
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رمان  دسته بندی:
 معکوس حقیقت: نام رمان

کاربر انجمن    FATEMEH_R (fara)نویسنده: 
 نگاه دانلود

 عاشقانه اجتماعی، پلیسی، جنایی،: ژانر
 ای حرفهسطح رمان: 

 NAZ-BANOWناظر: 
 و* sahra_aaslaniyan@*: ویراستاران

_@mah_ 

 سال، چند از بعد. است خورده زخم بار دو اشزندگی در که آذر اسم به ستدختری درمورد رمان
 شود؛ آشکار برایش حقیقت شودمی باعث و کندمی ورشعله وجودش در را انتقام آتش ایجرقه

 تریکار گذشته هایزخم از که زخم یک برمالشدنش و است تصوراتش تمام برعکس که حقیقتی
.کندمی مداوا را زخمی هر عشق اکسیر اما زند؛می قلبش به است،
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 روشنایی آتش،: آذر
 پاک بانوی: آناهیتا
 پرهیزگار پاکدامن،: پارسا
*** 

 :مقدمه
 .گیردمی جان تدریجبه آتش
 .شودمی ورشعله
 زیچی و کندمی نابود و نیست را چیزهمه لحظه، یک در تنها لحظه، یک در امسرانج و کشدمی زبانه
 .گذاردنمی جا بر قدرتش نمایش برای خاکستر جز

 .نابودی است، همین آتش طبیعت
 که آیدمی پدید ققنوسی بطنش از و کندمی خاکستر و سوزاندمی که آتشی. دارد وجود استثنا یک تنها
 .بیندنمی خود به نابودی رنگ گاههیچ
 نچهآ هر که را آتشی منشأ کنممی نابود اما شوم؛نمی نابود. آتشم این یثمره که ققنوسم همان من

 .کرد نابود داشتم،
*** 

 آذر
 یهچهر کشیدنرخبه در سعی مصرانه و گرفته بر در را بیابان سراسر گرانهسلطه شب سیاه چادر

 خورد،یم چشم به نورانی ینقطه یک تنها ظلمت این در. عیدهبل را ستارگان تمام گویا دارد؛ را سیاهش
 .سوزان البته و نورانی
 آنچههر ندارد، تمامی که ولعی با آرامی،به سرکشش هایزبانه و شودمی ورترشعله لحظه هر که آتشی

 درتشق و شده آمیخته هاگرگ یزوزه با که آتش ولز و جلز صدای. سوزاندمی دارد، قرار راهش سر در
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 درتشق بر نیز باد. شکندمی را مخوف و تاریک بیابان آن سکوت و رسدمی گوش به زند،می فریاد را
 چشمانش بر که نیشتری با و کوبدمی اشزدهبهت صورت بر رحمانهبی را آتش غلیظ دود و افزوده

 زا خاکستر جز یچیز که آتش کردنفروکش با سرانجام. کندمی باز را هایشاشک راه کمکم زند،می
 درخشد،یم تاریکی از انبوهی در ایستاره همچون که گردنبندی تأللؤ دیدن و است نگذاشته باقی خود

 .شودیم اندازطنین بیابان یمرده فضای در بود، کرده خفه گلو در که فریادی و شودمی سست زانوانش
 هاکابوس این. پردمی خواب از است، شکسته را اتاقش بارمرگ سکوت اینک که جیغش صدای با

 هب نتوانسته کند،می مصرف که هم بخشیآرام هایقرص و مشاوره جلسات حتی ندارد؛ تمامی گاههیچ
 .دده خاتمه اند،چسبیده اشخاکستری هایسلول به بختک همچون که تلخ خاطرات و هاکابوس این

 تا هک را حرارتی کند،می لمس را عرقش و اشک از خیس پوست گرانهنوازش که پاییزی مالیم نسیم
 .نشاندمی فرو است، رسیده جگرش سوزاندن مرز

 اش،دهندهآرامش رنگ برخالف که منحوس تخت آن از تا کندمی وادارش اذان، بخشروح ندای
 هک ایسمفونی خراشگوش صدای به توجهبی و بکند دل کند،می دریغ چشمانش از را آرامش ایذره

 شهر دمآ تنهاترین خودش نظر از که او برای. کند ترک را اتاقش است، کرده نواختنش به شروع قلبش
 ندارد را کسی حتی که او برای ستمحکمی گاهتکیه چه که راستیبه و خداست گاهشتکیه تنها است،

 هال، المپ کردنروشن با. دهد گوش کند،می سنگینی دلش بر هاستسال که هایشدرددل به که
 مئنتط اهلل بذکر اال» یجمله که عزیزش پدر یادگاری سازِدست تابلوی سمتبه نگاهش ناخواسته

 .شودمی کشیده است، بسته نقش آن روی «القلوب
 هایکابوس یواسطه به است، کرده النه قلبش در که آرامشی ندارد دوست نماز، یاقامه از بعد

 کی حسرت همچنان سرخش، چشمان دهدمی رجیحت و زندمی را خواب قید بنابراین بکشد؛ پر احتمالی
 .بکشند دوش به را راحت خواب

 دهش نگاشته آن روی بر رنگیطالیی یشدهگلدوزی هایطرح که سفید حریر هایپرده کناررفتن با
 جاروی صدای تنها و شودمی نمایان سرخش چشمان مقابل در یکشنبه ومیشگرگ آسمان است،

 دوست را صدا این چقدر. رسدمی گوش به عظیم شهر این سراسر رد هابرگ خشخش و رفتگران
 .پاییز صدای شنیدن برای شود گوش وجودش تمام تا بنددمی را چشمانش. دارد
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 از و بزند قدم هستند، پاییزی ریزانبرگ شاهد که روهاییپیاده در هاگذشته همانند خواهدمی دلش
 را بیخو حس صدا این همیشه. کند لگدمال پایش زیر ،اندافتاده زمین روی که خشکی هایبرگ قصد

 زداید؛می وجودش از را حرص و استرس ترس، جمله از بد؛ هایحس تمام و کندمی تزریق وجودش به
 ...که نفر یک. است شیرین برایش نفر یک وجود با تنها خوب یتجربه و حس این اما
 باز را چشمانش ناخواسته. شودمی پاره افکارش یرشته هاکالغ یکرکننده و منحوس صدای شنیدن با

 لبس دنبال به و دارد ناسازگاری سر او با چیزهمه انگار. بنددمی نقش اشپیشانی روی اخم و کندمی
 نه اما است؛ پر همیشه یخچالش. رودمی یخچال طرفبه آزاردهنده، افکار این خیالبی. اوست آرامش

 کم مهمان برای گاههیچ اما باشد؛ خورده مفصل یوعده یک ی،تنهای آیدنمی یادش. خودش برای
 در چه ظاهر، در چه است، خودش برای فقط هاغم و هاناراحتی اش؛زندگی قانون ترینمهم. گذاردنمی

 .باطن
 و تعصبات رغمعلی آرامشش، یخانه و خانواده دادنازدست از بعد که متریشصت ایخانه

 .بخرد است توانسته پدرش حقوق و بزرگش عموی هایحمایت و اعتماد اب پدربزرگش، هایمخالفت
 همچنان سال پنج از بعد و بود داده سفارش ذوق با خودش زمانی که ایقهوه-کرم دکور و هامبل

 .است مانده تغییر بدون
 و بیآ دکور حتی آورد؛می ذوق سر را او گذشته در آنچه دیدن با دیگر که بود کمرشکن چنان حادثه آن

 یوقت. ندارد حسیبی جز حسی گاههیچ هم، هست عزیزش عزیزترین انتخاب که اتاقش سفیدرنگ
 اشد؟ب آورذوق تواندمی چطور هایشانتخاب نیست؛ دیگر است، اشتیاقش و ذوق این منشأ که خودش

 پلیس هم شپدر و دارخانه مادرش. فالح منصورحاج ارشد ینوه و خانواده ینازدانه و است فرزندتک
 ماا عزیزش؛ یخانواده کنار در دغدغهبی و آرام زندگی یک. بود عالی چیزهمه. فالح احمد سرتیپ بود،
 هک جانی گروهی نفرت و کینه آتش. کرد ویران را آرامشش یخانه بارهیکبه سهمگین طوفان یک
 کمک فریاد که آتشی. شد دود چیزهمه دقیقه چند در و سوزاند مادرش و پدر همراه به را خانه

 کارش، تنها که آتشی بر لعنت. کرد خاموش همیشه برای شهر، شلوغی و ازدحام در را شانخواهی
 .کردمی گرم را وجودش وجودشان که است عزیزانش وجود شمع کردنخاموش
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 یشپ سال هفت. است شده عجین گوشتش و پوست با و آشناست برایش کامالً دارد، االن که حالی
 و شکست. داشت را حال همین داد، دست از تصادفی ظاهربه سوزیآتش آن در را اشخانواده که هم
 و نور یسو به شکست، و ناامیدی دنیای از و گرفت را دستش نفر یک تنها نفر، یک اما درآمد؛ زانو به

 نفر کی کند؛ باز سر قلبش ته از بغضش ماه یک از بعد شد باعث که نفر یک. کرد هدایتش امیدواری
 سکونت آن در االن که ایخانه به نداشت، فرقی خرابه با که سوخته یخانه آن از کرد مجبورش که

 االن اما کند؛ شروع را جدیدی زندگی و شود متولد دوباره ققنوس همچون کند؛ مکان نقل دارد،
 مانده؟ برایش خاطراتش فقط که کسی کجاست چطور؟

. ببارند تا آزادند چشمانش. شود نمی شده، جمع چشمش یگوشه که سمجی اشک سرازیرشدن مانع
 شقلب. دارد خروج یاجازه است، بسته را نفسش راه و کرده گیر گلویش در سیب همچون که بغضی
 مخصوص فقط هاآزادی این تمام. دارد است شده تلنبار درونش را هرآنچه آوردنزبانبه یاجازه
 .خودش خدای البته و خودش فقط تنهاست، که ستزمانی
 در را اهارن باید و است شیفت عصر. کندمی کفایت بیسکوییت و قهوه فنجان یک به صبحانه برای

 .بگذراند بیمارستان
 عضل در که تلفن رنگایقهوه و چوبی میز سمتبه کند،می استشمام را قهوه تلخ عطر که زمانهم

 ارد،د قرار کنارش که رنگیکرم ینفرهتک مبل روی بر نشستن از بعد و رودمی دارد قرار هال شرقی
 .زندمی را گیرپیغام یدکمه

 هک طرفا این شده؟ تنگ برات دلم و نگرانتم چقدر دونیمی خوبی؟ برم، قربونت. آذرجان سالم -
 و زنینمی هم زنگ یه حتی که شلوغه سرت قدراین یعنی. بزنی تونیمی که زنگ یه حداقل نمیای؛
 ...و نگرانته که هست کشور سر اون نفر یه نمیگی خودت با یری؟گنمی خبری ازمون
 و است شده ورشعله وجودش در که آتشی بر ستآبی همچون رسد،می گوشش به که ایزنانه صدای

 غر همیشه مثل دوباره. بزند شکوفه لبش بر لبخند گل شودمی باعث و سوزاندمی را جگرش ذرهذره
 .کندمی خرجش فاصله کیلومتر هزاران از که ایمادرانه هاینگرانی زا شودمی سرمست او و زندمی

 .شودمی ترپررنگ لبخندش گرفت، دستش از را گوشی که ایمردانه صدای شنیدن با
 بگیری؟ رو خبرش طوریاین بود قرار. زن دیگه بسه -
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 .نگرانشم کنم؟ کارچی -
 .زنـا شما دست از -

 :کندمی صاف را صدایش
 یه که نرفته یادت نکرده خدایی نداری؟ وکسریکم میره؟ پیش خوب کارات خوبی؟ خترم،د سالم -

 .منتظرم. بزن زنگ یه حتماً اومدی، وقت هر داری؟ بجنورد تو بروتودل و مهربون و تیپخوش عموی
 .دخترم خداحافظ

 فوت از بعد. است دوستانه و آرام گونههمین لحنش هم شرایط ترینسخت در. است گونههمین همیشه
 با و دهد ادامه جا همان را درسش و بازگردد بجنورد به که داشت اصرار پدربزرگش مادرش، و پدر

 در نهات مجرد دختر که نبود روا او نظر از. کرد مخالفت مستقل یخانه یک خریدن برمبنی تصمیمش
 توانست عمویش هایکمک و هاحمایت با اما کند؛ زندگی غریب شهر یک در هم آن خانه، یک

 ارتمانآپ یک شانقدیمی یخانه نزدیکی در داشت، سال بیست کهدرحالی و کند قانع را پدربزرگش
 اموراتش شد،می واریز حسابش به که پدرش یماهیانه حقوق با و دهد ادامه درسش به بخرد؛ کوچک

 .دنیای چشمش به هاسختی این شد باعث وجودش که بود نفر یک شرایط این تمام در. بگذراند را
 که رنگیطالیی بزرگ ساعت به و نوشدمی را داغش یقهوه از قلپ یک ذهنش، کردنمنحرف برای
 شمقابل دیوار به و کرده ایجاد جالبی هماهنگی خانه ایقهوه-کرم دکور با رنگشایقهوه و چوبی قاب

 نیست؛ زدنزنگ برای مناسبی زمان و است صبح شش ساعت. دوزدمی چشم است، شده نصب
 .رودمی بعدی پیغام سراغ به بنابراین
 هک بزرگی عسلی میز روی را قهوه شودمی باعث رسد،می گوشش به که آشنایی و غمگین صدای

 ات اندداده هم دستبهدست چیزهمه امروز انگار. بزند را نوشیدنش قید و بگذارد دارد، قرار مقابلش
 .کنند زهرمار را روزش

 .شدم نگرانت. ندادی جواب زدم، زنگ گوشیت به خوبی؟ آذرجان سالم -
 :شودمی آلودبغض صدایش

 چندمه؟ امروز دونیمی بذاری؟ تنهام و بری آناهیتا مثل هم تو نکنه -
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 شسِوِن.جِی موبایل بزرگ یصفحه باالی که سکوت عالمت دیدن با. اندازدمی موبایلش به نگاهی
 .نکرده چک را موبایلش چرا که کندمی زبانشبی موبایل و خود نثار لعنتی کند،می خودنمایی

 ...هم تو، هم. شده تنگ برات دلم خیلی -
 .شودمی صحبتش یادامه مانع آشناست، برایش سال پنج یاندازه به که بغضی

 :دهدمی ادامه مکث کمی از بعد
 .عزیزم خداحافظ. منتظرم! نیومدی؟ دیدنم به وقته چند دونیمی. ببینمت خواممی -

 ردد اشتراکشان وجه تنها و آشناست برایش غریب، و هزاررنگ شهر این در که ستکسی تنها زن این
 .خوردمی را وجودشان ذرهذره و است کرده نفوذ قلبشان و مغز در ایخوره همچون که ستمشترکی

 رامشیآ یوعده و است زنندهگول سفیدرنگش و آبی دکور که اتاقی در استراحت جایبه دهدمی ترجیح
 دراز دارد، قرار هال غربی ضلع و میز دیگر سمت در که اینفرهسه مبل روی بر دهد،می را دروغین

 .بکشد
 شهر ینشستهخونبه آسمان به نگاهش دارد، قرار هال شمالی ضلع در که بزرگی یپنجرهتک از

 .دهدمی ژدهم را هوا کامل شدنروشن رنگش،آبی و طالیی هایرگه که افتدمی
 .دارند نیاز مالقات این به دو هر. برود دیدنش به باید امروز
*** 
 با دمپا یل شلوار. گذراندمی نظر از را تیپش و ایستدمی است، شده نصب در کنار که قدی یآینه مقابل

