نفوذي -

 فهميدي؟ کجا از -
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 .نه يا بود تهران تو دونم نمي حتي که بودم ديگه يخونه يه توي عمليات قبل ماه چهار -سه -

 .کرده خسته را ذهنم آشفته افکار

 .نفوذيه فهميدم. ديدمش اتفاقي روز يه. شناختممي رو آدم اون -

 .زنممي تکيه ديوار به کنارش دوباره

. بود سوخته يمهره مهران. نکرد قبول اما بدم؛ هشدار بهش کردم سعي. پسرا دوست بود؛ مهران -

 !کنه تموم رو کارش نمايشي عمليات همون تو خواستمي شهياد

 .کندمي پاره را کالمش يرشته در پشت از نفرچندين هايقدم صداي

 بود؟ چى صداى -

 چوب به را گوشم. روممى در سمت به صدابى و شوممى بلند آرام. شودمى صورتم صليب اماشاره انگشت

 .چسبانممي در سفيد ىخوردهرنگ

 .خشاياره تقصير شهمه -

 برسونه؟ گوشش به باد اگه چى؟ نبوده تنها امشب دخترِ بفهمه شهياد اگه -

 .زدن رو امن يخونه رد دختربچه دوتا اون همهبف نبايد ضمناً! بفهمه بذاريم نبايد -

 .شود خارج امشنوايي يمحدوده از ديرتر دورشدنشان حال در صداهاى تا چسبممى در به بيشتر

 معلوم موقع همون از. رفيقشه هم يکي اون. روسازى واسه کردم استخدامش که همونه چاقه دختر اين -

 .سيريشه خيلى بود

 داد؟ گوش کى. ريسکه کتابخونه به دخترِ اين بردن گفتم اولم از -

 کنه؟ مخالفت شهياد با داره جرئت کى -

 رو؟ نادر قضيه مگه نيست يادت. بابا آره -

 اينکه فهميدن براى تالشم مقابل شودمى سد دورشدنشان و ندارد اىفايده ديگه در به چسبيدن

 .گذردمى چه اطرافمان

 گفتن؟مي چى -

 .نشينممى کنارش دوباره
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 درآوردى؟ سر کتابخونه اون از جورىچه -

 ول خارک بندر تو کانتينراشون از سرى يه. بود ريخته هم به شهياد دستگاه و دم عمليات، اون از بعد -

 .نبود پيداش شهياد و بود رفته

 بودى؟ کجا موقع اون -

 چهب اين اگه گفته شهياد گفتمى. کردمى مراقبت ازم مسن خانم يه. شهياد خونه گردوندن برم دوباره -

 !کشتشمى نياد دنيا به سالم

 .است نگار ىآشفته ذهن سؤال ترينبزرگ بچه اين خواستن براى شهياد دليل

 ...بياد دنيا به بچه اينکه محض به قراره فهميدم بعداً -

 .است ساده شهياد عجيب ىنقشه ىادامه حدس

 درسته؟ بکشه؛ رو تو -

 .دهدمى تکان را سرش

 .باردارى بفهمه که اينه از قبل منظورم بود؟ دزديده رو تو چى براى اول از اصالً -

 خودم، سال و سن هم جوون پسر يه که گشتمبرمى مؤسسه از من روز يه اتقاق، اين از قبل وقت چند -

 ات مؤسسه بياد گفتم بهش. خوادمى راهنمايى و هاستبچه به کمک قصدش که گفت و گرفت رو جلوم

 .حرفا اين و کنه علنى رو کمکش خوادنمى که کرد اصرار. بدن توضيح بهش رو کمک روشاى همکارا

 بعد؟ -

 گفتم. کردم تعريف براش خودم وضع به راجع و ديدمش چندبارى احمق من. بود معقول ظاهرش بعدش -

 .بودم هابچه همين مثل هم من که

 .دارد تالطم نگاهش

 .مؤسسه به هم اون، به هم. کنم کمک خواستممي خيالم به -

 .نداشتى بدى قصد تو -

 .شهياده پسر پسر، اون فهميدم بودم، شهياد يخونه تو وقتى -

 !هاموقع همون. افتاد گير نادر -
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 .شده پنهان موجودى چه شيک و امروزى ظاهر اون پشت کردمنمى فکرشم -

 .دونمنمى رو چراش اما بندازه؛ گيرت نادر طريق از خواستهمى شهياد شايد خب -

. حساسه پسرا و بابارضا رو انقدر چى سر دونمنمى که روانيه يه اون. داره کينه ما يخانواده از شهياد -

 .آرشه کردناذيت فقط قصدش

 .چکدمى اشکش

  کنه اذيت رو آرش من طريق از خواستمى -

 کردى؟مى کار چي کتابخونه اون تو نگفتى -

 خواستهمى که جوراون کارش جاى يه فهميدممى خوب من و بود عصبى. برگشت چندوقت بعد شهياد -

 .هبش اعدام نادر قراره شنيدم آدماش زبون از. کثافت نادر اون به شدمي مربوط قضيه ظاهراً. نرفته پيش

 .کشممى آه

 .شد محکوم ابد به. بودن خريده رو قاضى. نشد -

 يالتتشک از مدت يه بايد گفته شهياد گفت و اومد لعياست، اسمش فهميدم بعداً که زن يه صبح روز يه -

 .باشى دور

 لعيا؟ -

 .دوزممى نرگس خواب غرق صورت به را نگاهم

 !کرد استخدام رو نرگس که دلسوزى ظاهراً خانم همون -

 رب چشم لعيا ولى بزنم؛ حرف نرگس با خواستم چندبار. بودم شده تهديد. بود دوربين پرِ کتابخونه -

 .ازم داشتنمى

 ...کتابخونه اومدم نرگس اصرار به من که روز اون -

 .کنم مراقبت مبچه از خواستممى فقط! بودم ترسيده من -

 .کندمى ترمشرمنده حماقتم يادآورى

 !ريحانه ببخش رو من -

 .زندمى لبخند محزون
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 .نيستى مقصر تو. نکن ناراحت رو خودت -

 درگير خيلى هم من. داشتى پرترى صورت خيلى تو خب عکس، اون تو اما ديدمت؛ جا يه دونستممى -

 .بودم

 .زندمى گوشش پشت را کوتاهش موهاى

 .افتاده اتفاق که بود چيزى تمام اين -

 .کردم تخسته ببخش. ممنونم -

 بودم؟ نزده حرف کسى با حسابى و درست بود وقت چند دونىمى -

 .گيرممى را دستش

 .ميشه درست چيزهمه -

 .دارد ترديد لحنش

 .ميشه -

 خواى؟مى چيزى -

 ...فقط. نه -

 چى؟ فقط -

 .اوضاعشون و حال از. ياسمن از بگى؟ برام پسرا از کميه ميشه -

 نه؟ مگه دارى دوست ياس تو -

 .زندمى برق آسمانش

 .بود ياس عطرم اتفاقى خيلى ياسمن عقد روز -

 .است انگيزغم شوقش

 .ياسى عطر عاشق تو که گفت بهم. تواسه بود شده تنگ دلش سياوش -

 بود؟ شده خوشگل -

 کى؟ -

 .ياسى -
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 !خيلى آره، -

 .کندمى بازى ريختشبى مانتوى بزرگ جيب با

 .بسابم قند سرش رو خودم بود قرار -

 ...تونههمه تن که مانتوها اين -

 .ولى دونمنمى رو چراش. بپوشن اينا از بايد شهياد دستگاه دم تو زنا ىهمه. دونمنمى -

 اتاق؟ اين -

 ... و مجلل اتاقاى. همينه برنامه محامله فهميد وقتى از -

 !زنممى حرف باهاش و باهر آقايون ىشدهگم کنار نشستم که نميشه باورم هم هنوز -

 .کنممى تاکيد

 .شونرفته دنيا از ىشدهگم -

 .کشدمى دراز و شودمى جاجابه

 .بخوابم کميه بايد -

 .کنممى هديه ترکيبشخوش صورت به را لبخندم

 .بخواب راحت پس. مياد پيش چى دونهنمى کسهيچ. ستديگه روز يه فردا -

 سرش کنار را سرم آرام، و شودمى منظم هايشنفس تا زندمى پلک نحيفش هيبت ىخيره قدرآن نگار

 ،نکنند پيدا کذايى ىکوچه آن آشغال سطل زير در را تلفن سردار نيروهاى اگر کنممى فکر و گذارممى

 فردا نکنند، پيدا انداختم انبارى آن در نشانه يک جاگذاشتن براى سختى با که را بابا ويزيت کارت اگر

 مپليس و دزد بازى يک در حتى حالتابه که ساده دختر يک. کشدمى را خسته گروه اين انتظار چيزى چه

 اطالعات که نگارى و اشسالهيک به قريب سرگردانى از خسته و رمقبي دختر يک. نکرده شرکت هم

 ياوشس به نگار. کرده آشفته و شلوغ را ذهنش پيش از بيش که نکرده سؤاالتش به کمکى تنها نه جديد

 .شودمى روز روشن آبى آسمان، سياهى که جايى تا کندمى فکر. شود آرام کمى شايد تا کندمى فکر

*** 

 سياوش
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 .دارد خواهش بار اين صدايش

 برم؟ سمت کدوم آقا -

 .ميشم پياده -

 .کندمى بررسى زدهشگفت حالتى با را بيرون و کندمى کم را سرعتش

 !اينجا؟ -

- .... 

 بازماندگان تمام ىاندازه به جوانى اوج در که است مردى صورت ىخيره وسط آينه روى نگاهش

 :دارد ترحم بار اين صدايش. داردمى نگه را ماشين. شده پير روسيه عظيم امپراتورى

 ...من. بگو من به دارى مشکلى اگه آقاپسر -

 .کندمى نگاه کنارم ىمچاله آرشِ به

 .بيمارستان برسونيم بايد ديگه؟ برادرته رو، پسر اين کنممى فکر -

 .چرخدمى عقب به کامل و کندمى خالص را دنده

 .پدرت جاى هم من. باباجان کنم کمکت بذار. انگار مريضى خودتم شما -

 !نکند تکرار را «مقدس» هاىواژه اين. نکند تکرار را هاواژه اين قدراين کاش پدر؟ بابا؟

 .شيممي پياده -

 .آرش ىماندهباقى روى چرخد؛مى آرش روى نگرانش نگاه

 .برمتونمى من ميرى کجا بگو شما. باشه داشته رفتنراه توان اصالً برادرت نکنم فکر -

 :زنممى لب. کنممى مرتب آرش لرزان جسم روى را پالتويم

 .باشه -

 .شودمى آرامش غرق چروکش صورت

 .که برى جايى تونىنمى داداشت حال اين با صبح، سه ساعت بيابون، اين وسط آخه. پسر آفرين -

 .کندمى يک را دنده

 برم؟ کجا خب، -
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 .ريحانه پيش -

 .اندازدنمى تاوتک از را خودش -

 کجاست؟ خانمريحانه اين پس،. باشه -

 .قبرستون -

 راننده. شدنمى شنيده آرش گاهبهگاه سنگين هاىسرفه اگر کرد،مى القا را خأل حس ماشين سکوت

 به احتماالً درصدشپنجاه و ما بودنسارق نگران و مشکوک شدت به قلبش درصدپنجاه و است مضطرب

 .چربيده دوم درصدِپنجاه زورِ گويدمى امامزاده تابلوى اما عجيبمان؛ حالِ نگران و است رئوف شدت

 برم؟ کجا حاال خب، -

 :کنممى باز هم از را خشکم هاىلب

 .بقعه نزديک -

 .داردمى نگه بقعه نزديک جايى و پيچدمى فرعى ىجاده داخل

 :گويدمى. دهدمى خراش را صورتم دى خشک سرماى موج و گيرممى را در ىکهنه يدستگيره

 .بمونه ماشين تو خدا بنده اين بذار نظرمبه پسرم، ببين -

 .رسدمى گوش به من از قبل آرش ضعيف صداى

 .ريحانه پيش برم... خواممى -

 آرش براى امنگراني از کمى ماشين موتور افتادن صدا از. کنممى باز را آرش سمت در و شوممى پياده

 :گويممى. کاهدمى

 .کنممى کمکت من خب، خيلى -

. است سنگين هم هنوز داده، دست از که زيادى وزن وجود با. کنممى رد آرش کتف زير از را راستم دست

 :گويدمى. کندمى مرتب آرش پالتوى روى را پالتويم مرد

 دوره؟ خيلى مزار -

 .کندمى اشمهربانى وقف را پالتويش مرد. کنممى آرش همراهى صرفِ را امانرژي تمام

 .سرده خيلى زمين. بشينه اين رو بذار بيا -
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 .کندمى زمزمه مرد. نشانممى زدهيخ سفيد هاىياس کنار را آرش

 .گردمبرمى االن. لرزهمى داره -

 .شوممي نزديک ريحانه سرد سنگ به من و شودمى دور او

 .خواهرکوچولو سالم -

 ار مسافرتى ىکهنه پتوى يک و نشيندمى آرش ىآشفته موهاى روى اشبافتنى کاله. گرددبرمى مرد

 :زندمى لب. کندمى مرتب ديگرم ىنيمه ىخميده هاىشانه روى

 .برمتونمى خواستى هرجا. نباش نگران. ماشينم تو من -

 :زنممى صدايش امانرژي ىماندهباقى با خاکسترى پتوى ىخيره من و شودمى دور آهسته مرد

 آقا؟ -

 .ايستد مى

 .ممنونم -

 .زنممى لب مامان پيشِ ساعت چند ىخسته نگاهِ ياد با. رودمى. است گونه«پدر» لبخندش

 .انگار درديمهم حاال، -

*** 

 .چرخممى بيمارستان انتظار ناراحت صندلى روى

 مامان؟ -

 جانم؟ -

 ...آرش حالِ اين اين، -

 سياوش؟ -

- ... 

 گذاشتم؟ شماها روي رو اسما اين چرا دونىمى -

- ... 
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 شپدر اسم بايد پسر گفتمى. باشه ديگه چيز يه و خودش اسم از ترکيبى اسمتون داشت دوست رضا -

 .باشه داشته رو

 .بودين نگفته حاال تا -

 .دارد غصه نگاهش -

 .بگم خواممى ديگه حاال اما -

 .شودمى امپنجه بندِ سردش دست

 رضا؟ پسرِ هستى قولت سر -

 مامان؟ شده چى -

. باشين اسطوره خواستممى. باشين قهرمان داشتم دوست چون گذاشتم؛ شاهنامه از رو اسمتون -

 رو هامبچه تونممى کنم ثابت خودم به خواستمى دلم. شدنيه چيزهمه کنم حالى دنيا به خواستممى

 .کنم درست رو اشتباهم... خواستممى. کنم بزرگ آدم. کنم بزرگ خوب

 مامان؟ اشتباهى چه -

*** 

 «قبل سال پنج و سى»

 روشنک

 .لرزاندمى را کيانى عمارتِ هاىستون فريادش صداي

 !نشنوم! روشن نشنوم رو صدات -

 .نيست بندآمدنى درشتم هاىاشک

 ها؟ بابا؟ نشنوى چرا -

 .کنممى بلندتر را صدايم

 .کوبدمى صورتش به را دستش مادر

 !بده مرگم خدا -

 .گرفتم خونخفه بس از شدم خسته من -
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 :کشممى جيغ

 !شدم خسته -

 :دهدمى تذکر رامين

 !روشنک -

 دختر ميدى تذکر خندممى. نميره راه جورىاين دختر ميگى ميرم راه. شدم خسته! بابا شدم خسته -

 !خورهنمى غذا جورىاين دختر ميگى کنم،مى کوفت غذا. خندهنمى

 .ايستممى بابا رخبهرخ

 خوره؟مى گهى چه دختر پس -

 .اندازدمى ما بين را خودش مامان

 دفعه؟ يه شد چت. دختر کن حيا -

 .کشممى عقب

 دفعه؟ يه -

 .کرده تار را ديدم اشک

 .آبرويىبى شد اسمش بکنم خواستم غلطى هر. کنم زندگى نذاشتين سالهشونزده دفعه؟ يه -

 :گويدمى وقتى است بارانآتش اشگردويى چشمان

 ثيتحي کل گرفتمنمى رو جلوت اگه بگو. بوده زيادى غلطاى کنى خواستىمى که غلطايى بگو اينم د -

 !دادىمى باد به رو کيانى

 .کندمى کتش آستين بند را دستش مامان

 !ببخشش شما. زده حرفى يه ست،بچه. باش آروم حاجى -

 !خستم بودن شما دختر از. خستم بودن حاجى دختر از. مخسته فقط. مامان نيستم بچه من -

 .خوردنمى بند ديگر که داندمى درونم از جايى. است بلند شکستنش صداى

 :گويدمى وقتى هستند هايشلب خيره مامان و رامين

 .کنى انتخاب خودت رو پوششت تونىمى. نيست مهم برام ديگه -
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 .زنجبيل وحشتناک طعم مثل است؛ تلخ امپيروزي طعم

*** 

 «بعد سال دو»

 !ديگه بسه ديپلم همين. کنم شرکت کنکور خوامنمى -

 روشنک؟ مطمئنى -

 .کنممى مرتب را فوکولم

 .کنم کار خواممى. مطمئنم آره -

 .کشدمى بيرون دستم از را قرمز ىآينه

 .بشى دکتر داره دوست پدرت گفتىمى قبالً -

 .دارم دوست چى خودم اينه مهم االن. بود قبالً واسه اون -

 .کندمى نگاهم مشکوک

 نداره؟ ژيگوله پسر اون به ربطى تصميماتت مطمئنى -

 .کنممى باد را امصورتي آدامس

 چيه؟ اشکالش. باشه داشته که فرضم به -

 .شودمى امخيره مبهوت

 .ترهبزرگ تو از سالده شيرين کنم فکر تازه نيست؟ سرش پشت خوبى حرفاى دونىمى -

 .بابا بکن رو زندگيت! بدبينى چقدر! فاطمه واى -

 !روشنک شدى عوض چقدر -

 .کشممى ترعقب کمى را امصورتي روسرى و شوممى بلند

 .شدم عاقل نشدم؛ عوض -

 .شودمى بلند هم او

 .نيست تو ىخانواده ىاندازه و حد در اصالً. بگير فاصله پسرِِ اين از ميگم، بهت دوستانه -

 .است زهرآلود نيشم
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 هستى؟ ما ىخانواده ىاندازه و حد در تو وقتاون! آها -

 باذوق. است محال قطعاً يکى اين بندخوردن کنممى فکر و موتورش صداى سمت کنممى کج را راهم

 .روممى سمتش

 !سالم -

 .شد دير که بريم باال بپر! خانمروشن روشنت، روى به سالم -

 .کنممى اشيشمى بادگير بند را دستم و کشممى باال موتور روى را خودم

 .بگيريم بادگير کويتيا بريم -

 !تو با سوارى موتور واسه ميرممي من که آخ -

 .شودمى سرخ هايمگونه

 .نيفتى که رو من بگير سفت -

 .شوممى ترنزديک

 .هاکويتى برو -

 چرا؟ -

 .افتدمى راه

 .تواسه بگيريم بادگير بريم ،که گفتم -

 چى؟ واسه بادگير -

 .است منقطع شديد باد خاطربه صدايم

 .نيست شيک تنته که اين چون -

 .شنومنمى چى؟ -

 .کنممى تکرار و برممى گوشش نزديک را هايملب

 .نيست شيک اين ميگم -

 .کندمى بلند را صدايش

 مگه؟ چشه -
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 .شده دمده -

 زنى؟مى مد حرف تو دوزارم قرون يه گير من چنده؟ کيلو دمده. دختر خيالبي -

 .گذارممى اششانه روى را سرم

 .تواسه بگيرم خواممى کادو کن فکر اصالً. ديگه بريم -

 .ايستدمى ناگهانى

 شد؟ چى -

 .کندمى اشاره خيابان طرف آن فروشىميوهآب به و کندمى باز اشپاشنه با را موتور جک

 .بيام تا بشين. بزنيم حرف هم بخوريم، انار آب هم -

 .کنممى برم و دور به نگاهى

 خيابون؟ کنار بشينم؟ کجا بشينم؟ -

 امعالقه و عشق تمام وراى که چيزى. کندمى جلوه گاهى فقط که زندمى برق نگاهش عمق در چيزى

 .رسدمى نظربه ترسناک حتى گاهى که چيزى. ندارم دوستش

 :گويدمى شودمى دور که طورهمان

 .بزنيم حرف بايد ميگم همين واسه -

 .ودشمى پيدا است معلوم خوبى به هم دور از هايشلکه که انار آب ليوان دو با اشسروکله بعد دقيقه چند

 .رو اين حداقل بکشه دستمال يه گفتىمي -

 .آوردنمى خودش روى به

 .که سرپايى هنوز -

 .کندمى دعوت اشخيابانى ضيافت به هم مرا و نشيندمى جدول روى

 .ديگه بشين -

 .نشينم مى کنارش

 بگى؟ خواستىمى چى -

 .بيا -
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 !شدن خانهمريض راهى با است مساوى وحشتناک يميوهآب اين خوردن دانممى خوب

 .بخور تو ندارم؛ ميل من -

 .شودمى هويدا هم باز عجيب برق آن

 .کنم ازدواج باهات خواممى... خواممى! دارم دوستت واقعاً من روشنک، ببين. نخور ندارى دوست باشه، -

 .کندمى حمايت را ضعفى و غش ميليونميليون دلم ىشدهآب قندهاى

 ...ولى -

 .کنممى بازى ساتنم روسرى پر با منتظر

. کنممى زندگى جورىاين من. بسازى چيزمهمه با بايد کنى زندگى من با خواىمى واقعاً اگه ولى -

 .تونمنمى فعالً البته! برات بسازم بابات واسه عين زندگى يه تونمنمى

 دارن؟ رو آرزوش همه که ايدئاليه زندگى ساخته مواسه بابام که اىزندگى کنىمى فکر چرا -

 نيست؟ ايدئال اين. روشنک شدى بزرگ هزارمترى ى خونه يه تو تو نيست؟ -

 تدس کاراتم ترينکوچيک اختيار حتى ولى کنى؛ زندگى هزارمترى وياليى ىخونه يه تو که اين. نه -

 .نيست ايدئال اصالً نباشه خودت

 .چرخدمى تنم روى نگاهش

 و تادمع هم تاشونسه که ديگه آدم تاشيش با اينکه تا باشم نداشته رو کارام اختيار دادممى ترجيح من -

 !کنم زندگى مترىدوازده اتاق يه تو باشن روانى مريض و ساقى

 .دارد بهت نگاهم

 !ميگى؟ دارى چى -

 دونمنمى حتى... که بابام. ازش ندارم هم عکس يه حتى نديدمش؛ وقتهيچ من و رفت زا سر مادرم -

 و موندم من. ميگه جورىاين که مونهمسايه. دونستنمى هم خودش کنم فکر... مادرم. بوده چى اسمش

 .کنم درستش تونممى اما! وحشتناک خيلى. روشنک داشتم وحشتناکى زندگى من... که داداش يه

 .چسباندمى جدول به پايش ساق کنار را ليوان

 .گفتم بهش رو اينا که هستى کسى اولين تو -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر قلمو | دقيقه سي و بامداد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 368 

 :کنممى باز لب سختى به. گيردمى جان چشمم جلوى خانوادگى سطوح با رابطه در فاطمه نظر اظهار

 پاسدارن؟ ىخونه... پس! نميشه باورم -

 .خواب جاى ازاى در کنممى رو کاراشون پادوئم؛ اونجا -

- ... 

 .ميدم قول بهت. روشنک مونهنمى جوراين اوضاع -

 .دهد مى تکان هيجان با را دستانش

 ...اصالً. بنديممى رو خودمون بار دوساله. خوبه خيلى پولش. کردم پيدا جديد کار يه -

 .نشيندمى مقابلم و شودمى بلند

 هي اعيونى محله يه تو ريممي هم نخواستي... هم نخواستي. البته بخواى تو اگه. کنيممى مهاجرت اصالً -

 .خريممى بزرگ يخونه

 .گيرد مى را دستم

 !نگير ازم رو مانگيزه کنممى خواهش. روشنک زندگيمي ىانگيزه تو -

 رو؟ اينا نگفتى بهم اول از... چرا -

 .است نااميد نگاهش

 .تواسه نيست مهم پول گفتىمي که تو -

 .کشممى بيرون دستش از آرام را دستم

 !چرا صداقت... ولى نيست؛ مهم آره پول؟ -

 !بدم دستت از ترسيدم. ترسيدم -

- ... 

 .بشى زنم خواممى... خواممى. کنم صبر تونمنمى ديگه من روشنک -

 ؛کنممى گز پياده را پاسداران طويل هاىخيابان که باشد آخرى دور بايد دور اين گويدمى آسمان سياهى

 حل خودم با را موضوع اين امنتواسته. بيايم کنار خودم با تا کند کمک نتواسته هم روىپياده هاساعت اما

 روزى نگاهش عمق در پنهان مبهمِ «چيز» آن اگر باشد؟ کرده پنهان من از را بيشترى چيزهاى اگر. کنم
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 باشد؟ شده گفته سرش پشت چيزها که باشد بوده چيزکى فاطمه هاىحرف اگر کند؟ پيدا عينى ظهور

 اين کردنمطرح طرف، يک هااين ىهمه. کيانى! هه. مى،کنم باز را کيانى باغ بزرگ در و اندازممى کليد

 فالن رپس يا تاجر فالن پسر تا بنشينم منتظر خواهمنمى من بگويم چطور اصالً کنم؟ چه را بابا با موضوع

 ارهز و سنت اسير امکنونى ىخانه شبيه ديگرى عمارت عروس مرا و بيايند قند کله با وهلکهلک حاجى

 بساط در آه که پسرى عاشق هم آن ام؟شده عاشق که بگويم بابا به چطور. کنند ديگر زهرمار و کوفت

 ارد از بگويم چطور. است بشربنى کدام ىترکه و تخم از داندنمى حتى و است يتيم بدتر آن از و ندارد

 درشت و ريز خالف هزار و ساقيگرى مشغول شهر اين کجاى نيست معلوم هم آن که دارد برادر يک دنيا

 کشم؛مى جلو را امروسري. روممى باال را عمارت هاىپله و کنممى رد را فرشسنگ ىجاده. است ديگر

 .کشدمى صورتش روى گيرنفس ىمسابقه يک آغاز براى را خودش کاله که گالدياتور يک مثل

*** 

 ارفش با کنممى فکر من و گويدمى مامان. کندمى درد انتظار صندلى به امزدهيخ ىپنجه فشار از دستم

 وحشتناکش هاىنگفته گفتن از خواهدمى که اىنتيجه کابوس از را خودم توانممى صندلى به بيشتر

 .بدهم نجات بگيرد

 .کنم خراب ساختيد من از که رو آدمي نداشتم دوست. بدونيد رو اينا خواستنمى دلم -

 .کندمى نوازش را امپنجه روى گرمش دست

 .نبودم مطمئن هنوز خودم درون از چون شايد... شايد. بگم باباحاجى به رو قضيه نتونستم... شب اون -

 .بودم نکرده هضم رو هاشحرف هنوز

 .اندازدمى پايين را سرش

 نوجوونى پدرم سختگيرياى خاطربه. بودم فشارتحت خونه اون تو من،! سياوش نکن قضاوتم -

 ناال هرچند. رفتمنمى زور بار زير من. تو مثل آرش، مثل نداشتم؛ اطاعت ىروحيه من. داشتم وحشتناکى

 اشتباهه؛ کنممى که کارايى دونستممى. مواسه خواستمى رو دنيا خوبياى ىهمه باباحاجى که دونممى

 کنه کارى به مجبور رو من نداره حق کسهيچ کنم ثابت خواستممى. وايسم پدرم مقابل خواستممى اما

 .خوامنمى که
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 .ندارد صدا اما خورد؛مى تکان هايملب

 رامينتدايى کنم کار چي خواممى فهميد که کسى اولين. اومدم کنار خودم با تا کردم فکر اىهفته يه -

 به بعدش. جبهه رفت و کرد نامثبت سربازى واسه روزا همون. نکرد قبول. کنه کمک گفتم بهش. بود

 .شد سقط شبچه من حرف خاطربه و بوده باردار موقع اون که فهميدم بعداً،. گفتم مادرم

 .کندمى نگاهم

 ادبي سرش بالها اون ياسمن زايمان سر شد باعث سقط اون بعد مشکالت کنممى فکر هم هنوز سياوش -

 .نياره دووم ماجرا اون از بعد چندسال از بيشتر و

 .دهدمى ادامه و گذاردمى زانوهايش روى را دستش

 تىوق. بشم کار به دست خودم شدم مجبور تهش. بگه باباحاجى به رو اينا نکرد قبول خدابيامرز مادرم -

 سياوش؟ ميشه باورت! کلمه يه حتى نزد؛ حرف باهام ماهشيش بعدش. بود شوک تو اولش گفتم، بهش

 آرش با باباحاجى که ماهىشش مثل. ريحانه شدنگم مثل. شودمى باورم خوب. شودمى باورم بله باور؟

 .بود ريحانه عاشق ما ىهمه از بيشتر چرا فهمممى حاال که طفلکى باباحاجى! کلمه يک حتى نزد؛ حرف

 .رسيدن بهم ولى! ديازپام قوطى يه بودم؛ خورده قرص! کنم خالص رو خودم زد سرم به شب يه... بعدش -

 .شدنمهمرگجوون تحمل از ترراحت براش پسر، اون با ازدواجم تحمل گفت باباحاجى شب، اون

 !کندمى سنگينى عجيب کند؛مى سنگينى گردنم روى سرم

 ...که کرد ازدواج مردى با کيانى خاندان دخترتک. خاموش و سروصدابى. کردم ازدواج باهاش -

 .کندمى لرزانم هاىمردمک سنجاق مستقيم و کندمى بلند را سرش

 .بود نبرده انسانيت از بويى هيچ که کردم ازدواج مردى با -

*** 

 «???? سال بندرعباس،»

 روشنک

 عمان صدايى که شوممى خنک پاگرد وارد. کنممى بلند را قرمز زنبيل و چرخانممى در قفل داخل را کليد

 .شودمى در بستن
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 خانم؟ ببخشيد -

 .است مرموزش چشمان عجيب آبى کندمى جلب را توجهم اول نگاه در که چيزى تنها

 بفرماييد؟ -

 ازتون؟ بپرسم سؤال چندتا تونممى -

 .روممى عقب کمى

 داريد؟ کار کى با مورد؟ چه در سؤال؟ -

 .اومدم خير امر واسه من -

 .کنم تمام را مکالمه اين بايد گويدمى حسم

 .اجازه با! حتماً گرفتيد اشتباه. نداريم بخت دم جوون اينجا ما ببخشيد -

  شودمى در شدنبسته مانع سريع العملعکس يک در

 !لحظه يه -

 !آقا؟ کنيدمى کار چي -

 .اندازممى کوچه ته و سر به را نگرانم نگاه

 کتش نامحسوس! ظهر سر هم آن. شودمى پيدا اشسروکله آشغال کيسه يک با رويىروبه فضول همسايه

 .کندمى اشاره اشداخلى جيب به شدهوصل کارت به و کندمى باز را

 «کاال قاچاق ىدايره آگاهى، پليس باهر، رضاعلى سرگرد»

 .کنممى بلند همسايه خانم شنوايى ىمحدوده تا را صدايم و دهممى قورت را دهانم آب

 .هستن منتظرتون همسرم. بفرماييد -

 .کندمى تشکر دريايش با او و روممى کنار راهش سر از

 .گذارممى کنار را زنبيل و بندممى را در

 خوايد؟مى چى من از -

 .همسرتون مورد در سؤال چندتا فقط -

 .کنممى باز را ورودى در و افتممي راه جلوتر. افتدمى اتفاق اين زود يا دير دانستممى
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 .بفرماييد -

 .کنممى اشاره معقول چنداننه ىخانه اين قديمى هاىمبل به من و شودمى وارد سرم پشت

 .خدمتتون رسممى االن. بشينيد بفرماييد -

. ندکمى کمک آرامشم برگشتن به کمى خنک آب ليوان يک. شوممى آشپزخانه راهى من و کندمى تشکر

 مرتب را روزم مد مانتوى هاىاپل. کنممى روشن را آب از پر کترى زير و دارمبرمى را کبريت ىبسته

 .دهممى جا بزرگش جيب داخل کاغذىدستمال برگ يک و کنممى

 .ميشه آماده چاى االن. ببخشيد -

 :گويدمى وقتى گرددمى دستش در ميز روى ادبيات تاريخ کتاب

 خونيد؟مى درس کنکور براى. نميشم مزاحمتون زياد ممنون -

 .نشينممى مقابلش مبل روى

 .بله -

 ساکنيد؟ اينجا چندوقته -

 گفتم؟مى بايد را کدام. کنممى پايين و باال ذهنم داخل را آماده هاىجواب

 .ميشه ماهى چند يه -

 بندرعباس؟ اومديد چى براى -

 .همسرم کار خاطربه... خب -

 چيه؟ همسرتون شغل -

 .چيزا اين و گازوئيل و نفت. دارن حمل تانکر -

 خودتونه؟ به متعلق خونه اين -

 اومده؟ پيش مشکلى چيه؟ براى سؤاال اين ببخشيد،. ستاجاره خير -

 .دونيدمى من از بهتر شما -

 .دزدممى را نگاهم

 .نميشم منظورتون متوجه -
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 بوده منتظر که انگار نکرديد؛ تعجب پليس ديدن از وجههيچ به شما. متوجهيد خوب خيلى اتفاقاً -

 .باشيد

 .کنممى جوروجمع را خودم

 .گيدمي چى فهممنمى من -

 .زندمى لبخند خونسرد

 .داره وجود فرضيه تاسه -

 .کنممى بازى مانتو هاىپيلى با منتظر

 يک شماره دستيار عنوان به و هستيد دستهم همسرتون با شما: ترهقوي همه از که يک شماره فرضيه -

 هاىفعاليت جريان در کالً و نداريد خبر چيزي از شما: دو شماره فرضيه. کنيدمى همکارى ايشون با

 .هستيد پرت مرحله از معذرت عرض با دارِخانه خانم يک صرفاً و نيستيد ايشون

 .کندمى اشاره کنارش کتاب به

  مياره پايين درصدده حد تا رو فرضيه اين احتمال فرموديد خودتون که کنکور و کتاب اين که -

 .گزممى را لبم

 از فرار راه يه دنبال اما هستيد؛ ايشون کاراى جريان در کامل طوربه شما ميگه که سه شماره فرضيه و -

 .گردينمى کرديد گير توش که موقعيتى

 رسيديد؟ فرايضى چنين به کجا از اصالً. نيست درست هاتونفرضيه -

 کىي کمک با و پنهانى باريک داشتيد؛ تشريف بندر توى که روزى يک و هفته دو و ماه پنج اين طول در -

 سپلي به دوبار. بوديد طالق هاىراه دنبال و داشتيد مالقات خانواده وکيل يک با نزديکتون دوستان از

 ندرب ىبازنشسته قاضى با بارسه. کرديد ترک رو کالنترى خاصى فعاليت انجام بدون و زديد سر آگاهى

  شديد کارتازه جوان قضات از يکى دامن به دست شديد، نااميد ايشون کمک از وقتى و کرديد ديدار

 .کنممى پنهان متهاجمم و محکم صورت پشت را سنگينم بغض

 ! آقا کنيد بازى من با نداريد حق شما -

  کنم کمکتون خواممى فقط کنم؛نمى بازى شما با من -
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 ظاهراً که شما جاييد؟اين چرا ديگه پس کرديد رو من زندگى جاسوسى دقيق انقدر اول همون از وقتى -

 .هستيد زندگيم ريز جريان در خودم از بهتر خيلى خيلى

 .کريمى خانم ببينيد-

 .توپممي

 !هستم کيانى -

 کمک ما به بايد هم شما عوض، در. برسيد تونخواسته به کنيممى کمک شما به ما کياني، خانم. بله -

 .کنيدمى تصور که چيزيه از بيشتر خيلىخيلى شما همسر. کنيد

 .شودمى دريايى مرد اين فاش محابابى هايماشک حاال

 .بدم نجات رو خودم خواممى فقط من -

 .دارد آرامش صدايش

 .ميشه درست چيزهمه کنيد، همکارى ما با اگه -

 .است ناخودآگاه اعتمادم

 کنم؟ کار چي بايد -

*** 

 که روشنىمامان خاطرات قدرت با ذهنم. امبوده فرارى آن از هميشه که است معلقى موقعيت همان اين

 خيس صورت. دهدنمى را ماوقع تحليل ىاجازه و زندمى پس را آمده من دنياى به ديگر سرزمينى از انگار

 کجاهيچ به کنممى حس باراولين براى که وجودى. کندمى متزلزلم وجود القاى را دور روزهاى درد مامان

 .ندارد تعلق

 بودم؛ محابابى بودم، سرکش بودم، ياغى من. لنگهمى کارش جاى يه بودم فهميده اول هاىماه همون از -

 سرعت اون با که پواليى بودم فهميده! بودم کيانى حاجى دختر من هرحال در. نبودم اعتقادبى اما

 خودم بفهمم تا کشيد طول! حرومه کنهمى ايدئالش زندگى خونه کردندرست خرج و مياره در آورسرسام

 .انداختم جهنمى چه تو دستىدستى رو

 .است يادآور را اشجوانى رنج آهش
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 ترسناک جورايى يه من به عشقش. نيست امن جاهيچ گفتمى. شديممى جاجابه بايد ماهشيش هر -

 اولش. ازش بپرسم چيزى نداشتم جرئت. ترسيدممى ازش ولى گفت؛نمى بهم ترنازک گل از. بود شده

 روم. خبره چه اومدمى دستم بيشتر گذشت،مى بيشتر هرچى ولى امنيت؛ از فهميدمنمى رو منظورش

 .بود خراب سرم پشت پالى ىهمه. بودم کرده بيچاره رو خودم خودم. بزنم حرفى بابام به شدنمى

 .مامان گنگ خاطرات ويروس از کندمى درد بدجور گلويم

 رس کهاين تا. جزيره اون به جزيره اين از. بندر اون به بندر اين از. شد بدتر چىهمه سال يه بعد سياوش -

 هک نداشتم توان انقدر. بشم جدا ازش خواستممى. کنم تحمل تونستمنمى ديگه. درآورديم بندرعباس از

. اشتد نفوذ جاهمه. نتونستم ترسيدم، اما رفتم؛ کالنترى تا. بدم لوش خواستم چندبار. وايسم مقابلش

 داپي مطمئن وکيل يه فاطمه، دوستم طريق از. برمنمى جايى به کار بدم طالق درخواست اگه دونستممى

 شهر هاىقاضى از بهتره و برنمياد دستش از کارى گفت زبونىبى زبون به. کنه کمکم خواستم ازش. کردم

 !تنها خيلى بودم، تنها من. داشتم وحشتناکى روزاى. بگيرم کمک

 .اماسطوره استوار هميشه هاىشانه گاهتکيه براى کندنمى يارى هايمدست چرا دانمنمى

 تا خونمب درس کرد پيشنهاد بهم. بدبختيمه اول تازه بشم جدا ازش بشم موفق اگه حتى گفت بهم وکيل -

 ...که کنم فرار دستش از که کردممى ريزىبرنامه داشتم. بيارم گير کار يه بتونم شايد

 .لرزدمى اشخوردهباران اىقهوه

 .نجاتم ىفرشته شد رضا که -

 .شودمى خيسش صورت دستمال چادرش پر

 اما! بود سخت خيلى ماليخوليايى مرد اون از کشيدنحرف. بود سخت. دادم لو رو انباراش ىدونه دونه -

 بود، پدرم بود، کسمهمه رضا روزا اون تو. پاشيد هم از باندش و کردن توقيف رو هاشمحموله. شدم موفق

 شام ناجى باشه؛ من ناجى که بود شده آفريده اصالً رضا کنممى فکر گاهى. بود دوستم بود، مادرم

 .بودم کرده پهن رو شسفره خودم دستاى با که شوکرانى

 .شودمى پايين و باال سنگين هايمريه
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 ونا آدماى شديد نفوذ وجود با و شد برگزار دادگاه. بگيرم غيابى طالق من شد قرار و گرفتنش باالخره -

 ...اما شد؛ داده من نفع به رأى

 .گيردمى بازى به را روانم روانش آبشار گرفتن شدت

 تهسرشکس خودم جلوى لحظه، اون توى اونجا،. بيارى قانونى پزشکى گواهى بايد گفتن بهم دادگاه روز -

 !ببازى خودت به که ستفاجعه خيلى! من سياوشِ ستفاجعه خيلى اين. شدم

 .است گسيختن هم از حال در بخار فشار پاسکال ميليون تحت مفاصلم بندبند

 ...اونجا. قانونى پزشکى رفتم -

 است؟ شدنىتمام اشک منبع

 .بشى جدا شوهرت از ديگه ماههشت تا تونىنمى گفتن... که گفتن بهم اونجا -

 صورت به را سفيدش روپوشِ و برگردد خواهدمى دلم چقدر من و گذردمى مقابلمان از سرعت با کسى

 !تمام و کند تقديم سفيدترم

 .کننمى فکر آدما که چيزيه از ترسنگين خيلى مادر و پدر دل شکستن تقاص فهميدم لحظه اون -

 !پرسيدممى آرش از را قلبى ايست عالئم کاش

 بعدش چندماه که اىبچه! جنگيدممى مبچه براى بايد. جنگيدممى بايد نبودم، خودم فقط ديگه -

 .رشدکردنه حال در کنارش داداششم و نيست تنها فهميدم

 .چرخاندمى صورتم روى را اشپيرترشده سالده صورت

 !سياوش -

 .پردمى جا از زدههول

 !مامان؟ سياوش -

 .کندمى مهمان اىکشيده به را صورتم

 !بگو چيزى يه توروخدا خوبى؟ سياوش -

 .گيردمى قاب را صورتم دستانش

 .بگو چيزى يه ولى! بزن رو من اصالً بده، فحش بزن، داد -
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 .آيدمى جهنم ىطبقه ترينپايين از صدايم

 ...پدرم مرد، اون، -

 .زندمى هق

 !رضا فقط! سياوش رضاست فقط و فقط تو پدر -

 .چرخدمى دهانم داخل وحشيانه. شودمى باز زبانم. کشممى عقب را صورتم

 !امانم بگو. نبوده اون بودى عاشقش که کسى بگو فقط! نبسته چيزهمهبى اون رو ما ىنطفه بگو فقط -

 بلند! کوبيده صورتم در را شوم زندگى اين تلخ حقايق آن با که گيردمى دهانى جلوى را دستش کف

 .کنممى التماس حاال. شوممى

 !مامان بگو! نيستم پسرش من بگو -

 .کشاندمى راهرو به را شيفت پرستاران مامان شيون صداى

 اينجا؟ خبره چه -

 :گويدمى کسى

 !کن خبر رو رحمانى دکتر برو تيمورى چشه؟ خانم اين -

 .شودمى فرياد التماسم

 !بگو. مامان بافتى قصه بگو. نيستم وجودبى اون پسر من بگو -

 .کشدمى را آستينم کسى

 نيست؟ خوب حالشون بينيدنمى مگه خبره؟ چه آقا -

 درى شايد تا روممى. روممى عقبعقب انتظار سالن راهروى ارغوانى کفپوش روى نشسته هيبت به خيره

. باشمن هم سياوش حتى ديگر آن در که دنياى. نباشم کسهيچ فرزند آن در که ديگرى دنياى به کنم پيدا

 !نباشم اصالً ديگر کاش

*** 

 سفيدش هميشه هاىدندان صداى. بندممى گردنم کيپ را نازکم چنداننه ژاکت ىدکمه ىدانه آخرين

 .است بلند
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 .نخريديم گالب -

 .کنممى خالى زدهيخ سنگ روى را راننده ىتحفه ىنصفه معدنىآب بطرى

 .نخريديم گالب. آره -

 سيا؟ -

 .کنممى فرو هايمجيب داخل را سرمايم از کبود انگشتان

 هوا؟ اين تو نميشه سردش ريحانه -

 .بود گرم خيلى قلبش. نميشه -

 قلبش؟ -

 .کندمى کجى دهن آرش ىخسته جانِ به جانم ثقيل دردهاى هجوم

 !قلبش. آره -

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سايت در کتاب اين

www.negahdl.com 

*** 

 ...نداره خون وقتى، نداره، تپش وقتى آخه، -

 .داره که روح نداره؛ خون -

 سردمه؟ انقدر همين واسه پس. آها -

 سردته؟ خيلى -

 !ديگه چرا شد معلوم. خيلى. آره -

 چرا؟ -

 .کندمى ثبت آمريکا نگارىلرزه را فکش ريشترىهشت ىزلزله

 !ندارم روح ولى دارم؛ خون... من... چون -

 .زندمى پوزخند امپارهپاره روح
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 !نميشه روح بدونِ... روح بدونِ. ميشه خون بدون -

 .شودنمى روح بدونِ شود؛نمى که فهميدم تاريک هاىلحظه همان از من

 !نداشتم خون... کاش. نداشتم کاش، -

 . شودمى آب روحم ىماندهباقى هاىتکه همان انتهاىبى اندوهِ حجمِ

 ميدم؟ ادامه... هنوز... چرا هستم؟... هنوز چرا... من. سياوش-

 يد؛جنگ شدمى چيزهمه با گويدمى اميدمان پر دنياى هاىويرانه بين لرزانش تنِ زينت خشکش هاىسرفه

 هگر ديگرى منحوس دنياى نحسِ طالع به اگر شدمى ايستاد؛ دنيا اين آميزجنون مقدرات مقابل شدمى

 نيست معلوم حتى که کردنمى حمل را مردى هاىگلبول روحمانبى جارى خونِ همين اگر. خوردنمى

 ام حيات ىانگيزه را او آسمان دستچيره خالق کردممى فکر که شد زنى دنياى بند دنيا کدام از وجودش

 .زنممى فرياد برادرم ناتوان هاىريه هاىناله بين من و شودمى دانه خالق کدر سرخ آسمانِ. آفريد

 !خدا -

 .بلندتر اعتراضم صداى و شودمى سفيد هاىدانه ىپياله آسمان به رو سرم

 نبود؟ بسمون نبود؟ بس خدا، -

 .داده خون پاى را اشجوانى که است بسىخون عروسِ هاىنفس يادآور منقطعم هاىنفس

 نبود؟ بس ريحانه گرفتن -

 اىدني پدرىبى که يتيم کودکى شبيه زنم؛مى هق. قهرمان يک مثل نه غرور، با نه مردانه، نه زنم؛مى هق

 مردي شبيه. داده دست از را اشسرطاني کوچک فرزند که جواني پدر مثل. گسسته هم از را رنگارنگش

 .داده دست از را هويتش تمام که

 نبود؟ بس -

 .شودمي جانبي رفتهرفته صدايم

 نبود؟ بس -

 !بود بس آسمان جاِن به! بود بس

 سيا؟ -
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 .بلعممي را قبرستان صبح دم سرد هواي

 .کنيد دفن... ريحان کنار... جاهمين رو من -

 .شوممي اشخالي نگاه يخيره تارم يديده پشت از

 !ريحان کنار -

 بلند دردناکم قوزک همان روي. کندمي غليان آمده پيش انکارناپذير يفاجعه لبريز باالخره صبرم

 ايدانشکده يشهره سريعش هايالعملعکس زماني که شودمي آويزيدست تنها بند دستم و شوممي

  اجدادمان و آبا امثال خودمان؛ امثال بوديم شده آنجا راهي هاييآدم با مبارزه براي روزي که بود

 نيستي؟ خودم تو مگه نيستي؟ برادرم تو مگه! کن بس. لعنتي کن بس -

 .شودمي فرياد باز لرزانم صوت

 !تونمنمي تنهايي. تونمنمي ديگه. تونمنمي من -

 هک کثيفي دنياي راهي و شودمي قطره آهش. است انتهايش نمود که حسرتي از شودمي پر نگاهش خاليِ

 .کرده رو و زير را دنيايم ساعت يک عرض در

 !تونمنمي ديگه -

 .شودمي امخميده هايشانه بار سرش و کنممي رها را اشيقه

 .باشم قهرمان خوامنمي ديگه -

 .کنممي محکم کتفش دور را دستم

 !باشم خوامنمى ديگه! باشم کسهيچ پسر خوامنمى ديگه -

 .شودمى سنگينم غم خيس اشآشفته موهاى

 .باشم تو کوچيک برادر خواممي فقط... فقط. باشم تو برادر خواممي فقط -

 .شودمي ترطوالني هايمنفس

 !آرش نگير! نگير ازم رو اين. باشم تو خواممي فقط -

*** 

 «بعد روزشش»
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 .گيردمي دستمال با را آشنايش هايتيله نم

 !بياد سرش باليي اگه -

 .کندمي نوازش را دستش مرد

 .خانم نزن بد نفوس -

. بخون رو درست بشين بچه گفتم چقدر. خورهنمي تو درد به کار اين گفتم چقدر. نکن گفتم بهش چقدر -

 !نرفت که نرفت گچيش يکله اون تو

 .شودمي خيره من به

 مناسبه؟ نگار مثل بچه يه واسه شغل اين. بگيد شما سرگرد جناب -

 :زنممي لب صادقانه وقتي کندمي شانه را موهايم دستم

 .دونمنمى -

 .کندمى تکرار هزارم بار براى وقتى است دستش کنار خانم به پشتش تقريباً

 !زمونه دوره اين هاىبچه ميدن گوش حرف مگه! کن دقت دوست انتخاب تو گفتم هى -

 :زندمى لب کنارش نجيب خانم

. کنهمى دق بياد خواهرش سر باليى اگه که پسر يه و دارم رو دختر اين دنيا دار از من سرگرد جناب -

 !گردون برشون سالم ببينى جوونيت از خير

 .زندمى گره شوهرش نگاه به را سردش نگار برخالف هاىتيله

 که مونبچه تربيت رو بذاريم وقت بشيم، چيزا اين و دعا و قسم آويزون کهاين جاى ماها کاش -

 !ندن باد به رو بقيه سر جورىاين

 !را سکوتش جنسِ. شناسممى خوب را زن نگاه رنگِ

 کنه؟مى کار چي گلمدسته نگار کجاس؟ مبچه حاال -

 ش«گلدسته نگارِ» دلِ کاش کنممى فکر من و رسدمى سر شده منگنه هم به کاغذ دسته يک با فيروزى

 .کندمى جفت پا! زدمنمى بند خودم خاموش جهان به را

 سرگرد؟ جناب -
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 .ميگى چى ببينم بيا. آزاد -

 مه ويزيت کارت اون. بوده پاسخبى البته که بوده سردار با موبايل گوشى تماس آخرين سرگرد جناب -

 .سروانه جناب پدر به متعلق ظاهراً که

 .شودمى خيزنيم احترامم به. نشينممى آرامش پدر روىروبه و شوممى بلند

 .بفرماييد. کنممى خواهش -

 ...ولى داره؛ مأموريت نگار کرديممى فکر ما -

 .شود مى خيره اشآشفته همسر به

 .نداديم خبر زودتر همين خاطربه نده؛ خودش از خبرى هيچ روز سه-دو نداشت سابقه ديگه -

 .متوجهم بله -

 مطمئنيد؟ کجا از ميشه؟ چى حاال -

 .شودمى ضعيف صدايش

 .گروگانه نگار -

 .کنممى صاف را متورمم گلوى

 درخواست و کرده کشف رو مهم ىخونه يه که داده اطالع ما نيروهاى به ظاهراً رفتنش، از قبل ايشون -

 .داده کمک

 .کندمى مداخله مادرش

 نکرديد؟ کمکش چرا پس-

 !خانم -

 .کنممى بلند را دستم کف

 .رفته لو نيروها رسيدن از قبل ظاهراً خب -

 .اندازممى اتاق گوشه به نگاهى

 محبى؟ -

 !قربان-
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 .بشه تموم ما کار تا انتظار اتاق کنيد راهنمايى رو خانما -

 .قربان چشم -

 روزشش به ندارند، اميد مجموعه به مشکوکند، آينده به دارند، شک من به. دودلى با شک، با روند؛مى

 روزشش به ندارند؛ عادت نخوابيدن روزشش به ندارند؛ عادت درد روزشش به. ندارند عادت خبرىبى

 به که من بيچاره. ندارند عادت «نبودن» روزشش به ندارند؛ عادت پوچى روزشش به ندارند؛ عادت دورى

 !ندارم عادت «نبودن» عمرى

 و هستن ما افسران بهترين از يکى اغراق بدون شما، دختر کهاين ضمن. کنيممى رو تالشمون تمام ما -

 !برميان خودشون پس از که ندارم شک من

 .خواندمى را ديگرى مرد دلتنگى که است مردى نگاه نگاهش

 .برام بود گفته شما از... نگار -

 !گذاشته پا زير را قولش است روزشش «نگار» که آخ

 .بسپاريد ما به رو کار. کنيد دور محيط اين از رو خانمتون که اينه من پيشنهاد -

*** 

 آرش

 .بندممى من بذار -

 .بنددمى را هايمدکمه او ظريف هاىانگشت و کنممى جدا آبى ىمردانه پيراهن از را هايمدست

 .بپوشى روش آوردم هم اين. سرده خيلى -

 .کندمى رد سرم از را اىسورمه پليور ىيقه

 .اصالً رفت راه نميشه. بسته يخ خيابونا يهمه ديشب از -

 .دارد درد نپرسيدن براى تالشش

 .نشه کنده چسبِِ اين کن رد آروم رو دستت -

 کجاست؟ سياوش-

 باشه؟ خواستىمى کجا. ديگه ستاده -
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 نشد؟ خبرى نگار از -

 .بريم بپوش اينم بيا. نه -

 .گيرممى دستش از را پالتو

 !عمل به دادىمى رضايت کاش -

 .بشنوم مورد اين در چيزى خوامنمى ديگه -

 .است عميق آهش

 .بريم پاشو -

 .کشدمى تير وجودم تمام رسد،مى زمين به که پايم. اندازدمى کتفم زير را دستش

 شد؟ چى -

 .گيرممى نفس

 .بريم -

 .کندمى پنهان را بغضش

 .دره دم گرفتم؛ آژانس -

 :دهدمى تذکر و کندمى باز را در! جانمبى وجودِ از گيردمى انرژى قدمم به قدم

 .بشم جا هم من شو جاجابه کميه -

 هاىشلوغى از بود پناه تنها سالسى که را اىخانه آدرس. دهدمى آدرس راننده به و نشيندمى کنارم

 .گذاردمى دستم روى را دستش. شهر

 !آرش داغى چقدر -

 .شود کاسته التهابم از کمى شايد تا خنک ىشيشه به چسبانممى را سرم

 کنه؟ تمعاينه يه بياد احسان بگم -

 .گيردمي سکوتم از را جوابش

 .لطفاً چپ سمت آقا -
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 ار اشسالهسى هاىوابستگى امبربادرفته هويت تا بندممى را چشمانم من و پيچدمى کوچه داخل راننده

 .نبيند

 .ممنون شيممي پياده جاهمين آقا -

 .کنيم طى مانچهارگوشه اتاق تا را در اىدقيقه دو مسير تا کشد مى طول دقيقه ده

 شه؟ گرم کنم روشن رو اسپيلت من تا رو لباسات کنى عوض تونىمى -

 :زندمى غر لب زير

 دل مؤسسه اون از ساعت دو يه پسرش خاطربه تونستنمى يعنى. کنمنمى درک رو روشنک واقعاً -

 بکنه؟

 پسر خاطربه. آيدنمى پسرش خاطربه. نيامده پسرش خاطربه. کنممى درک خوب را «روشنک» من اما

 !آيدنمى «او»

 باشه؟. گردمبرمى االن -

 :زنممى لب

 ياسى؟ ترسىمى انقدر چى از -

 ترسم؟مى من گفته کى -

 .ميگه بذارى تنهام لحظه يه کنىنمى جرئت اينکه ميگه، نگاهت -

 !آرش -

 .بميرم بخوام که نيستم زنده من. ياسمن نترس -

 .است ستايش قابل اشک با مقابله براى تالشش

 شده؟ تونچه شماها -

 .زندمى تکيه سرش پشت ديوار به و رودمى عقب

 .وزنبى انقدر خسته، انقدر. بودمش نديده جورىاين حاال تا وقتهيچ... روشنک -

 .خوردمى سر ديوار پشت به پشت

 .نزده حرف هم کلمه شيش جمع سر روزهشيش شده؟ سرد انقدر چرا سياوش -
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 .کندمى نوازش را ديگرش بازوى دستش

 .نميکنم باور که نگاره خاطر واسه فقط نگو -

 .کندمي باز را اشيشمي روسري

 آرش؟ اومد سرت به چي باباحاجي يخونه تو خاليه؟ انقدر چرا تو، نگاه -

 :زندمى لب دهانم بازشدن از قبل

 !نگو اصالً نگى رو راستش خواىمى اگه. نگو -

 .بزند ذوق توي کمتر لرزشش تا کنممي هم قالب را دستانم. کندمى جمع شکمش داخل را هايشزانو

 لرزن؟مى دستات چرا ندونم که شدم غريبه انقدر کى من -

 .گذارممى زبرم صورت زير را دستم کف و کشممى دراز پليور و پالتو همان با

 .خاله بدونى ندارى دوست -

 .کاودمى را غمگينش صورت نگاهم

 .بهم گفتى چرا ميگى. ميشى دلخور ازم بگم، بهت اگه -

 .ميشم دلخور بيشتر نگي اگه -

 مداشت که دنيايي. ياسمن پاشيد هم از دقيقه چند تو دنيام. اومده سرم به چي بدوني نداري دوست تو -

 ريحانهبي. کنم زندگي خواستممي. بسازم نو از رو چيزهمه خواستممي. کردممي عادت بهش ريحانهبي

 ناجي هم باز خواستممي. خوشبخته خوشحاله، وراون ريحانه کردممي قبول داشتم. ريحان خاطربه ولي

 مخواستمي. بدم نجات رو ديگه هايريحانه خواستممي ولي بدم؛ نجات نتونستم رو خودم يريحانه. باشم

 ...کار خواستممي! کنم تموم رو ناتمومم کار خواستممي. ريحانه خاطربه ولي ريحانهبي. بجنگم دوباره

 .بوده زبانم افتخار عمر يک که ايواژه به چرخدنمي زبانم

 .ياسمن کنم تموم رو «رضاحاج» کار خواستم، مي -

 .زندمي هم به را خيسش هايمژه

 حسي چه کنينمي رو فکرش وقتهيچ که جايي از سقوط! داره حسي چه سقوط بدوني خوادنمي دلت -

. داره درد چقدر نداري رو تحملش قدرت که چيزي تحمل! داره درد چقدر بدوني نداري دوست. داره
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 خورممي قسم! داره حسي چه ايبازنده تهش دونيمي که چيزي جلوي واستادن بدوني نداري دوست

 که ميدوني! داره رنجي چه باشن رقيبت پشت کائنات تمام که ميدوني تو جنگيدن بدوني خوادنمي دلت

 که عدشب بعد، ولي شدي؛ برنده کني فکر شد، تموم کني فکر آن يه تو بندازي، رو رقيبت خود کاله وقتي

 از فهميمي! بودي بازنده اولم از که فهميمي. ببيني پات زير رو خودت واستادي، دشمنت سر رو افتخار با

. داره درد چقدر خودت پذيرش بدوني خوادنمي دلت. باشي قهرمان که نبوده تقديرت تو هم اول

 .هستي که چيزي کردنقبول

 .آرش -

 باشي، بوده قرار اول از و باشي بوده قرار که نباشي اوني کني تالش هرچقدرم. ياسمن همينه واقعيت -

 يحت. باشي داشتي دوست که چيزي نه! بوديمي بايد اول از که هستي چيزي تو کهاين به رسيمي بازم

 !کن اعتماد من به. خاله بدوني خوادنمي دلت! باشه جنگيده شواسه سال،سي اگه،

 .آلودشاشک صورت ميان شودمى منحنى هايشلب

 !بچه بود شده تنگ صدات واسه دلم، -

 .را امخسته سنگين هايپلک. گذارممى هم روى را هايمپلک

 ياسى؟ -

 جانم؟ -

 .کن درست املت برام -

 .نامفهموم طورهمان. دارخش طورهمان. شودمى شنيده «اماى» موج روى صدايش

 .بخواه جون تو -

 .کنممى حس تنم روى را پتو سنگينى من و شودمى نزديک هايشقدم صداى

 .کنممى صدات شد حاضر. بخواب تو -

*** 

 نور. کنممي اششدهخشک هايمهره بند را امزدهيخ انگشتان و دهممي تکان را امکردهعرق گردن

 .شودمي امبسته هايپلک محرک مهتاب
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 ممکنه؟ چيزي همچين چطور -

 .کنممي داغم تن از را پالتو و شوممي خيزنيم

 .مونامي نيست ممکن غير چيزهيچ -

 .کندمي برخورد امپنجه يخ کوه به که داغي جريان از سوزدمي چپم دست

 .خونه همين تو. اطرافه همين جايي يه قاتل -

 .کنممي پالتو تل راهي هم را پليور و شوممي بلند. است آزاردهنده دستانم لرزش

 !بزنيد تهمت من به تونيدنمي شما کارآگاه -

 .شوممي نزديکش. کرده ديدن قابل را اشياء تلويزيون کم نور فقط و است خاموش سالن هايچراغ

 ياسمن؟ -

 .گرددبرمي ناگهاني

 !آرش ترسيدم! واي -

 نشستي؟ تاريکي تو چرا -

 .جوريهمين -

 .ايستدمي رويمروبه و شودمي بلند

 قرمزي؟ انقدر چرا -

 .کندمي لمس را امپيشاني دستش کف

 .داري تب -

 .کشممي عقب را سرم

 .خوبم -

 .کندمي اخم

 .شدين مريض جورياين جفتتون که بوديد کجا دونستممي کاش -

 .دوزممي «پوارو» معروف هايسيبيل به را چشمم و شوممي ياسمن جانشين مبل روي

 باشه؟ مهم برام سرماخوردن کنيمي فکر واقعاً. کردم سکته سالگي،سي تو! ياسي کردم سکته من -
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 .نشيندمي کنارم

 کردي؟ سکته گفته کي -

 نيومد؟ سيا -

 .چرخاندمي حرص با را صورتم و گيردمي را امچانه

 کردي؟ سکته تو گفته کي گفتم -

 .شودمي ظريفش يپنجه صياد دستم

 .بگه کسي نبود الزم -

 .دهدمي فشار را انگشتانم

 زده؟يخ چرا دستت -

 .کشممي را دستش که شودمي خيزنيم

 کجا؟ -

 .نيست طبيعي اصالً تنت دماي. بزنم زنگ احسان به ميرم -

 .برسه کارش به بذار. برنمياد پسر اون از کاري. نيست الزم -

 .کشدمي آه

 کنم؟ کار چي پس -

 .کنممي رها را دستش

 کني؟ درست املت نبود قرار مگه -

 .زندمي گوشش پشت را پريشانش موهاي

 .باشه -

 .است زمانهم حياط آهني در بازشدن صداي با بلندشدنش

 .اومد هم سياوش -

 .دهد مي جواب ياسمن. کندمي سالم گرفته صدايي و درهم صورتي با که است سياوش و رودمي

 .نباشي خسته. سالم -
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 .نشيندمي کنارم

 بهتري؟ -

 .کنممي نگاهش

 !بهترم قطعاً تو از -

 .شدي مرخص که خوشحالم -

 .شودمي ظاهر چاي فنجان سه با ياسمن

 نشد؟ خبري نگار از. کرد مرخص رو خودش. نشد مرخص -

 .بنددمي را چشمانش و کندمي مبل پشتي بند را سرش

 .نه -

 خوردي؟ شام -

 .نه -

 نه؟ نگي انقدر ميشه -

 .کندمي باز را چشمانش

 !مخسته خيلي ياسي؟ نکشي حرف ازم ميشه -

 .کنم درست شام ميرم -

 .کندمي همراه خودش با را چايش فنجان

 .سياوش نيست اون تقصير -

 .دونممي -

 .شده مسخره خيلي صدات -

 .کندمي نزديک اشپريدهرنگ هايلب به و داردبرمي را چاي

 يکارا دخترش که بوده وقت چند ميگه دخترِِ مادر بوده، کارمندش دوستش که ستکتابخونه يه بحث -

 .کردهمي مشکوک

 کاري؟ جورچه -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر قلمو | دقيقه سي و بامداد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 391 

 ...شب اون -

 .کندمي حلقه گرم فنجان دور را دستانش

 تهداش ماجرايي به ربطي يه مهمش کار زنممي حدس. بمونه تونهنمي که داره مهم کار يه گفت بهم نگار -

 .ازم بود خواسته کمک بهش راجع پيش وقت چند که

 ماجرا؟ کدوم -

 .ستمادره با حق ميگم همين خاطربه. بود مشکوک دوستش همين کار محيط تو نفر يه به -

 .کندمي بلند را صدايش ياسمن و خوردمي زنگ تلفن

 .بنده دستم زحمت؛بي بده جواب سيا -

 .بردمي رو از را تلفن سياوش يخيره نگاه

 ديديشون؟ نگار، مادر و پدر -

 .گذاردمي ميز روي را اشخالي فنجان

 .آره -

 نگار؟ و تو از، دونستن؟مي چيزي -

 .دونمنمي -

 .آيدمي بيرون شاکي ياسمن بار اين و خوردمي زنگ باز تلفن

 دين؟نمي جواب رو تلفن چي واسه -

 :زنممي لب

 .شد قطع -

 تويي؟ روشنک الو؟ -

 .شودمي بلند سياوش

 .بگيرم دوش ميرم -

 باهاش؟ بزني حرف خوايمي! خدابه خوبه. خوبه. نه. خونه آوردمش آره -

 .سياوش مثل. من مثل. خواهدنمي
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 .خداحافظ. مواظبم. باشه. خب خيلي -

 .شودمي ملتهبم صورت يخيره مشکوک و کندمي قطع را تلفن

 رفت؟ کجا سيا -

 .بگيره دوش رفت -

 آرش؟ -

 .کنممي بازي قندان با

 شده؟ حرفتون روشنک با -

 .گيردمي سر از را اشبازي ابرويم

 کني؟مي داريمريض جورياين -

 ها؟ -

 .است بزرگ دروغم

 .گشنگي از مردم -

 .ميشه حاضر االن -

 ار مردي صورت که کنارش عکس قاب گير. زندمي دودو دستش کنار تلفن گوشي گير من نگاه و رودمي

 است؛ يابکم آبي چشم گفتمي ريحانه. خوردممي را اشدريايي هايچشم افسوس هميشه گرفته قاب

 نهايت اين کردممي فکر. برندمي ارث به را رنگ درصدهشتاد احتمال با آبي چشم والد با فرزندان اما

 يدريا سونامي تا دهممي تکان را سرم اما، حاال! باشي ميراثبي درصد بيست آن جزو که است بدشانسي

 هميشه. چربد مي من زور به انديشه قدرت اما کنم؛ فراموش اجدادم و آبا تشريح موقع را عموهادي

 !چربدمي

*** 

 نگار

 .کشممي عقب

 !نزن دست من به -
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 !بسازه رو کارت خشي همين ميدم کني زياد رو روت. بابا خفه -

 .دهدمي فشار محکم را بازويم

 .بيفت راه -

 .شودمي باز در ناميزان چفت و کنممي برخورد در با محکم. دهدمي هولم چوبي در سمت به

 .بشين -

 :کندمي اشاره کزکرده اتاق يگوشه که گريان نرگس به

 !کني خفه رفيقتم زِرزر صداي نفعته به -

 .است زمانهم نرگس دارخش صداي گرفتناوج با رفتنش. کوبدمي هم به را در

 کنن؟نمي پيدامون خاصيتتونبي نيروهاي اين چرا پس! تونمنمي ديگه -

- ... 