 صورت که مشکی هایرگه با زرشکی شال و است زانوانش روی تا اشبلندی که مشکی مانتوی
 تنها و است ریخته اشپیشانی روی را موهایش زارگندم از ایطره. است گرفته قاب را اشسبزه

 هب که لبی برق و شودمی چشمانش دریای بیشتر خودنمایی باعث که ستچشمی مداد آرایشش
 .دهدمی برجسته نمایی کوچکش نسبتاً هایلب

 تختِ پاشنه هایکفش برداشتن از پس و گذاردمی در پشت را هایشناراحتی و هاغصه معمول طبق
 خارج اشخانه از او با زمانهم که اشروییروبه واحد پیرزن دیدن با. شودمی خارج خانه از اش،مشکی

 مهربان پیرزن این اعتماد و حضور خاطربه تنها عمویش. زندمی ظاهر حفظ جهت لبخندی است، شده
 .شود ساکن خانه این در بود داده اجازه



 

 

8 

 

 معکوس حقیقت رمان

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

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

FATEMEH_R 

 خوبید؟ جون،یممر سالم -
 .دهدمی را پاسخش کند،می جمع را چروکش و روحبی پوست که رمقیبی لبخند با
 میری؟ بیمارستان. خوبم شکر. گلم دختر سالم -
 .دوست یه دیدن میرم. نه -

 ارد،د دست در که ایشدهگلدوزی رنگسفید دستمال با و کشدمی اشگلیگل روسری به را دستش
 نجواگرانه و رودمی جلو مشکوکانه آذر. کندمی خشک است، نشسته اشنیپیشا روی که عرقی

 :گویدمی
 اومده؟ پیش مشکلی جون؟مریم شده چی -
 داری؟ عجله خیلی -
 چی؟ برای -
 .دوستت یخونه به رفتن برای -

 .زندمی چنبره قلبش بر دلهره و نگرانی
 .باشید رک باهام لطفاً شده؟ چی -

 .زندمی خجولی لبخند
 .کردم معطلت که ببخش دخترم. زنیممی حرف اومدی وقتی. نیست مهمی چیز -

 اشانهخ به پیرزن اینکه از قبل. لنگدمی کار جای یک او نظر از. بنددمی نقش اشپیشانی روی اخم
 .گیردمی را دستش برگردد،

 .شده چی بگید بهم. ندارم رفتن برای ایعجله -
 :دهدمی جواب کردن دستآن و دستاین ثانیه چند بعد
 وشتهن برام دکتر که مسکنایی. شده شروع استخوونام درد دوباره بخوابم، خواستممی که دیشب از -

 یه صاقر همین با صبح تا. زدممی داشتم، که مسکنی آمپول باید و نداشت تأثیری ولی خوردم؛ بود،
 ...خب ولی کردم؛ سر جوری

 ید؟نزد زنگ هاتونبچه یا من به چرا -
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 که یاشک برق اما کند؛ پنهان است، کرده النه اشعسلی چشمان در که غمی تا زندمی جانیبی لبخند
 .کندمی رسوا است، شده عجین اندوه و غم با خود که آذر مقابل در را او دارد، زدنش پس در سعی

 :شکندمی را سکوت دارد، سراغ خود از که لحنی ترینمالیم با و گیردمی را دستش آرامیبه
 نگفتید؟ خودم به دیشب چرا عزیزم، -
 ...من خاطربه خوامنمی هم االن. کنم اذیتت نیومد دلم بودی، خسته بس از دیشب -

 حرف یادامه به توجهبی و کندمی خارج بود، شده حبس اشسـینه در که را نفسی کالفگی با آذر
 یصندوقچه از را نگاهش. بردمی خوابش اتاق سمتبه را او و کندمی هدایتش خانه داخل به پیرزن،
 نوارا انعکاس با که رنگشطالیی آهنیِ قفل و مختلف هایرنگ با طاووس یک ونگارنقش با بزرگ

 یردگمی است، کرده ایجاد را انگیزیدل یصحنه اتاق یپنجره تک از خورشید یواردشده رنگطالیی
 .خواباندمی دارد، قرار اتاق یوشهگ در که اشچوبی تخت روی را او سرعتبه و
 کجاست؟ داروهاتون -
 :گشایدمی را سرخش و کوچک لبان درد با
 .دوم کشوی آشپزخونه، توی -

 یک تنها که کوچکی یآشپزخانه. رودمی آشپزخانه سمتبه حرفی گونههیچ و وقت اتالف بدون
 هایکابینت دارد، قرار گاز الیبا در که هود محل استثنای به دورتادورش و دارد کوچک یپنجره

 زگا مخالف سمت در که اینفرهشش ناهارخوری میز. است شده نصب مختلف هایاندازه در سبزرنگ
. ستا شده پوشانده دارد، را تابستانی رنگخوش هایمیوه طرح که پالستیکی رومیزی با و دارد قرار
 ارند،د تزئینی یجنبه بیشتر که کوچک نگیر هایالمپ باالیش و دارد قرار آشپزخانه ورودی در اپن

 .است شده آویزان
 زیرورو داروها یافتن برای را دوم کشوی و رودمی اند،شده تعبیه اُپن پشت در که کشوها سمتبه

 خانممریم اتاق به نیازش مورد وسایل همراه به و یابدمی کشو همان در هم را پنبه و کـل*الـ. کندمی
 .گرددمی باز
 یعاطفهبی فرزندان بار چندمین برای و شودمی فشرده قلبش دردش، از شدهدرهم یچهره یدند با

 .بکشد دراز راحت تا کندمی کمکش آمپول تزریق از بعد. کندمی مالمت دل در را پیرزن این
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 :گویدمی است، بازگشته آن به آرامش کمی اینک که صدایی با
 !دخترم بده خیرت خدا -

 موهای روی بر گرانهنوازش را دستش و کندمی باز را زنپیر روسری گره. زندمی پرمهری لبخند
 .کشدمی اشحناشده

 .بگید خودم به روز،شبانه از ساعت هر در داشتید، مشکلی بازهم اگه! کنممی خواهش -
 .نهدمی برهم تأیید ینشانه به را بارشاشک چشمان
 .کندمی نوازش را چروکش پوست و گیردیم دستش در مهربانی با را زنپیر دستان

 دارید؟ درد خیلی کنید؟می گریه چرا -
 .کندمی اشاره قلبش به و کندمی خارج را نفسش ناراحتی با
 .کنهنمی پیدا تسکین وقتهیچ دارم قلبم تو که دردی. خیلی آره -

 .کندمی درکش و فهمدمی درستیبه را منظورش
 .ذاشتنمی وقت برام و داشتن عاطفه تو نصف لحداق هم هامبچه کاش ای -

 .کند خالی را خودش دهد اجازه تا کند سکوت دهدمی ترجیح
 و سوخت براش دلم هم من. ستخسته و اومده سرکارش از تازه گفت زدم، زنگ پسرم به که دیشب -

. یادب تونهنمی و ارهد مهم قرارداد یه وقت، اول فردا گفت اون اما بیاد؛ صبح فردا گفتم و نکردم اصرار
 .داره کار یا مهمونیه و مسافرت زنممی زنگ بهش وقت هر هم دخترم

 .کندمی پاک است، شده سرازیر صورتش پهنای به که را پیرزن هایاشک انگشتانش نوک با
 کسهیچ. ذاشتنمی سالمندان یخونه تو رو من بود، نکرده اسمم به رو خونه مرحومم همسر اگه -

 .نداره وقت من برای
 را اشتفاوتیبی نقاب شودمی باعث و آوردمی درد به را قلبش که است سوزناک چنان آخرش یجمله
 ات تواندمی چطور انسان! ستبدی یزمانه چه. بدهد سرازیرشدن یاجازه هایشاشک به و بزند کنار
 کند؟ رفتار هگوناین است، شده متولد بطنش از که مادرش با و باشد عاطفهبی حد این
 ست،ا شده تزئین اینقره هاینگین با که رنگشمشکی یدسته با طالیی صفحه مچی ساعت به

 رایشب تا بزند زنگ آژانس به اگر. تعمیرگاهست در و شده خراب ستمدتی ماشینش. اندازدمی نگاهی
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 مشکی اشینم دیدن با. بگیرد آژانس و بایستد خیابان کنار باید ناچاربه. شودمی دیر بفرستند، ماشین
 از همیشه. دهدنمی نشان توجهی و رودمی درهم هایشاخم زند،می باال نور برایش که بلندیشاسی
 رانجامس و کرد سوار را عزیزش دوست بلندهاشاسی همین از یکی. بود متنفر بلندشاسی هایماشین
 .کرد باقی دیار راهی را او و شد اشسوخته جسد تابوتِ به تبدیل

 خودنمایی سقفش روی بر نشاط آژانس تابلوی که سفیدرنگی پراید دیدن با انتظار، دقیقه چند از بعد
 .کندمی بلند را دستش کند،می

 گویا زند؛می هم به را حالش شهر یآلوده هوای و دود بوی. بود متنفر ترافیک در ماندن از همیشه
 که هاییماشین بوق یکرکننده صدای. ندارند باریدن خیال و اندکرده قهر شهر این مردم با هم ابرها

 از گیرد،یم نشأت سنگین ترافیک این از که شانکالفگی و حرص دادننشان برای فقط هایشانراننده
 باال را شیشه شودمی باعث ندارد، اهمیت برایشان ایذره دیگران آرامش سلب و کنندمی استفاده آن

 .دهدمی آزارشان و زدایدمی بیماران چشمان از را خواب ا،صداه این که روزها چه. بکشد
 ارسیگ مداد، و کتاب جایبه روز، از ساعت این در که شودمی ایسالههشت-هفت پسرک میخِ نگاهش

 از خبر اش،پاره هایکفش و کهنه لباس. زندمی دری هر به فروششان برای و دارد دست در آدامس و
 در ددانمی خدا. دهدمی کاربودنشکهنه از خبر اش،سوخته آفتاب و یرهت پوست و نابسامانش زندگی

 .کرد خواهد یا کرده درگیر را پسرک این هاییخالف چه سیگار، و آدامس این پس
 که خواهدمی راننده از نیست، قصر به شباهتبی که عمارت ساختمان و رنگشیری بزرگ در دیدن با

 در فون،آی یدکمه زدن از بعد ثانیه چند. شودمی پیاده ماشین از ایهکر کردنحساب از بعد و کند توقف
 جلوی هک سفیدی المبورگینی ماشین از دارد، قرار رویش پیش که بزرگی حیاط به ورود با. شودمی باز
 با. رودمی رسد،می استخر به پله پنج یوسیله به که راست سمتبه و گذردمی است، شده پارک در

 و ستهنش نفرهیک تابِ روی که خوردمی سالیکهن مرد به چشمانش استخر دیگرِ سمتهب کردننگاه
 نگاه در چندساله حسرتی و است شده خیره استخر درون پاییزی درختان برگ شدنورغوطه به هدفبی

 اب دخترش تک ازدواج هنگام اگر اما کامل؛ نه البته است؛ خودش مقصرش که زندمی موج اشخسته
 اتتعصب از کمی دخترش کردنطرد جایبه نبود، اشدارایی و کارخانه و اصیل خاندان حد در که جوانی

 شدن،ردس و تفاوتیبی جایبه دید، را شانزندگی اسفناک وضعیت که زمانی و آمدمی کوتاه اشاشرافی
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 خترد که دشنمی گونهاین داد،می نشان را اشبزرگواری و کشیدمی سرشان بر را حمایتگرش دست
 یهآین و بازگردد اشپدری یخانه به خواری و خفت با همسرش، اعتـیاد و خلـافکاری از بعد اشمطلقه

 .شود پدرش دقِ
 همان بازهم است، بسته نقش صورتش بر که هاییچروک و چین و سفید یکدست موهای وجود با

 یمشترم به قادر بندزنی هیچ که اشخوردهشکست درون از اندکی، تعداد جز اما دارد؛ را گذشته صالبت
 .ندارند خبر نیست،

 هفتهن پشتش حسرت هزاران که لبخندی با بزرگ آریامهر. رودمی طرفشبه احوالپرسی برای آرامیبه
 که حسرتی کرد،نمی دریغ هاخیلی از را لبخند این گذشته در اگر. خیزدبرمی جا از احترامش به است،
 .کردنمی تلخ را کامش ست،ا شده لبخندش چاشنی اینک

 !زدی سر بهمون عجب چه. دخترم سالم -
 .زندمی ایشرمنده لبخند آذر
 ادمی هم رو خودم حتی اوقات بعضی که جایی تا زیاده خیلی هاممشغله راستش. آریامهر جناب سالم -

 .دارن خود جای که بقیه میره؛
. ردهک کز اتاقش یگوشه شب تا صبح. خوشه تو دیدن به فقط دلش دونی،می بهتر خودت که تو -

. کردنگریه به کنهمی شروع میفته، آناهیتا وسالسنهم دختر یه به چشمش تا برمشمی که بیرون
 .بیاد کنار نبودش با نتونسته هنوزه که هم هنوز

 .باشه مرده چطور که کنهنمی هم فرقی. نمیشه سرد مادرش برای فرزند داغ زمان هیچ -
 مرد این. نیاورد زبان به توانستنمی اما داند؛می را این خوبیبه هم خودش دارد، زهر آخرش یجمله

 .آمدمی کوتاه تعصباتش از اگر شود؛ آناهیتا مرگ مانع توانستمی
 دارد بولق هم خودش وقتی. اندازدمی پایین را سرش سرافکندگی با جمله این شنیدن با بزرگ آریامهر

 گوید؟ب باید چه است، مقصر که
 کسهیچ و داره رو حال این آناهیتا سالگرد نزدیک سال هر. ستهمیشه از بدتر حالش روزا این -

 تنفر چشماش از کنممی احساس وقتا بعضی. پدرشم که من حتی بزنه؛ حرف باهاش نداره جرئت
 .نمیاره زبون به پدرشم چون اما باره؛می
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 ونیا اگه حتی بکنه؛ دل خودشه وجود از که فرزندش از تونهنمی پدرومادری هیچ نمیدید؟ حق بهش -
 .خوانمی که نباشه
 برای تاب یپایه از گرفتنکمک و پیرمرد زانوان شدنسست. دیگر زهرآگین یجمله یک دوباره

 .آوردمی رحم به را دلش سقوطش، از جلوگیری
 .کنهمی درست رو چیزهمه زمان. برنمیاد دستم از کاری اما میدم؛ حق -
. دهد زارشآ هایشوکنایهنیش با این از بیشتر آیدنمی دلش. کندمی کفایت دلش در پوزخندی به نهات

 وارد و دهدمی تکان احترام ینشانه به سری. است نکشیده عذاب کم سال پنج این در هم پیرمرد این
 .شودمی عمارت

 پذیرایی سراسر در را گاهشن عمارت، خدمتکار خانم،شوکت یافتن جهتِ عمارت، داخل به ورود با
 که یزیر بلورهای در نور انعکاس و شده آویزان پذیرایی مرکز در بزرگی رنگطالیی لوستر. چرخاندمی
 اصلی قسمت در نفرهنه سلطنتی مبل دست یک. دهدمی نوازش را چشم است، شده تعبیه آن در

 دیگر سمت اینفرهبیست وریناهارخ میز و دارد قرار است، مهمان مخصوص معموالً که پذیرایی
 رارق آن یحاشیه در قرمزرنگی هایگل طرح که سفید یزمینه با براق ایسفره و دارد قرار پذیرایی

 روی بر خوردهچین و سبزرنگ واالن با که سفیدرنگی حریر هایپرده. است شده پهن آن روی دارد،
 .یدافزامی پذیرایی سالن زیبایی بر است، شده نصب هاپنجره