 نميگي؟ هيچي چرا پس چيه؟ -

 .کشممي آه

 .گذشته روز چند دونمنمي حتي -

 .کندمي جمع شکمش داخل را زانوهايش

 کنه؟مي فرقي چه ديگه -

 .کشدمي باال را اشبيني

 .کننمي تيربارونمون! ديوار گِل ذارنمونمي روزا همين -

 !نرگس -

 اينه؟ غير مگه! درد و نرگس -

 .کشممي صورتم به دستي

 !بردن کجا رو ريحانه دونستيممي حداقل کاش -

 دستانش حصار از را خودم کنممي سعي. گيردمي نگار از را العملعکس هرگونه فرصت سريعش حرکت

 .کنم خالص
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 کني؟مي کار چي -

 به هآخ ريحانه؟ هم باز نيست؟ مهم برات! قبرستون يسينه بفرستنمون قراره ميگم نگار؟ شده چت تو -

 !المصب چه تو و من

 .کندمي رهايم

 چه؟ تو و من به -

 !بيرون ريممي اينجا از سالم و صحيح عزيز جون به. جاننرگس ميريمنمي ما -

 .باشيم مونخونه االن تونستيممي. کرديممي فرار داشتيم ما. باش ساکت فقط. نگار نزن حرف -

 .خورممي حرص

 برميام؟ خودم پس از من نگفتم بهت برو؟ نگفتم -

 .است نرگس و من جدي دعواي اولين اين که کنممي فکر شود،مي بلند که صدايش

 !فقط شو ساکت. بشنوم خوامنمي -

 .بيام کنم ول جوريهمين رو بدبخت دختر اون تونستمنمي -

 .خوردمي حرص که اوست حاال

 .داديممي نجاتش. بياريم کمک تونستيممي -

 .فهمينمي تو -

 خونهديوونه اين از رو خودم کولم رو نذاشتم رو دمم احمق توي خاطربه که نفهمم! نفهمم من ديگه آره -

 .بدم نجات

 .زنممي وپادست آن در که اسفناکي موقعيت يا امکرده بغض نرگس رفتار از دانمنمي هم خودم

. نياد واسه مضريه موجود چه نشستيم تشکيالتش قلب تو االن که آدمي دونينمي چون فهمي؛نمي تو -

 همکاراي تالش هاسال چون فهمي؛نمي. نشنيدي رو کرده سياوش يخانواده با که کاري چون فهمي؛نمي

 .نديدي گرفتنش براي رو من

 .است هايشضعف پوشاندن براي نگار دفاعي سپر اين. دهممي قورت را بغضم

 .داشتيمي رو توقع همين منم از نبايد اما بري؛ تونستيمي تو. کنممي درک من -
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 .دوزممي چوبي يکشيدهنم درِ به را نگاهم

 .بخشيدمنمي رو خودم وقتهيچ ديگه من کرديم،مي گمشون دوباره اگه اومدم،مي من اگه -

 دميق يک در اگر کني؟ نگاه آرش چشمان به توانستيمي رفتي،مي ريحانه بدون اگر. کندمي زمزمه نگار

 کني؟ نگاه سياوش روي به توانستيمي شدي،مي خيالشبي شهياد

 و گردنمي ارگان چندتا سالهده که جايي کشوندي رو من ناخواسته تو نرگس،. اومدم اينجا تا که حاال -

 نتيجه به و ريزهمي پيداکردنش واسه کشورت جووناي خون که کردي پيدا رو جايي. کنننمي پيداش

 .رسننمي

 :مي،زنم لب رخشبهرخ

 گهم نيست؟ مهم برات اينا. داره کفاره کشيدنشنفس که کردي حل رو کسي سنگين يپرونده تو... تو -

 باشي؟ قهرمان خواستينمي هميشه

 .شدم شهياد با طاهري ارتباط متوجه شانسي من که دونيمي خوب هم خودت! نگار حرفه شهمه اينا -

 .زندمي سرد فلزي ديوار به را اشتکيه

 کشيدن؟ چي حاال. نيما بيچاره. مامانم بيچاره! مامانم -

 فکر آرش به کن، فکر شخانواده به ريحانه، جاي بذار رو خودت لحظه يه فقط! همينه نرگس! همينه -

 .کن

 .کشدمي دراز ديوار مماس و کندمي من به را پشتش

 .ريمنمي بيرون اينجا از زنده ما -

 با اشاحتمالي برخورد کنم،مي تصور را مامان نگراني. آرامش نگاه به کنم،مي فکر بابا و بندممي را چشمم

 روز چند اصالً اند؟شده نزديک ما جاي يافتن به چقدر کجاست؟ سياوش. زندمي دل نگار. نرگس مادر

 شده؟ فارغ بردند؟ کجا را ريحانه ايم؟شده خارج مرز از کجاييم؟ ما ايم؟نديده را آفتاب رنگ که است

 را تفکرم قدرت خستگي و رفته تحليل بدجور جواببي سوال همه اين از مغزم که واي است؟ سالم

 ايستادگي براي کافي قدرت من و دهدمي نرگس به را حق مُصرّانه ذهنم اعماق از جايي نگار. داده کاهش

 .ندارم را مقابلش در



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر قلمو | دقيقه سي و بامداد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 396 

*** 

 سياوش

 .کنممي جمع خودم. کن ولش -

 .کنممي آب لبالب را سبزم ليوان و نشينممي جايم سر

 .مرسي -

 سيا؟ -

 .کشممي سر نفسيک را آب

 دارن؟ شهياد به ربطي گرفتنش که کسايي نظرتبه... نگار -

 .کشدمي پر جايک آب از حاصل خنکي يهمه

 .دونمنمي -

 ...ربـ شهياد به درصد چند -

 !ياسمن -

 .است واضح بهتش

 نکني؟ تکرار رو مرد اون اسم انقدر ميشه -

 .ببخشيد -

 .کنم جورشوجمع کنممي سعي. کشممي موهايم به دستي

 .بشه تکرار ريحانه ماجراي خوادنمي دلم. نگير ازم! ستريخته همبه خيلي اعصابم -

 .نشيندمي رويمروبه و کندمي رها سينک در را املت ظرف

 .بياد بر خودش پس از تونهمي باالخره. پليسه خودش کنه؛مي فرق شرايطش نگار -

 .است ناخودآگاه امجمله

 .شديم نفرين آرش و من -

 !سيا -

 .کندمي پادشاهي امپيچيده هايحس تمام رأس در هاتيله هواي
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 .کردمي رو زندگيش داشت. کردمشمي خودم درگير نبايد -

 .کندمي ميزم روي شدهقالب هايدست بند را دستانش

 .نداره تو احساس به ربطي... ستپرونده اين دل تو خودش نگار! پسر بعيده تو از حرفا اين -

 .است خشک امسرفه

 .آرش هم تو، هم کردين؛ پهلوسينه قشنگ. بکنه تمعاينه يه احسان ذاشتيمي حداقل کاش -

 .کندمي ترمکالفه اشزيرچشمي نگاه

 سياوش؟ بردي کجا رو آرش... شب اون -

 .زندمي پلک تندتند

 نگرفته؟ رو جلوتون روشنک که برديش کجا حال، اون با -

 .داشت وجود امدروني خشم از حجم اين کردنخالي براي راهي کاش

 .ياسي بزنم حرف بهش راجع تونمنمي واقعاً اما نخوام؛ که اين نه -

 !هستم عصباني کسي چه از دقيقاً دانستممي حداقل کاش

 .تونمنمي االن حداقل -

 .بهش شد اضافه هم تو مال حاال. داشتم رو آرش يغصه فقط ديروز تا -

 .کنممي امچانه گاهتکيه و کشممي بيرون دستش از را دستم

 .شو بيدار بگه کنه صدام يکي منتظرم شهمه. ياسي خوابه يه اتفاقا اين يهمه کنممي فکر شهمه -

 سيا؟ -

 .دهممي بيرون را نفسم

 .بگم بهت بايد که هست چيزي يه... چيزي يه -

 !بدتر خبرهاي نشنيدن براي آرزو! ندارم هم آرزوکردن يانگيزه حتي ديگر

 ...من -

 .کندمي جان ياسمن با سرّش و سر و فيروزي مشکوک رفتار پي ذهنم

 .ريحانه با هم داشت دورادور آشنايي من با هم که مشترک دوست يه عقدم، از قبل ماه چند من -
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 .شودمي سنگين هايمپلک

 جواب کرده صداش هم هرچي. دور از اما ديده؛ شهر مرکز تو جا يه رو ريحانه گفت... گفت اومد روز يه -

 .نداده

 .سنگيني از شود؛نمي بسته ديگر حاال

 .شده گم چندماهه ريحانه که نگفتم اما کنه؛مي اشتباه گفتم بهش من -

- ... 

 شهمه بودم، وکيلش که پرونده اون خاطربه فيروزي. کنم اميدوارتون الکي خواستمنمي خب، بعد -

 .فرستادمش و کردم اعتماد بهش. حرفا اين و مديونه من به گفتمي

 .گيردمي نفس

 حتم ديگه. اومد ريحانه جسد پيداشدن خبر که که، عروسي شب تا! کنه جووپرس بره فرستادمش -

 اميدوارتون الکي که بودم خوشحال اما خوردم؛ ضربه دوباره انگار... خودم. کرده اشتباه دوستم که داشتم

 .نکردم

 .کندمي کشيدننفس به مجبور را خشکم دهان امگرفته بيني

 ...تا گذشت ماجرا اين -

- .... 

 .کرديد پيدا کرج تو رو خونه اون شما که موقعي اون تا -

- ... 

 .بينهمي رو بودم داده فيروزي به ريحانه از تحقيقات براي که عکسي اتفاقي آدما، اون از يکي -

 .دارد التماس نگاهش

 .نفهمين چيزي آرش خصوصاً شماها نشدم مطمئن کهاين قبل تا خواستممي فقط خدابه -

-... 

 و دور اون قبل چندماه رو ريحانه مطمئنه که ميگه خانم، يه ها،همسايه از يکي و تحقيق ميره فيروزي -

 .ديده بر
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 .شوممي بلند و کنممي ميز بند را دستم

 !هه -

 .است خطر احساس خاطر به بلندشدنش. دهممي عقب آشپزخانه قديمي موزاييک روي صدا با را صندلي

 !هه -

 .کشممي موهايم به را دستم

 .ديده رو ما يبيچاره يريحانه! ديده پس -

 .شودمي بلند صدايم

 !ديده رو ريحانه -

 .کند مي بازويم بند را دستش

 !کنممي خواهش سيا، باش آروم -

 .ميگي داري االن رو اينا -

 :زنممي فرياد دارشنم نگاه يخيره

 ميگي؟ داري االن رو اينا -

 :کندمي التماس. بنددمي را سرش پشت در زدههول. کندمي قطع را هايشلب اشاشاره انگشت

 !بفهمه آرش نذار! سياوش خدا تورو -

 !ندارم کشش ديگه من خدايا بفهمم؟ بايد االن من چرا بفهمه؟ نبايد چرا چرا؟ -

 !باش آروم فقط تو. سيا ميدم توضيح برات. ميدم توضيح -

! بوده زنده شب اون تا ريحانه ميگي داري ياسي؟ بدي توضيح خوايمي رو چي ميدي؟ توضيح رو چي -

 .داد نجاتش شدهمي ميگي داري

 !بفهم! نبودم مطمئن من -

 .ياسمن ديدتش يکي ميگي خودت -

 ...که... که بود چيزي يه اما ميگم؛ دارم خودم آره -

 چي؟ که ياسي؟ چي که. واى. واي -
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 !تريواش قرآن رو تو -

 .افتدمي فرو سرش

 ...اون ديدن، که دختري اون -

 چي؟ اون -

 .بوده حامله -

 .نشينممي ايقهوه هايموزاييک روي جاهمان

 !چي؟ -

 .سياوش بوده حامله -

 ...آرش يعني، -

 .کندمي قيچي را کالمم شرمگينش صداى

 .سيا بود همين مشکل -

 چي؟ يعني -

 ...يعني -

- ... 

 .نبودن هم با دعق زير آرش، و ريحانه يعني، -

 .چسبانممي آشپزخانه سرد کف به را امگرگرفته دستان

 .بودن هم محرم سال يه ياسي؛ بودن شوهر و زن اونا، -

 .دارد خجالت صدايش

 .کنه شروع رو زندگيش خودش يخونه تو خواستمي ريحانه... اما بودن؛ محرم آره، -

 .کنممي توجيه

 .باشي خبربي تو شايد... شايد. خصوصيه خيلي مسائل اين... خب... خب -

 !نبودم مطمئن اصالً. نگفتم همين خاطربه! سيا شناختممي خوب رو ريحانه من -

 ...باالخره. رفتن سفر هم با اونا -
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 من، بود؛ نه جوابش درصد يک اگه... اگه. بپرسم آرش از رو چيزي همچين تونستمنمي من! سياوش -

 !بياد سرش باليي ترسيدم

- ... 

 .درصدپنجاه کنهمي رو ديده زن اون که کسي اون بودن ريحانه احتمال يقضيه همين اصالً -

 !ياسمن -

 را ما يهمه. گرداندبرمي زندگي به را آرش هم ريحانه بودنزنده درصديک احتمال حتي داندنمي او چطور

 .گرداندبرمي زندگي به

 !گفتيمي من به بايد. گفتيمي بهمون بايد -

 :زندمي لب

 ...کرديم خاکش که جسدي اون پس باشه، ريحانه واقعاً دختر اون اگه باشه، زنده ريحانه اگه... اگه -

 مرفت من. منه گردن ماجرا اين کل. منه گردن اين. بگيريم اياندي بايد! کنيم قبر نبش بايد بايد، -

 .ستريحانه مال جسد که کردم تأييد من. شناسايي

 باشن؟ کرده اذيتش اگه، چي؟ نباشه آرش بچه اون پدر اگه... اگه سيا -

 .بکنيم رو تالشمون بايد ريحانه، برگردوندن براي باشه شانسي اگه. کنهنمي فرقي ديگه -

 .گيردمي را دستم

 يگهد دفعه اين. نکن اميدوارش باشه، فرضيه اينا تموم اگه. نگو کسهيچ به باشه؟. نگو چيزي آرش به -

 !ميشه تموم واقعاً ديگه سياوش، ميشه تموم. نمياره دووم

 .شودمي سفيدتر ياسمن رنگ و چرخدمي دستگيره. شده دير گويدمي در دستگيره ناهنجار صداي

 !گفتم! سياوش پايين بيار رو صدات گفتم بهت -

 به ناموسش ظاهراً حاال و هويتش اش،خانوده همسرش، چندماه ظرف که گيردمي قاب را مردي چوبي در

 :زندمي لب آببي ماهي يک مثل. رفته يغما

 نباشم؟ بچه کدوم پدر... من -

*** 
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... 

 :نگار

 .دهممي تکان را نرگس. کندمي اميدوارم سرخوشش صداي

 نرگس؟ نرگس؟ -

 .کندمي باز را چشمانش شاکي

 بکپم؟ ذارينمي چرا چيه؟ -

 .شانسه يه اين. کني کمک بايد. پاشو نرگس -

 .شودمي جمع حواسش

 شده؟ چي -

 .آورد آب مونواسه که گندهه يارو اين ببين -

 خب؟ -

 .ميشه چيزيش يه کردم حس شب سر همون -

 .نشيندمي جايش سر

 .برسيم اون به بايد. بود وصل تلفن يه کمرش به ببين. زده چيزي يه مطمئنم -

 .خاراندمي را سرش

 چطوري؟ -

 شونيمشکمي جوري يه کرد، باز که رو در. دستشويي بري بايد بگو بهش. بکنيم رو تالشمون بايد ببين -

 .گيرممي ازش رو گوشي راحت. نداره تعادل. تو

 نتونيم؟ اگه -

 :گويممي محکم

 !بتونيم بايد -

 باردچن. کند بازي را رلش تا رودمي او و کنممي مرور نرگس با را مستحکمم چنداننه ينقشه ديگر باريک

 .کوبدمي کشيدهنم در به
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 !آهاي -

 .کندمي نزديک واقعيت به را حدسم صدايش. کندمي تکرار را نرگس کار در سوي آن از کسي

 تونه؟...چـ چيه؟ -

 .کنممي راحت اشاره با را خيالش. کندمي نگاهم نرگس

 .دستشويي برم بايد من -

 .کندمي خوشحالم اشقهقهه

 !چولو..کو يشه،..نمـ! آخي -

 .دستشويي برم بايد ميگم فهمي؟نمي چرا -

 :گويدمى. شودمي بلند صدايش

 خواي؟مي بشه کشيده کثافت به اينجا خواينمي که تو -

 .شودمي بلند هم او صداي

 !بچه! شو...خفه -

 .کند مي امزدهحيرت نرگس خوب بازي

 استفاده قابل ديگه اينجا نکني باز رو در اگه. بده خودت خشايارتونم اون جواب. نده اهميت. باشه -

 !داني خود. نيست

 .کشاندمي انحنا به را نرگس هايلب چندروز از بعد قفل سروصداي

 فهميدي؟ کنى،مي رو کارت زود -

 افتادنش. روممي نشانه بايد که را گردنش از جايي شود،مي باز که در و کنممي پنهان ديد از را خودم

 شدکمي را بازوهايش زحمت با نرگس! بوده مستي هپروت غرق کردممي فکر که چيزي از بيشتر گويدمي

 .بندممي را در من و

 باشه؟ نمرده -

 .کنممي راحت را خيالش

 .خوابه فقط نه، -
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 .زودتر بکني خوايمي کاري هر بجنب خب خيلي -

 !باش روشن. باش روشن. کندمي دعا نگار. کنممي کمربندش بند را دستم

 داره؟ آنتن -

 .کشممي آه

 .داره رمز -

 .دارد برق نگاهش

 .من به بدش -

 چي؟ -

 .کشدمي بيرون دستم از را گوشي

 .من به بدش ميگم -

 .کندمي بلند را مرد شست انگشت تپلش دست

 کني؟مي کار چي -

 .خنددمي صورت پهناي به

 .شد باز -

 چطوري؟ چي؟ -

 .انگشت اثر با ميشن؛ باز آيفون گوشياي اکثر که طورهمون -

 .شوممي شرمنده خودم خنگي از

 .نبود حواسم ميگي؛ راست -

 داره؟ آنتن ببين. بجنب خب خيلي -

 .مهم تشکيالت يک از نجات هيجان. دارد هيجان نگار

 .داره -

 از که ايشماره تنها. گيرممي را شماره دهد،مي نشان را دقيقه سي و بامداد که گوشي ساعت به خيره

 .کردممي فکر آن به پلن طراحي اول
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 ...بوق بوق، بوق، -

 !بده جواب. بده جواب. بده جواب -

 :آيدمي آسمان از صدايش

 الو؟ -

 .خوردمي آرامي تکان من يزمزمه با زمانهم مرد

 !سياوش -

 .است مشهود اضطرابم. شودمي طوالني سکوتش

 شنوي؟مي سياوش الو؟ -

 تويي؟! نگار -

 .ندارم وقت زياد. خودمم -

 .کنم عمل ايحرفه کنممي سعي. گيردمي او از را حرفي هر ياجازه سرعتم

 يه. ايماسکله تو هنوز احتماالً نيمه، و نصفه آنتن اين به توجه با ولي معلقيم؛. هستيم کشتي يه تو ما -

 برند اب موز کارتن پر انبارش. بود کجا دونمنمي که خونه يه تو برد رو ما»...«  پالک شماره با مشکي سمند

 .بود»...«  وارداتي

 .دارد خواهش صدايش

 بزنيم؟ رو ردش تا داري نگه رو تماس تونيمي. ضعيفه خيلي صدات -

 .کنم قطع رو تماس مجبورم. کن گوش سياوش. نه -

 .نيست مقتدر پليس يک شبيه اشصبريبي

 توئه؟ با دوستت ست؟کتابخونه همون ماجراي اين گرفتتون؟ کي -

 اي ميفتن راه هاموقع همين فردا يا. کنه جابهجا محموله خوادمي. شهياديم تشکيالت دل تو ما. منه با -

 .فرداپس

 اونجاست؟ خودش شهياد بگي؟ رو موقعيتت تونينمي -

 !اينجاست که ندارم شک -
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 الو؟ نگار؟ الو؟ -

 .است مرد يخيره نگران نرگس. چسبانممي گوشي به را لبم

 .زياده خيلي مقدارش. بره محموله با خوادمي. اينجاست شهياد ميگم داري؟ رو صدام الو؟ -

 الو؟ الو؟ -

 الو؟! ستزنده ريحانه سياوش؟ الو؟ -

 :زندمي لب وقتي است گوشي خطبي آنتن به نگاهم. کندمي آب را امعصبي بغض بوق صداي

 شنيد؟ -

 .کشممي امياغي چشمان به حرص با را دستم

 .فهميد رو حرفام از چقدر دونمنمي اصالً -

 کنيم؟ فرار کنيم؟ کار چي حاال -

 .دهممي تکان را سرم

 .نرگس هستيم کشتي يه تو ما -

 .گيرممي نفس

 رو تمراقب. نيستيم خنگ دختر دوتا ما فهمنمي فقط. شيم دور تونيمنمي بيرون بريم اتاقم اين از اگه -

 .کننمي دوبرابر

 کنيم؟ کار چي پس -

 .نيست يادش چيزي شه بيدار وقتي. جاش سر گردونيمبرمي رو لندهور اين -

 باشن؟ داشته دوربين اگه -

 .ندارن -

 .کندمي اميدواري ابراز نگار

*** 

 سياوش

 .دهدمي توضيح موسوي استوار
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 طاهري لعيا نام با بود خانومي به متعلق. کرديم پيگيري رو سمند اون معصومي، سروان اظهارات طبق -

 .فرمودن سروان جناب مادر که کتابداريه خانم همون که

 :دهدمي ادامه سرهنگ

 از مارک اون با موز. زدن کاشان يجاده اون از بعد و آزادگان يجاده ته تا رو موز کارتناي اون رد هابچه -

 کننمي گيريسوخت حمل کانتينراي راه بين. ميشه فرستاده هم جنوبي جزاير به و شده وارد انزلي بندر

 .پوششه يه فقط موز احتماالً و

 :گويدمى. کشدمي ميز روي بزرگ ينقشه روي را خودکارش

 .نيست سخت زياد باشن رفته جنوب سمت به کهاين حدس -

 :آيدمي «زحل» حوالي از صدايش

 .رفتن جنوب سمت به درسته؛ بله -

 .دهدمي ادامه را مسير و گيردمي ناصري سرهنگ از را خودکار

 که رفتن شيراز سمت به تاشوندوازده که ميده نشون تحقيقات. شدن جدا هم از اصفهان يجاده اول از -

 .بود خواهد کنارش کوچيک بنادر يا بندرعباس بعدي مقصد احتماالً

 .ايستدمي صاف سرهنگ

 .باالخره هستن عملياتي نيروي ايشون. داريم اونجا رو معصومي سروان ما -

 :زندمى لب. کندمي من گريزان چشمان ميخ را دريايش

 .سرهنگ جناب نکردن شرکت واقعي عمليات گونههيچ در حال به تا ايشون -

 .کندنمي پنهان را اشناميدي که است سرهنگ

 چي؟ -

 خبر رمنتظ تونمنمي وجههيچ به من و! سرهنگ بوده تجربگيشبي همين گيرافتادنش دليل متاسفانه -

 ...بنابراين ميشه؛ داده ساعت چهار ظرف عمليات دستور. بذارم دست روي دست و بشينم

 .اندازدمي اشمچي ساعت به نگاهي و کندمي مرتب سرش روي را کالهش

 .سرهنگ کني آماده رو نيروهات داري وقت چهارساعت حاال همين از. صبحه دو ساعت -
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 .ايستدمي ناگهان و رودمي در سمت به قدم چند

 ...ضمناً -

 .دهدمي دستور امخيره نگاه به زده زل و گرددبرمي

 .بود خواهد باهر سرگرد برنامه عملياتي فرماندهي -

 :دهدمي ادامه دهانم بازشدن از قبل

 !آقايون باهر آرش سرگرد -

 وقتى است محکم صدايش. زندنمي پلک هايشلب يخيره متحير، هم اتاق يگوشه صفر سرباز حتي

 :گويدمى

 .بشه بسته پرونده اين وقتشه ديگه -

 :کندمي تأکيد اقتدار با وقتي باشد تواندنمي من جز کسي مخاطبش

 کار اين تو ايشخصي هدف نيست مهم برام! دارن قرار جسمي و روحي شرايط چه در نيست مهم برام -

 .نه يا داشته وجود براشون

 .خورندنمي جم محکمش صداي ميخ حاال حاضرين کل

 سالهبيست ما و برنمي قهقرا به رو کشور هايسرمايه که مجرميني يا مجرم با نسبتي نيست مهم -

 ارزشمند يسرمايه بر عالوه ديگه حاال! نيست مهم ابداً! ندارن يا دارن بگيريم رو جلوشون نتونستيم

 نجاتشون ماست يوظيفه که وسطه ايديگه ـناه گـبي آدماي و نيروهامون از يکي جون پاي مملکت

 پذيرش قابل انگاريسهل گونههيچ ديگه دفعه اين. خورديم قسم خاطرشبه چون ماست؛ يوظيفه. بديم

 اما د؛بدي جون. بشه خارج کشور از نبايد محموله اون. بجنگيد پيروزي براي. بجنگيد قوا تمام با. نيست

 !نذاريد ديگه بار اين. بخوريم شکست نذاريد

 .شودمي خيره ناصري هنگسر به

 !ساعت چهار فقط. سرهنگ داري فرصت چهارساعت فقط -

 .رودمي نشانه را قلبم اشاشاره انگشت و رودمي عقب قدم يک

 مفهمومه؟! جونش قيمت به حتي. کنه تموم رو کارش بفرماييد سرگرد به -
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 .کنممي جفت پا فرماندهم مقابل سرهنگ، يمداخله از قبل

 ! مفهومه -

*** 

 آرش

 :زنممي لب شهر درشت و ريز هايچراغ محو

 .نداره وجود شهر اين تو ترخوشبخت من از کردممي فکر موقعي يه -

 .باشم عصباني کي از بايد دونمنمي حتى... حتي مقصره؟ کي نظرت به -

 .شودمي خيره رخمنيم به

 باشم؟ عصباني بايد اصالً -

 .دونمنمي -

 .است منتظر

 .بکنم اعترافي يه خواممي -

 اعتراف؟ -

 .اعتراف آره،-

 .بلرزد کمتر تا کنممي هم قالب را دستانم

 ...و مامان... و مامان عقد تاريخ که... که لحظه اون -

 .دارد درد واژه اين گفتن چقدر

 فهمممي حاال که کردم قضاوت رو مردي. سياوش کردم قضاوت... من ديدم، رو «بابا» و مامان -

 .شواسه بوده جهاد ما کردنبزرگ

 .نداشتي تقصيري تو -

 کسهيچ نه خداست فقط و فقط قاضي بده يادمون کرد تالش عمر يه مرد اون. تقصيرداشتم چرا چرا، -

. دادم حکم شدم، قاضي. نکردم بهش راجع که فکرا چه. زدم تهمت. بودم قاضي لحظه اون تو من. ديگه

 .کردم سکته خودم حکم از. کردم سکته اونجا من. کردم محکومش بعد... بعد
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 !آرش -

 .باشيم آدم تا کشيد زحمت عمر يه. نباشيم قاضي ما تا جنگيد عمر يه مرد اون -

 .نداشتيم رضاحاج با نسبتي هيچ ما کنم قبول تونمنمي هم هنوز -

 !نيست خوردنش دل خون عمر يه حق. نيست حقش اين. سياوش رضاحاج نگو بهش -

 ...تو ولي، -

 .اونه ماجرا اين آدم تقصيرترينبي. کشممي خجالت روش از چون بابا، بگم بهش سخته مواسه اگه من -

 .عشقش دزديدن به کردمي محکومش شب اون دريا، دم شهياد چرا فهمممي حاال -

 .سيا باشيم مامان مواظب بوديم داده قول بهش. دارم شرم بابا روي از من -

- ... 