 از را گاهشن آید،می پایین هاپله از دست به شربت که خانمشوکت تختپاشنه دمپایی صدای شنیدن با
 تشسمبه و گیردمی است، شده نصب دیوار روی بر بزرگ یپنجره دو بین که غرانی شیر تابلوی

 همسر همراه به بزرگ آریامهر که زمانی از و است عمارت این خدمتکار ترینقدیمی شوکت. رودمی
 با. شد استخدام عمارت این در خدمتکار عنوانبه هم شوکت شدند، ساکن عمارت این در مرحومش

 هایحاشیه که رنگشایسرمه روسری دیگرش دست با و داردمی نگه را شربت لیوان دست یک
 هک را اششدهرنگ سیاهِ موهای و کندمی مرتب است، گرفته قاب را اشگندمی صورت و دارد اینقره
 که رنگشایسرمه سارافن به دستی سپس. کندمی جمع خورد،می چشم به آن در سفیدی از هاییرگه
 .کشدمی است، پوشیده زیرش اینقره یساده پیراهن یک

 ...دونهمی خدا. بینمتونمی دوباره که حالمخوش چقدر دونیدنمی خوبید؟ جان،خانوم سالم -
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 گاهی اما نیست؛ وراجی زن. زندمی حرف بندیک طورهمین شب تا ،کنی رهایش اگر. است عادتش
 که ار شوکت بتواند بلکه دهد؛می جواب ایخانمانه لبخند با. رودمی در دستش از زبانش اختیار اوقات
 .کند متوقف است، گرفته گازتخته

 چطورید؟ شما خوبم، شکر. خانومشوکت سالم -
 روهایاب با ترکیب در که سبزش چشمان در را اشناراحتی تمام و چیندبرمی را باریکش و سرخ لبان

 .ریزدمی است، شده دوچندان اشزیبایی اشکمانی
 .گذرهمی. خانوم هی -
 :پرسدمی آرامی و مالیم لحن با
 نگذره؟ چرا -
 .اندازدمی هاپله باالی به نگاهی حسرت با
 .میشید منظورم وجهمت باشید، خونه این توی روز یه فقط روز، یه اگر -

 همرد عمارت این به پا که هم ایدقیقه چند همین. است زیاد هم روز یک شوکت منظور فهمیدن برای
 .ستکافی است، گذاشته

 .دهدمی تکان را سرش افسوس با
 چطوره؟ خانومسوسن حال -
 لگردسا از لقب هفته یه همیشه شون،سالهپنج عادت طبق. نزدن هیچی به لب روزه چند. بد خیلی -

 عکسای به تنها و زنننمی هیچی به لب و کننمی حبس اتاقشون توی رو خودشون آناهیتاخانوم،
 .میشن خیره داره، قرار آرایششون میز روی یا شده نصب اتاقشون دیوار سراسر که دخترشون

 :دهدمی ادامه و کندمی اشاره دستش در پرتقال شربت به
 دیدم بردارم، رو خالی لیوان تا رفتم که االن ولی بردم؛ راشونب پیش ساعت یه رو شربت این -

 .افتاده دهن از و شده گرم مونده، نخوردهدست
 به ریس بنابراین کند؛می گذشته قبر نبش به شروع بماند اینجا اگر دارد، شوکت از که شناختی با

 هک شودمی روروبه سالنی با هاپله زا باالآمدن با. رودمی باال هاپله از و دهدمی تکان احترام ینشانه
 رنگ به دیوارهایش است، شده پوشانده ایقهوه هایپارکت با کفش و است عمارت هایاتاق محل
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 هب متعلق هستند، یکدیگر کنار در که اتاق دو. دارد قرار اتاق هشت سالن از طرف هر و است سفید
 دارند، ارقر اتاق دو این به نسبت بیشتری یصلهفا با که هااتاق سایر و است دخترش و بزرگ آریامهر

 .هامهمان مخصوص
 یک اب اتاق، به ورود با. رودمی است، بازنیمه درش و دارد قرار سالن انتهای در که اتاقی آخرین سمتبه

 به که است اتاق یپنجرهتک یپرده نشدنجمع آن دلیل و شودمی مواجه دلگیر و تاریک فضای
 اشحاشیه که رنگیایسرمه واالن و شده تزئین گل، عمودی نوارهای با سفیدرنگ حریر یک صورت

 به انتهایش و پوشانده را آن راست ینیمه طرفهیک صورت به است، شده تزئین رنگشهم نوارهای با
 .رسدمی زمین
 شکمش در را پاهایش کهدرحالی و است نشسته رنگشایسرمه فلزی تخت روی پوشمشکی زنی
 که کوچکی عکس قاب به زن، نگاه مسیر کردندنبال با. است زده زل مقابلش ینقطه به کرده، عجم

 را آن و رودمی عکس قاب سمتبه آرامیبه. رسدمی دارد، قرار رنگشایسرمه چوبی آرایش میز روی
 که خوردمی چشمش به پرکالغی مشکی پرپشت ابروهای و موها با دختری تصویر. گیردمی دستش در

 پوست با زیبایی تضاد و کرده دوچندان را رنگشمشکی درشت چشمان جذابیت بلندش هایمژه
 رویش بر لبخند یشکوفه زمان هر که رنگشسرخ و ایقلوه هایلب. است کرده ایجاد برفش همچون

 شلبخند جذابیت لبش، یگوشه مشکی خال و شدمی نمایان اشگونه روی عمیقی چال زد،می جوانه
 .کردمی دوچندان را
 گاهن سنگینی احساس با سوسن و شودمی خیره زن یپژمرده و روحبی صورت به مقابلش یآینه از

 .شودمی درچشمچشم او با آذر،
 از هک آناهیتایی. شده تنگ آناهیتا برای دلتون که دونممی رو این اما کنم؛ شروع کجا از دونمنمی -

 .شد پرپر اما بود؛ ترپاک گلم
 .دهدمی بود، گرفته شکل گلویش در که بغضی از خبر زن، یخوردهترک و رنگبی هایلب لرزش

 پنج نید؟ک ثابت خوایدمی رو چیزی چه گرفتید، که سکوتی یروزه و غذا اعتصاب گیریا،گوشه این با -
 یدکنمی فکر ید؟هست آناهیتا عزادار شما فقط مگه داشت؟ ایفایده چه دادید، انجام رو کارا این سال



 

 

06 

 

 معکوس حقیقت رمان

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

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

FATEMEH_R 

 ماش و مقصرن همه بگید طوریاین خواینمی نیستن؟ دارداغ کنن،نمی رفتار شما مثل که بقیه
 .مقصرم هم بودم خواهرش مثل که من خودِ حتی و پدربزرگش پدرش، دارم قبول تقصیرید؟بی

 گیردیم آینه از را نگاهش بارهیکبه آذر. شود سرکشش بغض خروج مانع تا گیردمی دندان به را لبانش
 .گرداندبرمی سوسن سمتبه را رویش و
 .نیستید تقصیربی هم شما اما -
 کند؛یم پیدا خروج مجال بغضش شود؛می گسسته لبانش حصار ست،تلنگری همچون که جمله این با

 :دهدمی پایان اشچندروزه سکوت به باالخره و شکندمی سبزرنگش چشمان سد
 ...من ،مقصرم من دونم،می -

 که نیلح با آذر. شودمی صحبتش ادامه مانع است، کرده پیدا خودنمایی فرصت روزها از پس که بغضی
 :گویدمی نیست، مالیم شرایطی چنین در گذشته هایسال برخالف

 کی تا میدید؟ عذاب رو اطرافیانتون هم و خودتون هم آزاردهنده، رفتارای این با سال هر چرا پس -
 نیست؟ کافی سال پنج دن؟ب تاوان باید

 ارمد که منم. میشم آب و سوزممی دخترم سوگ در شمع مثل که منم فقط. بینننمی عذاب بقیه -
 .بقیه نه میدم، تاوان

 .کندمی خوش جا آذر سرخ و کوچک لبان بر پوزخندی
 که کمرش شده، چندبرابر سال پنج این در که تونهفتادساله پدر یسفیدشده موهای به حالتابه -

 سالگیفتوهبیست سن تو که منی نیست؟ تاوان این کردید؟ دقت شده، سست که زانوهاش و شکسته
 رورم داشتم، آناهیتا با که شیرینی و تلخ خاطرات صبح روز هر خوشی، و جوونی ذوق داشتن جایبه

 اهیتاآن دادنازدست م،دادی ما یهمه که تاوانی بدترین ندادم؟ تاوان میشم، دلسردتر روزروزبه و کنممی
 .بود
 :دهدمی جواب آلودشبغض صدای با
 .بده نجاتم تا نمیاد سراغم هم مرگ حتی کنم؟ کارچی اما دونم؛می -
 .زندمی کنار را پرده و رودمی پنجره سمتبه
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 داقلح دادید؛ دست از رو دخترتون شما. بدید جدید فرصت یه بقیه و خودتون به. کنید شروع نو از -
 .نگیرید ازش رو پدرتون خترِد
 با چشمانش که ثانیه چند از بعد. بنددمی نقش اشپیشانی روی اخم خورشید، درخشان انوار هجوم با

 .کندمی باز کامل را چشمانش و گیردمی باال را سرش کرد، آشتی نور
 راحتیاست؟ این به نظرت به -

 .نشیندمی تختش یگوشه در و رودمی سمتشبه آذر
 .داره کردنتالش ارزش ولی راحته؛ گفتمن -
 .دهدمی تکان را سرش افسوس با
 جورههمه کنم؛ مادری براش شه پیدا دخترم اگه دادم قول خودم به دزدیدن، رو آناهیتا که زمانی -

 .کنم جبران
 !سهراب مرگ از بعد دارونوش. زندمی پوزخندی دل در آذر
 خدا. بودن نکرده رحم شجنازه به حتی خبرابی خدا از! شدنیپیدا چه اما شد؛ پیدا آناهیتا بعد ماه یه -

 ...بهش بار چند و گذشته چی دخترم به ماه یه این تو دونهمی
 درد و شده آب ذرهذره و کرده مرور خودش با را فکرها این بارها و بارها هم آذر. زندمی زار دل ته از و

 نگرتل. ریزدمی اشک پایشبهپا و گیردمی ـوش*آغـ در نهمادرا را او و رودمی سوسن سمتبه. کشیده
 .است مالیمت نوبت حاال ست،کافی

 ساقی با و بذاره کنار رو اعتیادش دخترش و من خاطربه نشد حاضر که همسرم از پره؛ همه از دلم -
 مونگیزند بهبود برای تالشی هیچ که پدرم از کرد، ـیانـت*خــ زندگیش به و هم رو ریختن موادش

 هک خودم از بشه، دفن آریامهر خانوادگی یمقبره تو دخترم داد اجازه که بود این لطفش تنها و نکرد
 .نبودم کنارش من و داده آزارش چقدر نامادریش نیست معلوم مبچه. نکردم مادری براش وقتهیچ

 .کند خالی را شخود دهد اجازه و کند سکوت فقط دهدمی ترجیح. کندمی نوازش را پشتش آرامیبه
 .باشد دلگیر زمان و زمین از که دارد حق

 اکپ شد؛می خانوم تو مثل حتماً بود، زنده اگه. میدی رو من آناهیتای بوی کنممی ـلت*بغـ وقت هر -
 .داشتنیدوست و
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 برق و است آذر گردن بر که اینقره بندگردن به نگاهش و شودمی خارج آذر ـوش*آغـ از
 روی را دستش حسرت با. خوردمی گره کند،می دوچندان را اشزیبایی هایشگینن یکنندهخیره

 جایهمه در آناهیتا هایعکس که اتاقش سفیدرنگ دیوار سراسر در را نگاهش سپس کشد؛می نگینش
 .چرخاندمی کند،می خودنمایی آن
 کردنمی جدا خودش از رو بنددنگر این وقتهیچ آناهیتا یادمه. داری آناهیتا از تو رو یادگاری بهترین -
 .بود عزیز براش خیلی و

. دانندمی آناهیتا و خودش فقط را بندگردن این اهمیت راز. گیردمی شکل هایشلب روی تلخی لبخند
 یخاطره یادآور است، عزیز برایش که اندازه همان به و آناهیتاست مرگ اثبات مدرک بندگردن این
 .هست هم کذایی شب آن تلخ

 معج است، ریخته سبزش چشمان روی که را سوسن مشکی موهای. دهد تغییر را بحث دهدمی ترجیح
 تنها و است دخترش نمایتمام یآینه زن این. کندمی هدایت گوشش پشت سمتبه و کندمی

 .اندبـرده ارث به پدرانشان از هرکدام که است چشمانشان رنگ فرقشان،
 گیرید؟می مراسم براش فردا -
 .بیا حتماً فردا هم تو. آره -
 .میام مزارش سر حتماً اما بیام؛ تونمنمی مراسم برای متأسفانه -
 .مزارش سر بری بتونی تو تا نبنده رو مقبره در و بمونه اونجا ما رفتن از بعد سپارممی نفر یه به پس -

 .زندمی تشکرآمیزی لبخند
 .ممنون -
 برایش و بفرستد فاتحه عزیزش خواهر برای پنجره پشت از بود رمجبو اوقات بیشتر هاسال این تمام در

 .بود کنندهناراحت بسیار
 .کندمی ترک بیمارستان مقصد به را عمارت سرعتبه

 شرایط ینا در. برسد مقصد به تا کشدمی طول ساعت یک تقریباً. کند طی را مسیر این آژانس با باید
 حالشخوش عزیزش عمویزن و عمو با کردنصحبت یاندازه به چیزهیچ است، گرفته حالش که

. گیردمی را عمویش یخانه یشماره و کندمی خارج رنگشمشکی کیف از را اشگوشی سریع. کندنمی



 

 

09 

 

 معکوس حقیقت رمان

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

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

FATEMEH_R 

 رکارس از تازه اینکه با تصورش برخالف که عمویش شاد صدای و شودمی برقرار اتصال بوق دو از بعد
 به لهفاص کیلومتر هزاران از را انرژی از موجی و پیچدمی وششگ در است، سرحال بسیار بود، برگشته
 .کندمی روانه سویش

 خوبید؟. عموجون سالم -
 خوبی؟ تو شکر،. عمو وروجک سالم -
 چطورن؟ سهند و سارا خوبه؟ عموزن باشم؟ بد کنم،می صحبت گلم عموی با که حاال میشه مگه -
 .رسونممی رو سالمتیت خوبن، -
 خبرا؟ چه. باشن متسال همیشه -
 و داره کنکور امسال که هم سارا دانشگاشه، و درس سرگرم و مشهده که سهند. سالمتی خبرخوش -

. دمب بهش رو گوشی داره اصرار و نشسته من کنار که هم عموتزن گرده،برمی عصر و کتابخونه رفته
 .دخترم خداحافظ من از نداری کاری اگه
 .خداحافظ. جونعمو باشه -

 :زدمی موج آن در اضطراب و نگرانی و نیست سرحال عمویش برخالف عمویشزن نلح
 خوبی؟ برم، قربونت. آذرجان سالم -
 خوبید؟ شما. خوبم. نکنه خدا جون،عموزن سالم -

 :شودمی مندگله لحنش
 نیدونمی زدی؟ زنگ دیر قدراین چرا گذاشتم؟ پیغام و زدم زنگ بهت کی دونیمی بودنی؟خوب چه -

 !میره؟ راه هزار دلم
 بودم هخست بس از رسیدم که هم وقتی بودم، بیمارستان دیروقت تا دیشب من واال! برم قربونتون -

 ظهر مکرد صبر و بود بدموقع کردم، چک رو گیرپیغام که هم صبح. کنم چک رو گیرپیغام رفت یادم
 .کنم صحبت دوتون هر با برگشت، مدرسه از عمو که
 .کندمی خارج را شنفس افسوس با
 .عزیزید مادرم مثل برام شما! گیرهمی دلم نکشید آه جون،عموزن -
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 شهمی چی. ندارم هم کمتر باشم، نداشته دوستت سهند و سارا از بیشتر دونیمی هم خودت آذرجان، -
 نداره؟ بیمارستان بجنورد مگه خودمون؟ پیش بجنورد بیای و بکنی دل شلوغ شهر اون از
 جا و کنممی کار دارم ساله چند که هم حاال و خوندم درس شدم، بزرگ اینجا من. برم ونقربونت -

 .زنممی سر بهتون عید شاءاهللان. کنم کار به شروع جدید محیط یه تو بخوام سخته. افتادم
 شده؟ تنگ ماهت روی دیدن برای دلم چقدر دونیمی زنی؟نمی سر بهمون بیشتر چرا -
 تونمنمی دوره، خیلی هم بجنورد. بیام تونمنمی سنگینه کارام ولی شده؛ تنگ مدل هم من عزیزم، -

 .برگردم و بیام دوروزه-یکی
 :دهدمی جواب ناراحتی با
 .کافیه برام باشی، سالمت و سالم که همین. دخترم باشه -
 هم قیهب به. بیمارستان نزدیک و آژانسم تو االن. کنم قطع دیگه توناجازه با. برم قربونتون مرسی -

 .برسونید سالم
 خداحافظ .رسونممی رو سالمتیت. باشه ولی سخته؛ برام صداتم از کندندل اینکه با. عزیزم نکنه خدا -

 .عزیزم
 انرژی کندمی احساس و نیست پیش ساعت یک ناراحتی حس آن از اثری دیگر تماس قطع از بعد

 .است یافته جریان هایشرگ در مضاعفی
 کند برص عید تعطیالت تا دهدمی ترجیح ولی بازگردد؛ بجنورد به و بگیرد مرخصی تواندیم بخواهد اگر

 بجنورد در ماندن برای رود،می بجنورد به که بار هر درضمن. کند استفاده اشمرخصی از زمان همان و
 یتح کند؛می استفاده کردنشماندگار برای روشی هر از پدربزرگش و شودمی بحثش پدربزرگش با

 مثل اما د؛کن بجنورد پایبند را او دوستانش، از یکی ینوه با آذر ازدواج یبهانه به داشت قصد بار آخرین
 .داد نجاتش و رسید دادش به عمویش همیشه

 .دشومی پیاده کرایه کردنحساب از پس و کند توقف خواهدمی راننده از بیمارستان به رسیدن با
 راماحت ینشانه به سری. کنندمی جاجابه را هامصدوم که ستهاییآمبوالنس ورود شاهد همیشه مثل
 را ینشماش که انگاریسهل راننده با که دهدمی تکان بیمارستان یسالهپنجاه نگهبان آقاصفر، برای
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 مه آقاصفر. کندمی صحبت است، بسته را اوژرانس عبور مسیر و کرده پارک بیمارستان در جلوی
 .دهدمی را جوابش خودش همانند

 دگذرمی دارد، قرار حیاط مرکز در که ایشدهکاریگل کوچک میدان از بیمارستان یمحوطه به ورود با
 تیکاوتوما و ایشیشه در شدنباز با. برساند داخلی بخش به را خود تا شودمی اورژانس ساختمان وارد و

 مشامش به است، شده عادی برایش حاال و زدمی هم به را حالش اوایل که کـل*الـ بوی اورژانس،
 ظارانت سالن در رنگآبی فلزی هایصندلی روی که شودمی روروبه افرادی از زیادی تعداد با. رسدمی

 .اندآمده انبیمارش همراه یا شود نوبتشان تا هستند منتظر ایستاده، صورت به هم هابعضی و اندنشسته
 دیدن. کندمی تزریق وجودش به را ایدهندهرامشآ و خوب حس بیمارستان سفیدرنگ دیوار و در

 نشان را بودنشان اولی سال سفیدرنگشان، روپوش آستین دور مشکی هایروبان تعداد که دانشجویانی
 دوران خاطرات هستند، استراحت وقت کردنترطوالنی جهت شانمربی با زدنچانه درحال و دهدمی

 .آوردمی لبش به لبخندی و کندمی تداعی برایش را اشدانشجویی
 هایستگا سمتبه اش،مشکی یمقنعه و سفید روپوش پوشیدن از پس و رودمی رختکن سمتبه

 خانم. ردبگی تحویل است، مسئولشان امروز که را بیمارانی هایپرونده تا رودمی داخلی بخش پرستاریِ
 دنکرمرتب درحال و دارد تن بر ایسرمه کامالً فرم لباس بخش، یوچهارسالهسی سرپرستار حیدری،
 .هاستپرونده

 هستید؟ خوب حیدری، خانم سالم -
 کنی؟می کارچی تنهایی با خوبی؟ شما. شکر سالم، -

 وکاربودنش؟کسبی یا است مجردبودنش تنهایی از منظورش. رودمی هم در هایشاخم ناخواسته
 .نیست وکارکسیب اما شده؛ کم سرش از مادر و پدر یسایه است درست هرچند

 .گذرهمی -
 .دارد ادامه هایشکنایه و نیش یعنی این و زندمی مرموزی لبخند

 کنی؟می زندگی خونه اون تو تنها هم هنوز -
 :دهدمی جواب اخم با همچنان

 .بله -
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 محیط در ندارد دوست چون کند؛نمی توجهی آذر اما زند؛می پوزخندی و کشدمی باال را ابروهایش
 .دکن درک را زن این یتوزانهکینه رفتار دلیل نتوانست زمان هیچ. بیندازد راه جدل و حثب کارش

 پرستاری ایستگاه از. کندمی چک را بیماران کارتکس و پزشک دستورات ها،پرونده گرفتنتحویل از بعد
 اقیات سمتبه دارد، قرار سالن در که هاییترالی از یکی همراه دستکش، پوشیدن از بعد و شده خارج

 ارد،د بزرگ پنجره دو که سفیدرنگی سراسر اتاق در بیمار سه. رودمی است، بیمارانش مسئول که
 نفسیت مشکل علت به و دارد قرار پنجره کنار تختش که است سالهوپنجسی زنی اول نفر. دارند حضور

 گرفتن، حال شرح و سالم از بعد و رودمی طرفشبه خوش روی با. است کرده مراجعه بیمارستان به
 وشر به تا کندمی کمک او به و کندمی خارج دارد، قرار تختش کنار که شخصی کمد از را اشاسپری
 زن ینا کنار تختش که دوم بیمار سمتبه بیمار، این کار اتمام از بعد. گیرد کار به را اسپری صحیح

 به (تریاکشبه ـدر مخـ) اپیوئید اب مسمومیت علت به که ودوسالهبیست دختری. رودمی دارد، قرار
 خوش روی ابتدا همان از بیمار اما است؛ رسیده سرمش کردنوصل زمان اینک و شده آورده بیمارستان

 .کشدمی عقب را دستش و نداده نشان
 کنم؟ وصل رو سرمتون نمیدید اجازه چرا اومده؟ پیش مشکلی چه -

 :پرسدمی بدگمانی و اخم با دختر
 ه؟چی سرم این -
 .قندیه سرم یه نیست، خاصی چیز -
 نداره؟ مرفین توش -
 .نه -

 .کشدمی عقب بیشتر را دستش
 .بزنی بهم رو سرم این ذارمنمی نکنی، اضافه بهش مرفین که زمانی تا -
 دهد،یم اعتیاد دام در افتادنش گیر از نشان که کبودش لبان و پوست و حالبی چهره به نگاهی اخم با

 .اندازدمی
 هر. مکن اجرا رو پزشکتون دستور باید فقط و کنم اضافه سرمتون به چیزی سرخود ندارم اجازه من -

 .بگید بهش تونیدمی اومد، پزشکتون وقت
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 .گذراندمی نظر از را آذر یچهره اش،وحشی سیاه چشمان با پررویی کمال در
 .بزنی بهم مورفین همراه به سرمرو این تونیمی اومد، پزشکم وقت هر. اکی -

 قانون بقط. کنندمی مقاومت کارش، انجام هنگام که بیمارانی نیستند کم. نیست جدیدی چیز برایش
 در را مورد این که زمانهم و دهدنمی ادامه بحث این به بنابراین کند؛ مجبور را بیمار تواندنمی او

 :گویدمی کند،می ثبت پرستاری گزارش قسمت بیمار، یپرونده
 .خودتونه با مسئولیتش اما راحتید؛ طور هر باشه، -
 و ستا شده بستری سوءتغذیه خاطربه پیش روز سه که سحر نام به ایسالههجده دختر سمتبه بعد و

 هم ذرآ. کندمی اعالم را اشآمادگی بخشیآرامش لبخند با سحر. رودمی دارد، آنژیوکت تعویض به نیاز
 رد است، وصل آن به آنژیوکت که را الغرش بسیار دست روییخوش با و زندمی لبخندی جوابش در

 یبررس جدید آنژیوکت زدن جهت را دستش و کرده خارج آن از را آنژیوکت آرامیبه و گیردمی دستش
 ترینکوچک بدون و سکوت با سحر دهد،می انجام دقت با را کارش آذر که مدتی تمام در. کندمی

 زا ناشی ناراحتی شودمی باعث و کندمی تشکر آذر از کار، اتمام از بعد. کندمی اشهمراهی مقاومتی
 .برود خاطرش از قبلی بیمار برخورد

 تاریپرس ایستگاه به ترالی همراه به و کندمی خارج دستانش از را هایشدستکش کارش اتمام از بعد
 کند،می ونیضدعف را دستش( دست کنندهضدعفونی محلول) درموسپت با که زمانهم و رودمی

 .رودمی بیمارستان سلف به ناهار صرف برای و داده توضیح حیدری خانم به را موضوع
 و یندنشمی رویشروبه. رودمی سمتشبه غذایش ظرف گرفتن از بعد نازنین، عزیزش، دوست دیدن با
 وجم آن در شیطنت که رنگشایقهوه چشمان با و کندمی سالم هم نازنین. کندمی سالمی آرامیبه

 .شودمی خیره آذر به زند،می
 کنی؟می نگام طوریاین چرا شده؟ چی -

 :دهدمی جواب دارد، اشخنده کنترل در سعی کهدرحالی
 دزدیدی؟ رو آرمان دکتر قاپ آخرش -
 میگی؟ چیه وپرتاچرت این. بابا نه -
 .میگم وپرتچرت من باشه -



 

 

24 

 

 معکوس حقیقت رمان

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

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

FATEMEH_R 

 .گذاردمی ظرفش در را قاشقش کالفگی با او، برعکس آذر اما دهد؛می ادامه خوردن به سرخوشانه و
 شده؟ چی -
 بود؟ شده دعوات بیمارا از یکی با -
 کردم؛ رد گزارش فقط دعوا بدون هم من کرد، مقاومت بزنم سرم بهش خواستممی نه، که دعوا -

 .همین
 شد؟ چی بعدش دونیمی -
 .سلف ومدما و گفتم حیدری خانوم به رو موضوع فقط بدونم؟ کجا از -
 بود؟ آرمان دکتر بیمارای از دونیمی -
 چی؟ که خب. آره -
 تسروق رفته آرمان دکتر تو رفتن از بعد گفتمی بود، شده تموم ما از دیرتر ذره یه کارش محدثه -

 .بوده هم معتاد انگار نیست؛ مورفین از هم خبری و شدهمی کارت مانع نباید گفته بهش و دختره
 .اندازدمی نگرد،می او به طلبکارها همانند و دارد فاصله او با صندلی چند که محدثه به نگاهی

 باهاش خودش و بیاد دکترش تا کنه صبر باید بودم گفته بیمار به خودم چی؟ یعنی حرفا این خب -
 .کرده توجیه رو بیمارش و کرده عمل وظیفش به پزشک یه عنوانبه هم ایشون. بزنه حرف

 وقت هر االن چرا کرد؟می دخترم دخترم و داشت رو هوات چقدر اوایل اون ریحید خانوم یادته -
 کنه؟می تحقیرت و میندازه تیکه بهت بیندتمی
 .سؤاله هم خودم برای بدونم؟ کجا از من -
 خشب سرپرستار رفیعی، خانوم از که طوراین ولی. کرده گیر تو پیش پسرش گلوی فهمیده چون -

 شخواهرزاده با پسرش داره اصرار خودش شنیدم، حیدریه خانوم صمیمی ستدو و دورههم که جراحی
 .تو نه کنه؛ ازدواج اورژانسه بخش پزشک که
 ثالًم که تو از. کنی قضاوت و کنی غیبت مردم پشت نیست درست کنی؟ تمومش لطفاً میشه -

 .بعیده زنکیخاله حرفای این باسوادی
 نداری؟ حسی بهش تو یعنی -

 :دهدیم جواب قاطع
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 .کن تمومش رو بحث این هم دیگه. نه -
 و همین است؛ همکارش البته و محترم مرد یک آرمان دکتر او نظر از. آیدنمی خوشش بحث این از

 .بس
 تعمیرگاهه؟ تو هنوز عروسکت -
 .میارمش میرم امروز. آره متأسفانه -
 چیه؟ تبرنامه فردا -
 .آناهیتاست الگردس زهرا، بهشت برم باید بعدش شیفتم، صبح -
 .دهدمی تکان را سرش تأسف با
 ای؟کارهچی بعدش خب. میگم تسلیت -
 .کارمبی بعدش. ممنون -

 .بنددمی نقش نازنین رنگصورتی و کوچک لبان روی لبخندی
 نظرت؟ من، مهمون هم شام دوردور، بریم دنبالم بیا عروسکت با بعدش پس -

 در بخندیل. نیست بد تنوع برای و کندمی دگرگون را حالش حتماً دوستش با رفتن بیرون ساعت چند
 .زندمی جوابش

 .موافقم باشه، -
 .بخوابد تواندمی راحت و نیست شیفت امشب خداروشکر. گرددبازمی بخش به ناهار صرف از بعد

*** 
 پارسا

 دایص جایبه ماا کوبد؛می هم به را در و شده اتاق وارد نیست، مهار قابل گونههیچ که عصبانیتی با
 ار رویش سرعتبه و رسدمی گوشش به نفر یک یناله صدای در، شدنکوبیده هم به خراشگوش
 .ندکمی خود نثار لعنتی است، گذاشته اشبینی روی را دستش که سامان دیدن با. گرداندبرمی

 کنی؟می خالی من بدبخت بینی و در روی چرا پره، دیگه جای یه از دلت -
 .کندمی خارج را نفسش یکالفگ با
 نشده؟ چیزیت ببینم -
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 بر کسبرع و نشده کاسته آن از که عصبانیتی با هم پارسا و دهدمی تکان نه معنی به را سرش سامان
 یانغل کمی بلکه پاشد؛می صورتش به آب مشت چند. رودمی سرویس سمتبه است، شده افزوده آن

 اژدها قشن خالکوبی و شکسته ابروی برنزه، پوست انزجار با مقابلش یآینه در. کند فروکش اشدرونی
 سرویس از کند خشک را صورتش اینکه بدون. گذراندمی نظر از است، شده حک گردنش بر که را

 را خودش حالبی و رودمی دارد، قرار هال مرکز در که رنگیخاکستری یکاناپه سمتبه و شده خارج
 مادرش یادگاری بندگردن زمانهم و بنددمی را چشمانش و دهدیم تکیه مبل به را سرش. کندمی رها
. کندمی خود غرق را وجودش تمام وصف غیرقابل آرامشی کار این با همیشه. فشردمی دست در را

 !نیست فرزندی و مادر عشق از ترقوی حسی هیچ
 روی کارش اتمام از بعد و است شنود و دوربین نظر از خانه امنیت بررسی درحال معمول طبق سامان