 .نکنيم احترامشبي بوديم خورده قسم -

 .من هايدست مثل دارد؛ لرزش صدايش

 .نکنم خالي رو پشتش بودم داده قول بهش من -

 .چرخدمي سمتم به

 !سخته خيلي مامان با روشدنروبه! آرش سخته خيلي که کن قبول -

 .است دردناک خشکم هايسرفه

 ...طرفش اگه حتي. کنيم محکومش شخواستهدل خاطربه نداريم حق ما. ميدم حق مامان به من -

 :رودمي تحليل صدايم

 .باشه بوده شهياد -

 اسمش سر پدر نام آوردن که مردي اسم. برممي را اسمش حقيقت فهميدن از بعد که است باراولين اين

 !دارد کفاره

 !بودن رضاحاج پسر به بوديم غره چقدر -

 پاي تا کردنشحل سر. کنم حل خودم با رو اين تا کشيد طول. سياوش رضاييمحاج پسر هم هنوز ما -

 .کردم حلش اما دادم؛ جون. رفتم مرگ
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 .دوزممي ديگرم خود گچي صورت به شهر نوراني هاينقطه از را نگاهم

 خواممي. دارم رو بودن«باهر» لياقت کنم ثابت خواممي من اما... اما سخته؛ هم خيلي. سخته دونممي -

  سياوش نداره هويت به ربطي خون کنم ثابت

 .خودم جان عمق کنم؛مي نفوذ جانش عمق به

 ...نباشه يا باشه زنده ريحانه، -

 ديگرت قل مرد آن اگر حتي. است سخت خيلي ديگر مرد يک به هاييحرف چنين گفتن. است سخت

 .باشد

 ...نباشم يا باشم بچه، اون پدر... من نباشه؛ يا باشه حامله -

 .گيرممي نفس

 ...نره يا بره بين از محموله، اون -

 .کنممي تر را خشکم هايلب

 گيرممي رو مامانم حق من. کنممي تموم رو مأموريتم من. بسه ديگه ضعف! ميندازم گير رو شهياد من -

 مواست قسمم پاي خواممي! رو حقم به پدر. گيرممي رو پدرم خون انتقام. گيرممي رو مريحانه انتقام. ازش

 هستي؟. سيا

 :زندمي لب

 .هستم -

 .شودمي برداشته امشانه از سنگي بار تن هزاران

 چنده؟ ساعت -

 .دقيقه بيست و سه -

 .شوممي بلند

 .داريم وقت ساعت دو هنوز. خوبه -

 کني؟ کار چي خوايمي -

 .فهميمي بيا -
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 .کنممي حس را لبخندش خنکي

 .بود خالي «بابا» از بعد از. آرش بود خالي جاش که بود چيزي اين -

 .کنممي باز را راننده در

 .سوئيچ -

 .است امتيازيسه پرتابش

*** 

 هميشه. باشم افتخارشان خواستممي که هاييآدم صورت روي چرخانم؛مي سالن دور را نگاهم

 را اشهميشگي نگراني دليل حاال که پدربزرگي. شوممي خيره پدربزرگم به. باشم افتخارشان خواستممى

 اشنوه به را دخترش سپردن براي اشدودلي دليل که پدربزرگي. فهمممي خوني هايکشش با رابطه در

. ودب برده ويراني به را ديگرش دختر زندگي که مردي فرزند به دخترش سپردن. دانممي خوب ديگر حاال

 صبرش که مادري. قهرمانم مادر به کشانم؛مي مادرم به را هايممردمک. مشابه تکراري براي اشنگراني به

 .نزده دم و کرده سنگيني قلبش روي سالسي که باري. ستايممي را سنگين چنين باري تحمل در را

 انتخاب ينتيجه وقتى خصوصاً. باشى شرمنده خودت از وقتى خصوصاً است؛ وحشتناک شرمندگى

 به هک دخترى. کنممى نگاه ياسمن به. کنى مافات جبران تا باشى کشيده دندان به سالسى را اشتباهت

 پيداکردن اميد و بيم در ماه چند که دخترى. داندمى را خواهرش فرزندان حقيقىِ هويت حاال پدرش لطف

 فکر از. نخوابيده حسابى و درست هاماه حرمتش هتک فکر از که خواهرى. زده پا و دست اشناتنى خواهر

 نگاه سياوش به. نزده دم و داده ادامه. نزده دم و کنده جان اشخواهرزاده ناموس به احتمالى تعرضى

 که صدايى براى زندمى دلدل دل، همان حاال و زده زمينش باريک دلش که برادرى. برادرم به کنم؛مى

 دشمنِ با خونى هم رنجِ من از کمتر که برادرى. داده را موقعيتش بيش و کم گراى پيش چندساعت

 را دهانم آب. نياورده باال جايک را اشگذشته تمام حقيقت تلخِ طعم با که کسى. نديده را اشديرينه

 .نديدم را هااين از کدامهيچ من. دهممى قورت

 .وقتهبي که دونممي -

 .است آشفته باباحاجى دستيک سفيد موهاي
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 !خوشحالم بابت اين از. فهميديد فهميديد،مي بايد که رو چيزي باالخره که گفت روشنک، -

 :زنممى لب

 .بگم بايد که هست چيزايى يه -

 .شوممى خيره مامان به

 .بدونيد رو اينا رفتنم قبل بايد -

 .دارد بغض ياسمن

 آرش؟ برى خواىمى کجا -

 .متاسفم چيزهمه بابت من... من -

 .کنممى نگاه باباحاجى به

 !باباحاجى ببخش رو من... من. نبودم خوبى داماد که متأسفم -

 ؛بود مانده هايملب ىخيره جمله اين منتظر بود وقت خيلى او. شودمى روشن آنى به نگاهش خاموش برق

 .ريحانه رفتن روزهاى همان از

 .باشم مونريحانه مراقب. باشم تريحانه مراقب نتونستم که ببخش رو من -

 .دهممى ادامه مامان دارنم نگاه ىخيره

 تمنداش حق من! نداشتم نگه رو احترامت بابا، بعد که... که ببخشيد. نبودم خوبى پسر که ببخشيد -

 !کن حاللم. کنم قضاوتت نداشتم حق. مامان باشم قهر باهات

 ...آرش -

 .شوممى لرزانش صداى مانع دستم با

 ابامب پسر من بگه تونهنمى کدومشهيچ اجداد، خون، ژنتيک،. بودم خالى من بابا بعد. بودم شده گم من -

 !هستم رضاحاج پسر ابد تا من،. بود پدرم فرزند من روح! نبودم

 .کندمى اصالح را کالمم سياوش نگاه

 .مونيممى رضاحاج پسر هم ابد تا هردومون. سيا و من. رضاييمحاج پسر ما -

 .افتدمى فرو سرم
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 !شدم تموم من ريحانه، بعد اما شدم؛ گم خودم تو من بابا، بعد -

 .برود پايين گلويم بيخ چسبيده حجم شايد. زنممى لبخند ياسمن روى به

 رزنشس رو خودت. کالبد يه پوسته، يه فقط. بودم خالى من. نفهميدم رو نگرانيت. نديدمت که ببخشيد -

 .گرفتى که تصميماتى خاطربه نکن

 .دهممى ادامه خودم ىخيره و چرخدمى صورتم

. باشم خودم خواممي. شد تموم ديگه اما باشه؛ تو دوش رو بار ىهمه نبود قرار. موندى تنها که ببخشيد -

 !باشم گيرکمان خواممى من. باشم آرش خواممي من

 .ايستممى مامان روىروبه و شوممى بلند

 .کنم تمومش که ميرم. بگيرم رو حقمون که! مامان بگيرم رو حقت که ميرم من -

 .چسباندمى امسينه به را خيسش صورت و شودمى بلند

 .آرش -

 در هک تسبيحى و کشدمى عقب. ماندمى اسطوره قلبم در ابد تا که پيچممى زنى بازوهاى گرد را دستانم

 صورت روىبهرو و شوممى جدا مامان از. دارد دوفازى جريانِ وُلت ميليون گذارد،مى امکردهعرق ىپنجه

 :زنممى لب ريحانه پدر چروک

 رو جونم. گردونممى برش باشه، داشته وجود اىريحانه هنوز اگه... اگه. کنم مى رو تالشم تمام من -

 قولم هب! شما تحويل دخترتون برگشتم، ريحانه با اگه برگشتم، زنده هم اگر. گردونممى برش ولى ميدم؛

 !نميارم رو اسمش ديگه. خورممى قسم پدرم روح به. کنممى عمل

 :زنممي لب گرشحمايت هايدست ميخ. کندمى ترسنگين را فضا ياسمن هقهق

 !باباحاجى کن صدا رو اسمم ديگه باريه فقط... فقط -

 .شوممى بلند. نيروزايش صداى شنيدن نااميدى از بنددمى را نفسم راه گلويم حجم

 .کنيد حاللم -

 .کندمى دل روشنمامان از سياوش سرخ چشمان

 .سياوش بريم -
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 .اندازدمى مآغوش در را خودش ياسمن

 .باش خودت مواظب -

 .بوسدمى را سياوش و شودمى جدا

 بيرون را پايم. روممى در سمت به سياوش دنبال و گردمبرمى. گيرممى هايمکودکى عشق از نگاه

 .تصميمم بااقتدارِ کردن عملى براى شودمى انگيزه اشخوردهسال طنين که امنگذاشته

 آرش؟ -

 هچ دبيرستان اول شناسىزيست. رودمى پايين اىتوده حجم. شودمى قطع اىثانيه براى دستانم لرزش

 گويدمى آرامم قلب غم؟ حجيمِ هاىتوده يا غذايى مواد هاضم فقط هاضمند؟ معده هاىآنزيم گفت؟مى

 .گردمبرمى. گويدنمى درست هم هميشه علم

 !بابا باش خودت مواظب -

 .شودمى زبانم جارى اعتقادم هاىاليه ترينعميق از م«اهللبسم» و گذارممى هم روى پلک

*** 

 براي سياوش. کندمي دارخدشه را صبح دم سکوت سيمبي مداوم صداي. کندمي يک را دنده راننده

 .کندمي تکرار را سؤالش بار هزارمين

 چنده؟ ساعت -

 :دهدمي جواب پورهادي ستوان بار اين

 .سرگرد جناب دقيقه بيست و يازده -

 .دهدمي بيرون را نفسش

 !شد ظهر -

 .نکنيد آفتابش به نگاه. خشکه هم سرماش منطقه اين -

 مونده؟ ديگه چقدر -

 .بندر تا داريم کيلومتريبيست يه -

 .کنممي مداخله



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر قلمو | دقيقه سي و بامداد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 416 

 .پورهادي مواسه بگير رو رسول -

 .قربان بله -

 :زندمي لب دستانم يخيره و دهدمي در به را اشتکيه سياوش

 خوبي؟ -

 .گيردمي سمتم به را گوشي ستوان

 .خطن پشت قربان؛ بفرماييد -

 .گيرممي نگران سياوش از نگاه

 رسول؟ الو -

 .دارد نويز صدايش

 .سرگرد جناب گوشم به -

 .بدونم رو «دو عمار» هايبچه موقعيت خواممي. باشيم موقعيت تو ديگه ربع يه تا نهايتاً کنممي فکر -

 .هستن منطقه هايروستا تخليه حال در هم يک گروه. هستن هاپرتغالي قلعه چهارمسه تو -

 .باشه خالي منطقه ظهر يک تا نهايتاً خواممي. خوبه -

 .برهمي زمان هابومي کردنراضي! داره روستا تابيست حداقل جزيره جنوب سرگرد جناب -

 .کنممي تکرار را واضحم حرف

 !باشه خالي منطقه تمام ظهر يک تا -

 ...سرگرد جناب -

 :برممي را کالمش

 مفهومه؟. رسول بتوني بايد. کني تخليه رو منطقه تونيمي چون اونجايي؛ تو خاطر همين به -

 :آيدمي قدرت با صدايش

 !مفهومه -
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 تورماني روي را عمليات ينقشه از نسخه يک سياوش. کنممي تشکر و گيرممي ستوان سمت به را گوشي

 پيش ساعت چند همين ضربتي ايجلسه طي طرحش که اينقشه. دهدمي نمايش هايشزانو روي لپتاپ

 .شده ريخته

*** 

 .زندمي را چشمم بدجور نور ميز

 .کنيم شروع رو عمليات صبح شيش ساعت بايد سردار دستور طبق -

 .اندازدمي اشچرمي بند مچي ساعت به نگاهي

 .طراحي براي داريم وقت دقيقه چهل و ساعت يک فقط يعني ساعت به توجه با که -

 .کشدمي نقشه روي را اشالکترونيکي خودکار

 سوخت دادنمي نشون که چيزي از بيشتر احتماالً که تانکرهايي شد مشخص ما هايپيگيري طبق -

 .رفتن نقطه دوتا به کردن،مي حمل

 تماس زمان از که کاري همان دقيقاً اين گويدمي سياوش نگاه. کندمي پايين و باال نقشه روي را خودکار

 .است دادهمي انجام نگار

 ابوموسي تو احتماالً معصومي سروان که ميگن شواهد. هرمز يجزيره و داريم رو ابوموسي يجزيره -

 هک هرچند. باالست بسيار هستن ايشون که باشه جاييهمون دقيقاً محموله اينکه احتمال خب و باشن

 .کنيم امتحان رو شانسمون مجبوريم اما داره؛ ريسک کار اين مسلماً

 :گويدمى. شودمي قفل من روي و چرخاندمي ميز دور جمع روي را نگاهش

 عملياتي فرمانده سرگرد جناب سردار، فرمايش طبق و بود خواهم عمليات اطالعات فرمانده من -

 ...و بود خواهند

 .شوممي خيره نااميدش هايشمچ به. کنممي فرو جيبم در را دستانم

 .داره ارجحيت طراحي در عملياتى فرمانده عنوان به شما نظر طبيعتاً و -

 اما دل همان. امکرده قاچاق سنگين هايعمليات اجراي و طراحي در امسابقه با که کاري از گيردمي دلم

 !اساسي جبران يک. است جبران وقت حاال گويدمي
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 :گويممى. گذارممي احترام و شوممي سرهنگ نزديک. گيرممي باال را سرم

 .قربان -

 .گيردمي سمتم به را خودکارش سرهنگ

 .کنممي رو تالشم تمام -

 آرامشش. کنممي ميز سوار را خودکار و کنممي نگاه سياوش به. زندمي لبخند هايشچشم با سرهنگ

 از که را چيزي. بگويم تا کنممي صاف را صدايم! باشد تمرکزش مانع خودکار که انگار. دهدمي انگيزه

 آخرش دانستممي بابا مرگ روز از که داد را عملياتي رهبري براي فرماندهم پيغام سياوش که لحظه همان

 !کنم تمامش بايد خودم

 .مهم نسبتاً يجزيره يه و مهم يجزيره يه داريم؛ موقعيت دوتا ما -

 .کنممي سرهنگ به نگاهي

 ...اما کنيم؛ ريسک بايد ما و سرهنگه جناب با حق -

 :پرسدمي را همه سؤال سياوش

 چي؟ اما -

 .کنيم ريسک پايين درصد رو تونيمنمي ما اما -

 .کنممي مکث

 ...که کاريه اين -

 .کنم فراموش را جديدم هايدانسته کنممي سعي

 .همينه دقيقاً نيفتادنشم گير دليل و داده انجام هاسال اين تمام تو شهياد که کاريه -

 :زندمي لب سرهنگ

 چيه؟ منظورت -

 .سرگرد جناب خطره مرکز هميشه جا خطرترينبي. واضحه منظورم -

 :پرسدمي معتمدي سروان

 کنيم؟ عمل برعکس دقيقاً ما که نيست اين منظورتون -
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 .است مشهود هايملب انحناي

 .معتمدي همينه منظورم دقيقاً -

 .کندمي مداخله سياوش. شودمي همهمه

 شدي؟ ديوونه -

 :گيردمي دم رسول

 .موافقم من -

 .دارد خواهش صدايم

 .لطفاً لحظه يه -

 .بدهم توضيح کنممي سعي

 درصد و کننمي مراقبت اونجا از روزشبانه ما همکاران. داره تريامن بندر و مهميه يجزيره هرمز -

 .باالست بسيار شهمي قاچاق منطقه اون تو که اجناسي

 .گيرممي نفس

 .ابوموسي برعکس دقيقاً -

 .ميشه خارج ابوموسي از شهياد درصد نود اساس اين بر -

 .کنممي نگاهش

 .معتمدي ممکنه بله -

 پس؟ -

 .نيست من روش اين اما ممکنه؛ -

 :گويدمي رسول

 داره؟ تو به ربطي چه -

 .کنممي نگاه سياوش به

 .نيست شهيادم روش... اين -

 کنيم؟ کار چي بايد حاال -
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 .نيروهامون تمام با نه اما هرمز؛ يجزيره ريممي. ستساده -

 :زندمي لب سياوش

 چيه؟ تنقشه -

 با اما شهياديم؛ منتظر ابوموسي تو انگار که چينيممي برنامه طوري جنوب، نيروهاي همکاري با ما -

 .هرمز ريممي خودمون هايبچه

 :دهممي دستور رسول به

 شهياد. کنيم ريسک تونيمنمي. کني تخليه رو هرمز اطراف مناطق تمام بايد. توئه دست گروه دوتا -

. کرد باهامون ايثار عمليات تو که کاري مثل. نيفته گير اما هوا؛ رو بفرسته رو شمحموله کل حاضره

 .ستمنطقه تخليه قدم اولين بنابراين نگرفتم؛ نظر در رو کشيآدم و گيريگروگان

 .کشدمي آه سرهنگ

 .پسر کنيمي کار چي داري بدوني اميدوارم -

 .کنممي راحت را خيالش

 .کنيد اعتماد بهم! ذارمنمي ديگه بار اين. بخوريم شکست ذارمنمي من -

 .باشه شده تموم شناسايي بايد نيروهام و من رسيدن قبل. کنيم شروع رو شناسايي بايد بعدش -

 !کنممي شروع حاال همين از. کندمي جفت پا ملکي سروان

 .شلوغيبي و وصداسربي. نفوذه بعدي قدم -

 :آيدمي حرف به معتمدي

 .من هايبچه به بسپارش -

 چهل و ساعت يک ترينمهم در. کنممي وجورجمع دقيقه چهل و ساعت يک در را چندماهه طراحي يک

 .احتماالً زندگيم يدقيقه

*** 

 ؟چي نباشه اينجا اگه -

 !هست -
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 :زندمي غر

 .خورهمي آب کجا از اطمينان همه اين دونستممي کاش -

 .آورممي پايين را صدايم

 اينا. کردم فکر مدت اين تو کارهاش به فقط من. کردممي بودم قاچاقچي من اگه که کاريه اين -

 .ميرم رو خودم راه دارم... فقط. گرفتممي من که تصميماتيه

 .دهدمي قورت را جوابش پورهادي صداي با

 .قربان رسيديم -

 خشک سرماي همان و کندمي باز را در کسي. کندمي جمع را بساطش و بند سياوش و ايستدمي ماشين

 .سوزاندمي را صورتم پورهادي يگفته

 .ايستممي سياوش رخبهرخ و زنممي دور را ماشين

 !کن حاللم نديدمت، ديگه... اگه -

 .شودمي اششانه آويز گردنم آن يک در

 . جانقل باش خودت مواظب -

 :زنممي لب رفتن از قبل و شوممي جدا او از

 .دارم دوستش بگو بهش فقط ديديش، اگه بود، زنده ريحانه اگه -

 .بلعممي را برادرم مشکي نگاه

 !باشي موفق -

 .کندمي متوقفم صدايش که امنشده دور قدم چند هنوز

 آرش؟ -

 .گردمبرمي

 ! کشمتمي خودم بميري، من بدون اگه -

 نگاه در را خودم ديگر باريک کنممي آرزو که است بار اولين اين عمرم تمام در. کنممي تند را هايمقدم

 .گذاردمي احترام کسي. روممي نيروها هايماشين سمت به! ببينم خودم
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 چطوره؟ اوضاع. آزاد -

 .کنترلهتحت چيزهمه که اينجا تا -

 .شودمي باز عقبش راست در که امنرسيده هاماشين از يکي به

 .سرگرد جناب -

 .آزاد -

 .دهدمي صدا شلوارش کمربند روي سيمبي

 نرسيدن؟ ياسر هادي؟ -

 .هستن اينجا. هادي گوشم به -

 .داريم زمان ساعتنيم -

 .تمام بود مفهوم -

 ات کنممي آزاد را دستانم. کند تنم وصل را جليقه کندمي تالش مرد که کنممي چک حالي در را اماسلحه

 .شود راحت کارش

 !زود زود، -

 .قربان تمومه -

 .کندمي صدايم سربازي

 .طرف اين از سرگرد جناب -

 مردها از يکي. کندمي گردعقب سرباز. کنندمي امدوره پوشسياه مرد چند. شوممي نزديک محدوده به

 .کندمي بلند را صدايش

 !خم. خم. خم -

 نظربه درخشان زمستان رمقبي آفتاب ريز اشقرمزي که گذرممي خاکي سرخ تل پشت از. شوممي خم

 .کندمي دارخدشه را جزيره نرم سکوت هايمانپوتين صداي. رسدمي

 .طاها ميثم ميثم -

 .گوشم به طاها -
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 .شدن محدوده وارد ياسر. هستيم شيش موقعيت در -

 .تمام شد دريافت -

 دستش از را ويژه يگان اعضاي از يکي دوربين. شويممي ايصخره ساحل يکناره در باريکي راه وارد

. شوندمي ديدم يمحدوده وارد ظهرگاهي استراحت حال در عادي ظاهر به جاشوهاي. کشممي بيرون

 وسط و اشاره انگشت. شودمي راستم دست مسافر م«زاور زيگ. »گردانمبرمي صاحبش به را دوربين

 به سرم پشت پوتين جفت دوازده-ده. کنممي اشاره جلو به صدابي و چسبانممي هم به را چپم دست

 کج را سرم. شودمي گم جاشوها هايخنده بين مهاجر هايمرغ صداي. شودمي کوبيده جزيره شني خاک

 .باشد واضح آرامم صداي تا کنممي

 .ميثم ياسر ياسر -

 .گوشم به ميثم -

 .شن وارد چپ از هاتبچه -

 .شد دريافت -

 متوجهي؟ ست،خونده عمليات فاتحه کنه فرار دستمون از اينا از دونه يه ميثم -

 :آيدمي باانگيزه صدايش

 !کنننمي فرار -

 !اهللبسم -

 عمل وارد ميثم پشتيباني براي نيروهايم از نفر چهار. کندمي اشاره راست به چپم دست انگشت چهار

 اين انگشتم چهار. شوندمي محدوده وارد جديد جاشوهاي. کنممي خودم مال را دوربين دوباره. شوندمي

. نمکمي تمام را باريکه راه نيروهايم يماندهباقي با. شودمي خلوت سرم پشت. کندمي اشاره راست به بار

 .است واضح صداها جاشوها متري صد يفاصله در

 شما؟ دينمي اجاره تور عامو -

 خواي؟مي چيت سي تور -

 .زندمي لبخند
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 !ديگه ماهي سي خوان؟مي چي سي رو تور خو -

 .است معلوم حد از بيش شکش

 ماهيگيرين؟ هستين؟ کي شماها -

 :زندمي لب ترجوان مرد

 جرمه؟ ماهيگيريم، ها -

 .شودمي جلب جاشو ايستادن با الباقي توجه

 .نداره ماهيگير ما جز جزيره اين. حاال تا ولي نديديمتون نيست؛ جرم -

 .چسبدمي گردنم به گوشم. کند کشيوقت کمالي کاش

 .ياسر ميثم ميثم -

 .ياسر گوشم به -

 .نداريم وقت دقيقه چند از بيشتر. بجنب -

 .خواممي وقت دقيقه چهار -

 .منتظرم -

 .تمام. مفهومه -

 .توش معلومه ناشناس و شناس. وجبه شيش هم سر جزيره اي -

 رو؟ جزيره خريدين مگه. اومديم عباس بندر اَ -

 .کندمى پشتيبانى را کمالى حسنى

 کنى؟مى ايطو چرا! نفروش بفروشى تور خواىنمى -

 .کندمى مداخله ديگرى جاشوى

 ...لنج رو خودمونم ما چيه؟ دونىمى اصالً. فروختيمنمى داشتيمم. نداريم تور ما -

 :گويدمى کسى

 !مشکوکن اينا عدنان -
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 گارد پوشش در ساحل دورتادور. شوندمى هويدا نيروها دقيقه يک ظرف. گرددبرمى ورق من عالمت با

 ديکنز دست به بلندگو سربازى. شوند حصر ناگوار پيشامد متوجه تا کشدمى طول. شودمى محدود ميثم

 .گيرممى هايملب مقابل را فايرش آمپلى. شودمى

 !بشيد تسليم درگيرى بى نفعتونه به. هستيد پليس ىمحاصره در کامالً شما -

*** 

 نگار

 ريم؟مي داريم کجا -

 .است ترچندش هم عزيز زيرزمينِ بالدار هاىسوسک از نيشخندش

 !کنه کار چي دونهنمى خشى آقا. نيست کشتى اين تو زنى شماها جز. خرابه حالش دخترِِ -

 .است تردردناک من آهِ از نرگس «واىِ»

 !باشه شماها رو که آدم اسم حيف -

 .کندمى کبود را کتفم کلتش ىدسته

 .بابا خفه -

 گارن! باشد کرده جايمان متوجه را سياوش موقعيتمان توضيح اميدوارم. نيايد در صدايم تا گزممى را لبم

. است ترنزديک عرشه به گويدمى اشتازه هواى که کندمى باز را اتاقى در. ميريممي اينجا. زندمى غر

 ىخسته صداى که ايمنشده وارد هنوز. است ترنزديک بوده مانچندروزه ىخانه که نمورى انبار از حداقل

 .کندمى اذيت را گوشم ريحانه

 !کن کمکم خدا،! خدا اى -

 :گويدمى. زندمى کنارم نرگس

 خوبى؟ ريحانه؟ -

 .دهدمى تذکر مرد

 .دنيا اون فرستهمى رو تکمونتک شهياد وگرنه نميره؛ فردا تا کنيد کارى يه -

 :کشممى فرياد عصبانى
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 .خوادمى دکتر بچه اين عوضى؟ بينىنمي رو حالش مگه -

 .است بلندتر هرتز دويست او فرياد

 !خواىمى دکتر که نيست خصوصى بيمارستان اينجا! نبر باال من واسه رو صدات -

 .خورممى حرص

 !کنهمى تيکهتيکه رو تونهمه شهياد نياد دنيا سالم بچه اين اگه -

 .بياد سالم کن کارى يه پس -

 .رودمى عقب قدم يک

 !کنممى تتيکهتيکه خودم شهياد قبل وگرنه -

 .دهدمى فحش نگار! شکندمى هم در را کشتى نوح طوفان انگار که کوبدمى هم به چنان را در

 !عوضى -

 نگار؟ کنيم کار چي -

 .کنممى نگاه را مضطرب نرگس و رنجور ىريحانه و گردمبرمى

 !خدا. بميرم کاش -

 .کندمى بغض نرگس

 دارى؟ درد خيلى -

 .گرداندبرمى را اشکردهعرق صورت

 !آخ...مبچه نموندم، اگه -

 .نشينممى کنارش

 شد؟ چى -

 .بيفته شهياد دست نذاريد. برسونيد پدرش به... رو مبچه نموندم، اگه -

 :گويممى

 .کنيممى پيدا نجات ما حرفيه؟ چه اين. نيار فشار خودت به -

 :کندمى تاييد نرگس
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 .باش بچه فکر به فقط تو. ميگه راست -

 :کنممى نزديک گوشش به را لبم

 .زدم زنگ سياوش به من -

 .شودمى اميدوار نگاهش

 !مطمئنم. کننمى پيدامون -

*** 

 نام همين با شرکتي توسط که نوزده در نه فشنگ با آلماني اتوماتيکنيمه کمري سالح نوعي: زاور زيگ

 .شودمي توليد

*** 

 آرش

 .گيردمى مقابلم را آب بطرى

 .شدى هالک بخور بگير -

 .کشممى سر نفسيک و گيرممى را آب

 کجاست؟ سياوش -

 .خودشه موقعيت تو-

 .دهممى بيرون باصدا را نفسم

 .اينجا بيا کاظمى -

 .کندمى جفت پا

 !قربان -

 .ميشه عوض نقشه بديد گزارش سردار به -

 .کنممى تکرار. است زمانهم برم و دور هاىآدم دارکش «چى» صداى

 .ميشه عوض نقشه بديد خبر سردار به -

 .زندمى زانو کنارم رسول
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 ميگى؟ دارى چى -

 .کنممى حفظ را امخونسردي

 .گفتم که همين -

 .خوردمى حرص

 ميگى؟ چى فهمىمي پسر؟ بازيهبچه همگ -

 .هم او. شوممى بلند

 .کنه جمع رو نيروهاش بگيد سياوش به -

 .کنممى بلند را صدايم جمع به رو

 .باشن جزيره تو همه نشده چهار خواممى. کنيممى خالى رو ابوموسى ديدمي خبر سردار به -

 .زنممى زل پليس سياه ون در نشسته ىزدهوحشت جاشوهاى ىدسته به

 !الکاتبينهکرام با حسابش کنه سرپيچي هرکس -

 :کندمى مداخله وفايى سروان

 بديم انجام شده مصوب که چهاون از غير هرکارى نکنن تأييد سردار تا جسارتاً سرگرد جناب -

 .ميشه محسوب غيرقانونى

 .خوردمى آب کجا از ترديد اين دانممى

 !اينه لحظه اين در تصميمم و هستم عملياتي فرمانده بنده سروان جناب -

 :دهد مي ادامه رسول

 !آرش بکنيم کاري چنين ناصري سرهنگ مستقيم دستور و سردار ياجازه بدون تونيمنمي -

 .دزددمي را نگاهش

 !رسول بمونم دستور منتظر تونمنمي -

 .بکوبد صورتم در کمتري شدت با را حرفش تا کندمي را تالشش تمام

 نرفته؟ يادت... که مرداد عمليات -

 .کندمي دردناکم يريه تيزي را جزيره خشک سرماي عميقم نفس
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 .نرفته يادم. نه -

 .گردانممي مرددم نيروهاي روي را نگاهم

 عمر آخر تا داغش باشيد مطمئن که عمليات اون خاطربه نه. کنيد اعتماد بهم خواممي اما نرفته؛ يادم -

 ايهعمليات ترينموفق جزو بگم تونممي جرئت به که اون از قبل هايعمليات خاطربه که. مونهمي دلم رو