 .نشیندمی دارد، قرار کاناپه کنار که اینفرهتک مبل
 .مونهنمی ازت چیزی کار آخر تا طوریاین. که آوردی جوش دوباره داداش، پارسا -
 :دهدمی جواب کند، باز را چشمانش اینکه بدون است، بازگشته لحنش به که نسبی آرامشی با
 .ستزنده درونم انسانیت هنوز چون -
 نبردم؟ انسانیت از بویی نیاوردم، جوش تو مثل که من کنیمی فکر -

 خیره زند،می موج آن در خوریدل که سامان خاکستری چشمان به و گشایدمی را سیاهش چشمان
 .شودمی
 ننشو تفاوتبی رو خودم تونممی فطرتاـت*پسـ اون جلوی. نبود این منظورم دونیمی هم خودت -

 شکم،خ سردم، ضیا*عو اون جلوی. تونمنمی ترینزدیک بهم برادرم از و رفیقمی که تو ویجل اما بدم؛
 ...درونم اما زنم؛نمی دم

 .نشیندمی پارسا کنار و شودمی بلند جایش از سامان
 کیخش و سرد ظاهر در تو نمیشم؟ اذیت من کردی فکر. پاکه اسمت مثل باطنت تو. داداش دونممی -
 دیگه. کنیممی تمومش باهم میشه، تموم سختیا این روز یه. ظاهره شهمه اینا ماا خیال؛بی من و

 .نمونده لعنتی مهمونی اون به چیزی
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 کلش درشتش لبان بر جانیبی لبخند و نهدمی برهم تأیید ینشانه به را بلندش هایپلک پارسا
 .گیردمی
 کنیم لبج رو اعتمادشون تونیممی بدیم، مانجا موفقیت با سپرده بهمون تیمور که مأموریتی این اگه -
 .برسیم خوایممی که کسایی و مهمونی اون به و
 کندمی سعی اما شود؛می مشت عصبانیت از دستانش شده، سپرده هاآن به که مأموریتی یادآوری با

 .باشد آرام
 :دهدمی ادامه سامان

 بدیم؟ تحویل کجا رو ادا*مو و دخترا قراره -
 .ندارن کامل اعتماد بهمون هنوز. میگه بهمون ماموریت از قبل ساعت چند رداف گفت تیمور -

 :دهدمی ادامه پارسا و دهدمی تکان متفکرانه را سرش سامان
 طور ره باید امسال ولی کنیم؛ شرکت مهمونی اون توی بتونیم که نبودیم حدی در پیش سال یه -

 .برسونیم بهش رو خودمون شده
 میشه؟ برگزار کی مهمونی -
 وایلا میشه که میالدی سال اواخر معموالً ولی نیست؛ مشخص دقیق تاریخش شنیدم که جایی تا -

 .دی
 .دیگه ماهه یه تقریباً یعنی -
 ات کردیم شروع... و دخترا اغفال و فروشیخرده از کشیدیم؟ سختی چقدر سال یه این تو یادته -

 .بسپرن بهمون رو هاشونمحموله ترینهمم از یکی که برسیم جایگاهی به تونستیم باالخره
 گروه این اعتماد قابل افراد از یکی عنوانبه تونیممی بدیم، انجام تمیز رو فرداشبمون کار اگه. درسته -

 شب همون و کنیم شرکت کذایی مهمونی اون توی تبهکاره، باند اون از ناچیزی قسمت فقط که
 .رسیمب مقصدمون به تا کن تحمل و باش محکم شههمی مثل پس کنیم؛ زهر بهشون رو ـششون*عیـ

 اتاق سمتبه و شودمی بلند جایش از هم سامان. کندمی تأیید را سامان حرف و زندمی جانیبی لبخند
 .رودمی
 .بخوابی بری بهتره هم تو بگیرم، دوش میرم من -
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 .باشه -
 که راحت خواب یک برای دلش. نهدمی هم بر را چشمانش و دهدمی تکیه مبل به را سرش دوباره

 .زندمی لک هستند، محروم آن از چشمانش است سال یک
*** 
 انوار برخورد اما گشاید؛می را چشمانش زند،می صدا را اسمش که سامان صدای شنیدن با صبح

 ودشمی باعث است، شده خانه وارد مقابلش یپنجره طریق از که چشمانش به خورشید رنگطالیی
 اناپهک روی خستگی شدت از دیشب. کند عادت نور به کمکم تا کند بازوبسته بار ندچ را چشمانش

 به رسیدن با. رودمی سرویس طرفبه دهد،می ماساژ را گردنش که زمانهم. بود بـرده خوابش
 که دیب حس از کمی افتاد، نخواهد یا نیفتاده اتفاقی گویا که سامان سرحال یچهره دیدن و آشپزخانه
 .شودمی کاسته داد،می جوالن و بود افتاده جانش به خوره همچون

 .گالب گل آقاپارسای خیربه صبح -
 .خیربه هم تو صبح -

 .کندمی اکتفا چای لیوان یک به بنابراین ندارد؛ صبحانه خوردن به میلی
 !سامان حالت به خوش -

 :دهدمی جواب است، صبحانه خوردن درحال اشتها با که زمانهم سامان
 چطور؟ -
 .ظاهر در حتی باشی؛ خیالبی بخندی، باشی، سرحال تونیمی اینکه خاطربه -

 زمانهم و دکننمی خودنمایی هایشگونه چال و بنددمی نقش درشتش نسبتاً لبان بر محسوسی لبخند
 .زندمی هم چشمکی

 .تونیمی بخوای هم تو. دیگه اینیم ما -
 .دهدمی تکان نه معنی به را سرش و زندمی پوزخندی جوابش در پارسا

 .میشه حسودیم بهت هم من بخوای رو راستش -
 .کندمی حلـقه اشچایی لیوان دور را انگشتانش پارسا

 چرا؟ -
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 .زندمی نماییدندان لبخند سامان
 .داری من مثل باحالی رفیق چون -
 .دهدمی تکان سرت بر خاک معنی به را دستش و گیردمی اشخنده سامان لحن از
 .باال زده خونت نفساعتمادبه دوباره -
 .لحظه یه برای حتی بخندی؛ و باشی خیالبی تونیمی بخوای اگه هم تو دیدی؟ -
 .تو کنار در فقط اما درسته؛ -
 لیو سنیم؛هم درسته. باشه محکم تو یاندازه به که ندیدم رو کسهیچ من درعوض پارسا؟ دونیمی -

 الحتابه مردی هیچ وجود تو رو تو ذاتی پاکی. کردم حساب روت ترمبزرگ ربراد عنوانبه همیشه من
 .ندیدم
 .کندمی منتقل هایشسلول تکتک به را خوبی حس دارد، اعتماد او به حد این تا رفیقش اینکه

 .سامان ریش به ببندم ندارم خواهر یه حیف میگی داری دلت تو دونممی -
 هر ثانیه چند از بعد. دوزدمی سامان شیطنت از سرشار و خندان یچهره به را اششدهدرشت چشمان

 همچون همراهی و رفیق داشتن برای را خدا دل در پارسا و کنندمی خندیدن به شروع دل ته از دو
 .کندمی شکر سامان،

 بهمون کمتر تا باشیم چشمشون جلو شهمه امروز بهتره. اونجا بریم باش زود حرفا این جایبه -
 .ننک شک

 .شوندمی رفتن یآماده سرعتبه و دهدمی تکان تأیید معنی به را سرش هم سامان
. زندمی را دکمه و رفته آسانسور سمتبه پارسا است، در کردنقفل درحال سامان که زمانهم

 رسیدن با. دارد قرار سوم یطبقه در هاآن واحد و است واحد دو دارای طبقه هر که طبقهپنج ساختمانی
 در الیمم و کالمبی آهنگی پارکینگ یدکمه زدن با و شودمی وارد سامان سپس و پارسا ابتدا آسانسور

 و ندازدامی دارد قرار مقابلش که کوچکی یآینه به نگاهی پارسا. شودمی اندازطنین آسانسور فضای
 لوارش و است افزوده اشچهره جذابیت بر که ریششته و شدهفشن موهای. گذراندمی نظر از را تیپش
 موهای و زده مشکی کامالً تیپی او همانند هم سامان. دارد تن بر مشکی جذب شرتتی و جین
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 نشان ترجدی را صورتش پرپشتش ابروهای و سبزه پوست و است داده حالت ژل با را اشخرمایی
 .دادمی

 شده داده هانآ به باند یتالهومجهول رئیس توسط که رنگیمشکی بنز سمتبه پارکینگ به رسیدن با
 زا یکی در و است بزرگ عمارت یک که مخفیگاهشان به ساعت نیم تقریباً از بعد. روندمی است،

 مستقر عمارت سراسر در مسلح و پوشسیاه محافظین. رسندمی دارد، قرار شهر وهوایآبخوش مناطق
 .ددارن نظر زیر را عمارت در ساکن افراد تکتک حرکات و اندشده
 .آیدمی طرفشانبه محافظان از یکی ماشین، از شدنپیاده از بعد
 .هستن منتظرتون عمارت داخل و آوردن تشریف تیمور جناب -

 :دهدمی جواب جدی و اخم با پارسا
 .خدمتشون میریم االن باشه، -

 و شتندا نظارتی و حضور شخصاً ایمعامله هیچ در حالتابه چون است؛ عجیب برایش تیمور حضور
 .گرفتمی گروه رئیس سرمدی، از را نتیجه و گزارش کار، اتمام از پس
 عمارتی. شوندمی عمارت وارد هم با و کندمی اشاره سامان به ابرو و چشم با محافظ، کردنرد از بعد
 محسوب هاآن سرّی و خالف کارهای جهت امن یخانه یک تنها اش،مسکونی ظاهر برخالف که
 جایبه هااتاق و پذیرایی هایپنجره. است خالفکار گروه این گاهمخفی چندین از یکی و شودمی

 دارند، قرار باال در که هااتاق از. اندشده پوشانده بزرگ هایکاغذ و روزنامه با زیبا، و حریر هایپرده
 و است خاص افراد مخصوص هم اتاق یک و شودمی استفاده هامحموله و اجناس کردنمخفی برای
 که سالن از. است اتاق آن در آمده، سرکشی برای باند باالی مقامات ینماینده عنوانبه که هم تیمور
 .شودمی استفاده جلسات برگزاری برای بیشتر دارد، قرار آن در نفرهدوازده بزرگ میز یک

 ود برخالف سامان یچهره. رسانندمی موردنظرشان اتاق به را خود و رفته باال هاپله از سامان همراه به
 از کهاین بدون تیمور اتاق، به ورود با. شودنمی دیده آن در خنده از اثری و ستجدی کامالً پیش ساعت

 .دکنمی اشاره رویشروبه هایصندلی به شود، بلند دارد قرار میز پشت که اشچرمی صندلی روی
 اندویش هر نگاه. دارد قرار سرشانپشت در و است پنجره یک دارای تنها که سفید دیوارهای با اتاقی

 ماا ندارند؛ محافظان از یکی با هایشصحبت و تیمور به توجهی ظاهر در و است مقابلشان دیوار به
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 حضور عدم و غیبت خبر دادن درحال محافظ که اندشده متوجه و هاستآن پیش حواسشان دنگ شش
 از را برگش سیگار دود که زمانهم محافظ، کردنمرخص از بعد تیمور. است عمارت در سرمدی
 :گشایدمی سخن به لب کند،می خارج دهانش

 خودتون هک وقتشه حاال. بودن راضی ازتون باالییا و شدید گروه وارد که ساله یه تقریباً نفر دو شما -
 .فرصته بهترین امشب یمعامله و کنید ثابت رو

 زند،می موج آن در فتنه و شر که ورتیم سبزرنگ چشمان به را سردش نگاه خونسردی با پارسا
 به و خوردمی چشم به آن در سفیدرنگ هایرگه که سیاه موهای با سالهوپنجسی مردی. دوزدمی

 .است شده بسته اسبیدم صورت
 .بشید ناامید ذاریمنمی همیشه مثل هم امشب باشید مطمئن -

 .بنددمی نقش تیمور یکشیده لبان بر مرموزی لبخند
 و هندار معنا صددرصد اطمینان اما کنم؛می تحسین رو دوتا شما مثل جرئتی و دل با آدمای ههمیش -

 .خودکشیه شبیه بیشتر
 :دهدمی جواب حالتش در تغییری ایجاد بدون پارسا

 .نداره معنا مطلق اطمینان هم من نظر از. بزنم آب به گداربی که نیستم آدمی هم من -
 .بردمی باال را تشپرپش ابروهای تعجب با تیمور

 نداری؟ اعتماد ما به هم تو یعنی -
 .عقله شرط احتیاط اما ست؛دوطرفه حس یه این -

 .دهدمی سر ایقهقهه تیمور
. بدم بهتون امشب یمعامله درمورد رو کامل اطالعات که وقتشه دیگه االن. اومد خوشم خوبه، -

 تونحساب طرف باشه حواستون. میشه انجام قدیمی انبار یه نزدیک شهر، از خارج نُه، ساعت سر معامله
 .رقیبامونه بازتریندغل و ترینزرنگ از یکی و سرابیه کوروش

 دنماییخو شده، خالکوبی دستشپشت که خورشید طرح دارد، دست در که بزرگی سیگار دادنحرکت با
 .کندمی
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 و یرهت پوست. شوندمی خیره ورتیم یچهره به اطمینان با و دهندمی تکان تأیید معنی به را سرشان
 ظاهر در چه مرد این هاآن نظر از و خوردنمی چشم به آن در صمیمیتی گونههیچ که ایخصمانه نگاه
 .است شیطان بارز ینمونه رفتار، در چه
 .کنید ترک رو عمارت عملیات شروع تا ندارید حق -

 را سرمدی اند،شده عمارت وارد که زمانی زا. شوندمی خارج اتاق از حرف بدون و داده تکان را سرشان
 ارک جای یه هاآن نظر از. است کرده مشکوکشان بیشتر هم محافظ و تیمور هایصحبت و اندندیده

 .لنگدمی
 کنم؟می من که کنیمی فکر چیزی همون به هم تو -

 .دهدمی تکان تأیید معنی به را سرش پارسا
 .اومده نظارت واسه شخصاً تیمور که داده آتویی یه سرمدی احتماالً -
 حسابمون طرف اینکه با هم طرفی از. عجیبه و چشم تو بدجور غیبتش االن چون هست؛ احتمالش -

 مورتی هم زمان اون و کردیم معامله هم اون از بدتر با قبالً بازه،دغل و زرنگ حسابی و سرابیه کوروش
 .ودب کافی نظرشون از سرمدی وجود و نمیومد نظارت واسه

 زودیبه احتماالً و نداره اعتماد سرمدی به سابق مثل دیگه حتماً چون اومده؛ خودش دفعه این -
 .کنهمی حذفش

 .بود زدنپرسه درحال که دیدم ویال تو رو سرمدی برادر -
 .گردهبرمی باشه جا هر سرمدی پس -
 کنم؟ کارچی شب تا بگو حاال! پارسا وای -
 کنم؟می کارچی بگذره زمان اینکه واسه بره،نمی خوابم که شبا من دونیمی -

 .گیردمی خود به متفکری حالت سامان
 کار؟چی -
 .شمارممی رو هاستاره -
 بیارم؟ کجا از ستاره االن من پروفسور، خب -
 .بشماری رو کالغا جاشبه تونیمی -
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 .است عمارت پوشمشکی محافظان منظور، و هاستآن بین رمزی کالغ
 .گرداندبرمی قهر حالت به را صورتش سامان

 !مزهبی -
 چشمان مقابل و بماند عمارت درون دهدمی ترجیح هم پارسا. رودمی حیاط سمت به خیالبی و