 !بوده دايره

 :گويدمي که است رسول. بود خواهند همراه گويدمي هايشانچشم

 آرش؟ کني کار چي خوايمي -

 !کنم دفاع شرفم از خواممي -

 :زندمي لب وفايي

 .من با سردار -

*** 

 :گويدمي وارپچپچ صدايي با. کندمي متوقفم پوتينم يبازشده بند

 شد؟ چي -

 :زنممي لب

 .شد باز پوتينم بند -

 .زنممي گره را بندهايم و شوممي خم

 چنده؟ ساعت -

 .قربان نيم و پنج -

 زودهنگام غروب خليج سرکش هايموج برخورد صداي و اسکله غريب سکوت. شده تاريک تقريباً هوا

 :گويدمي آرام کاظمي. چرخدمي اسکله هايکشتي روي نگاهم. دهدمي نشان را جزيره

 .نهدريابا کشتي اسکله غربي ضلع تو چپ سمت هم ترپايين کميه. اقيانوسه واسه مثلثيا چراغ اون -

 چي؟ لنجا -

 .داستانا اين و آبزيان صيد. خصوصيه شرکت يه مال هم لنجا اون -
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 .برام بگير رو طاها. خب خيلي -

 .کندمي روشن را سيمشبي

 طاها؟ ياسر ياسر -

 .گوشم به -

 .دهدمي دستم را سيمبي

 .شما مال هم دريابان. ميثمه با لنجا طاها -

 :دهممي ادامه اقيانوس کشتي يدماغه مثلثي هايچراغ به خيره

 .من واسه اقيانوسم -

 .مفهومه -

 بود؟ مفهوم. شکسته مساوي تاخير ثانيه يک. تمومه کارمون دربياد کسي از صدا طاها -

 .تمام دستوريم منتظر. مفهمومه ياسر -

 !اهللبسم -

*** 

 نگار

 .کندمي ترخراب را متشنجم اعصاب ريحانه انرژيبي هايناله و نرگس مداوم هقهق

 !کن بس توروخدا نرگس -

 !ميرهمي. نگار ميرهمي داره -

 براي دهانم بازشدن از قبل. کند پيدا نجات خفگي از شايد تا دهدمي قورت را بغضش هزارباره نگار

 .شوندمي ظاهر قابش در ديگر مرد يک و خشايار و شودمي باز چهارطاق چوبي در نرگس داريدل

 .بريم داربرش اسي بجنب -

 آرنجش ناگهاني يضربه. شوم مانعش تا کشانممي مقابلش را خودم. شودمي نزديک ريحانه به مرد

 جيغ با نرگس «کن ولش» خورد،مي ريحانه نحيف تن به که دستش. رودمي نشانه را امسينه يقفسه
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 فرياد خشايار. کندمي يادآوري را همگاني دو مسابقات راهرو داخل پاهاي صداي. شودمي زمانهم ريحانه

 :کشدمي

 !بجنب نميگم مگه اسي؟ کنيمي غلطي چه داري -

 عملي را اشنقشه نرگس من العملعکس از قبل. رودمي نشانه را مرد کلفت بازوي نرگس تيز هايدندان

 :کشدمي فرياد راهرو از کسي. شودمي زمانهم خيزنيم يريحانه افتادن با مرد «آخ. »کندمي

 کجاست؟ خشايار کجاست؟ خشايار -

 بيرون در از را سرش خشايار. است سقوط حال در مرد يضربه با که کشممي نرگسي طرف به را خودم

 .بردمي

 .ميام دارم -

 از نرگس. کندمي ما يحواله را سنگينش لگد خشايار. افتدمي من روي نرگس. رودمي هوش از ريحانه

 بلند دستانش روي را جانبي يريحانه مرد. کشدمي جيغ پهلويش با خشايار «کت» کفش برخورد

 و چفتبي باز چهارطاق در. دهدمي هل بيرون طرفبه را مرد و دهدمي فحش بلندبلند خشايار. کندمي

 .کنممي بلند هم را نرگس و شوممي بلند سختي با. نداريم اهميتي ديگر ما که گويدمي بست

 خوبي؟ -

 .دهدمي تکان سر

 .کنممي رد کتفش زير از را دستم

 .بريم شو بلند -

 يحانهر هوشيبي از پيش از بيش را نگار که شود مي کشتي اندازطنين کسي صداي نرگس اعتراض از قبل

 .شودمي خاموش آني به کشتي آورسرسام يهمهمه تمام. کندمي متأسف

 .«بشيد تسليم درگيري بدون که نفعتونه به. هستيد پليس يمحاصره در شما»

 .گيردمي انگيزه نااميد نگار

 !آرشه صداي. آرشه صداي اين. کرديم پيدا نجات. بجنب نرگس -
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 يزيچ از بيشتر خاموش، پيش ايدقيقه تا کشتيِ اين هايآدم تعداد گويدمي شلوغ راهروي. شودمي دبلن

 .کردممي تصور که بوده

 .نرگس بدو -

 .دهدمي نشان را عرشه راه مقابلم عرضکم هايپله

 !بيرون بري اونجا از بايد. ستعرشه هايپله اونا. اوناهاش -

 .ايستدمي ناگهان نرگس

 چي؟ -

 :دهممي توضيح

 .خروجه راه. ستعرشه هايپله اونا ميگم -

 .کند مي قطع را حرفم صدايش

 چيه؟ «بري» از منظورت -

 .بري بايد. نيست بحث وقت االن. کنممي خواهش نرگس -

 نمياي؟ تو چرا -

 .کنم پيداش بايد. کنم ول اينجا رو ريحانه تونمنمي! مسئولم من نرگس -

 .دهممي فشار کتفش روي را دستانم کف

 ...باشه کشتي اين تو شهياد اگه. گازوئيله هايبشکه پر تو اين. بيرون بري شدهخراب اين از بايد -

 .دهممي قورت را دهانم آب

 .بشه چي نيست معلوم -

 .دهممي هلش قدرت با و گردانمبرمي را اشزدهبهت صورت

 !بجنب. هابچه به برسون رو خودت. کنممي خواهش. نرگس بدو -

 بدون. دهدمي هشدار نگار. کنممي دويدن به شروع جمعيت و نرگس مخالف سمت. گيردمي را تصميمش

 !نميري بيرون اينجا از ريحانه

*** 
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 قلب ضربان به لحظهبهلحظه مقابلم ىدادهلم مرد عجيب آرامش و کندمى زقزق امشدهپيچانده دست

 وربدج. ترساندمى را نگار آشنايش شدت به نگاهِ و کشدمى ريششته به را دستش. دهدمى شدت ناآرامم

 .ترساندمى

 !کرده کشف رو امنمون ىخونه که همونه کوچولوخانم اين پس -

 روى نگاهش! است چشمم جلوى بلندقد و خوشتيپ مردِ همين قاچاق، سلطانِ شهيادِ که شودنمى باورم

 .شودمى ثابت طاهرى خانم

 لعياجان؟ نه؟ -

 .شودمى بسته و باز عصبى تيک نوعى شبيه لعيا هاىپلک

 !رئيس خودشه،...خو! بله...بـ -

 .کندمى مرتب را لکشبى سفيد شلوار کت و شودمى بلند

 .طوراين که -

 ار نگاهش برق نگار ام؟ديده کجا را مرد اين من. کندمى اذيت را صورتم داغش هاىنفس. ايستدمى مقابلم

 .زندمى پس

 بگيرى؟ رو شهياد مچ خواستىمى وجبى،نيم تو پس -

 :کنممى جمع را جرئتم

 !شدم موفق و خواستممى. بله -

 .کشممى عميق نفس. را آشنايش چشمان همان کند؛مى ريز را چشمانش

 !ستمحاصره تو کشتى! آقا جناب ندارى فرارى راه ديگه -

 .است سفيد حد از بيش هايشدندان. آيدمى جلوتر

 !هستى تو داده لو رو جامون که کسى پس -

 .شودمى امچانه گرنوازش اشاشاره انگشت

 .کردم قمار کسايى همچين پاى رو زندگيم از نيمى اصالً. بودم جسور آدماىِ عاشق هميشه من دونى؟مى-

 .کندمى مکث کمى
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 .رو زندگيم ترمهم ىنيمه -

 !نزن من به رو کثيفت دست -

 خشى؟ -

 آقا؟ بله -

 شنيدى؟ چيزى تو -

 .آقا نه -

 هپنابى ىريحانه ضعيف هاىنفس. است انگيزرقت خشايار بازوى حصار از خالصى براى ثمرمبى تالش

 :گويدمى ريحانه ىخيره و گرداندبرمى را سرش. شکندمى را آمدهپيش کوتاهِ سکوت

 خشى؟ -

 آقا؟ بله -

 داشتم؟ نگه قو پر تو رو دختر اين چرا دونىمى -

 .آقا نه -

 .رسدمى گوش به لعيا بدبختِ نگاهِ از آورترچندش نيشش بازشدن صداى

 لعيا؟ -

 رئيس؟ بله -

 دونى؟مى تو -

 رئيس؟ رو چى -

 .شودمى ثابت مفلوک لعياى روى و چرخدمى نگاهش

 .داشتم نگه قو پر تو رو دختر اين چرا کهاين -

 .رئيس نه -

 .شودمى نزديک لعيا به و رودمى عقب قدم يک

 .دونىنمى... پس -

 .شودمى سفيدتر لعيا رنگ
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 .رئيس نه -

 !دونىنمى! نه -

 .گرداندمى صورتم روى را آشنايش هاىمردمک دوباره

 .دونننمى بينى؟مي -

 .شودمى دگرگونى مبتالىِ نگار، تصويرى ىحافظه آيد،مى کش که هايشلب

 .دونننمى -

 .کنم تمرکز کنممى سعى. دوزدمى محکم! دوزدمى هم به را نگار هاىپلک سفيدش تِکل ناگهانى صداى

 لبخندِ روى. نرگس دريايى دلِ روى. بابا ىپرستاره آسمانِ روى. عزيز آرامبخشِ هاىدمنوش روى

 قدرتمندِ کوکِ! شهياد لبخندِ! شهياد وارِ،آرش لبخندِ،. آرش وارِسياوش لبخندِ. سياوش لبخندِ. سياوش

 وارزمزمه گويد؛مى شهياد و است ريحانه يخيره رقيقش خونِ غرقِ لعيا. شودمى شکافته نگار هاىپلک

 :گويدمى

 .شهياده امپراتوريِ وارثِ بچه، اين -

 .سوزاندمي نگار آورخفقان بهتِ ميخ سياوش نگاهِ

 !نداشت رو لياقتش پدرش که اىامپراتورى -

 .شودمى نزديک

 !فروخت عرضهبى بدبخت يه به رو پدرش که پدرى -

 هک کندمى تقويت را کسى صداى صوتى هاىمولکول پليس قدرتمند فاير آمپلى. شودمى ترنزديک

 صمم،م مستقيم، رفته؛ نشانه قلبم سمت به را لعيا عزرائيل کذايى کلت همان ىلوله ترشمسن ىنمونه

 !خطابى

 !«بشيد تسليم درگيرى بدون نفعتونه به. هستيد پليس ىمحاصره در شما»

 خشى؟ -

 آقا؟ بله -

 شنوى؟مى -
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 آقا؟ بله -

 نه؟ قشنگه صداش -

 .دارد شک خودش به که است بار اولين اين ديدم، را خشايار که اىلحظه از

 .آقا دونمنمى -

 دونى؟نمى -

 .آقا نه -

 .لرزاندمى را اتاقک هاىستون آرش قدرتمند صداى

 «شنوى؟مى. ندارى فرارى راه ديگه خطه؛ آخر اينجا. شهياد اونجايى دونممى»

 .کندمى اميدوارم کمى خشايار دستان شدنشل

 خشى؟ -

 آقا؟ بله -

 کنه؟ تهديد رو شهياد تونهمى کسى -

 !آقا نه -

 خشى؟ -

 آقا؟ بله -

 کشتيه؟ بار بشکه چندتا -

 .شودمى ترشل خشايار دست

 .آقا تاده و هزار -

 .تا ده و هزار. پسر آفرين -

 خشى؟ -

 آقا؟ بله -

 دارم؟ چرا دونىمى پس. نيستم سيگارى اما دارم؛ فندک همراهم هميشه من -

 .آقا نه -
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 کجاست؟ شهياد واسه خط ته دونىمى -

 .دهدمى شهياد تحويل را عمرش جواب ترينمتفاوت احتماالً خشايار

 !آقا بميرم خوامنمى... من... من -

 تهيب سختى به نگار. شودمى مخلوط سفيد کلت صداى با خون وحشتناکِ بوى شود،مى آزاد که دستم

 :زندمى قهقهه شهياد. زندمى کنار را خشايار سنگين

 !خشى بيچاره -

 :کندمى تکرار و شودمى نزديک ريحانه به

 !بيچاره -

 .زندمى زانو ريحانه کنار

 !عروس کردى بدقولى -

 به آرام. دقيقه چند فقط کن؛ مقاومت. دهدمى دستور نگار. دهدمى تازه جان نيروها شدننزديک صداى

 .کنممى اشاره ريحانه ىکرده عرق ىشقيقه به چسبيده سفيد کلتِ به. شوممى نزديک شهياد

 !ندارى شانسى هيچ ديگه بکشى، رو مادرش... اگه... اگه خواستى؟نمى رو بچه اين مگه ببين؛ -

 .زنممى پس سختى به را بغضم

 فهمى؟مي! مادرشه زندگى به وابسته بچه، اون زندگى -

 .است ديگرى دنياى در مخاطبش

 .بود پسرم مادرِ به وابسته هم من زندگى -

 :کنممى التماس

 .دارى نگهش تونىمى. دارى نگه رو بچه تونىمى. تصميمه يه اين... اين ببين -

. کندمى بلند دستانش روى هم را جانبى ىريحانه و شودمى بلند شهياد. شودمى ترنزديک صداها

 .لرزاندمى را تنم اشخنده

 !بجوشه توش سگ سر خواممى نجوشه، شهياد واسه که ديگى -
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 در هامسلسل رگبار و کشدمى کنار را ريحانه شهياد. گيرممى پناه ستونى کنار در، پشت افراد هشدار با

 آرش سياه ىگلوله ضد روى سفيد «پليس» و شودمى خاموش صدا و دود. کندمى باز را ويران قفس اين

 صدا. شودمى راست سختى با امخميده زانوى. شوممى بلند جا از. شودمى نگار زوال به رو اميد ناجى

 :زنممى

 !آرش -

 ادِشهي مخفيگاه که ستونى به. شودمى هدايت تابلوى دستم. شودمى متوقف من روى سرگردانش نگاه

 .کنممى اشاره شده دست به ريحانه

 !ريحانه آرش، -

*** 

 آرش

 پى. شودمى کنده ندارد شهياد يپرونده معصومي سروان به شباهتى که اىپريدهرنگ دختر از نگاهم

 پياپى هاىشليک بخار و غليظ وغبارگرد دهد،نمى فرمان مغزم آمده بيرون دهانش از که حروفى

 به دارد قدمت دوهزارسال اشريشه که درختى شبيه هايمپوتين ندارم، حرکت توان. شودمى ترکمرنگ

 .طلبدمى اىحرفه شکنهيزم يک فقط و چسبيده زمين

 .ستزنده ريحانه... ريحانه! توام با آرش -

 اصواتى حالجى براى شود،مى دوخته سروان دهان به دوباره کدرم نگاهِ. شوندمي پخش اتاق دور نيروها

 .ندارد قرار امشنوايي يمحدوده در که

 !کنممى خواهش آرش، -

 .دستوراند منتظر و پرسشگر متعدد، صداهاى

 چيه؟ دستور سرگرد جناب -

 کنيم؟ کار چي قربان -

 !ريحانه جون بيا، خودت به آرش -

 ريحانه؟ کدام جونِ ريحانه؟ جونِ... ريحانه داشت، صدا آخرش ىکلمه دو. فهميدم است، همين آها
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 اب ويژه؛ گارد هاىبچه از يکى ىپنجه سنگين ىضربه با است زمانهم نوزده گالک کلتِ يک شلکِ نورِ

 کتفم. کندمى خارج ديدم از را او و کشدمى را سروان کسى. شوممى کوبيده سرم پشت ديوار به شدت

 صداى با شودمى شکسته خاموشم دنياى سکوت نجات، دستِ همان قدرتمند ىضربه از کشدمى تير

 جانِبى ىساقه قالب چپش دست. آيدمى بيرون اتاقک کاهيِ ستون پشت از قد تمام که مردى محکمِ

 .آرش ىخشکيده ياسِ است؛ ياس

 .اومدى باالخره... پس -

 .دارد حرف شش رسدمى ذهنم به که اىواژه تنها

 !ريحانه -

 دروس درگير ذهنم. کندمى پراکنده را اتاق هاىآدم کلت شليک ساعت بر کيلومتر بيست سرعت

 داشت؟ فشنگ چند گالک شود؛مى دانشکده

 :زندمى فرياد قدرت با کسى

 .رئيس بزنش -

 .کندمى هموارتر را راهش بعدى شليک

 رو؟ کى بزنه؟ -

 :کنممى تکرار را امواژه. شوممى بلند ديوار همان پشت به پشت

 .ريحانه -

 .رئيس بزنش -

 :زندمى فرياد رسد؛مى بعدى شليک از قبل سروان هقهق

 !بزنش سياوش جونِ بزنش، آرش -

 رناکخط بازىاسباب قالبِ اماشاره انگشت کنندمى التماس که فريادهايى از بلندتر است؛ بلند اشقهقهه

 .شود دستم درون

 !کنهمى اذيتم هميشه حماقت! حماقت -

 :کشدمى داد ديگر صدايى
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 .سرگرد بزنش -

 .شودمى بلندتر شودمى روشن آرش دنياىِ گوشِ نزديک که فندکى با سروان جيغ

 ...دونننمى انگار -

 .دهدمى ادامه ريحانه ىخيره

 .بلرزه بادها اين با که نيست بيدى شهياد -

 .است سرخ نگاهش

 هست؟ -

 رمپرپ ياسِ ديدنِ ىاندازه به نه گرفته، انرژى شده سابيده امجليقه به که تيرى. شوممى کنده ديوار از

 .ناتمام عذابِ ساليک از بعد

 :است اندازطنين سروان صداى

 !آرش بيا خودت به! خدا -

 .آرش بزنش -

 !سرگرد -

 مانده؟ چندتا دهد،مى قرار الشعاعتحت را محاسباتم بعدى شليک

 .شهياده ميراثِ حق که جوري... حقتونه که کنيد زندگى جورى خواستممى کنيد، پادشاهى خواستممى -

 :زندمى ضجه سروان

 .آرش داره فندک... داره فندک -

 !غيرتبى دزد ناموس ىمرتيکه اون نه خودم، حق بودين من حق شماها،. نخواستين اما -

 العملعکس از قبل. گيردمى را نفسم خفگى حس شود،مى ترتنگ امزندگي گردنِ دور دستش ىحلقه

 .کندمى عدم ىروانه را بعدى تير گالک سرم، پشتِ فردِ

 !آخ -

 .کنه زندگى هابيچاره مثل کرد انتخاب اون اما من؛ يملکه باشه، ملکه روشنک خواستممى -

 !پرستىمى که کسى هر به رو تو آرش -
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 .هستند مرگ حال در امهوايي هاىکيسه کنم،مى بازتر را دهانم. کشدمى تير قلبم کشد،مى تير امريه

 .دارم هم خيلي دارم، دوستش هم هنوز -

 !است ترکريه وارشآرش نقصِبى يچهره از لبخندش

 .کنهنمى خبر ديگه، دله -

 .شودمى ترتنگ گردنم دور طناب. کشدمى را ريحانه

 نيستى؟ خودمى، اصال. ديگه منى خونِ از خودمى، مثِل هم تو -

 .است انگيزرقت ريحانه به نگاهش. شودمى نزديک پشتيبان هاىنيرو هاىپوتين صداى

 .نداره رو لياقتت که شدى يکى عاشق خودم مثل -

 .شودمى نمايان سفيدش هاىدندان

 !نداشت رو لياقتت بگم بهتره شايد، -

 .شودمى مخلوط سياوش ي«خبره چه اينجا» صداى با سروان ىعاجزانه فريادهاى

 بکشى؟ رو پدرت اومدى هم تو! به به -

 داد شود،مى بلندتر و بلند سروان هاىگريه. رودمى نشانه را شهياد سياوش رهبرى به اسلحه شش

 :کشدمى

 !سياوش -

 :زندمى نيشخند شهياد

 .خودمى برابر کپى تو... تو ولى روشنکه؛ خود سياوش -

 .است بر از مرا کند ثابت بايد که است جايىهمان اينجا. کندمى تالقى سياوش نگاه با نگاهم

 .اضافه جماعت اين کل بعدش درک به ميره قشنگم عروس اول نياريد، پايين رو هاتوناسلحه -

 با و کنممى اشاره کلت به خوانم،مى انگشتم به را سيا نگاه آيدمى پايين پايم ران کنار تا دستم

 دو فقط است؛ فشنگ دو روى ريسکم. شودمى بسته و باز هايشپلک. شمارممى پنج تا هايمانگشت

 .است اتاق در جسد

 ...درواقع. نداره دادنازدست براى چيزى ديگه شهياد چون! وجههيچ به رفقا، نيست تهديد يه اين -
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 .گرددمى ما روى نگاهش

 .باشن که نخواستن... يعنى نيستن؛ من مال اساساً چون نيستن؛ دادنازدست قابل دارم که چيزايى -

 سياوش چشم يگوشه راهنماى که شستي شست؛ بدون مشت يک شست، بدون شودمى مشت دستم

 اتمامن اشتباه يک بنيان از که اىخانواده پايان باشد؛ پايان تواندمى که سفيدى فندک سمت به شودمى

 قعش به کنم،مى فکر روشنمامان منتظر هاىچشم به. کندمى راحت را خيالم سياوش نشينىعقب. بوده

 را شهياد اول ىگلوله از سردم عرق. باباحاجى جانِ کردنآرام براى اندکم هرچند اميد به سياوش؛ و نگار

 :گويممى کنم،مى پاک

 .باشى چى کردى انتخاب خودت تو -

 .شد خواهد ثبت خاطرم در ابد تا چشمانش اىلحظه شوق آن

 ديدين؟ -

 .کندمى بلندتر را صدايش سياوشبى جمعيتِ به رو

 .زد حرف من با پسرم زد، حرف نه؟ ديدين -

 .است وارديوانه اشقهقهه

 !من پسر آرش، -

 .نيستم تو پسر من -

 رو اين کنى انکار رو هرچي شماست، خداى کار اين. کنى انکارش تونىنمى. پسر هستى هستى، -

 .تونىنمى

 .سايه در سياوشِ فرماندهىِ تحت است؛ تغيير حال در نيروها آرايش

 ادي روشنمامان از رو اين انتخابه، يه هااين يهمه ولى نيستن؛ تغيير قابل چيزها بعضى. تونمنمى نه -

 .گرفتم

 .شودمى طوالنى سکوتش بار اين

 زنى؟مى صداش طوراين کى از روشن؟ -

 !چى؟ -
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 .شودمى بلند صدايش

 زنى؟مى صداش طوراين کى از ميگم -

 افتخار سياوش که زمانى! دير خيلى دير، اما گرداند؛برمى را اششدهپرت حواس سياوش ناگهانى صداى

 .مادرش افتخار... عشقش افتخار شود،مى برادرش

 يننشخانه وزنشبى هيبت رهاشده، ىريحانه سقوط از قبل. شودمى سيا ناجى دستان گير سفيد فندک

 باالخره شود،مى آرام کشدردنا سنگينِ آريتمى از ساليک از بعد قلبم ريتم. شودمى لرزانم ساعدهاى

 روى نه سياوش روى نه اما کند؛مى امتحان را شانسش آخرين شهياد خالىِ احتماالً گالک. شودمى آرام

. شوردمى روان رود يک مثل را مرداد عمليات تلخ ىخاطره که بختى بوده؛ محاسباتم يار بخت. آرش

 ! شد تمام باالخره شد، گويدمى سياوش دستان اسير ىکشيده دستان

*** 

 .کمک! خدا آى، -

 .عشقم رسيديم ديگه، رسيديم عزيزم بيار طاقت -

 .دوزدمى من به را هراسانش نگاه

 طرفه؟ کدوم زايمان بخش آقا -

 .آبى در همين -

 .نبيند داغ تا... بکشد درد کمتر تا برساند زودتر را عشقش خواهدمى نرفته يادش کند،نمى تشکر

 .نشستى اينجا -

 .دزدممى را نگاهم

 .دارى سؤال پس -

 .خواندمى را ما راحت اندازه اين تا چطور مامان نفهميدم وقتهيچ

 .ببينمش قراره فردا -

 .خوبه فردا -

 .نيست خوب مامان، نيست خوب نه -
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 .آرش نجنگ خودت با قدراين -

 .شوممى خيره هايمپوتين به

 ات ببينيش نرى اگه دونىمى اگه کنه،مى آرومت اگه کنه،مى خوب رو حالت ديدنش کنىمى فکر اگه -

 !پسر برى بايد مونه؛مى ذهنت ىگوشه عمرت آخر

 مامان؟ -

 مامان؟ جان -

 ...بگيرم مرخصى روز چند خواممى -

 :دهممي ادامه و کنممى بلند را سرم

 .ديدنش از بعد -

 .است کوهستان غليظ مه لبخندش

 .خورىمى سرما نشين اينجا -

 .شودمى بلند

 آرش؟ -

 .کنممى نگاهش

 .نپرسيدى رو سؤالت يکى اون -

 .کشممى ريشمته از زبر صورت به را دستانم کف

 خوبه؟... حالش -

 .شودمى بسته و باز هايشپلک

 .خوبه آره جسمش، -

 .سوزاندمى را سفيد گالک ىگلوله جاى آهم

 .بکنم دل تونمنمى ببينمش، اگه -

 تونى؟مى نبينيش اگه -

 .گيرممى نفس
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 !بتونم بايد -

 .ميدن تاوانى چه هاآدم «بايد» همين سر باشه حواست ولى دارى؛داغ چون نميگم؛ چيزى االن -

 !ريحانه آخ «ريحانه» به و «قول» به و «قسم» به و «داغ» به و کنممى فکر «بايد» به من و رودمى

*** 

 سياوش

 .ممنون خورمنمى -

 .نخوردى هيچى حاال تا صبح از آخه -

 .گيردمى دم ياسمن

 .درآورده رو پسرمون شب تا صبح آمار ببين، رو اين! اوهو -

 .کنممى اخم

 !ياسمن -

 .ببخشيد آخ آخ -

 .گذاردمى دهانش روى را دستش کف

 .حاال زدم حرف ديگه کلمه يه من اگه! آ آ، -

 :گويدمى وقتى است آتش آبِ صدايش

 .هازنيمى حرف دارى هم االن همين ياسمن -

 .يخت شده باز هم تو! بابا نه -

 :پرسممى زنم،مى پلک آرامش هاىقدم منتظر و شوممى بلند. شودمي پيدا راهرو انتهاى از مامان

 شد؟ چى -

 .است خونسرد

 شد؟ چى چى، -

 .کشممى موهايم در را دستم

 !مامان -
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 کجاست؟ باباحاجى -

 :دهدمى جواب ياسمن

 .ريحانه پيش -

 :گويدمى مصمم شوم،مى مامان نزديک

 !سياوش نکن دخالت موضوع اين تو -

 .زنممى لب متعجب

 !نه؟ مامان، کنىمى شوخى! دخالت؟ -

 .کندمى نظر اظهار ياسمن

 .کنيم دخالت نبايد هم من نظربه سيا، ميگه راست روشنک -

 .شوممى عصبى

 شماها؟ گيدمي داريد چى -

 .آرامش جو يک براى کند؛مى کنکاش را اطراف هاتيله پى نگاهم

 !بگو نگار، بگو تو ها؟ دخالت؟ از چيه منظورشون ها؟اين ميگن چى -

 .فهممنمى را دخالت مفهموم که منى از کند؛مى دريغ را هاتيله زدهخجالت

 نه؟ گرفته شوخيتون -

 .است تلخ پوزخندم

 .حتماً کنيدمى شوخى -

 .نشينممى امقبلي جاى سر

 .کنيدمى شوخى حتماً -

 .گيردمى جا کنارم مامان

 ...من کنم،مى درک من... ببين سياوش -

 !نه -

 :دهدمى تذکر کسى
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 .هابيمارستانه اينجا لطفاً، ترآروم جناب -

 .ايستممى مامان مقابل بار اين و شوممى بلند دوباره

 ...نخواى کهاين نه کنىنمى درک مامان، کنىنمى درک نه -

 .است ترآرام امجمله تکرار

 !تونىنمى نخواى، کهاين نه -

 .کنممى نگاه را منتظر نگارِ و ياسمن

 .کنيد درک تونيدنمى کدومتونهيچ -

 .گيردمى جان چشمم پيش آرش ىهشتادساله هاىدست

 ...چون نيستيد؛ مرد چون تونيدنمى -

 .زنممى مارستانبي سرد ديوار به را امتکيه و روممى عقب

 ...شماها. فهمممى خوب فهمم،مى من ولى نيستيد؛ آرش چون -

 .کرده گير هفتم ىپله در که درويشى شبيه نشينم؛مى ديوار پاى و خورممى سر

 .چى يعنى زندگيت از خبرىبى ساليک دونيدنمى شماها -

 .سياوش -

 .کندمى سکوت دستم اشاره با

 !مامان کنممى دخالت من دخالته اسمش برادرم دل کردنآروم اگه. مامان کنممى دخالت من -

 !پسر نميدم اجازه من -

 !مامان -

 .کاودمى را هاتيله نگاهم

 !نديدن انگار کننمى برخورد جور يه بينى؟مي -

 .شوممى بلند

 جسد اون با رو شدنشخاک انگار. نديدن رو روحش مرگ انگار. نديدن رو شدنشآب ذرهذره انگار -

 .نديدن بيچاره
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 :گويدمى. فرستدمى اشصورتى شال زير را درهمش فرهاى

 .بذارى خودشون ىعهده به بايد رو اين هم من نظربه -

 :دهدمى ادامه. کندمى امعصبي روشنمامان تأييد لبخند

 .شخصيه خيلى اين -

 .کندمى ادا شرم با را هايماناسم هم هنوز

 .بزنه زيرش کنى مجبورش تونىنمى داده، قول... آرش -

 .کندمى متوقف متفاوت صداى سه را، اولم قدم و دهممى بيرون باصدا را نفسم

 کجا؟ -

 :زنممى لب. بود خواهد صوت سه پس اين از که شماتتى صداى به است؛ ناخودآگاه لبخندم

 .ريحانه پيش ميرم -

 به شوممى خيره دقيقه چند. بزنم هم به را خلوتشان آيدنمى دلم. است بازنيمه در. کنممى کج را راهم

 انگشت کند؛مى نوازش را ريحانه انگشت و نشسته آرام شده، ترجوان سالبيست انگار که باباحاجى

 آرام هاىنفس همين براى رفته،آب ىريحانه همين براى کنممى شکر را خدا. را اشاستخوانى نحيف

 به و کنممى باز صدابى را در. گرفته او از را دينش و دل که قولى قرارِبى آرشِ همين براى باباحاجى؛

 .گرداندبرمى را سرش قدمم صداى با. شوممى نزديک باباحاجى

 .بشين بيا سياوش، بيا -

 .کنممى اششانه بند را دستم

 .راحتم من بشينيد شما باباحاجى، نه نه -

 .است عجيب لبخندش

 .هنوز باباحاجيم پس، -

 .کنممى نگاهش

 .اوالد از بگيره آدم دل گاهى شايد نکن، نگاهم جورىاون -

 .شودمى خيره پنجره پشت غروب قرمز آسمان به و کندمى رها را ريحانه دست
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 ...آخرش و اول... باشه دنيام آدم بدترين پدرتون اگه حتى باشين، کسى هر پسر... شماها -

 .بودم دلتنگش چقدر فهمممى شود،مى چشمانم ىخيره که نگاهش

 .خودمين هاىبچه آخرش و اول -

 .گيرممى نفس

 ...آرش -

 .شودمى بلند جا از

 .باشه داشته تونهمى کسى که پسريه مردترين آرش -

 ...قولش -

 !ما فقط خودش، و من بين چيزيه يه اون -

 .نگفتن و گفتن براى زنممى دل

 ...اون. کشيده خيلى آرش، باباحاجى -

 .باشى انسان تونىنمى نکشى تا -

 .منظم و آرام کند؛مى کنترل را نبضم نگاهش

 .باباحاجى بود شده تنگ تواسه دلم -

 از خون، از شود؛مى خالى ذهنم. آرام و عميق کشم،مى نفس. است نظيرمانبى کودکى يادآور آغوشش

 .کندمى نوازش نگاهش با را ريحانه. شويممى جدا. پدر از اجداد،

 .شده الغر خيلى -

 .کشدمى آه

 بهش؟ گذشته چى -

 مياد؟ هوشبه کى نگفته دکتر -

 .مياد هوشبه امشب تا نهايتاً گفت -

 .کندمى اذيت را گلويم ريحانه تخت شکم

 .ميشه اذيت کمتر جورىاين بگيد؛ بهش سريع -
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 .ديگرى در گشايد رحمت ز درى، ببند حکمت ز گر خدا -

*** 

 آرش

 پسرم؟ مطمئنى -

 .قربان بله -

 .زندمى لبخند

 خوبه؟ حالت -

 .گيرممى نفس

 .هميشه از بهتر -

 .دادم دستش خودم که خودکارى با کند؛مى امضا را سبز A4 ىبرگه

 .بهت بگذره خوش بيا، -

 .شودمى ظاهر مقابلم بزرگ ليوان يک با که است فيروزى راه بين. افتممى راه و کنممى تشکر

 .گشتممى شما دنبال قربان... اِ -

 .دهممى ادامه راهم به

 .بودم ناصرى سرهنگ دفتر -

 :گويدمى متعجب

 !قربان؟ حاال تا صبح از -

 .کنممى باز را اتاقم در

 فيروزى؟ -

 .شودمى وارد سرم پشت

 قربان؟ بله -

 خدمتى؟ چندماه -

 .گذاردمى ميز روى را چاى
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 .قربان ماه دو و بيست -

 .کنممى بلند را ميز زير ىتاشده مقوايى ىجعبه

 نه؟ بودى، تهرانى تو -

 چطور؟ سرگرد، جناب بله -

 .خودتى شهر تو که بودى شانسخوش پس -

 !بله؟ -

 .کنممى قفل را درش و گذارممى کشو داخل را عمليات طرح کاغذ دسته يک

 .کنم جمع رو اينا کن کمک بيا -

 :زندمى لب مردد

 قربان؟ بريدمى تشريف جايى -

 .مرخصى -

 !مرخصى؟ -

 فيروزى؟ عجيبه چيش مرخصى، آره -

 .کندمى ماندهباقي هاىکاغذ کردندسته به شروع و شودمى نزديک ميز به

 .سرگرد جناب نيست عجيب مرخصى خود... خب -

 .کندمى نگاهم محتاط

 !عجيبه مرخصى ببريد تشريف شما کهاين -

 .شودمى جعبه راهى اطالعاتم هارد و کنممى خاموش را سيستم

 .نباش نگران فيروزى، نيست عجيب -

 روى چشمم اممشکى پالتوى برداشتن از قبل. شده کنترل قابل کمى دستانم لرزش. بندممى را جعبه در

 يک مثل فيروزى.« حميدى ريحانه: شدهگم: »شودمى خشک خدمتم تاريخ زرد ىپرونده تريننحس

 .دهدمى تکانش هوا در صلح پرچم

 سرگرد؟ جناب چطورن خانمتون راستى -
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 .رسممى جعبه به بلند قدم يک با و اندازممى دستم روى را پالتو

 فيروزى؟ -

 قربان؟ -

 .باش خودت مراقب هستى، خوبى آدم تو -

 لب رفتنمبيرون از قبل. روممى اتاق باز در سمت به و گذارممى خودش حال به را واجش و هاج ىچهره

 :زندمى

 .سرگرد جناب چاييتون -

 .سمتش به گردمبرمى

 .نوش فيروزى، نوش -

 هرا جنوب سمت به زدن؛قدم به کندمى ترغيبم صاف آسمان گذارم،مى بيرون کالنترى در از که را پايم

 هاىقدم تا روممى ديوار کنار از. کرده خلوت را غروب غرق هاىخيابان بهمن آخر سرد هواى. افتممى

 از قبل که سؤال يک فقط است، يکى فقط امنپرسيده حاال. نشود معدود عابرين همين سدّمعبر آرامم

 به مقدرات، به کنم؛مى فکر و روممى راه. است مهم خيلى من براى است؛ مهم بدانم را جوابش بايد رفتن

 کهاين به جبر؛ اختيار وراى از که چيزهايى و است اختيار جبر درون از که چيزهايى به اختيار، به جبر،

 به دنيا اين درشت و ريز هاىبازى به کنممى فکر و روممى راه. کندمى رو و زير را هاآدم کجا تا هاانتخاب

 به خودم، به کنم؛مى فکر. نابودى ظلم نهايت و است سقوط قدرت نهايت کرده ثابت تاريخ کهاين

 .پدرم با مالقات به پدرم، به خودم، هاىانتخاب

*** 

 آرش؟ نيستى دلخور ازم ديگه -

 .بپرسم شما از بايد من رو اين -

 خوابيدم؟ آروم که بود شبى اولين سال اندى و بيست از بعد ديشب ميشه باورت -

 .کندمى امهديه را بابا نگاه هميشه که دريايى شوم؛مى خيره دريايش به
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 هر دارى دوست که مياره فشار روحت به جورى يه. سنگينه بارِ يه مثل سخته، خيلى راز داشتننگه -

 .کنى فاشش باشه امکانش که لحظه

 .فرصت همه اين سال، همه اين عمو؟ نکردى فاش چرا -

 ياد پدرت از تو که طورهمون گرفتم، ياد پدرم از. نکنم چيزهيچ فداى رو شرافت گرفتم ياد من چون -

 .گرفتى

 پدر؟ -

 دارى؟ شک هم هنوز -

 چى؟ به -

 .رضا پدرى به -

 .کنممى خم سر

 .همينه ندارم شک که چيزى تنها به -

 پايينه؟ سرت چرا پس -

 .فهمممى... مردم يه خودم من سال، همه اين. کشممى خجالت بابا روى از -

 .دهممي قورت را دهانم آب ام،غصه دادنپايين براى

 .باشم پدر تونستممى حتى... حتى -

 .شودمى طوالنى کمى سکوتمان

 ...شهياد مثل مردى ىبچه کردنبزرگ فهمممى من -

 .پردمى حرفم ميان

 .اومده دنيا به که وقتى مثل ايرجه؛ فقط اون ايرج،. نداره وجود شهيادى ديگه نه، شهياد آرش نه -

 .ديگه چيز هر يا... ايرج شهياد، -

 .کنممى بلند سر

 .کنهنمى عوض رو بابا جهاد عمو، کنهنمى عوض رو چيزى هااين -

 .کرده انتخاب خودش که بوده چيزى اين -
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 .ايستدمى پنجره به رو و شودمى بلند

 .ايستاده وجودش تمام با ايستاده، هم انتخابش پاى و کرده انتخاب اما نبوده؛ مجبور -

 .گرددبرمى

 کنم،مى افتخار داداشم جهاد ىنتيجه به که من مثل کردمى افتخار جهادش ىنتيجه به بود اگه رضا -

 .آرش کنممى افتخار بهت

 .دهدمى تکيه بزرگش ميز به و شودمى دور پنجره از

 .ببينى رو عموت نيومدى فقط مطمئناً -

 .بگيرم اجازه اومدم -

 ندم؟ اجازه اگه -

 .ندارد جان لبخندم

 .کنهنمى فرقى -

 .دارد انرژى او ىخنده اما

 .منتظرته در دم دادم، خبر بهش. برو عليپور ستوان با -

 .شوممى بلند

 .چيزهمه بابت متشکرم، -

 آرش؟ -

 .کنممى نگاه منتظر

 .باشى پدر تونىمي هم هنوز... تو -

*** 

 .لطفاً طرف اين از سرگرد، جناب بفرماييد -

 .داشتم حسى چنين دبيرستان سوم سال حسابان ترم امتحان موقع بار آخرين

 .کن راهنمايى رو سرگرد جناب مواليى -

 .کندمى جفت پا
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 .بفرماييد -

 .کندمى باز را شدهرنگ تازه طوسى در

 .ميارنش االن قربان، باشيد منتظر اينجا -

 .کنممى فرو جيبم در را دستانم

 .ممنونم. باشه-

 موقعيتى چنين در کردم تالش هاسال که مردى منتظر نشينم؛مى فلزى تاشوى صندلى روى من و رودمى

 ادگاري عمرم آخر تا احتماالً که است هايىدست داشتننگهثابت براى فقط تالشم حاال و کنم صحبت او با

 .گذارممى هم روى پلک شود، مى نزديک که پاها صداى. بود خواهد امخونى نسبت فهميدن

 .تو برو -

 لزىف صندلى يپايه شدنکشيده صداى با.نيست اصالً که انگار نيست؛ مقتدر نيست، محکم هايشقدم

 .کنممي باز را هايمچشم مقابلم،

 .خدمتم در داشتيد امرى بيرونم، من سرگرد جناب -

 .باشد خالى صدايم کاش

 .ممنون باشه، -

 .است مرتب موهايش هم حالت اين در کنممى فکر من و شودمى بسته در

 نه؟ مگه آرشى تو -

 .شودمى مشت جيب در هايمدست

 ...ديدمتون که بارى اولين -

 .کشتى رو پدرم که بود وقتى -

 .کنى دعوا اومدى پس-

 .ريزدمى هم به را محاسباتم رفتارش تناقض

 دونيد؟مى رو چيزهمه کنيدمى فکر هاجوون شما چرا -

 .خودم ديگر سالسى صورت جز رودمى جايى هر به نگاهم
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 .کرده خودکشى نادر گفتن بهم صبح -

 :شودمى باز زبانم

 باشم؟ ناراحت بايد -

 .بود مپسرخونده نادر نيستم، هم من اصل در -

 .است کوتاه زهرخند يک فقط جوابش

 .بود تونمدرسه اول روز ديدمتون، که بار اولين -

 .کندمي گير عجيبش نگاه روى باالخره هايممردمک

 .روشنک با مدرسه، رفتيدمى داشتيد -

 .ندارم ديگر ندارم، بيشتر صبر توان من خدايا

 .خواستممى چيز يه فقط زندان تو سالشيش اون تمام... بودم شده آزاد زندان از قبلش روز -

 .کنممى تر را امخشکيده هاىلب

 .هامبچه -

 .شودمى گره هم در اشبندخوردهدست دستان

 ...اما بگيرم؛ ازش رو هامبچه شده هرطور خوردم قسم ست،حامله روشنک فهميدم که روزى -

 .نرسيد ما به وقتهيچ کثيفت دست اما -

 .شودمى رد نگاهش از هميشه شهياد همان آنيک براى

 .بگيرم ازش رو روشنک خوشىدل نتونستم اما -

 .است حامل را او اعتراف ترضعيف جريانى هم شهر ولت بيست و دويست برق

 همب وقتى حتى بود، روشنک گير من زندگى. باختم روشنک به که شد چى بفهمم نتونستم وقتهيچ -

 .کرد خيانت

 .بودى تو نبوده، مادرم کرده خيانت که اونى -

 .هايشحرف مثل است؛ عجيب پوزخندش

 .داره رو حس همين هم اون مطمئنم ندارم شک هستم، هنوزم و بودم عاشقش من -
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 .کندمى باد امپيشانى رگ

 !شو خفه -

 شدى؟ غيرتى چيه؟ -

 عاشقى و عشق از دم من واسه نشستى وقتاون... وقتاون داره حسى چه بودنآدم دونىنمى حتى تو -

 زنى؟مى

 اومده؟ در کجا از «روشن» اين پرسيدى مادرت از وقتهيچ -

 .نميشم متوجه -

 .روشنمامان گفتى خودت... کشتى اون تو شب، اون -

 .مرتب و سفيد است؛ سفيد لبخندش

 .گذاشتم مادرت رو من که بود اسمى روشن -

 .چسبيده هم به هايملب

 .ستمسخره! هه -

 بزنيد؟ صداش جورىاين داره دوست اون کهاين ست؟مسخره چى -

 .بدم گوش هاتحرف به خوامنمى -

 اينجايى؟ چرا پس -

 .آمده خودش کردنآرام براى که يتيم ىپسربچه يک من... من و است قهار سخنور يک او

 چرا؟ بدونم خواممى فقط... فقط -

 .دارد سؤال نگاهش

 چرا؟ -

 .ربايى آدم... قاچاق... قتل خالف، همه اين چى؟ يواسه کى؟ واسه جنايت، همه اين -

 .است بلند اشقهقهه

 ربايى؟آدم -

 ها؟ برسى؟ چى به خواستىمى -
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 .کنممى اشاره بندشدست به

 کنى؟ ثابت کى به خواستىمى کنى؟ ثابت رو چى خواستىمى -

 گفتنمى هاهمسايه که مادرى و خودم از تربدبخت دادش يه و منم ديدم رسيدم خودم عقل به وقتى از -

 .بوده کى نشد معلوم وقتهيچ که پدرى و بوده شهر ىشهره

 .گيردمى بازيشان جيبم توى هاىدست

 همه خواستممى اون، براى باشم چىهمه خواستممى اون بعد اما... اما نبودم؛ هيچى روشنک قبل من -

 همين تا جا،همين تا مادرم زاييدن بعد اول ىگريه همون از کرد، تا بد باهام و نذاشت دنيا اما باشم؛ چى

 .پسرم دشمنى از نشسته خون به هاىچشم

 :شودمى بلند صدايم

 .نيستم تو پسر من -

 .نبودى اينجا االن نبودى اگه -

 .برى در قسر نذارم دادم قول پدرم به که هستى جانى يه فقط تو -

 .روشنکه خود چون نيومده؛ سياوش -

 .شودمى مشت ميز روى و آيدمى بيرون دستانم

 بذاره رو وقتش که نيستى درحدى واسش چون نيومده؛ سياوش -

 هستم؟ تو واسه -

 !نکن بازى من با -

 چطوره؟ خانمت ريحانه، -

 .رودمى باال صدايم

 !نيار کثيفت زبون به رو من زن اسم -

 .شودمى وارد مواليى

 سرگرد؟ جناب هست مشکلى -

 .بيرون برو -
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 ...آخه -

 .ترساندمى هم را خودم فريادم

 !بيرون گفتم -

 .زنممى دور را ميز من و شودمى بسته در

 .نداشتى حق... کنى اذيتش نداشتى حق کنى، ماجرا وارد رو اون نداشتى حق -

 .شودمى بلند اشافتاده هم روى هاىپلک

 .کردىمى درک رو من جورىاين فقط -

 فهمى؟مى متنفرم؛ حرفات، از صدات از صورتت از. متنفرم ازت -

 .پدرتم من -

 ات ايستادم جونم پاى تا. رو پسرم که هم حاال و گرفتى ازم رو پدرم که هستى روانى قاتل يه فقط تو -

 مه از که هايىزندگى تمام جرم به بشى قصاص بار ميليون بايد ت،واسه کمه هم بار يه که بشى قصاص

 .پاشوندى

 لرزن؟مى چرا هاتدست -

 .گيرممى صورتم مقابل را دستانم کف

 ور تحملش م؛واسه بود سنگين خيلى که فهميدنى از سکته ست،سکته يه يادگار هامدست هام؟دست -

 .نداشتم

 .رودمى نشانه را امسينه اماشاره انگشت

 !سنگين خيلى م؛واسه بود سنگين. نياوردم تاب رو اين صبور هميشه آرش من، -

 .است کوتاه سکوتمان

 االن؟ شدى آروم -

 .نميشم آروم نبينم دار گل رو تو تا من -

 ...ولى دنيا؛ اين آدم ترينکثافت من درست، ميگى تو هرچى -

 .ناخودآگاه و ناخواسته شود؛مى اشيقه بند دستم
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 چى؟ ولى ها؟ چى ولى -

 :زندمى لب چشمانم ىفاصله تريننزديک در

 .بودم هميشه هستم؛ هم تنهاترين... ولى -

 .شودمى آرام صدايش

 .دارم رو پسرام حداقلش ندارم، رو کسهيچ اگه کهاين به... ولى داشتم؛ اميد هميشه-

 .شودمى شل لرزانم انگشتان

 .ندارم هم رو هااون که فهميدم االن... االن اما -

 .باشد ما ىقصه مظلوم شهياد نبود قرار بکشد، اينجا به او با ديدارم نبود قرار. کشممى عقب

 خودت قول به که سياوش جاى به... و خودت جاى به. خواممى ازت چيز يه فقط برى کهاين از قبل -

 ...چرا بپرسه و بياد تو مثل حتى که نداشتم ارزش شواسه قدراين

 اطرخبه که هايىسال از بلکه ام،خونى پدر نمايىمظلوم از نه کند؛مى رشد گلويم توى سفت ىتوده يک

 از که اىريحانهبى سال يک از. رفت دست از نيازم اوج در که حقى به پدر از. رفت دست از او بيمار روان

 .رفت دست از نيامده که گناهىبي پسر از. رفت دست

 .بار يه فقط بابا، بگو بهم بار يه فقط... فقط -

 .روممى طوسى در سمت به

 !آرش برم دنيا اين از دل به حسرت نذار -

 :زنممى لب کشيدنشپايين از قبل و گذارممى دستگيره روى را دستم

 حرفى تونمنمى... سياوش طرف از گردنمه، به خونت از که حقى خاطربه فقط و فقط گذشتم ازت من -

 ...ولى گذشتم؛ ازت خودم اما بزنم؛

 داشت، خواهم دوست بيشتر را او بدون دنياى که کنممى مردى هاىچشم گير را نگاهم بار آخرين براى

 .بيشتر خيلى

 تمام احترام به اما گذشتم؛ ازت من. کنى صدا باهاش رو کسى هر که اونه از ترمقدس «پدر» ولى -

 .کنممى رد رو درخواستت گذاشتى هاآدم دل رو که حسرتايى
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 هرا و رودمى پايين شود،مى آب در بستن با گلويم متورم يتوده. روممى بيرون و کشممى را دستگيره

 رد همين پشت هميشه براى را شهياد سنگين و مبهوت نگاه نهايتبى آرامشى با. کندمي باز را نفسم

 .گذارممى جا طوسى يخوردهرنگ

*** 

 .بدهم جواب را تلفنم تا گذارممى خيابان کنار کوتاه برآمدگى روى را جعبه

 بله؟ -

 آرش؟ کجايى -

 .سالم عليک -

 .موقعيت اين تو گرفته اخالقش درس من واسه حاال -

 موقعيت؟ کدوم تو -

 .لرزاندمى را تنم اشزدهذوق صداى

 واى. آورده دست به رو هوشياريش ولى البته؛ بگه چيزى تونهنمى هنوز. اومده هوشبه ريحانه... ريحانه -

 .ميشه ديوونه داره که روشنک اينجا، خبره چه دونىنمى آرش

 ياسى؟ -

 :دهممي ادامه شود،مى ساکت ناگهانى

 هست؟ برت و دور مامان -

 :گويدمي وقتي کنممى تصور را اشزدهبهت ىقيافه

 !آرش -

 چيه؟ -

 اصالًً؟ گفتم چى شدى متوجه -

 .نشينممى کوچک برآمدگى همان روى جعبه، کنار

 .بده بهش رو گوشى دستته دم مامان اگه -
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. تزن پيش باشى، پيشش بايد تو. اومده هوشبه ريحانه ميگم ميارى؟ در چيه هابازي اين! آرش کن بس -

 ...پسرتون پسرش، بگى بهش بايد تو برسى؟ لحظه اين به که نکردى تالش همه اين مگه

 بزنم؟ زنگ خودش به يا ميدى رو گوشى -

 .همين فقط! شدى ديوونه تو -

 .روشنمامان دستان شده؛ مامان دستان راهى گوشى گويدمى خشخش صداى

 آرش؟ الو -

 .مامان سالم -

 خوبى؟ -

 .خوبم -

 .ديديش ميگه صدات -

 مامان؟ -

 مامان؟ جان -

 .يکى فقط دارم، سؤال يه -

 .شنوممى -

 ...روشن -

 .شودمى آزاردهنده سکوتش

 .داشتم دوستش -

 .شودمى خراشيده گلويم

 يعنى؟ -

 .نيست رضا پسر کار قضاوت نيست، کار در اىيعنى -

 .همين... بشنوم خواممى فقط، نميشم قاضى -

 ... اما داشتم؛ هم خيلي داشتم، دوستش -

 .بلرزد کمتر تا کنممى مشت را دستانم
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 داشتم، دوستش. کرده گير جايى بد دلم فهميدم شدم ذاتش متوجه وقتى ديدم، رو درونش وقتى اما -

 !بشه پاره که روزى اون به واى نازکه، بند يه نفرت و عشق ىفاصله. آرش داشتم

 شد؟ پاره... کِى -

 موجود يه کردممى حس باشم، وصل بهش طورىهيچ خواستمنمى. باردارم فهميدم که روزى اون -

 رضا که بود تصميمى اين بندازم، رو شبچه خواستممى. کنهمى حمل رو اون ژنتيک که وحشتناکم

 .کرد عوضش

 .کنممى پرت را دستم کنار يريزهسنگ

 که اينه مهم. موننمي هميشه اما بشن؛ رنگکم شايد نميشن، پاک وقتهيچ هاخاطره نه چه بخواى چه -

 همون از نکردم، خيانت پدرت به وقتهيچ... من. نه رو کدومش و کنى فراموش رو کدومش کنى سعى تو

 .هستم رضا روشنِ فقط و فقط. آرش بميرم که روزى تا گفتم بله بهش که روزى

 مامان؟ -

 جانم؟ -

 .ميرم دارم من -

 .دونممى -

 .برم خواممى فقط، کنمنمى فرار -

 .دونممى -

 .سياوش -

 .است صوت ماوراى لبخندش صداى

 .اصالً نگرفته رو سراغت -

 .است آرام من يخنده اما

 .باهام قهره -

 .دونممى اينم -

 .ذارهنمي مزنده رفتم خداحافظىبى بفهمه -
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 .پرونده سرش از عقل عاشقى که فعالً. نترس -

 .سياوش مثل درست است؛ قهرمان که نگارى ياد از شود،مى بلند امخنده

 .شده آفريده سيا براى که آدميه همون اين مامان، ديدم عمرم به که دختريه ترينشجاع نگار -

 .آفريده تو ىواسه خدا که ريحانه مثل -

 و اسير خاک خروار خروار زير و بود تاريکم روزهاى ىريحانه که گناهىبى دختر با زدم؟ حرف چقدر

. هست حتما که فهمممى حاال و است بهشت اهالى از گفتندمى هاگنجشک که دخترى دردهايم، ىشنوده

 .شد حل وجودم در ويران کشتى آن در که اىاستخوانى نحيف هيبت به نکنم؟ فکر تا جنگيدم چقدر

 صورت به برسد و بزند دور را يوسىآى يشيشه تا رفتمى که را پايى کنم قلم کردم سعى چقدر

 از تا نبيند؟ غم عزيزم تا دادم قورت را غم کيلو هزار چند کرده؟ حمل را تنم ىپاره ماه نه که معصومى

 .گيرممى نفس باشد؟ حقش که کند زندگى طورى پس اين

 ...من -

 .زدم حرف بابام با -

 .مامان نيست باباحاجى خاطربه تصميم اين -

 :دهممي ادامه گويد،نمي چيزي

 .کنه زندگى امنيت تو داره حق ريحانه -

 .شد تموم ديگه... شهياد آرش، -

 علم جديد شهياد يه ممکنه که اىلحظه هر حرف شغلم؛ حرف منه، حرف نيست شهياد حرف مامان -

 .بشه

 .نداره امنيت تو بدون ريحانه -

 .کنممى پايين و باال گلويم روى را آزادم دست

 .مامان باش مواظبش -

*** 

 «بعد ماه دو»
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 سياوش

 .کنممى رها کاناپه روى را خودم

 .متنفرم عيد بازار از -

 .نشيندمى کوتاه پايه ميز روى و زندمى کنار را هاکيسه

 بعد بگذره پل از خرت بذار. آوردىنمي در بازىکولى قدراين دخترِِ جلو حداقل. سيا زنىمى غر چقدر -

 .بده نشون رو واقعيت خود

 :دهدمى ادامه احسان

 نداره توقعى همچين هم روسيه جمهوررئيس بشه، پاکسازى ايشون خاطربه خيابون کل داره دوست آقا -

 خانم؟ريحانه نه! من برادر

 .بود نزده حرف هم کلمه يک حاال تا صبح از که شوممى متوجه رسد،مى گوش به که آرامش صداى

 روسيه؟ جمهوررئيس از مگه کمه چيش -

 :گويممى. بودم محروم داشتنش از که سالى يک در بودم کرده فراموش را اشمهرباني

 .بره مهربونيت قربون ياسى الهى -

 .دهممى خالى جا شودمى امکله ىحواله که سمنو ىبسته

 بچه؟ ذارىمي مايه من از چرا -

 :دهدمى ادامه ريحانه به رو

 .باشى باکالس خواستگاريت روز تو خواممى من بيچاره،. تشکرشه عوض اينم ريحان؟ بينىمي -

 ببينم؟ بايد رو کى باشم باکالس نخوام من! عجبا -

 .شودمى ياسمن جواب مانع تلفن زنگ

 .خورد هم به حالمون ببند رو نيشت اَه، اَه اَه -

 .کنممى لمس را سبز عالمت ياسى غرغرهاى به توجه بدون و شوممى بلند

 جانم؟ -

 .سالم -
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 چطورى؟ خانم، سالم -

 باشد نگاهم مقابل هاتيله ىجعبه که جايى نشينم؛مى آرش تخت روى و شوممى اتاق راهى

 .ممنونم خوبم -

 خبر؟ چه -

 .ندارى دوست خريد دونممى سياوش، کردى تحمل که مرسى -

 .دارم دوست بشه تو به مربوط که رو چيزى هر من -

 :پرسممي. گويدنمي چيزي

 شد؟ چى -

 .هيچى -

 شکليه؟ اين چرا صدات پس -

 شکلى؟ چه -

 .ذارىمي سرمسربه طوريه،اين پس -

 .ممکنه -

 .رسهمى منم نوبت باشه حواست ولى شماست؛ دور دور فعالً باشه، -

 .دهدمى زندگى اشخنده

 .موقع اون تا حاال -

 نگار؟! موقع اون تا -

 جان؟ -

 .گفتنشجان از آيدمى کش هايملب

 ...مامانت -

 .برهمي زمان فقط ميشه، راضى -

 داره؟ آمادگى جمعه براى -

 .نيست هيچى دلش تو ولى سختگيره؛ ظاهرش کميه شناسى،نمي رو من مامان تو. نباش نگران داره،-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر قلمو | دقيقه سي و بامداد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 467 

 .شدم اميدوار پس خب -

 .بود ساکت خيلى امروز خوبه؟ ريحانه -

 .فقط برسه آرش به دستم اگه خوب؟ -

 .بينمتمي ستاد تو فردا زنه،مى صدا مامانم سياوش -

 ولنجک؟ مياى مگه -

 .سرگرد جناب داريم جديد ىپرونده يه آره، -

 .سروان جناب باشه-

 .فعالًً -

 .شودمى ظاهر در چهارچوب در کنم،مى قطع که را گوشى

 تو؟ بيام -

 .بيا بيا -

 .نشده عادى رفتنشراه هنوز

 .ببخشيد امروز، شدى خسته خيلى -

 .زندمى تکيه ديوار به و نشيندمى من تخت روى

 .بيام داشتم دوست خودم -

 .بپرسد است آمده دوماه، از بعد بزند حرف است آمده

 ببندم؟ رو پنجره خواىمى -

 .کندمى جمع شکمش در را پاهايش

 .خوبه نه، -

 .است فورد تام خالىنيمه شيشه روى نگاهش

 ؟...شهياد -

 .شد اجرا حکمش... صبح دم ديروز،-

 خوشحالى؟ -
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 ...ولى باشم؛ خوشحال اتفاق اين از کردممى فکر يعنى! دونمنمى -

 چى؟ ولى -

 .خالى خالى خاليم؛ ندارم حسى هيچ راستش،. ريحانه دونمنمى -

 .بودم خالى هم من... کاش. حالت به خوش -

 .خاموش درشت چشم دو جز نمانده باقى چيزى شناختممى که اىريحانه از. کنممى نگاهش

 بخشيديش؟-

 .دونمنمى اينم حتى، -

 سيا؟ -

 .منتظرم

 بکنم؟ خواهشى يه ميشه -

 خواهش؟ -

 .نزن فورد تام وقتهيچ ديگه -

 .پرسمنمى را چرايش

 زدى؟مى حرف نگار با -

 .است ناخودآگاه هايم لب آمدنکش

 .ندارم خريد حوصله دونهمى آره، -

 دارى؟ دوستش چقدر -

 .شوم ترنزديک تا کشممى جلو را خودم

 .نگرفتم اندازه حاال تا -

 .کندمى اخم افتدمى هايمچشم به که نگاهش

 !سيا باش جدى -

 .امجدي -

 .زنممى چشمک
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 .نداره اندازه -

 چى؟ سارا -

 .شودمى جمع لبخندم

 .دخترداييمه فقط -

 .ميره داره ديدنم، بود اومده پيش يهفته -

 .باشه خوشبخت ميره که هرجا اميدوارم -

 .اميدوارم هم من -

 دارين؟ برنامه جمعه -

 .داريم نه، دارين -

 .کنممى اخم

 .مهمى اين به روز تو هم اون بذارى، تنها رو داداشت خواىمى که نگو -

 .باالخره گويد، مى

 بذاره؟ تنهات خوادمى چى؟ دادشت-

 :دهدمى ادامه

 مهمى؟ اين به روز تو -

 .دارد عشق لبخندش. کشممى موهايم در را دستم

 کى ببينم کردممى نگاهش شهمه کرد؛مى شونه دستش با رو موهاش ،«اون» ىخونه تو بود، پسرِ يه -

 .کنهمى رو کار اين

 !ريحان -

 .شودمى چهارزانو

 .تويى کردممي تصور -

 .هم سر پشت و تند زنم؛مى پلک

 .تو هم ور يه از و آرش کردنراضى فکر ور يه از. نخوابيدم صبح تا شب اون شد؟ دعوامون يادته -
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 .است مستقيم نگاهش

 .کنم ناراحتت خواستنمى دلم بودم، گرفته وجدانعذاب -

 .نشدم ناراحت -

 ...گرفتن رو من وقتى -

 نامه آرش واسه شهياد بود، بسته زديممى که درى هر به. بود شده ديوونه آرش بود، گندى ىهفته -

 .بود فرستاده

 .باشيم خوشبخت روز يه نشد فرصت حتى -

 .نحس ماجرهاى اين تو تو شدنقاتى خواست،مى آرش که بود چيزى آخرين اين -

 .است سوزجان آهش

 .سيا نبودم هم ياسمن ازدواج روز حتى -

 و جىباباحا تو، نامعلوم سرنوشت. بد خيلى بود، بدى شرايط ولى کنه؛ ازدواج تو بدون خواستنمى دلش -