 .بگیرد نظر تحت را بقیه حرکات همچنین باشد، تیمور البته و محافظان
 وارد است، مشهود اشچهره در که اضطرابی با که خوردمی سرمدی به نگاهش بعد، ساعت دو تقریباً
 مچش به اشچهره در اضطرابی شود،می خارج تیمور اتاق از که بعد ساعت نیم اما شود؛می تیمور اتاق
 باشد؟ کاسه یک در تیمور و سرمدی دست نکند. کندمی ترشگیج مسئله این و خوردنمی

 می اشخنده ناخواسته کند،می غرغر لب زیر و زندمی موج اشچهره در کالفگی که سامان دیدن با
 .کندمی مهارش سریع اما گیرد؛

 گذشت؟ خوش شمردنکالغ -
 .رودمی ایغرهچشم

 که سرمدی خبرا؟ چه. آرزوت بشه شمردنکالغ کردممی کاری وگرنه نیست؛ جاش اینجا حیف -
 .اومد باالخره

 .نبود شچهره تو استرسی هیچ ولی آره؛ -
 بده؟ نشون تابلو رو استرسش داری توقع. ایهحرفه گروه این رئیس معلومه، خب -
 .مبد تشخیص رو مقابلم شخص استرس بتونم که هستم ایحرفه قدریاون هم من ولی درسته؛ -
 .کردیم اشتباه ما هم شاید و کنه موجه رو غیبتش تونسته حتماً خب -
 تیمور دیدن از قبل که هدار دلیلی چه وگرنه بوده؛ توجیح قابل تیمور برای فقط غیبتش هم شاید -

 باشه؟ نگران قدراون
 این انجام رو تمرکزمون باید فقط. نیست مهم و نداره ربط ما به اینا زدوبند اصالً. کردی گیجم-

 .باشه بعضیا خبرکردن انتها در و مأموریت
 و شده کاربهدست پلیس محل، از دورشدن و معامله اتمام از بعد که اندکرده هماهنگ سرهنگ با

 .کند دستگیر محموله همراه به را سرابی کوروش
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 .بزنیم محموله به سر یه بریم بهتره. درسته -
 روزنامه با ایشهشیشه که دارد پنجره یک و است انباری شبیه بیشتر که سفیدی سراسر اتاق به ورود با

 ییک سمتبه. دانگرفته قرار هم روی که خوردمی ئین*هرو حاوی هایجعبه به نگاهش شده، پوشانده
 و دزنمی هم به را حالش ئین*هرو سفید رنگ. کندمی باز آرامیبه را رویش پوشش و رودمی هاجعبه از

 از که را اتاق فضای خروج، از قبل. خوردمی افسوس اند،شده گرفتار ماده این دام در که جوانانی برای
 ترک را اتاق سامان از قبل و گذراندمی نظر از انزجار با است، شده پر ئین*هرو حامل هایجعبه
 .کندمی

 را رد کندمی اشاره نگهبان به سامان و رودمی دارد، قرار کنارش در که اتاقی سمتبه حرفی هیچ بدون
 وپنجبیست به چشمش. است قبلی اتاق شبیه کامالً که اتاقی. ندارد اتاق به ورود برای تمایلی. کند باز

 مرزها، سوی آن در رؤیایی زندگی یک داشتن و خارج به رفتن یوعده با همگی که خوردمی دختر
 گویا اند؛داده تکیه دیوار به تفاوتبی هابعضی. اندشده حبس کوچک اتاق این در اینک و اندخورده گول
 هنوز و شده خیره مقابلشان ینقطه به هدفبی هم هابعضی. اندنکرده درک را فاجعه عمق هنوز

 رحالد پشیمانی با بیشترشان اما کنند؛ درک اند،افتاده گیر آن در که را موقعیتی اندنتوانسته
. شود داده هاآن به فرصتی یا و بازگردد عقب به زمان که کنندمی دعا دل در حتماً. هستند ریختناشک

 تدس ارک اینکه از قبل و آوردنمی تاب پارسا اما اند؛دوخته سامان و پارسا به را ملتمسشان چشمان
 چند و رودمی سرویس سمتبه و گیردمی فاصله اتاق از رود، باد بر اشسالهیک زحمت و دهد خودش
 کجیدهن او به آینه در که جانوری یچهره به خواهدنمی دلش. پاشدمی صورتش به آب مشت

 .کند نگاه کند،می
 زهاچی این هنوز زند،می وپادست منجالب این در که سال یک گذشت با چرا است؛ سؤال برایش هنوز

 نشده؟ عادی برایش
 .رسدمی گوش به در پشت از تیمور و سامان گفتگوی صدای

 نیست؟ خوب حالش رفیقت شده؟ چی -
 .میشه بهتر االن. نیست خاصی چیز -
 .باشه نازکدل قدراین رفیقت کردمنمی فکر -
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 .ندک تصور را تیمور تمسخرآمیز پوزخند تواندمی هم در پشت از
 .کرده جذب مختلف ترفندای با رو دخترا این امثال پارسا خود نره یادتون. نیست طوراین -

 .ودش متنفر خودش از پیش از بیش شودمی باعث اما پارساست؛ از دفاع برای گرچه سامان، یجمله این
 تیمور تصفانشیط صورت به جدیت با و شودمی خارج سرویس از. داندنمی جایز را تعلل این از بیشتر

 .زندمی زل
 .داده دستم کار و ریخته هم به مدتیه ممعده. هستید نگرانم که ممنون -

 :دهدمی جواب است، مشهود کامالً که مصنوعی نگرانی با تیمور
 .دمب دست از رو تو مثل خوبی نیروی خوامنمی. برو سرمدی برادر مسعود، پیش سر یه حتماً پس -
 .کند مهار را زخندشپو کندمی سعی سختیبه
 .خوبه حالم. نیست خاصی چیز -
 .نمونده معامله تا بیشتر ساعت چند. شید آماده کمکم بهتره. راحتی طور هر باشه -

 را ارساپ نگرانی و کالفگی با سامان تیمور، رفتن با. دهندمی تکان تأیید معنی به را سرشان دو هر
 :دهدمی قرار مخاطب

 .بدی تیمور دست بهونه نباید ولی داداش؛ کنممی درکت -
 .کند سکوت دهدمی ترجیح و اندازدمی پایین را سرش ناراحتی با پارسا

 بهتری؟ خوبه؟ حالت االن -
 .خوبم. داداش نباش نگران -
 .کنی استراحت ساعتی یه خالی، اتاقای از یکی تو بری بهتره -
 .خوبه حالم. نیست نیازی -
 .بخوابی الزمه. نکن لج -
 ترمخسته آزاردهنده افکار ذارم،می هم رو رو چشمام تا. ندارم راحت خواب ساله یه. سامان تونممین -

 .میده م شکنجه و کنهمی
 .کندمی خارج را نفسش کالفگی با سامان
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 تنرف آماده کمکم و کنم وجورجمع رو کارا میرم من. بیاد جا حالت تا بشین مبل رو برو پس باشه؛ -
 .کنیم حرکت قرار از قبل ساعت دو باید. شیم

 .دهدمی قرار سامان یشانه بر برادرانه را دستش
 .کنممی جبران. داداش چاکرم -

 :دهدمی جواب است، جو کردنعوض برای که اشذاتی طنز با سامان
 .نزن جبران از حرف نداری خواهر که تو -

 فاصله وا از است، رسیده هدفش به که مه سامان. آیدمی کش رنگیکم لبخند به پارسا لبان ناخواسته
 .برسد بود، گفته که کارهایی به تا گیردمی

*** 
 که کیمشکو رفتارهای و تناقضات وجود با. شوند رفتن یآماده باید و رسدمی پایان به انتظار باالخره

 اماتم روی تمرکزش تمام و بزند کنار را آزاردهنده افکار کندمی سعی است، دیده تیمور و سرمدی از
 .باشد امشب یمعامله آمیزموفقیت

 در مه سامان. شودمی رنگشانمشکی بنز سوار کامیون، به دختران و اد*مو انتقال از اطمینان از بعد
 یک و دارد رارق سرشانپشت کامیون. کنندمی حرکت هاماشین بقیه از جلوتر و نشیندمی راننده صندلی

 یک با محافظ یک همراه به هم سرمدی. کندمی اسکورتش است، محافظان حامل که مشکی ون
 .آیدمی سرشانپشت مدادینوک مزداتری

 .گذراندمی نظر از را کامیون بغل، آینه در پارسا
 میاد؟ قرار سر هم مسعود -
 ورشحض به نیازی گفت تیمور ولی بیاد؛ برادرش داشت اصرار سرمدی. بمونه عمارت تو شد قرار نه، -

 .نیست
 .دهدمی تکان تفهیم معنی به را سرش اپارس

 .مشکوکه چیهمه. ندارم خوبی حس اصالً پارسا -
 .نیفته اتفاقی کنیم جمع رو حواسمون باید ولی ندارم؛ تو از کمی دست هم من. دونممی -
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 با رو یسرمد درعوض نیومد؛ خودش. اونه روی شکم بیشتر داره، کفشش به ریگی یه تیمور مطمئنم -
 .فرستاد مشکوکش یکارا اون

 انـتـی*خــ گروه به و بدزدد را محموله سرمدی دستیهم با بخواهد تیمور اینکه فکر لحظه یک برای
 عملیات در حضورش مانع سرمدی مشکوک رفتارهای با بود، غیرازاین اگر. گذردمی ذهنش از کند،
 .شدمی
 .من با چیزا بقیه باشه، سرمدی به حواست دنگشیش امشب! شاید -
 .باشه -

 خورد،نمی چشم به آن در ایآبادی هیچ که مخوفی و تاریک بیابان در رانندگی ساعت یک از بعد
 را اتصال سریع سرمدی نام دیدن با پارسا. کندمی خارج خیال و فکر از را دو هر پارسا موبایل صدای
 :کندمی برقرار

 بله؟ -
 .خوردیم مشکل به -
 .کند متوقف را ماشین که کندمی اشاره سامان به دست با
 مشکلی؟ چه -
 .کنیم توقف شدیم مجبور و شدن پنچر راه تو ماشین چرخای از دوتا -
 .شده چی ببینم بیام کنید صبر -

 .کندمی قطع را تماس خداحافظی بدون
 پارسا؟ شده چی -
 .کندمی خارج را نفسش کالفگی با
 .خبره چه ببینم برگرد. شده پنچر سرمدی ماشین چرخای انگار -
 زمانهم. کنندمی توقف هم محافظان حامل ون و کامیون. شوندمی پیاده سرمدی، ماشین به رسیدن با

 .کندمی خارج را نفسش کالفگی با گذراند،می نظر از را پنچرشده هایچرخ که
 و بیارن زاپاس تونواسه تا کنیم صبر بخوایم. شده دیرمون کردیم، توقف که هم جوریشهمین -

 .میشه دیر خیلی کنید، عوض رو چرخا
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 :دهدیم را جوابش نیست، سختی کار پارسا برای بودنشمصنوعی تشخیص که ناراحتی با سرمدی
 اینجا من برید، شما. بفرسته کمک شد قرار. دادم خبر بهش و زدم زنگ تیمور به. درسته متأسفانه -

 .مونممی
 .ندهد بروز کندمی سعی اما زند؛می چنبره قلبش بر ازپیشبیش دلشوره و شک حس

 .اکی -
 .کندمی اشاره بادیگار به چشم با
 .کنه کمکت و نباشی تنها تا مونهمی پیشت هم این پس -

. دهدمی تکان «باشه» معنی به را سرش است، مشهود کامالً اشچهره در که نارضایتی با سرمدی
 ماشین سوار حرف بدون هم خودش و کنند تحرک که کندمی اشاره کامیون و ون راننده به هم پارسا

 .افتندمی راه به و شودمی
 ستا مطمئن اما شود؛می ترضعیف تیمور و سرمدی توسط محموله شدندزدیده احتمال وضعیت این با

 .افتاد خواهد اتفاقی و نیست عادی شرایط
 اند؛شده حاضر قرار سر هاآن از قبل که شودمی مواجه گروهش و کوروش با قرار، محل به رسیدن با

 .اندآمده وقت سر درواقع
 اشچیم ساعت به پوزخند با گیرد،می ماشینش از را اشتکیه کوروش ماشین، از شدنشپیاده محضبه

 .دهدمی نشان را پنج عدد و کرده اشاره
 .تأخیر دقیقه پنج -

 :دهدمی جواب اخم با پارسا
 .اومد پیش راه توی مشکلی یه -

 .اندازدمی افرادش و پارسا به گذرایی نگاه است، شده ترنمایان که وزخندیپ با کوروش
 .کنمنمی معامله بیان، قرار سر وقت سر تونننمی که خالفکارا جوجه با من کجاست؟ سرمدی -
 با خوبیبه. باشند آرام که کندمی اشاره پارسا اما شوند؛می شلیک به آماده پارسا محافظان حرف، این با

 :دهدمی جواب پوزخند با متقابالً بنابراین ست؛آشنا مال سر در زدن برای ترفندها این
 .فسخه معامله پس. اکی -
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 :دهدمی ادامه و گرددمی باز ماشینش سمتبه کوروش به پشت
 .مشتری زیاده که چیزی -

 .آیدمی جلو قدم چند دستپاچگی با کوروش
 .کن صبر -

 .گرددبازمی سمتشبه نیشخند با پارسا
 شد؟ عوض نظرت چیه؟ -
 .پسر کردم شوخی. پارسا باشی شده جنبهبی قدراین کردمنمی فکر -

 :دهدمی جواب اخم با و جدی پارسا
 .کار توی مخصوصاً بینم؛نمی کردنشوخی برای دلیلی -

 .کندمی وجورجمع را خودش کوروش
 .ببینم رو محموله باید -

 .رودمی کامیون سمتبه کوروش همراه و کنند باز را کامیون رد کندمی اشاره محافظان به پارسا
 با ار سرش کردنشتست از بعد. کندمی باز را اد*مو از یکی بندیبسته و شده کامیون وارد کوروش
 زا مملو و ترسیده چشمان ـذت*لـ با و رفته دختران از یکی سمتبه سپس دهد؛می تکان رضایت

 وابج است، برگشتهبخت دختر آن میخ نگاهش که همچنان. گذراندمی رنظ از را لرزانش لبان و اشک
 :دهدمی
 .حله اکی، -
 .ببینم رو پوال باید -

 نشنید با اما رود؛می پول حامل ماشین سمتبه پارسا از جلوتر و کندمی قبول سرخوشانه کوروش
 .گرددبازمی پارسا سمتبه خشمش، از شدهسرخ چشمان با و شده متوقف پلیس آژیر صدای

 .نبوده الکی تأخیرت پس. ستکاسهنیم زیر ایکاسه دونستممی باید! لعنتی -
 کندمی اشاره افرادش به و چرخاندمی مخالف سمتبه را صورتش کوروش حرف به توجهبی پارسا
 به یحتوض برای را وقتش فرار، جایبه بخواهد که نیست مهمی آدم نظرش از کوروش. کنند فرار سریعاً

 .کند تلف او
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 ؛کندمی خارج بهت از را همه و شکندمی را بیابان سکوت و رسدمی گوش به جاهمه از شلیک صدای
 جلب را توجهش گرفته، هدف را او و است ماشین در شدنسوار درحال اینک که کوروش فریاد اما
 .کندمی
 .مرگه کارـیانـت*خــ سزای -

 تصورش برخالف ولی. کندمی شلیک او از ترسریع وشکور اما رود؛می تفنگش سمتبه دستش
 رقغ که سامان دیدن با اما رفته؛ خطا کوروش تیر زندمی حدس. کندنمی احساس بدنش در سوزشی