 .حاجى پسر اون به ياسى دادنِ واسه اصراراش

 .کنممى نگاهش

 تو عجيب خاليت جاى شده؛ تنگ برات دلم چقدر فهميدم تازه شدنشعروس ىلحظه ياسى، عقد روز -

 .زدمى ذوق

 .شده خراب جشنش گفت نگار -

 .نشينممى کنارش و شوممى بلند

 .شناسايى رفتم من بفهمه، نذاشتيم شد پيدا جسد اون... وقتى -

 .شود دريا تا رودمى چشمانش نم

 !بدترينش ريحانه، بود زندگيم شب بدترين شب اون -

 .کشممى را اشآبى روسرى ىگره ىدنباله

 .دارم دوسِت چقدر دونستمنمى موقع اون تا -

 .نشود آب بغضش کندمى تالش
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 سيا؟-

 سيا؟ جان -

 ...زنهمى حرف ازش ياسى که قولى اون-

 .کنم مى تر را لبم

 نه؟ مگه داده، نجاتش... حاجى اون از... آرش -

 .است سرم شدن پايين و باال فقط جوابش

 نداره؟ دوستم ديگه يعنى، -

 روزى همون از. بينيمنمي ما کردمى فکر. نشد راست ديگه روز اون بعد آرش کمر ريحانه نداره؟ دوست -

 .بابات زبون از اسمش شنيدن واسه نگاهش؛ يه واسه دادمى جون کرد، تحريمش باباحاجى رفتى که

 .شودمى قطره بغضش

 .کَسيتونبى واسه کَسيش،بى واسه بميرم -

 .ريحانه بود شده خاک جسد اون با روحش. جلد يه بود، پوسته يه فقط آرش -

 .شودمى تند هايشقطره

 رفته؟ چرا پس -

 .کشدمى خيسش صورت به را دستش

 رفک دليلش به دارم ماهه دو چرا؟ گفتم خودم به نيست ديگه کوچيکم آرش فهميدم که لحظه همون از -

 ...حتى کردم؛ فکر چيزى هر به سيا، کنممى

 .کندمى بازى اشروسرى با

 ...بود حامله کهاين شايد شايد،... کردم فکر حتى -

 .کنممى پاره را کالمش ىرشته

 حرفيه؟ چه اين! ريحان -

 .دارد درد سرخش هاىچشم

 بگه؟ مستقيم رو شخواسته نشده حاضر حتى چرا پس -
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 خواسته؟ کدوم خواسته؟ -

 .رسيد شاحضاريه صبح، امروز! داده طالق درخواست -

 !چى؟ -

 .خوادمى غيابى طالق ببينه، رو من نخواسته حتى -

 .رودمى باال هزار دور با آمپرم

 !ميگى؟ دارى چى -

 .کندمى جمع را دستانش

 ...اما برگشتنش؛ به داشتم اميد... صبح امروز همين تا -

 .است دردناک هقشهق

 اگه !کنممى خواهش. ببينمش بايد من. کنمنمى باور چون نگو کجاست، دونىنمى نگو. کن کمکم سيا -

 .ازم نگير رو شانسم آخرين... خواهرتم هم هنوز

*** 

 آرش

 .گيرممى سمتش به را تومنى هزار ده اسکناس يک

 .آقا نداشت قابل -

 ورد را کيسه ىدسته ىحلقه و دارمبرمى زمينىسيب ىکيسه همراه را پول باقى. است لبى زير تشکرم

 طول خريدم بودم زده تخمين که زمانى از بيشتر گويدمى اذان صداى. شود آزاد دستم تا اندازممى مچم

 دستم. گيردمى هم را رمقم اندک همان اسفند آخر سرد هواى. کنممى کج فلکه سمت به را راهم. کشيده

 .کنممى بلند تاکسى اولين براى را

 دربست؟ -

 .کنممى باز را شاگرد سمت از عقب در ايستادنش از خوشحال

 باباجان؟ ميرى کجا -

 .آب ىفلکه -
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 .نيست دور مسيرت خوبه رِفتُم؛ خسته مويوم بود، رِفته سرد هوا يه امروز نيست. الحمدهلل خو ها -

 .اندازدمى سياهم ريش در غرق صورت به نگاهى آينه از

 برُم؟ فِلکه کجاى -

 .پنج رضاى امام -

 .ندارد شدنساکت قصد گويدمى نگاهش

 مسافرى؟ -

 .کشممى آه

 .نه -

 .را امپژمرده ىخسته دل کند،مى روشن را دلم خيابان انتهاى طاليى گنبد نور و زندمى دور را فلکه

 دارى؟ هتل -

 .نه -

 .کندمى توقف قرمز چراغ پشت

 .است گنبد تأللؤ به هنوز نگاهم

 جاى ديگه ميان، زائرها ديگه روز چند از نمونده، چيزى ولى زياد؛ نيست شلوغ خوبه حاال -

 .داره برکت هم روزيش مياد روزى باالخره بِرُم، خوشحال بايد مو حاال. نيست انداختنسوزن

 .زندمى جا را دنده او و شودمى سبز چراغ

 .حضرته برکتِ اينجايه، بينىمي که ماشينم اى -

 .کندمى اشاره شودنمى کنده و چسبيده آن به چشمم که گنبدى به

 .دارُم بارگاه اى از دارُم چى هر مو -

 .زندمى بوق حواسبى عابر يک براى

 .مبچه و زن سفره تو بره ناحق پول قرون يه حاال تا نذاشتم رضا، امام همى جون به -

 .ترنزدک فلکه به شود،مى نزديک گنبد به

 بِرُم؟ پنج رضاى امام کجاىِ -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر قلمو | دقيقه سي و بامداد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 474 

 .کندنمى دل نگاهم

 .جاهيچ -

 مويى؟ با ها؟ -

 .ميشم پياده جاهمين -

 .بابا که نرسيديم همى -

 .دونممى -

 .گيرممى طرفش به تومنى پنجاه اسکناس يک

 .هاتبچه به من عيدى اين -

 .است واج و هاج نگاهش

 .دهممى پيشنهاد شدنپياده از قبل و گيرممى را دستگيره. کنممى اشاره زمينىسيب ىکيسه به

 .کن درست کرده سرخ زمينىسيب براشون -

 ادامه مستقيم و کنممى رد را پنج رضاى امام. کشممى باال گردن تا را کاپشنم زيپ و شوممى پياده

 و ردو هايممشغولىدل و شودمى ترنزديک و نزديک گنبد. کند آرامم که کسى قصد به مستقيم دهم؛مى

 خودِ کنم،مى پيدا اشطاليى ايوان مقابل را خودم وقتى. شده سرخ خشک، سرماى از امبينى. دورتر

 روى و کشممى بيرون جمعيت بين از را خودم. شلوغ خيلى شلوغ؛ صحن و است نماز ساعت را، ويرانم

 .کندمى شکايت مادرى که جايى نشينم؛مى خالى طاق يک سرد سنگ

 يا. )نوه آوروى خؤت غربت آوروى و رَسيه ايره وَ که هيشتِمه کم چَ کُر اى اراى نازانم مَ غريب امام يا -

 خودت غربت آبروى به شده، طورىاين که گذاشتم کم پسر اين براى چى دونم نمى من غريب امام

 .(نبر رو آبروش

 خادم يک. امآورده پناه او به که اىآزاده امام از خواهممى رهايى غمش براى اما فهمم؛نمى را زبانش -

 .شودمى نزديک لب به لبخند

 .نخونى ميره حيف ها، جماعته آقا -
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 خلوت که صحنى در شريکبى خداى و خودم فقط خواهم،مى تنها را مغرب اين بگويم او به شدمى کاش

 ار استخوانم مغز تا صحن سفيد سنگ سرماى. کند متوقف را هايمدست لرزيدن که اىقبله به رو باشد؛

 که وقتى تا شود؛مى تمام جماعت که زمانى تا بلندشدن فرمان دهد،نمى فرمان مغزم اما سوزاند؛مى

 هايىچشم با کوچکى دختر که مهر يک دنبال چرخانممى سر. کندمى پراکنده را جمعيت سرما همين

 .کشدمى را آستينم آسمانى و درشت

 عمو؟ بالم تنىمى باز رو اين -

 .کنممى نگاه دستش توى فندقى شکالت به

 .کندمى نزديک گوشم به را کوچکش هاىلب

 .دونه يه لوزى دفته مامانم -

 چشمم پيش بودم کرده «او» آسمانِ کردنفراموش براى را تالشم تمام که را هايىچشم و شودمى دور

 .کندمى زنده

 .بخولم بيشتر دالم دوست کمه، خيلى دونه يه ولى -

 .شودمى کشيده دستش شکالت بازکردن از قبل

 .ببينم بدو ميرى، گم نشو دور نگفتم مگه نيلوفر؟ -

 در هايشچشم طرح و ماندمى جا دستانم در شکالت. ماندمى جا من لرزان دستان در شکالت و رودمى او

 هک نيست مهم نيست، مهم ديگر. ايستممى اشبهشتى ضريح روىبهرو مهر بدون و شوممى بلند. مغزم

 .کرده بغض و بلند زنم،مى فرياد. بشنود بايد او فقط بشنوند، را صدايم ديگر آدم ميليون

 کنى؟مى رو کار اين چرا -

 .خوردمى جا بلندم صداى از ايستاده کنارم که مردى

 .آوردم پناه بهت من -

 .شودمى دور متعجب مرد،

 .آوردم پناه بهت خسته منِ پناه،بى منِ -

 .بسته را نفسم راه بغض
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 رسمش؟ اينه -

 .باشد روتين ماجراى يک برايش آوردهکم مردانِ ديدن که انگار گذرد؛مى کنارم از تفاوتبى خادمى

 کنى؟مى کمک جورىاين -

 .کند امخفه خواستمي که بغضى فروبردن ناتوانى از شودمى تر هايممژه

 ميارى؟ مواسه رو هاشچشم کنم، فراموشش خواممى ميگم -

 .زندمى يخ امگونه روى و شودمى قطره غمم

 چيه؟ اسمش اين. مخسته من -

 .شودمى بلندتر صدايم

 امتحان؟ -

 .شودمى زنجير هاقطره

 !آوردم کم من. تونمنمى ديگه کشم،نمى ديگه -

 .زندمى تيغ سرما را خيسم صورت

 ـناه؟ گـ کدوم خاطربه رو؟ شدنم تموم ببينى؟ رو اين خواستىمى -

 .شده مادربى لحظه در که است کودکى شبيه هايمگريه

 نبود؟ بس ها؟ نبود؟ بسم -

 :کندمى زمزمه زنى

 .کن باز مشکالتش از گره هشتم امام يا -

 ميارى؟ برام رو نگاهش کن آرومم ميگم -

 .کشممى هايمچشم به را لرزانم دست

 آره؟ -

 .کندمى سجده سرد سنگ به شود؛مى خم ندارد، مقاومت توان زانوهايم

 ميارى؟ رو آسمونش بده پناهم ميگم -

 .شودمى آرام صدايم
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 ميارى؟ رو هاشستاره -

 .شودمى صدابى امگريه

 دردى؟ درمون جورىاين -

 .شودمى زمزمه صوتم

 رئوفى؟ امام جورىاين -

 .بوسدمى را سرد سنگ امپيشانى

 هايى؟درمونده پناه جورىاين -

 .دارد شکايت امسجده

 ها؟ بکنم؟ کى پيش رو تو شکايت ميارن، تواسه رو شکايتشون خدا خلق -

 .گذاشتم پاکت در سفيدش کاغذ با را جانم که کنممى فکر دادخواستى به

 .نباشم خودخواه که گذشتم ازش من -

 .دهدمى غسل را صحن سنگ غمم تظاهر

 نه؟ مگه داشت، دردى چه دونىمى تو -

 .کنممى فکر دختربچه به

 کنى؟مى زنده برام رو شخاطره -

 .کنممى خوش جا سرما همان روى چهارزانو و کنممى جدا زمين از را سرم

 بکشى؟ رخم به رو ضعفم خواىمى -

 .شودمى هايملب مهمان چپم دست انگشت چهار

 ميشم؟ تموم نگاهش بدون بفهمم خواستىمى -

 .شودمى جدا لبم از هايمانگشت

 .نيستم کنتول من ولى -

 .کشممى صورتم به را هايمدست کف برآمدگى

 .کنى کمکم بايد -
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 .گيرممى نفس

 !مجبورى -

 .کنممى بلند را سرمايم از شدهخشک تن سختى به

 رد دم قدراين. ماه دو اين تمام مثل نميام، تو. بگيرى رو دستم تا شينممى بست اينجا ميام قدراين -

 .آرشم من چون... چون نميشم؛ تسليم کنى، نگاهم تا ايستممي

 از قبل و چرخانممى قفل در را کليد. کنممى گز پياده را امدوماهه کوچک ىخانه تا حرم مسير تمام

 .شودمى شنيده هستم من فقط و فقط مخاطبش که صدايى بازشدنش

 بودى؟ حرم -

 .ايستدمى قديمى برق تير نور زير و گيردمى فاصله ديوار تاريک ىلبه از

 .قبول زيارت -

 .نياى بودى داده قول -

 .بودم داده قول آره، -

 .گرفته را جانم ىهمه سرما و کندمى درد سرم

 پس؟ -

 .زدم زيرش -

 چرا؟ -

 .شودمى نزديک

 .کنى حماقت نبود قرار چون -

 .ديده را دادخواستم ىنامه لباس در عزرائيلِ پس

 .بهتره طورىاين -

 .شودمى ترنزديک

 ريحانه؟ يا تو؟ کى؟ براى -

 .هردومون واسه -
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 .زندمى لب رخمبهخر

 ترسيدى؟ پس -

 .شودمى نمايان خرابم اعصاب و کنممى پرت را کليد

 .نداره خوشبختى لياقت که بدبختم ترسوى يه من اصال،. ترسيدم آره،! آره -

 .رودمى نشانه را ستبرش ىسينه دستم کف

 .بده طالق رو زنش خوادمى که امعوضى نامرد يه -

 .شودمى دستانش اسير اميقه

 .بشه شريک زنش با رو پسرش داغ نشد حاضر حتى که نامردى يه هستى، آره -

 .شودمى خالى باره يک به امانرژى تمام

 .بکنم دل تونستمنمى شد؛نمى نگاه، يه حتى ديدمش،مي اگه -

 .کندمى رها را اميقه

 ندارى؟ دوستش ديگه آرش؟ بکنى دل چرا چرا؟ -

 .کنممى اخم

 .بيشتر هم جونم از دارم، دوستش -

 ريزد؛مى هم به گوشم هاىاليه ترينداخلى نزديک تا را صوت امواج کوچه تاريکى بين از ظريفى صداى

 .بود خاطره يک فقط ساليک از بيش که صدايى

 !بگيرى ازش رو خودت ندارى حق پس -

 صورت از ديوار يسايه شود،مي که ترنزديک. پاهايم روي ايستادن ياندازه به حتي ندارم؛ انرژي

 .رودمي کنار اشخسته

 !نداشتي حق! نداري حق -

 .خاموشش هايچشم «کاريزماي» از شودنمي جدا نگاهم

 کني؟ خوشبختم بود قرار جورياين! ساليه معرفت؛بي نديدمت سالهيه -

 .دور سياوش و شودمي نزديک قدم يک
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 ؟بودي اسبم بر سوار شاهزاده جورياين -

 .شودمي ناپديد کوچه پيچ پشت سياوش شود،مي خم که متزلزلم زانوهاي

 .ازم گرفتن نيومده رو آرشم -

 .شودمي پايين و باال تختش شکم روي دستش

 !رو کوچيکم آرش -

 .شودمي قراربي دوباره هايمدست

 .کردم فکر خيلي -

 .ديگر قدم يک

 .داشت نتيجه يه فقط. زياد خيلي -

 .پنج رضاي امام يکوچه است؛ کوچه سيمان ميخ حاال نگاهم

 نه؟ مگه داشتي شک -

 .شودمي رد آرامش با موتورسوار يک

 !داشتي شک من، کوچيک آرش به -

 .است هايمچشم مماس بزرگش روسري يگره ديگر حاال

 .کرد دعوام سيا -

 .کندمي ترخم را خمم گردن ياس بوي

 .نيست حرفا اين گفت -

 .کندمي النه انبوهم هايريش روي نحيفش يپنجه

 .نيست فکرا اين آدم آرش گفت -

 .شودمي بلند او هايدست ظريف اهرم با سرم

 هست؟ -

 :کندمي تکرار وقتي است امپيشاني يتکيه اشپيشاني

 هست؟ -
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 او؟ مال يا شودمي آب اول من تنگيدل

 کنه؟مي پيرش غصه نگفتي کنه؟مي دق ريحانه نگفتي -

 .شودمي امآويخته هايدست بند و صورتم از کندمي دل هايشدست

 لرزن؟مي چرا... دستات -

 دتن را خونم جريان آرامش ضربان. چسباندمي قلبش به را امپارکينسوني دستان و شودمي تا ساعدش

 بلند را سرش. شودمي دردناکم يسينه مماس حاال خيسش صورت! سختي با شوم،مي بلند. کندمي

! است آرش حق ريحانه گويدمي. ندارد معنا ديگر فداکاري گويدمي خيسش آسمان و سرخ بيني. کندمي

 است؛ زمين روي خدا يخليفه آدم چون نشد؛. نشد موفق اما ايستاد؛ مقابلش قوا تمام با که دنيايي از

 .است زمين روي خدا تنهاي يخليفه

 :زنممي لب وقتي آيدمي مرزي صفر ينقطه از صدايم

 .شد قرمز دماغت نوک باز -

 وجودم در شدمي کاش. دهدمي فشار گوشم به را خيسش يگونه. شودمي گره گردنم دور هايشدست

 !شود حل

*** 

 نگار

 .نيست خوب اصالً که من نظربه -

 .کشممي آه

 نرگس؟ -

 هوم؟ -

 ازت؟ پرسيدم نظر من -

 :دهدمي جواب عزيز به من جاي به

 ميگم؟ دروغ عزيز -

 :دهدمي جواب خنده با عزيز
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 .نيست خوب اصالً هم من نظربه. مادر نه -

 :پرسممي متعجب

 چيه؟ اشکالش! عزيز؟ -

 .زندمي لبخند مليح

 .نداره ايرادي لباس خود -

 :گيردمي دم نرگس

 رنگ؟ شد بنفشم آخه. شدي هتل خدمه شبيه ديدي؟ -

 :گويدمي عزيز

 .جاننرگس نبود اين منظورم -

 .خوابدمي نرگس باد

 چي؟ پس -

 :دهدمي جواب. کندمي نگاه من به عزيز

 .نيستي خودت جورياين چون -

 .گزممي لب

 چي؟ -

 شده دمنعالقه تو خود به باشه، همين نشسته هم تو دل به کهاين دليل کنممي فکر اتفاقاً که پسر اون -

 .ريزيمي همبه رو تصوراتش جورياين. مادر

 :گويدمي نرگس. داندمي را چيزهمه کجا از عزيز کنممي فکر و کنممي نگاه نرگس يبازمانده دهان به

 !نظيربي نظيري،بي تو عزيز -

 :زنممي لب حسرت با. زندمي لبخند عزيز

 .عزيز مشکلمه ترينکوچيک لباس -

 .گيردمي را حرفم يادامه نرگس

 .مخالفه سياوش با نمه يه مامانش -
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 .کشممي آه هم باز

 !فقط بود نمه يه کاش -

 .شودمي آتش آب هميشه مثل رفتنش از قبل. شودمي بلند عزيز

 .خودته ريش بيخ بد، يا خوب باشه، طالعت تو که هر گفتمي هميشه خدابيامرز مادرم -

 .«باشه طالعم سياوش کاش» کند،مي آرزو نگار و رودمي عزيز

*** 

 .کندمي جذب خود به را ديگري است، کاريزماتيک که شخصي. ديگران يکنندهجذب کشش؛: کاريزما

*** 

 «بعد روز دو»

 آرش

 .پسر شدى هندو مرتازهاى شبيه -

 :گويممى حسرت با. شوممى کوتاهش موهاى ىخيره روشويى بزرگ ىآينه از

 .خودم اال بودم هرکسى شبيه مدت اين تو -

 آرام هايمکتف بين که سرش. شودمى حلقه امبرهنه کمر دور پشت از هايشدست و شودمى نزديک

 :زندمى لب گيرد،مى

 .دوباره ميشه بلند نباش، ناراحت -

 چى؟ -

 .گيردمى بازى به را شکمم عضالت دستش

 .دوباره ميشه بلند موهام؛ -

. چرخممى هايشدست تنگ حصار زير و اندازممى خيس روشويى در را دستم داخل اصالح ماشين

 .را مشکى کوتاه موهاى همان. بوسممى را موهايش کند،مى اشاحاطه که بازوهايم

 کوتاه؟ يا بلند م؟واسه مهمه کنىمى فکر -

 .کندمى بلند را سرش
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 .بودى عاشقشون تو آخه -

 !خودت فقط توئم؛ عاشق من -

 .کندمى خوش جا صورتم طرف دو ظريفش ىپنجه و شودمى باز دستانش ىحلقه

 .نيست معلوم صورتت دارى ريش انقدر -

 .زنممى چشمک. رئوف امامِ امنِ هواى به و کنم مى فکر عهدم وفاى به

 .نباشه خب -

 .شودمى قالب گردنم دور اشپنجه و نشيندمى امشانه روى ساعدهايش

 نباشه؟ -

 .وصال براى امگونه پرواز هاىقدم به و کنممى فکر اشبهشتى ضريح به

 باشه؟ -

 .شودمى نزديک گوشم به هايشلب

 !خواست دلم من شايد صورتت؟ رو باشه نبايد خالي جاي ذره يه خب-

 .نور به مسجودِ پيشانى به و کنممى فکر وارشسلسله آرامش به

 ريحانه؟ -

 .کندمى لمس را امدنده سابق شکستگى اشاشاره انگشت

 هوم؟ -

 رو؟ من دارى دوست هم هنوز... هنوز -

 .کندمى اخم

 !زديا حرفا اون از -

 .دهممى فشار امسينه به را سرش

 بودم؟ زنده تو بدون سال يه چطورى -

 .رودمى عقب کمى

 آرش؟ -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر قلمو | دقيقه سي و بامداد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 485 

 .کنم مى نگاهش

 ...امشب مجلسِ بعد -

 .کندمى مکث

 .دهممى تکان «چى» معنى به را سرم

 .خودمون يخونه بريم بيا -

 خودمون؟ يخونه -

 .کنممى ترمحکم کمرش دور را دستم قالب

 ما؟ داريم خونه مگه -

 .گفت خودش. باباحاجى پيش يريمم -

 .شودمى کدر نگاهم

 درستش من ولى... ولى بوده؛ شکراب تونميونه نبودم، که مدتى اين تو دونممى. نکن نگاهم جورىاون -

 !آرش کنممى درست رو چيزهمه. کنممى

  همين فقط باشد؛ هايشنبودن تمامِ وقت به کاش

 رو کار يه اين ولى دارم؛ دوستش اول روز مثل هم هنوز. دونمنمى مقصر رو باباحاجى من... من ريحانه -

 .نخواه ازم

 :زنممى لبخند

 باشم؟ دومادسرخونه دارى دوست -

 :زندمى لب

 .باشى فقط دارم دوست -

 .کنممى حس گردنم منقبضِ پوست روى را هايشمژه

 !باشى دور ازم هم لحظه يه ذارمنمي ديگه -

 خيره کويرش شب بارانى آسمانِ به و کنممى دورش خودم از. کند مى مورممور پوستم روى اشکش نمِ

 .شوممى
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 ديگه. شد تموم چىهمه ديگه! نده من هدرِ! نده هدر رو اشکات ولى اينجايى؛ نميشه باورم هم هنوز -

 .کنيم زندگى قراره

 !شدنمى ناقص مونخانواده کاش... کاش -

. نهريحا غم به. کنممى فکر تقدير به. پدرشدن دوباره اميد اميد؛ مورد در اظهاراتش و کنممى فکر عمو به

 سخت دادنشازدست هم من براى. هستم پدر دانستمنمى حتى پيش روز چند تا که منى. خودم غم به

 «مبرپيا» شايد که کنممى فکر اىبچه به. بود کشيده نفس وجودش با ماهنه که او! ريحانه حالبه واى بود

 .کردهمى دعا رهايى براى ابليس فرزند اسيرِ که بوده مادرى از محافظت رسالتش که پيامبرى. بوده

 تهخواسنمى وقتهيچ شايد. باشه همين بوده قرار هم اول از شايد! بوده تو ناجى بچه اون کنيم فکر بيا -

 .باشه مواظبت من جاى تا باشه، تو اميد تا اومده شايد! بذاره دنيا اين تو پا

 .تو ىبچه مادرِ. باشم مادرش شدمى کاش -

 .دارد شيطنت لبخندم

 جوريه؟اين پس اِ؟ -

 .آيدمى کش هم او هاى لب

 !جوريههمين بله؛ -

 .شودمى اشآمدهکش هاىلب قفل و گرددمى صورتش روى نگاهم

 چى؟ من -

 .شودمى گم انبوهم هاىريش داخل گرمش هاىنفس که است نزديک انقدر

 چى؟ تو -

 .بخواد دلم شايد بزن رو ريشات گفتى نشد دقيقه دو هنوز! اِ -

 خب؟ -

 .خواست رو تو دلم هم من شايد... که خب -

 !دهدمى عشق طعم هايشلب

*** 
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 .کندمى اشاره ميز روى ساعت به و پردمى جا از ناگهانى

 !کنهمى مونبيچاره نيستيم حاضر ببينه بياد سيا االن! آرش شد شيش ساعت! واى -

 .کندمى برخورد امسينه با سرش. کشممى را دستش

 .شيممي حاضر بعد بکشيم دراز ديگه کميه -

 .شودمى خيره هايمچشم به و کشدمى را گردنش

 باشه؟ خوابيممى گيرممى راحت خيال با بعد ميايم يريمم ببين -

 .خندممى بودنمهربان براى تالشش به

 .بريم. شدم خر باشه، -

 .است محکم محاسنم غرق صورت روى اشــــوسه بـ

 !پاشو. کنى خداحافظى اينا با وقتشه ديگه ولى چسبيد؛ چه! آخيش -

 .کشدمى ظريفش تن روى را امليمويى تيشرت و شودمى بلند

 .شوممى خيزنيم

 .بهت مياد چه -

 .شودمى مچم بندِ اشپنجه

 .شد دير ديگه پاشو -

 دستم داخل را روشويى در رهاشده ريش ماشين. شودمى حمام وارد و کشدمى خودش دنبال مرا

 .چپاندمى

 .هنوز نيومده کسى خوبه باز بگير، بيا -

 .زنممى نيشخند. بندممى را در

 .دوش اول. نچ -

*** 

 نگار

 !کنم کار چي خدا اى -
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 .ترىراحت چى با خودت ببين! بار يه شيونم بار يه مرگ بابا -

 .بکشه خجالت شخانواده پيش يا بشه ناراحت سياوش ممکنه نذارمم ميشه، نارحت مامانم بذارم شال -

 .دختر نکن سخت رو چيزهمه انقدر -

 .کنممى جمع شکمم داخل را پاهايم و زنممى تکيه ديوار به. کنممى پرت تخت روى را دستم در آبى شال

 !نداشتيم تفاوت انقدر کاش -

 همه بود قرار اگه. باشن هم مکمل بايد آدما. کننمى قشنگ رو آدم زندگى هاتفاوت همين من نظربه -

 .نداشت جذابيتى دنيا ديگه که باشن هم مثل

 .کنممى نگاهش

 حرفا؟ اين از بلدى هم تو! بابا نه -

 .کندمى اخم

 .گرفتندرس جا کن مسخره هى تو حاال -

 .فرمودينمى استاد ببخشيد بله، بله -

 تو مثل يکى باشه خداشونم از اصالً. کنن افتخار داشتنت به بايد! دادى نجات رو عروسشون تو ديوونه -

 !پسرشون زن بشه

 .کندمى اشاره شال به

 ميشه؟ عوض بهت راجع نظرشون شال يه سر کنىمى فکر واقعاً -

 .کشممى آه

 .دونمنمى -

 .نيستن باشعور مياد نظربه که هم انقدر نظرمبه پس باشه، چيزى همچين اگه -

 !نرگس -

 :زندمى لب. است نرگس جواب مانع زنگ صداى

 .اومدن -

*** 
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 .کندمى عبور عزيز ىآشپزخانه چپ سمت ديوار از نويد عمو رساى صداى

 هستن؟ همکار نگارجان با آقازاده فرمودين پس -

 .کندمى پر را قندان نرگس

 .امشب پرسيد رو سؤال اين عموت که بود سومى ىدفعه اين گمونم -

 .مکممي را لبم ىشرحهشرحه گوشت

 .ديگه ميشه همين نميگن هيچى نشستن بُک صُمُم همه وقتى -

 !افتاد خون رو؛ وامونده اون نکَن -

 .کنممى رها اشچوبى نشيمن روى را خودم و کشممى عقب را عزيز قديمى صندلى

 .ميشه جورىاين دونستممى -

 جورى؟چه -

 .کنممى نگاهش درمانده

 عاديه؟ چىهمه بگى خواىمى مثالً االن -

 .چيندمى هم رديف را بلور کمرباريک هاىفنجان

 همين خاطر واسه مگه اصالً. من عزيز باشه کرده گيرمونغافل که نيست چيزى اين ولى نيست؛ نه -

 عزيز؟ ىخونه ننداختيم رو مجلس احتماالت

 !مطمئنم کنه؛مى عاقم مامانم -

 .کشدمى اىکالفه پوف

 .کشيد دم. ببرى چايى کن وجورجمع رو خودت پاشو بافىمنفى همه اين جاى -

 .لرزاندمى را امشنوايي تارهاى مادرش نرم صداى باالخره

 .کنيم حبتص هابچه به راجع بهتره کنممى فکر ديگه -

 .است سياوش روشنکِ جوابِ بابا صداى و کندمى کج استکان اولين داخل را قورى ىلوله نرگس

 .باشه هم نگارجان خود بفرماييد اجازه اگر. شماست با حق بله، -

 .کندمى دارچينش چاىِ راهى را جوش آب نرگس
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 .بيارن تشريف ميشه خوب چه اتفاقاً بله، بله -

 :زنممى لب. کندمى مرتب را سرمگل نرگس. شوممى بلند جا از بابا ى«بيا نگارجان» از قبل

 !ذاشتممي شال کاش -

 کنى؟ شوهر گرفتى تصميم چطور دودلى انقدر لچک يه واسه تو. شد شروع! اوف -

 :زندمى صدا مجدد بابا

 .بابا هستيم شما منتظر نگارخانم -

 .دهدمى اشحواله من لرزان دستان به و کندمى بلند را سينى نرگس

 .سينى تو نريزه برو آروم! بگير -

 .زندمى چشمک

 .باشى موفق -

 گند فقط: »کندمى زمزمه نگار. کنممى اسکن را فضا و شوممى عزيز ىساده حال وارد دستبه سينى

 ش«خانمحاج. »کندمى نگاهم سياوش هاىچشم با که نشسته آرامش با همسرش کنار پيرمردى!« نزن

 :گويدمى بلند

 پوکى ترسممى ست،رفتِه باال ساليمون و سن کهاين نه! خوريمنيمي چاى حجى منا. دخترم ممنون -

 .بيگيريم استخون

 قورت را دهانم آب. کندمى سبک را نگار بار و داردبرمى را چاى. کنممى کج عزيز سمت به را راهم

 نگاهش. شوممى نزديک سردار به. کندمى طالقى مامان بارانآتش نگاهِ با لحظه يک نگاهم وقتى دهممى

 .سياوش شبيه آرش، مثل دزدد؛مى را

 .دخترم ممنون -

 .کندنمى نگاهم هم او. است آرش دستش کنار نفر

 .مرسى -

 و سيرم تغيير مسبب نه باشد، نگار شغل افتخار فقط بود قرار که اىپرونده ىشدهگم است؛ ريحانه او کنار

 .اشهميشه از ترنامعلوم ىآينده
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 :زندمى لب وقتى است شيرين لبخندش

 !دارى نازى موهاى چه -

 لبخند روشنکش تکى مبل روى ترطرفآن کمى «نباشى؟ خودت خواستىمى. »کندمى شماتت نگار

 .زندمى

 .نازم عروس ممنون -

 :گيردمى مخاطب را همسرش زدهذوق مقابلش ياسمنِ

 .برداشتم هم تو واسه -

 .کندمى نگاهم

 .نگارجان مرسى -

 زرگب ساعت اين کاش!« مياد بهش آبى پيراهن. »کندمى قرارىبى نگار شوم،مى نزديک که اتمسفرش به

 غبطه مچى ساعت يک به انسان يک روز يک که کردمى را فکرش کسى چه. بود نبسته مچش روى را

 :دارد شرم صدايش بخورد؟

 .متشکر -

 آخرين بابا دست. کشدمى ونشانخط بلوندش ابروهاى با مامان گيرم،مى نويد عمو مقابل که را سينى

 .کندمى اشاره کنارش خالى فضاى به. شودمى سينى داخل کمرباريک خواهان که است دستى

 .باباجون بشين -

 با .شدم آشنا او با ياسمن ازدواج روز باراولين که پدربزرگى. نشينممى پدربزرگش روىروبه بابا کنار

 اشزندگى ىثمره حضور خاطربه است؛ ديگر ى«او» يک او حاال اما شدم؛ آشنا پيرتر صدسال ى«او»

 :است مقتدر صدايش! حتماً

 .کنيم شروع بفرماييد اجازه اگه. آوردن تشريف که هم دخترخانم دکتر، آقاى خب -

 .برسد نظربه تأثيرگذارتر کمى شايد تا کندمى مکث کمى بابا

 .شما اختياريدصاحب کنم،مى خواهش -

 .است نزديک مامان ىزمزمه صداى
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 وندهم فقط. کرده که خريداشم. قبالً داده رو بله دخترتون ميگن بزنيم حرف! سرباالست تف ديگه، آره -

 !قجرى عهد ىفرماليته مجلس يه بود

 :گيردمى را پدربزرگ حرف ىدنباله سردار. کشممى دهانم داخل را دردناکم هاىلب

 .نيست شکى که اين تو باشه؛ عروسمون نگارجان داريم منت ما البته -

 .ماندمى سياوش روى نگاهش

 سنگاى بديم هابچه به فرصتى يه بدونيد، صالح اگر من نظربه. زندگيه عمرى بحث باالخره خب اما -

 !شاءاهللان بذاريم رو نهاييمون قرارمدار بعدش بکنن، وا رو آخرشون

 :گيردمى را سردار حرف ىادامه عجيبش مادر

 .خوبه که هم هوا. باصفاست خيلى مادربزرگتون حياط ماشاءاهلل نگارجان -

 :کندمى مداخله عزيز

 ! مونهمى هم خوب که شاءاهللان -

*** 

 .دهممى تکان را امشدهخشک گردن

 !آخ آخ -

 :زندمى غر نرگس

 !زنىمى نق بند يه! ندارى دخترونه ظرافت ذره يه کنن جونت به جون -

 .خنددمى بلند ژيالخانم

 .نداره عادت چيزا اين به. طفلکى داره حق -

 .شودمى نظرصاحب سمانه

 !ديگه داره دردسرم خوشگلى ژيالجون -

 .کندمى اخم نرگس

 .خودش داره خوشگلى کافى حد به نگار ضمناً. بکن رو کارت شما جونسمانه -
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 ار اشطعنه انتقام سمانه گويدمى نرگس دارکش «آى. »خندممى ريزريز. کندمى ازکن چشمپشت سمانه

 .گرفته

 .ايستدمى رويمروبه ژيالخانم

 !سروان جناب نخورى چشم ماشاءاهلل -

 هماهنگ هايملب صورتي با تا کندمى پايين و باال امگونه روى را صورتى پودر به آغشته گرد ىفرچه

 .شود

 !آقاتون حال به خوش -

 :کندمي مداخله اشفشردههمبه هايدندان بين از نرگس

 !بشه نصيبش خوبي اين به دختري ديدنمي خوابشم به آرنولد اون! حالش به خوش که چي پس -

 .خورممي حرص

 !نرگس -

 :زندمي لب موزي لحني با

 نرگس؟ جون -

 .کندمي خالي صورتم در را آشنانا اسپري يک ژيالخانم دادنم،جواب از قبل

 !اُهو اُهو، -

 !بازه دهنت نبود حواسم. ببخشيد آخ -

 .دهممي قورت را اسپري تلخ طعم

 .کنممي خواهش -

 .زند مي لبخند

 .تمومه واقعاً ديگه -

 .ايستدمي سرم پشت نرگس. کندمي بررسي آينه داخل را شمايلش ناآشناترين نگار و رودمي کنار

 دختر؟ کردي کپ چرا -

 .نيستم خودم شبيه -
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 :آيدمي کش هايشلب

 !خيليه دراومده ايبهشتي حوري همچين پير يعجوزه تو از واقعاً آره -

 :کندمي تکرار نگار

 .نيستم خودم شبيه -

 !ديگه باشي عروسا شبيه که آرايشگاه اومدي خب وا؟ -

 :کنممي تکرار ترآرام صدايي با و گردمبرمي

 .باش خودت شکل گفت سياوش. نيستم خودم شبيه -

 .شودمي نمايان هايشدندان

 .کرد غلط سياوش -

 !نرگس -

 چي؟ يعني شنيون و ميکاپ دونهمي چه زده حرفي يه اون باباجان -

 .کنممي اخم

 چي؟ نياد خوشش اگه -

 .بخواد دلشم! مياد خوشش که معلومه نياد؟ خوشش -

 .کشممي آه

 .نيست بقيه مثل سياوش -

 .کندمي برانداز آينه در را خودش و زندمي کنارم

 !کرباسن يه ته و سر مردا همه ها،خوشه دلت! اوف -

 .زندمي چشمک

 ژيالجون؟ نه -

 .اندازدمي باال شانه ژيالخانم

 بگم؟ چي -
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: دهدمي اطمينان نگار. دهممي قورت را دهانم آب. رسيده سر امشاهزاده گويدمي سالن آهنگين زنگ

 :گويممى. کنممي مرتب را لباسم دانتل هايآستين. «شدي خوب»

 !بودم خريده شنلشم کاش -

 :زندمي غر نرگس

 بدي؟ دق رو مامانت خوايمي! کرد شروع باز -

 .باشه نداشته بدي احساس همسرم خواممي -

 !خدا واي -

 :دهدمي تذکر سمانه

 .آوردن تشريف دوماد آقا -

 مردي استقبال به دست به اسفند ژيالخانم و کشد مي اشکردهدرست موهاي روي را صورتي شال نرگس

 .کندمي پاره را دلم بند محکمش و بم «اهلل يا. »بوده عمرش تمام در نگار انتخاب تنها که رودمي

 .شاءاهللان مبارکه. شادوماد بفرماييد -

 لد نگار و شودمي نزديک سياوش. کشدمي کل نرگس. شريفش نگاه تاببي نگار و است پايين سرش

 ريشته براي کندمي تب نگار و چرخاندمي دورمان را اسفند ژيالخانم! امنش آغوش براي زندمي

 هلندي رزهاي به کندمي حسادت نگار و شودمي ترنزديک سياوش و خواهدمى شيريني سمانه! آنکادرش

 امتم و بردمي دل لبخندش. درونم ناآرام کهکشان به شودمي خيره و کندمي بلند را سرش! دستش داخل

 :کندمي زمزمه گوشم کنار گيردمي آرام قرارشبي قلب روي که سرم. بردمي يغما به را نگار صبوري

 !شدي خوشگل -

 .شودمي همراهش نرگس و گيردمي دم سمانه

 !ياال ببوس رو دوماد عروس! ياال ببوس رو دوماد عروس -

 .دهممي نجات مهلکه از را قهرمانم مرد کاريشلوغ با و قاپممي دستش از را گلدسته. گيرممي فاصله

 !کنيدمي رودل نکنيد زياد رو روتون ديگه -

*** 
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 !نداشتم سياوش از انتظاري همچين اصالً -

 خجالت سنش از ننداخته سرش شال يه توروخدا ببين اِ، اِِ. نکرده خانوادگيمون سطح به نگاه يه واقعاً -

 !کشهنمي

 !پيرزن هست سالشپنجاه نباشه نباشه ديگه -

 را تيز اشياي دهدمي ترجيح شرايطي چنين در آدمي هر. گذاردمي زمين را دستش داخل پرتقال ياسمن

 گرفته غنيمت به اعراب نبرد از که شمشيري چه باشد خوريميوه کارد چه کند؛ دور خودش دسترس از

 :گيردمي مخاطبش من به زيرچشمي نگاهي با که است ريحانه. باشد

 ياسي؟ -

 .کندمي نگاهش ياسمن

 و بود شهر يشهره نجابتش و حيا که بود عاليجناب عروس اين بگم ميزشون سر برم ميگه شيطونه -

 .برگشت بچه يه با و درآورد تايلند هايکاباره از سر يهو

 و زندمي هم به را بلندش هايمژه! کندمي جادو هم را کشورکشايي حال در اسکندر ريحانه آرام صداي

 :گويدمي

 .نکن خراب خبربي خدا از مشت يه هايزمزمه خاطربه رو قشنگي اين به شب لطفاً -

 .کندمي محکم را اشروسري طاليي يگيره ياسمن

 نگار؟ -

 .زنممي لبخند

 زچيهمه سطح رو که آدمايي ظرن خاطربه نه ولي ميشم؛ ناراحت يعني نميشم؛ ناراحت من! نباش نگران -

 .کننمي شنا

 .شودمي ترآسوده کمي

 ميشي؟ ناراحت چي از پس-

 هم يشانهبهشانه که ديگرش ينيمه آن و جشن دامادشاه به ترطرف آن کمي و چرخانممي را نگاهم

 .زنممي چشمک و دهممي اشاره هاآن به را سرم. کنممي نگاه اند،ايستاده
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 خوانمي که وحشتناکيم ربايآدم دوتا ريحانه و من انگار چسبيدن هم به چنان جشن اول از کهاين از -

 !بگيرن هم از رو اينا

 هنوز وقتي که عقدم سر هولکيهول ي«بله» همان از که کشاندمي سمتمان به را زني بلندمان يقهقهه

 رد ابد تا را اماسطوره شيرين هايخنده و پريد بيرون مشتاقم هايفک بين از بودم نچيده را گالب و گل

 .پيوست قلبم داخل افراد کوچک يدايره به و شد «روشنمامان» کرد، ذخيره هايمگوش شيپوري

 دخترا؟ خندينمي چي به -

 .زندمي نيشخند ياسمن

 !کنن بدبخت رو پسرامون کردنمي توطئه داشتن دوتايي -

 .زندمي لبخند خونسردي با ريحانه

 !رو خودت نکن خسته بيخودي ماست، طرف خانمروشن -

 :دهدمي ادامه اندکرده کج ما سمت را راهشان که پسرها به نگاه با ياسمن

 !گوششون خورد زنگ کهاين مثل اوه، اوه -

 :زندمي لب نازک صدايي با وقتي هستيم مخاطبش ريحانه و من

 !کردن در به راه از رو من يساده شوهر که بگيريد رو شوهراتون اين جلوي -

 :گيردمى دم نرسيده رسيده که است آرش. افتاده راه سرشان پشت هم احسان و آيندمي سياوش و آرش

 آوردين؟ گير رو عروساتون خواهرشوهر مادرشوهر، خبره چه -

 .کندمي بلند را ياسمن روشنمامان. شودمي ذوب نگار دل و خنددمي سياوش

  مونده تنها نگار؛ مادر پيش بريم پاشو -

 :کندمي خم ريحانه يشانه روي را سرش و کندمي پر آرش را ياسمن يشدهخالي صندلي

 !دارن تشريف سخنور چه راميندايي اين ماشاءاهلل -

 .گذاردمي هايمشانه روي را گرمش دستان سياوش و گويد مي ايبااجازه احسان

 .شو دستهم ريحان با بعد بگذره کميه بذار -

 :زندمي لب و گذاردمي مچم روي را دستش ريحانه من جواب از قبل
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 .دخترم اين مديون رو زندگيم من -

 :گويدمي وقتي دهدمي فشار را امشانه هايشپنجه

 !مونهمه نگار؛ هستيم تو مديون رو خوشحالي همه اين -

 :مدهمي قورت عميق دم يک با کند، نابود را ژيالخانم دست زير نشستن هاساعت تا آيدمي که را بغضي

 .بوده خدا خواست! نگيد جورياين -

 هايچشم در خيره و کنممى بلند عقب به را سرم. چرخدمي ريحانه و آرش هايصورت روي نگاهم

 :دهممي ادامه همسرم

 .بوده زندگيم اتفاق بهترين شماها با آشنايي -

 .اندازممي پايين را سرم

 واقعا شماها،. ميگم قلبم ته ته از. ترهقشنگ چيزهمه حاال،. بود ديگه جور يه چيزهمه شماها از قبل تا -

 !ايدشاهنامه هاياسطوره شبيه

 .کندمي منفجر را فضا نرگس هايجيغ و شودمي بلند موزيک صداي

*** 

 سيا؟ -

 جان؟ -

 .شوممي خيره رخشنيم به و چرخممي سمتش به وقتي شودمي سرم زير بالش دستم کف -

 .بود زندگيم شب بهترين امشب، -

 .شودمي خيره هايمچشم به و چرخدمي هم او

 يادته؟ ولنجک اومدي که اولي روز -

 :آيدمي کش هايملب

 .بودم متنفر ازش حالعين در و بودم شده آرش يجذبه مجذوب -

 .چرخدمي صورتم روي قراربي هايشمردمک

 چي؟ من از -
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 .کندمي شيطنت نگار

 کنيم؟ تماشا رو آسمون اينجا نيومديم مگه -

 .است منتظر

 دراز آهني کاپوتِ اين رو شکل و سر اين با چي واسه کني نگاه رو من فقط خواستيمي اگه خب -

 کشيديم؟

 جوريه؟اين پس اِ؟ -

 جوري؟چه -

 کني؟مي شيطوني-

 .رود نمي بار زير نگار

 .چسبهنمي من به هاوصله اين -

 .کندمي مورمور را صورتم پوست گرمش هاينفس. کشدمي جلو را خودش

 ها؟وصله کدوم -

 .شودمي پايين و باال هايمدندان پي نگاهش. گيرممي دندان به را لبم

 .داره ايمزه چه سروان خانم ببينم نشد که عقد بعد-

 .شودمي تند نگار قلب هايتپش

 مزه؟ -

 !مزه -

 .شودمي ژيالخانم اهدايي صورتي رنگ گرنوازش شستش انگشت و و آيدمي باال دستش

 .کار و کار شهمه که هم عروسي تا روز سه-دو اين تو -

 .شودمي نگار ديد پنهان آسمان کل که است نزديک قدرآن حاال

 .کردي فرار که هم آرايشگاه تو -

 :کنممي زمزمه سختي به وقتي شودمي مماس داغش هايلب به شدهکمرنگ صورتي

 .دادم نجاتت نکردم، فرار -
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 .خودش آتش در سوختن از شودمي نگار ناجي او بار اين وقتي دهدمي عشق طعم هايشلب

 .شودنمي کنده هايملب از نگاهش. شودمي جدا

 نگفتي؟ -

 :گيرممي نفس

 رو؟ چي -

 .شدي متنفر آرش از گفتي -

 .باريکه خط يه نفرت و عشق يفاصله -

 پس؟ -

 چي؟ تو. دونممي خوب کي تا ولي دونم؛نمي دقيق کي از -

 !اکسيژن کمي براي است ديگر تالشي فقط جوابم

*** 

 آرش

 !خانمروشن فکري تو آي، آي-

 .کندمي اشاره اشموردعالقه چيني قوري به و چرخاندمي را سرش

 .بکشه دم منتظرم -

 .کشممي بيرون را مقابلش صندلي و گذارممي جا را آشپزخانه درگاه

 امشب؟ دوماد آقا يا بودي چايي فکر تو -

 .است روشن خودش شبيه لبخندش

 !شديننمي بزرگ کاش. بچگياتون واسه. شده تنگ دلم -

 .گذارممي دستش روي را دستم

 .برم دلت اون قربون من الهي -

 ...شاءاهللان. شماهاست خوشبختي من آرزوي. سالمت سرت. مادرجان خدانکنه -

 .کندمي مکث
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 .ميگم چي من فهميمي ميشي اوالد صاحب خودت شاءاهللان -

 عزادار هنوز گويمنمي. نديدمش وقتهيچ که بودم موجودي يبستهدل گويمنمي. فهمممي گويمنمي

 .دانستممي را روزش يک فقط که ماهينه بودم؛ پدرش ماهنه فقط که هستم فرزندي

 آرش؟ -

 جان؟ -

 رو؟ من بخشيدي... تو -

 .چرخاندمي صورتم در را آرامش چشمان

 ازم؟ نيستي گيردل دلت؟ ته از -

 .کشممي دهانم داخل را لبم

 ه،ميگ. کنه اذيتش بمونه، فکرش تو دلش، تو چيزي يه ذارهنمي وقتهيچ! مطمئنم. بخشيده سياوش -

  رو خودش کنهمي خالي زنه،مي حرف

 .دهدمي فشار را دستم

 مترسمي. خودت تو بريزي ترسممي. زنينمي حرف. نميگي تو! نگرانتم هميشه يعني،...  من... تو ولي -

 .کني اذيت رو خودت ترسممي. نزني حرف

 .کنممي جمع را جانم نيروهاي تمام

 هاييسختي يهمه خاطربه. کردم ناراحتت که وقتايي يهمه خاطر واسه! مامان ببخشي رو من بايد تو -

 هک هايينگفته سنگيني خاطربه. موندي تنها بابا بعد که روزايي يهمه خاطربه. کشيدي ما واسه که

 من کنه،مي خوب رو حالت اين اگه اينا، تمام با! روشنمامان. مامان همينه حقيقت. کردي تحمل هاسال

 .بابارضا جاي به و سيا جايبه خودم، جايبه. ممنونم فقط. نيستم گيردل ازت. بخشيدمت

 .قهرمان مادرِ يک شبيه مطمئن، زيبا، باشد؛ بايد که طوريستهمان لبخندش

 خوري؟مي چاي -

*** 

 نشستي؟ اينجا چرا-
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 .نشيندمي شدهفرش تخت روي کنارم. شودمي زندگي يادآور صدايش

 ش؟واسه شده تنگ دلت -

 .دارد تنگيدل لبخندم

 .نيست که شبيه اولين اين سالسي از بعد -

 .نشيندمي کنارم

 .بود سخنراني حال در االن بود اگه! شده تنگ منم دل راستش خب، -

 .خوبيه دختر نگار -

 .نباشه خالي تخت يگوشه يکي اون سيا جاي نميشه دليل اين ولي خوبه؛. اوهوم-

 .شوممي خيره اشاشاره مورد يگوشه به

 !ياسي و سيا جاي -

 .گذشته قرن يه انگار. روزا اون ميان نظر به دور چقدر -

 .گذشت اما گذشت؛ سخت. گذشت مانهمه به که روزهايي به کنممي فکر. کنممي نگاهش

 .دادم دست از هميشه براي رو تو گفتن بهم شبي، همچين تو پيش، چندماه -

 .نشيندمي امشانه روي ظريفش دست

 .بودم شده ديوونه. وحشتناک کابوس جور يه بوده؛ خواب اتفاقا اون يهمه کنممي فک هالحظه بعضي -

 !ازم بود برنداشته چشم تمام روزسه سيا. اومدمي بارون

 آه من و نشيندمي امشانه روي سرش. کندمي رد بازويم و پهلو بين از را آن و کندمي بلند را دستش

 .کشممي

 مواجه حقيقت با اگه گفته دکتر گفت بهم بعداً سيا. ببينمت خواستممي... خواستممي سردخونه، رفتم -

 .بشم قلبي ايست دچار ممکنه بشم

 !آرش -

 اشدرجه اين تا بتواند روزي کندنمي هم را تصورش آدم که صبري به و کنممي فکر هاشب آن حال به

 .برود پيش
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 .نتونستم نشد، -

 کنه، فراموش راحتي به آدم که نيست چيزايي اينا دونممي سخته، دونممي. نکن فکر بهش ديگه-

 .موننمي هميشه براي چيزا بعضي آثار که اينه حقيقت دونممي

 .شودمي خيره هايمچشم به و رودمي عقب کمي

 به ونهش هم؛ با. بديم ادامه بيا. کنيم زندگي کنيم سعي بيا! آرش کنهنمي صبر کسهيچ براي دنيا ولي -

 .بابارضا خاطربه. خودمون خاطربه. داديم دست از که هاييلحظه يهمه خاطربه. شونه

 :کنممي تکرار

 ...بابارضا -

 .آرش همينه زندگي -

 .گفتمي درست دکتر -

 .است منتظر

 .ريحانه کردم سکته من -

 .زندمي دودو هايشمردمک

 ...اوليش -

 .کندمي پاره را کالمم

 !اوليش؟... ا -

 .کرده ازدواج بابا با ما تولد از بعد روشنمامان فهميدم که بود وقتي اوليش -

 .کنممي مکث

 !بد ريحان؛ فهميدم بد -

 .شودمي آب از پر چشمانش حوض

 ...دوميش -

 .گيرممي نفس

 !نيستم پسرش فهميدم فهميدم، که بود وقتي -
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 !آرش واي، -

 به کردممي فکر که بود دنيا اين تو نفري آخرين شهياد،. بدوني که بود حقت ريحان، کردم سکته من -

 !باشه پدرم که! باشه داشته خوني ربطِ من

 !آرش -

 .بدوني رو چيزهمه هميشه خوادمي دلم. بدوني خواستمي دلم -

 .کشد مي باال را اشبيني

 .اومد کنار باهاش ميشه حتماً اما... اما کرد؛ درست نشه وقتهيچ شايد رو چيزا سري يه -

 .کندمي خوش جا امشانه روي دوباره سرش

 ور اين. شهياد مثل آدمايي. زندگي از کمه خيلي سهمشون که آدمايي يهمه جايبه کنيم؛ زندگي بيا -

 . بدهکاريم بهشون

 ريحان؟ -

 جانم؟ -

 !دارم دوستت خيلي -

 .چسبدمي تنم به بيشتر

 .باشي درمان فکر به بايد عزيزم، بنابراين! دارم هم خيلي. دارم دوسِت هم من -

 .کنم مي خم را سرم

 چي؟ -

 .دهد مي ادامه خونسردي با

 .کنيمي شروع رو درمانت و گيريمي مرخصي ماهشيش! شنيدي که همين -

 !کني؟مي شوخي -

 !امجدي کامالً خير، -

 .کنممي جدايش خودم از

 ماه؟شيش -
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 .ماهشيش حداقل بله، -

 ميگي؟ چي فهميمي -

 !نيست کار در آمدنيکوتاه گويدمي لبخندش

 ! کني قبول مجبوري. بيمارستان بري بايد. ميگم چي فهمممي مالًکا بله -

 چرا؟ -

 .خنددمي بلند بار اين

 !نداري وجههيچ به نداري؛ انتخاب حق چون -

*** 

 «بعد سال يک»

 سياوش

 نگار؟ -

 .کندمي ترغليظ را غليظش اخم و کندمي بلند را سرش

 کني؟مي نگاهم جورياين چرا چيه؟ -

 !نگار؟ -

 چي؟ -

 :دهدمي ادامه ترآهسته و اندازدمي سرمان باالي ايستاده يسربازوظيفه به نگاهي

 نگار؟ نه سروانم جناب من اينجا نگفتم دفعه هزار ده -

 .کنممي گوشش نزديک را سرم. کندمي ترخوش را خوشم حال اشحرصي «نگار»

 !سروان جناب ببخشيد -

 :گويدمي وارپچپچ صداي همان با و کندمي غنچه را کوچکش هايلب

 !سيا -

 سيا؟ جونِ -

 .کندمي گرد را هايشتيله
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 !نکن -

 نکنم؟ کار چي -

 .کندمي اشعصبي نيشخندم

 !سياوش -

 بله؟ -

 !نکن نگاهم جورياين -

 .زنممي چشمک

 جوري؟چه -

 .دهدمي باد به را شيرينم يخلسه آرش بلند صداي

 شد؟ تموم -

 .کندمي نگاهم پيشکش را خطرناکي يغرهچشم نگار

 .نه -

 :کندمي تکرار آرش

 نه؟ -

 .خوردمي حرص نگار

 !نه -

 کردين؟مي کار چي داشتين ساعت سه پس! نه؟ چي يعني -

 .کندمي منفجر را باروت سرگردان انبار اين سرباز، ريزريز يخنده صداي

 !معصومي سروان -

 .پردمي جا از نگار

 !قربان -

 !کار گزارش بده؛ توضيح -

 .توپدمي خندان سربازِ به نگاهش با نگار
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 .سرگرد جناب نيست کار در گزارشي -

 نيست؟ -

 .نيست خير -

 نيست؟ کار در گزارشي وقتاون عملياته، امشب -

 .کندمي صاف را صدايش آرش. کندمي نگاهم خصمانه نگار

 سرگرد؟ جناب -

 :زنممي لب

 بله؟ -

 نه؟ نيستيد، ماجرا حساسيت متوجه -

 .کنممي مصرف سرکشم هايلب کنترل براي را توانم تمام

 .هستم که البته -

 .دوزممي نگار به را نگاهم

 !کرديممي کارهمين رو داشتيم بياي شما کهاين قبل -

 فرياد. ندارد فاصله مافوقش ابهت تمام رفتن يغما به مرز تا چيزي هم هاآن صاحب گويدمي هاتيله برق

 :پراندمي را سرباز آرش ناگهاني

 !جليلي -

 .کندمي جفت پا

 !قربان -

 !باش سريع! بيا بگير رو شنتيجه وايسا سردار براي ببر رو سبز پرونده اون برو -

 هيوالوار يقهقهه و نگار ايافسانه يخنده انفجار با ايثانيه کالنتري جديد سرباز سر پشت در شدنبسته

 :زندمي لب که است آرش. ندارد فاصله من

 !زهرمار -

 .زنممي شانه پنجه با را موهايم من و افتدمي مبل روي نگار
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 !نيستيد برداردست نديد فنا به رو من ابهت و جذبه تمام تا شوهر و زن يعني -

 :کندمي شکايت نگار

 !بکنيم رو کارمون ذارهنمي! سياوشه اين تقصير شهمه -

 .بودي شدي خسته خودت تو چه؟ من به -

 :گويدمي کالفه آرش

 !شماها دست از شدم ديوونه بابا کنيد بس -

 :گيردمي مخاطب را نگار

 .ما هايپرونده تو بياي نبايد ميگم چيزا همين خاطربه -

 .دهدمي باال را ابرويش يک

 !آقا حضرت صادقه عکسشم البته -

 .کنممي صادر را دستورم و گيرممي نشنيده را شنيده

 !بدم روحيه بهش عمليات قبل ببرم رو خانمم خواممي که آرش رو کارت کن حل. تمومه که من کار -

 :شودمي آوار نگار فرياد

 !سياوش -

 :دهدمي ادامه بگيرد را هايشلب آمدنکش جلوي کندمي سعي که حالي در آرش

 .بهت رو اينا بدم توضيح بيا. نگارجان بيا -

 هايآدم عزيزترين از نفر دو و چشم سراپا من و شودمي سراپاگوش نگار و کندمي باز را پرونده آرش

 هم را فکرش که بوده ايپيچيده و ترعجيب ماجراهاي ديدبان که نگاهي با بلعممي را عجيبم زندگي

 بود ايخوردهقسم دشمن که مردي به و کنممي فکر پدرم به. باشم داشته را اشصبوري توان کردمنمي

. دنش نبود، البته که. بود خواهد امزندگي روز ترينرويايي مرگش خبر شنيدن کردممي فکر زماني که

 شودنمي هرگز که همين. است همين حيات حقيقت اصالً. است همين زندگي رسم فهميدم من اما نشد؛

 که ايخانواده به و کنممي فکر مادرم به. بيفتد اتفاق هستي منتظرش هرچه کهاين از مطمئن! بود مطمئن

 درخشش اول روز همان از که دختري به کنم؛مي نگاه نگار به. باشم که زماني تا هستند امانگيزه تمام
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 به آرامش، تمرکز و دقت به! فروپاشيد لحظه يک در را عمرم يک هايگيريسخت و کرد اسيرم هايشتيله

 و است صبر ياسوه دانممي هميشه از بيشتر حاال که ديگري خود. هستم خودم که مردي توضيحات

 و آرام قلبي پاسدار قلدرش و خشن ظاهر برخالف و است شرافت ياسطوره که ديگري ينيمه. شجاعت

 خواهد پدر هم ابد تا و بود پدر روح روي از که خون روي از نه که پدري! پدر شبيه مادر، مثل! عشق از پر

 !نباشد اگر حتي. ماند

 سيا؟ -

 .شودمي جمع حواسم

 شد؟ تموم -

 :زندمي لبخند

 .شد تموم آره -

 .اندازدمي نگار به نگاهي

 !بدي روحيه بهش ببري بگيري رو زنت دست تونيمي ديگه حاال -

 :کشدمي فرياد که است نگار

 !آرش -

 .خنددمي

 .خانمآبجي کردم شوخي -

 !باشه آخرت فعهد -

 .بگيرم روحيه بزنم ريحان به زنگ يه هم من بريد حاال. چشم -

 .دهدمي جاخالي نگار، دست از شدهپرتاب خودکار اصابت از قبل

 !نکشته رو من تا ببر رو زنت اين سيا -

 .است همزمان بلندشدنش با نگار «که واقعا»

 !ريحانه تو و دونممي من حاال -

 کني؟مي تهديد -
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 :گويدمي بلند رفتنش از قبل و رودمي بيرون در از نگار

 .باشي جريان در دادم خبر فقط نه -

 :خنددمي آرش

 !نذار ترتبزرگ سرسربه برو بچه؛ برو -

 را رفته راه من و گذردمي راهرو پيچ از نگار. نپرسيدم را سؤالم آيدمي يادم که شوممي روان نگار پشت

 .دهدمي باال را ابرويش يک و کندمي نگاهم دست به تلفن آرش. گردمبرمي

 نرفتي؟ چرا شد؟ چي -

 .شوممي خيره خودم به

 .ميشه شروع کي بپرسم رفت يادم! عمليات -

 .را ديگرش ينيمه خواند؛مي مرا هميشه چون دهد؛مي اطمينان هايشچشم

 !نباش نگران. سياوش شيممي موفق -

 !دونممي -

 :زنممي لب. گذاردمي هم روي را هايشپلک

 .نگفتي -

 .دهدمي تکان سوالي را سرش

 رو؟ چي -

 ميشه؟ شروع کي رو؛ عمليات شروع ساعت -

 .خودش مثل نامحسوس، کم،. آيدمي کش هايشلب

 !دقيقه سي و بامداد. بامداد -

 پايان

 

*** 

 .ندارد خارجي وجود و بوده نويسنده ذهن يساخته هامکان و اسامي ها،شخصيت تمام
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 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر

WWW.NEGAHD L . COM 
 

برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ معرفی رمان های در حال

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 

 
 
 

http://www.negahdl.com/
http://www.forum.negahdl.com/
https://t.me/negahdl