 نت و سپاردمی فراموشی به را موقعیتش است، پهلویش روی دستش و افتاده پایش جلوی خون در
 .گیردمی ـوش*آغـ در را سامان

 پسر؟ بود کاری چه این کن؟ فرار نگفتم مگه! سامان -
 :دهدمی جواب شود، نمایان دهانش درون خون شودمی باعث که دردآوری لبخند با سامان

 باشه؟ دومم دفعه که کنم گوش حرفت به دیدی کی. زنیمی زیاد حرف تو -
 .کشمتمی خودم دستای با خودم ببری، در به سالم جون مهلکه این از! شو خفه -

 هبست چشمانش ناگهان و شودنمی خارج صدایی اما کند؛می بازوبسته را دهانش ماهی همچون نساما
 :شودمی بلند که پارساست آلودبغض فریاد اشنتیجه و شودمی
 ...نه! نداری حق نه! سامان -

 از و کرده منتقل ماشین به را سامان محافظان، و محموله کامیون به توجهبی و آیدمی خود به سریع
 .شودمی دور آنجا

 .کندمی برقرار را تماس نفرت با تیمور، اسم دیدن و موبایلش صدای شنیدن با
 همراهش که رو محافظی و کرده ـیانـت*خــ بهمون سرمدی. شو دور اونجا از زودتر هرچه! پارسا -

 .گذاشتن تله مونواسه لعنتیا. کشته بوده
 .زندمی صداداری پوزخند

 میدی؟ خبر گذشته کار از کار که الحا. نباشی خسته -
 ...بقیه شد؟ چی هامحموله شده؟ چی -
 .ندارم خبر بقیه از. میرهمی داره و خورده تیر سامان. رسید سر پلیس معامله وسط -
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 :دهدمی جواب حرص با تیمور
 .نیست امن دیگه ویال اون. کنممی اساماس تواسه که آدرسی به بیا. اکی -

 غضب و خشم زور از که صدایی با. گیردمی را سرهنگ شماره لزرانش دستان با و کندمی قطع سریعاً
 :رودمی مطلب اصل سر رودمی سالم بدون لرزد،می
 رو اتوننیروه ما رفتن از بعد و بدیم خبر بهتون کنید صبر نبود قرار مگه بود؟ چی قرارمون سرهنگ -

 نموندید؟ منتظر چرا بفرستید؟
 .میدم توضیح برات پسرم، کن صبر -

 :رودمی باال صدایش تن ناخواسته
 خودتونه؟ از هم سرمدی نگفتید چرا بدید؟ توضیح خوایدمی رو چی -
. بود داده رو معامله یه گزارش و بود زده زنگ مرکز به نفر یه. نیست ما با سرمدی. کنیمی اشتباه -

 .ودنب شده عمل وارد من با هماهنگی بدون هم مرکز اون نیروهای
 .نیست توجیه قابل برایش سرهنگ توضیحات

 فهمید؟می. بشه تموم سامان جون قیمت به تونهمی ناهماهنگی این -
 .ببینم بزن حرف شده؟ چی سامان -
 .میدم ادب به رو وبانیشباعث دودمان و میشم مأموریت خیالبی بیاد، سامان سر بالیی خورممی قسم -

 ارشکن صندلی روی را موبایلش و کرده قطع را تماس عصبانیت با دیگری حرف و خداحافظی بدون
 .کندمی پرت

 و کرده پارک حیاط داخل را ماشین است، دوطبقه ساختمان یک که نظر مورد محل به رسیدن با
 و است بسته سامان چشمان هم هنوز. کندمی منتقل ساختمان داخل به محافظان کمک به را سامان

 .است نامنظم و کند تنفسش
 :زندمی تشر است، صحنه این گرنظاره فقط که تیمور به
 قبرستونیه؟ کدوم گروه پزشک پس -
 رو برادرش همین واسه بودم؛ مشکوک بهش. کرده خبر رو پلیس و داده لومون سرمدی. کرده فرار -

 ...بعدش و کرد فرار اما داشتمش؛ نظر زیر خودم و داشتم نگه
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 .دکنمی مشت را دستانش عصبانیت با
 رمگیمی رو کارـیانـت*خــ اون حال خودم داره؟ حالی چه بینینمی. کن جور چیزی پزشکی یه زود -
 .ذارممی دستش کف رو حسابش و
 .کنم مشورت باالییا با باید -
 .گرددبازمی دقیقه چند از بعد و شودمی خارج اتاق از حرف این دنبال به
 .بیاریش بری باید خودت منتها بده؛ اتنج رو رفیقت تونهمی که کسیه آدرس این -

*** 
 آذر
 .کندمی پر را مشامش است، شده آمیخته در باد یزوزه با که نم بوی اورژانس، ساختمان از خروج با

 یهاقدم با. کندمی هایشریه یروانه را پاییزی نمناک هوای عمیق دم یک با و بنددمی را چشمانش
 احساس زند،می چشمک او به که عروسکش دیدن با. رودمی بیمارستان پارکینگ سمتبه کوتاه

 خریده، ار ماشین این که زمانی از. شودمی پدیدار لبانش بر تبسمی و نشیندمی قلبش بر خاطر آرامش
 را زدگیرد. است افزوده وابستگی این شدت بر زمان گذر و کرده پیدا آن به نسبت شدیدی وابستگی

 در یدستگیره روی دستش است، داده قرار مخاطب را او که آشنایی صدای شنیدن با اما زند؛می
 .گرداندبرمی صدا منبع سمتبه را رویش و شده خشک ماشین

 .کنید صبر لحظه چند لطفاً! فالح خانوم -
 .بیاید جایش سر نفسش تا ماندمی منتظر زند،می نفسنفس که آرمان دکتر دیدن با
 .کنم صحبت باهاتون باشید داشته وقت اگه مخواستمی. فالح خانوم ببخشید -
 :دهدمی جواب شک با
 .بفرمایید -
 اما میرم؛ کلنجار خودم با کردنشمطرح برای دارم روزه چند بگم؟ چطور خب... بخواید رو راستش -

 .بگم بهتون که گرفتم تصمیم امروز
 فرو اشانیبار جیب در را دستانش انگشتانش، لرزش احساس با. افکندمی سایه قلبش بر نگرانی حس
 .نگرانی یا سرماست از لرزش این داندنمی. بردمی
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 .باشید راحت -
 فگیکال اینک و کندمی برابر چند را آذر نگرانی تعللش. دوزدمی چشم آرمان دکتر دهان به منتظرانه

 .شده اضافه آن به هم
 .بفرمایید گفتم -

 .کندمی خارج کالفگی با را نفسش آرمان دکتر
 ...نم راستش. شناسیممی رو همدیگه حدودی تا و همکاریم باهم که ساله سه-دو تقریباً شما و من -

 .بردمی فرو رنگشمشکی موهای میان را انگشتانش
 .کنید قبول شما اگه البته کنم؛ ازدواج باهاتون دارم قصد و شدم مندعالقه بهتون من -

 هاینک از. کندمی تکرار ذهنش در را آرمان دکتر یهجمل و کندمی شک هایشگوش به ایلحظه برای
 انگشتان سر بر را حرصش و گیردمی حرصش است، درآمده ازآب درست نازنین هایحرف بیندمی
 .دهدمی قورت را دهانش آب سختیبه و گیردمی باال را سرش. کندمی خالی زبانشبی
 .بود غیرمنتظره خیلی درخواستتون راستش، خب -
 .بگید رو نظرتون کردید، رو فکراتون اینکه از بعد تونیدمی. بذارمتون فشار تحت خوامنمی -

 دکتر. دوزدمی سیاهش چشمان به را نگاهش و گذراندمی نظر از را مقابلش مرد یتیغهشش صورت
 ماحترا همکارش عنوانبه برایش. باشد دختری هر آلایده مرد تواندمی و عالیست نظر همه از آرمان
 مرد لبق به را قلبش بتواند که اشتراکی ینقطه تواندنمی کند،می فکر چه هر اما است؛ قائل زیادی

 تجویجس از دست شودمی باعث آرمان، دکتر مادر حیدری، خانم یادآوری. کند پیدا بزند پیوند مقابلش
 .است قلبش بر منطقش پیروزی ینتیجه که بدهد قاطعی جواب و بردارد اشتراک ینقطه

 زیادی احترام همکارم عنوانبه. همکاریم که ساله سه-دو شما و من گفتید، خودتون که طورهمون -
 .دباشی دختری هر آلایده مرد تونیدمی کردم، پیدا ازتون که اینسبی شناخت با و قائلم براتون

 کاش .کندمی خود نثار لعنتی است، بسته نقش آرمان دکتر درشت لبان بر که لبخندی دیدن با
 لقائ برایش زیادی احترام و کند ناراحتش خواهدنمی دلش وجههیچبه. بیابد فراری راه توانستمی

 .است
 .کندمی خارج را نفسش کالفگی با
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 .نیستم باشم، شما مناسب که دختری من متأسفانه اما -
 را وجدانشعذاب ،مقابلش مرد لبان بر لبخند شدنخشک. کندمی احساس را بدنش شدنداغ وضوحبه

 و اردد سرسخت مخالفی ازدواج این داندمی را این و نیست پشیمان تصمیمش از اما کند؛می دوچندان
 .اندازدمی پایین را سرش شرمساری با. نیست فرزندی و مادر هایحرمت شکستن به راضی

 .رمندا مشکلی مالی نظر از و پزشکم یه من. کنید فکر دارید وقت که گفتم بهتون -
 اخم با و گیردمی باال را سرش. کندمی تنگ را نفسش راه تحقیر حس آخرش یجمله شنیدن با

 نظر از اندازد،می مادرش یاد را او ناخواسته و زندمی موج آن در غرور اینک که را آرمان دکتر یچهره
 .گذراندمی
 بدم؟ تمثب جواب بهتون حتماً باید مالیتون وضعیت و بودنپزشک خاطربه صرفاً کنیدمی فکر چرا -

 .کندمی گم را وپایشدست آرمان دکتر
 ...شدید متوجه اشتباه. نه -

 :دهدمی ادامه اخم با همچنان و آوردمی باال سکوت معنی به را دستش
 آلمدهای مرد درآمد و شغل ایدیگه دختر هر مثل هم من و نمیشم دارید که مثبتی امتیازات این منکر -

 احساس حداقل و عالقه ولی عشق؛ نمیگم هست، هم عالقه. نیست این فقط موضوع اما ه؛مهم برام
 .مهمه هم قلبی

 .ندارید ایعالقه هیچ من به شما و -
 :دهدمی جواب رک

 .خیر متأسفانه -
 :پرسدمی ناراحتی با
 ...زمان گذر با و آینده در که باشم امیدوار تونممی یعنی درمیونه؟ ایدیگه کس پای -

 داندمی دارند، قرار آن در که شرایطی به توجه با اما ندارد؛ ازدواج از قبل یعالقه و عشق به اعتقادی
 .ندهد الکی امید دهدمی ترجیح و ندارد خوشی عاقبت ازدواج این که
 .هستم مندعالقه ایدیگه شخص به من. بله -
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 که دروغی خاطربه را آذر وجدانعذاب و زداندامی پایین را سرش ناراحتی با آرمان دکتر حرف، این با
 .کندمی برابر چند کرده، سرهم
 .زندمی تلخی لبخند و آوردمی باال را سرش

 .باشید داشته رو خوبی زندگی هستید، مندعالقه بهش که خوشبختی شخص کنار در امیدوارم -
 .گیردمی فاصله آذر از فروافتاده سری و خمیده هاییشانه با باشد، جوابی منتظر اینکه بدون

. وبدکمی هم به را در ضرب با و شودمی ماشین سوار سرعتبه کند، باز سر بغضش اینکه از قبل آذر
 گذاردمی فرمان روی را سرش. فشردمی را گلویش پناهیبی و تنهایی احساس زمانی هر از بیشتر االن

 .ریزدمی اشک صدابی و
 فسن یک با. کشدمی سر الجرعه و برداشته داشبورد از را آب یبطر شد، ترسبک کمی اینکه از بعد

 .کندمی حرکت به شروع و زندمی استارت. شود مسلط خودش بر کندمی سعی عمیق
 رنظ به همیشه از ترخلوت زهرا بهشت. کندمی پارک را ماشینش سریعاً زهرا بهشت به رسیدن با

 هایبرگ و پراندمی را درختان چرت هاییتکانه اب که پاییزی سوزناک نسیم صدای تنها و رسدمی
 .رسدمی گوش به کند،می جاجابه را زمین روی رنگین
 به را خود و دهدمی سرعت لرزانش هایقدم به. زندمی چنگ قلبش به ازپیشبیش تنگیدل حس
 زا قبل و اشتهد حضور اینجا در قبالً همراهیانش و خانمسوسن. رساندمی آریامهر خانوادگی یمقبره

 ینکها از قبل اما کند؛می خارج کیفش از را موبایلش مقبره، یبسته در دیدن با. اندرفته رسیدنش
 باال را سرش زند،می صدا را فامیلش که پیرمردی صدای با کند، لمس را خانمسوسن نام انگشتش

 .گیردمی
 فالح؟ خانوم -
 .بله -

 .زندیم کنار دهانش مقابل از بود، پیچیده دهانش و گردن دور که را رنگیایقهوه کاموایی شال پیرمرد
 در اومدید شما وقت هر خواستن ازم و کردن ترک رو اینجا پیش ساعت یه تقریباً آریامهر خانوم -

 .کنم باز براتون رو مقبره
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 در ،ستا شده بلند هایشسرفه صدای که زمانهم پیرمرد و دهدمی تکان تأیید معنای به را سرش آذر
 .گشایدمی برایش کلید با را
 .باشید راحت تا بیرون میرم من خانوم -
 .دهدمی ادامه و کندمی اشاره دارد، فاصله مقبره از کمی که کوچکی اتاقک به
 .کنم قفل رو مقبره در تا بدید خبر بهم برید، خواستید وقت هر. کنممی زندگی اونجا من -

 و دپیرمر خروج با. کندمی تشکر لب زیر و دهدمی تکان «باشه» معنی به را سرش روییخوش با آذر
. دزنمی زانو کنارش و کندمی حرکت آناهیتا مزار سمتبه لرزانش همچنان هایقدم با در، شدنبسته

 لمس را نامش بار چند خواند،می فاتحه که زمانهم و کشدمی قبر سنگ روی را لرزانش انگشتان
 که ار سرکشی بغض و هااشک باقی راه چکد،می قبر سنگ روی بر که اشکش یقطره اولین. کندمی

 بود مطمئن که کرده را اشخواهرانه هایـوش*آغـ هوای دلش دوباره. کندمی باز فشردمی را گلویش
 دکرمی درددل سیر دل یک صبح تا و خوابیدمی ـوشش*آغـ در که هاییشب. است خودش مال فقط

 .کندمی خارج را نفسش سوزاند،می را قلبش که سوزناکی حسرت با. شنیدمی درددل و
 و سرخ چشمان با و ایستاده پنجره پشت که خوردمی مردی به چشمش سرش، ناگهانی باالآمدن با

 را آشنا چشمان آن شودمی مگر اما پوشانده؛ شال با را صورتش مرد. کندمی نظاره را او آلودشاشک
 نشناسد؟

 آذر .کندمی رفتن عزم و گرفته فاصله پنجره از شود،می آذر یخیره نگاه متوجه ردم اینکه محضبه
 .رساندمی مقبره از خارج به را خودش و شودمی بلند جایش از سریعاً

 .کن صبر -
 .دهدمی ادامه حرکتش به او به پشت آذر، حرف به توجهبی مرد

 بری؟ و بذاری ببینی، رو دخترت اینکه بدون تونیمی چطور -
 نامطمئن هایقدم با و گرددبازمی آذر سمتبه مکث کمی از بعد و شودمی میخکوب جایش در مرد
 .آیدمی سمتشبه
 .ببینه رو من نداره دوست آناهیتا -
 .رونننمی خودشون از رو پدرشون وقت هیچ دخترا -
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 نارک رفته، فرو اشیقه در شرم ورز از که سری با مرد. شود وارد بتواند مرد تا رودمی کنار در جلوی از و
 بعد .کندمی ریختناشک به شروع حرفبی و زندمی کنار صورتش مقابل از را شالش. زندمی زانو مزار

 :گشایدمی سخن به لب است، پایین سرش که همچنان دقیقه چند از
 .باشه متنفر ازم داره حق. بودم بدی پدر خیلی من -

 :هددمی جواب اخم و حرص با آذر
 هلا شناسم،می من که آناهیتایی اما کردید؛ چه دونیدمی بهتر خودتون پدریتون یوظیفه درمورد -

 .باشه خطاکار هرچند پدرش، از مخصوصاً نیست؛ تنفر و کینه
 .بود خودش خاطربه کردم کار هر من -

 از د،دهمی شانن بیشتر سال ده حداقل را سنش که مرد یچروکیده و تیره پوست و زندمی پوزخندی
 پیش پوشژنده مرد این و کجا پیش سال پنج یچهرهخوش و پوشخوش مرد آن. گذراندمی نظر

 ؟کجا است، پوشیده ورورفتهرنگ و پاره هایکفش و زندمی زار تنش در اشپاره کاپشن که رویش
 ؟...و شدید جدا مادرش از خودش خاطربه -

 مقبره زا تا داردمیبر را کیفش. ندارد قبرش نبش به تمایلی و کندمی تلخ را کامش گذشته یادآوری
 .شودمی متوقف مرد صدای با اما شود؛ خارج

 تاآناهی. کردم راحتش هم من بود، حیف بودم ساخته براش من که نکبتی زندگی اون برای مادرش -
 .داشت رو بهتری زندگی حق مادرش مثل هم

 .دفشرمی دست در را کیفش یدسته حرص با
 زدواجا بود، پدرش برابر دو سنش که پیرمرد... هه مرد یه با کنید مجبورش خواستیدمی همین برای -

 کنه؟
 ...اموالش و مردمی سال چند از بعد پیرمرد اون -

 دهش خسته نیست، بیش ایبهانه که معنیبی توجیهات این از. آوردمی جوش به را خونش جمله این
 تسکین را ردد اندکی تواندمی اشتباهشان قلبی قبول که بپذیرند را حقیقت ینا هاانسان کاش ای .است
 .ندارد زخم بر پاشیدننمک از کمیدستِ و است اشتباهاتشان بر سرپوشی تنها توجیه، اما دهد؛
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 فشار از شدنرها برای کرد،می فکر شما مثل هم آناهیتا اگه پوله؟ فقط خوشبختی کنیدمی فکر چرا -
 .ودب نخوابیده خاک خروارها زیر االن و کردنمی فرار خونه از بودید، گذاشته گلوش بیخ که ایاجباری

 :دهدمی ادامه و زندمی پوزخندی
 هستید؟ راضی بود، مناسب زندگی اون برای نظرتون از که زنی کنار در زندگی از -
 :کندمی اکتفا جمله یک به تنها است، شده خارج چاه قعر از انگار که صدایی با
 .کرد ولم شدم، کشیده بدبختی به و کرد مبتال ایدز به رو من اینکه از بعد -

 اوانت او. گذراندمی نظر از کشد،می رخ به را برانگیزبودنشترحم که مرد یخمیده سر و لرزان دستان
 خطاکارش پدر از آناهیتا است امیدوار شود؟می زنده دوباره آناهیتا فایده؟ چه اما داد؛ را هایشبدی

 !بگذرد
 .ببندن رو مقبره در رفتید، اینکه از بعد سپرممی. برم باید من -

 .رودمی دارند، قرار هم کنار در که عزیزش مادر و پدر مزار سمتبه کلیددار، پیرمرد به خبردادن از بعد
 که نگشانرمشکی قبرهای سنگ روی را دستش دو هر زمانهم و زندمی زانو مادرش و پدر مزار بین

 که گانهبچ یجلوبسته دمپایی جفت دو دیدن با. کشدمی شده حک رویشان بر سفید رنگ با نامشان
 با .آوردمی باال صاحبش یچهره سمتبه و گیردمی قبرها سنگ از را نگاهش گرفته، قرار رویشروبه

 رشس رنگیآبی الهک و دارد تن بر گشاد و پاره کاپشن یک که ایسالهدوازده-ده یپسربچه دیدن
 و ردفشمی دستش در را آب بطری پسرک. شودمی خیره رنگشایقهوه چشمان به گرانهپرسش کرده،

 باعث و دهدمی تکان تأیید معنی به را سرش حرف بدون آذر. دوزدمی آذر به را ملتمسش چشمان
 روی بر را بطری یاتمحتو سرعتبه پسرک. ببندد نقش پسرک لرزان لبان بر رنگیکم لبخند شودمی
 قبرها سنگ روی لرزد،می سرما شدت از که را کبودش و کوچک دستان و کندمی خالی مزار دو هر
 ولپ کیف از هزارتومانیده اسکناس یک آذر بزند، حرفی اینکه از قبل کارش اتمام از پس. کشدمی

 آذر یچهره زدهبهت پسرک. کندمی تشکر لب زیر و گیردمی پسرک سمتبه و کندمی خارج اشچرمی
 جلو ولپ گرفتن برای را دستش بسته، نقش لبانش بر که پررنگی لبخند با و گذراندمی نظر از را

 .شودمی جایگزینش ترس و کشدمی پر لبش از لبخند ناگهان اما آورد؛می
 گیری؟نمی رو پول چرا شد؟ چی -
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 .فشردمی هم بر را لبانش پسرک
 خواید؟می کاری چه دیگه ازم درعوضش -

 .کندمی اشاره تمیزشده قبرهای سنگ به شده،درشت چشمانی با آذر
 !دیگه دادی انجام رو کارت تو -

 .دهدمی قورت زحمتبه را دهانش آب پسرک
 یجای براشون رو چیزی بخوان ازم اینکه مگه نمیده؛ پول زیاد قدراین کار این واسه کسهیچ آخه -

 ...یا ببرم
 .ندارد دم و شاخ که خلـاف کار. است شده منظورش متوجه آذر. اندازدمی یینپا را سرش و
 باشه؟. نکنی کارا اون از بده قول هم تو درعوض خوام؛نمی چیزی ازت من خوب، پسر نه -

 تنگرف از پس دهد؛می تکان «باشه» معنی به را سرش و کندمی خارج آسودگیبه را نفسش پسرک
 .کند پر را اشخالی بطری تا یردگمی فاصله آذر از پول،

 شانناراحت که بزند حرفی آمده، دیدارشان به که حاال آیدنمی دلش. شودمی تنها مادرش و پدر با دوباره
 سنش هک اوایل چه. نکرده شکایتی یا گله گاههیچ آمده، دیدارشان به که بار هر سال هفت این در. کند

 هگذشت همچون هم هنوز. است شده مستقل کامالً که ناال چه و نبود بیش دانشجویی و بود کمتر
 میضخی یپیله اما دارد؛ نیاز پدرانه و مادرانه هاینوازش و ناز به دختری، هر مانند و است تنگشاندل
 .نیاید دیگران چشم به نیازها این که است شده باعث پیچیده، خود دور که

 ن،نازنی نام دیدن با. کندمی خارج خیال و فکر دنیای از را او تلنگری همچون موبایلش زنگ صدای
 .پیچدمی گوشش در نازنین پرانرژی صدای و میکند برقرار را تماس سریعاً

 چطوره؟ حالت. هستی که زنده خداروشکر. خودم آذرجون سالم -
 .گیردمی اشخنده نازنین لحن از ناخواسته

 .خوبم آره. دیوونه. سالم -
 .میشی عالی بیرون، بریم باهم و ببینی رو من که امشب چون نیست؛ مهم هم نباشی -

 :دهدمی جواب نشده، محو لبش از هنوز که خنده همان با آذر
 !لعنت منکرش بر -
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 .کنم یادآوری رو امشب قرار زدم زنگ -
 .گلم کردی لطف -
 زهرایی؟ بهشت هنوز -
 .دنبالت میام کنم استراحت ذره یه. خونه برم میفتم راه دیگه االن. آره -
 باری؟ کاری. عزیزم باشه -
 .خداحافظ. سالمتی نه -
 .خوشگلم خداحافظ -

 .کند پر برایش را آناهیتا جای تواندنمی کسهیچ اما خوب؛ از بیشتر حتی است، خوب نازنین
 ار شلوارش که زمانهم. شودمی بلند جایش از و گذاردمی کیفش در را موبایلش تماس، قطع از پس

 ماشینش سمتبه و کندمی خداحافظی دل در. اندازدمی عزیزانش مزار به را نگاه آخرین ،دهدمی تکان
 .رودمی

 شحال حتماً گرمآب دوش یک. شودمی حمام راهی و کندمی عوض را لباسش سریع خانه، به رسیدن با
 و شودمی خارج حمام از ای،دقیقهبیست دوش یک از بعد. بخوابد تواندمی ترراحت و کندمی بهتر را

 .پردازدمی رنگشطالیی و بلند موهای کردنخشک به بعد و کندمی روشن را سازچای
 که سفیدرنگ فنجان یک درون خودش برای و کندمی دم لیموبه چای جوش،آب شدنآماده با

 در هک اینفرهشش ناهارخوری میز روی و ریزدمی چای است، شده بندیآذین آبی هایگل با هایشلبه
 هم لیموبه عطر که چای داغ بخار و کندمی نزدیک صورتش به را فنجان. گذاردمی دارد، قرار آشپزخانه

 به را عمیقی آرامش و کرده پر را مشامش و دهدمی نوازش را صورتش پوست است، شده اشچاشنی
 .کندمی تزریق اشخاکی کالبد

 رفتهازدست تماس یا پیام. کندمی چک را بایلشمو است، چایش شدنسرد انتظار در که ایفاصله در
 پس در که را هاعکس. کندمی باز را هافایل از یکی و کندمی لمس را گالری انگشتش هدفبی. ندارد

 ها،عکس اتمام از پس. کندمی رد و بیندمی نوبت به است، نهفته شیرین و تلخ خاطرات کدام هر
 گذشته خاطرات در غرق که زمانهم. گذاردمی میز روی و کندمی خاموش را اشگوشی یصفحه
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 روی را گوشی آالرم. رودمی اتاقش به و داردبرمی را گوشی چای، اتمام از پس. نوشدمی را چای است،
 .دهدمی استراحت مغزش و چشمان به کمی و کندمی تنظیم دیگر ساعت یک

*** 
 ار دستش است، بسته چشمانش هنوز کهالیدرح و شودمی بیدار موبایلش آالرم صدای شنیدن با
 پتو قهدقی چند از بعد. کندمی قطع را صدایش و کرده دراز دارد، قرار پاتختی روی که موبایلش سمتبه
 به که خنکی آب. رودمی سرویس سمتبه و بکند دل تختش از شودمی راضی و زندمی کنار را

 هم چای فنجان یک البته کند؛می سرحالش و دایدزمی چشمانش از را خواب شود،می پاشیده صورتش
 .کند تکمیل را شدنشسرحال تواندمی
 کهنه خیلی و شده آماده پیش ساعت یک چای رود،می آشپزخانه به صورتش کردنخشک از بعد

 به ت،اس شدنگرم درحال چای که فاصله این در. شود گرم تا کندمی روشن را زیرش بنابراین نیست؛
 برق و چشم خط سفیدکننده، کرم شامل که مالیمی آرایش به همیشه مثل. شود آماده تا رودمی اتاقش

 یک در خودش برای و کرده خاموش را چای زیر و گرددبازمی آشپزخانه به. کندمی اکتفا است لب
 سال هفت گذشت با که اشروزانه عادات این به دلش تنهایی، این در. شود سرد تا ریزدمی فنجان

 آن هر و است خوردنحرص درحال همینک نازنین است مطمئن. است خوش نکرده، تغییر هم زهنو
 در چای که ایفاصله در بنابراین بگیرد؛ سر از را اشهمیشگی غرغرهای و بزند زنگ است ممکن
 رنگشطالیی موهای با که ایقهوه ساتن روسری یک. پوشدمی را هایشلباس شود،می سرد فنجان

. وشدپمی ایقهوه تفنگیلوله شلوار یک همراه به رنگش،ایقهوه بارانی و کرده ایجاد جالبی هارمونی
 برداشتن و عصرانه چسبدل چای صرف از پس و داردبرمی هم را رنگشمشکی دستی کیف

 .شودمی خارج اشخانه از رنگش،مشکی هایپوتین
. شودمی خارج خانه از نازنین بعد دقیقه دو و زندمی اشگوشی به تکی نازنین، یخانه به رسیدن با

 شده میلتک تیپش ایقهوه-کرم شال یک با و گرفته قاب را تنش رنگش،کرم پالتوی و راسته شلوار
 یچهره زیبایی و معصومیت است، شده خالصه قرمز لب رژ یک در تنها که مالیمی آرایش. است

 پر را ینماش فضای ادکلنش تند بوی نازنین، دنشسوار محضبه. کشدمی رخ به بیشتر را اشگندمی
 .کندمی
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 .زندمی لبخندی آذر
 .شد دیر اگه ببخش. سالم -

 .زندمی نماییدندان لبخند غرزدن، و اخم جایبه نازنین تصورش برخالف
 کنم؟ کارچی نبخشم. سالم -

 .است حالخوش خیلی ایناشناخته دلیل به یعنی این
 بریم؟ کجا -
 .پاسارگاد ورانرست بریم -
 .نرفتیم حاال تا کجاست؟ -
 .میدم بهت رو آدرس کن، روشن رو ماشین -

 عجبت با دارد، قرار رستوران نزدیک که خیابانی به ورود با. کندمی روشن را ماشین حرف بدون هم آذر
 :دهدمی قرار مخاطب را نازنین

 خبریه؟. شدی ولخرج خانومنازی -
 .کندمی اکتفا مرموزی بخندل به تنها جوابش در نازنین

 و آوردمی هجوم اشسرمازده صورت به گرما از موجی رستوران، اتوماتیک و ایشیشه در شدنباز با
 که گرنکرم دیوارهای با خلوت نسبتاً و بزرگ رستورانی. دهدمی صیقل را روحش پیانو مالیم صدای
 با سفید هایسفره میزها روی و شده هپوشید رنگحریرطالیی و دارطرح هایپرده با هایشپنجره
 .خوردمی چشم به طالیی هایحاشیه

 دارد، تن بر مشکی یجلیقه و شلوار با سفید پیراهن یک و ستجوانی پسر که هاگارسون از یکی
 گرفتن و نشستن از بعد. کندمی هدایتشان خالی میزهای از یکی سمتبه محترمانه و آیدمی سمتشانبه

 .کنندمی تشکر ارسونگ از منوها،
 :دهدمی قرار مخاطب را نازنین و گذاردمی میز روی را منو آذر گارسون، شدندور با
 !نازی -

 :دهدمی جواب بردارد، منو از را نگاهش اینکه بدون نازنین
 بله؟ -
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 .دیگه بگو -
 رو؟ چی -

 .دوزدمی رنگشایقهوه چشمان به را نگاهش حرص با و گیردمی نازنین از را منو
 اینجا؟ هم اون حرکات؟ این. ایکردهتحصیل خیرسرت. بعیده تو از کارا این نچ،نچ -
 .رودمی کیفش سمتبه آذر دست. کندمی حرصی بیشتر را آذر که زندمی نماییدندان لبخند و
 .خونه گردمبرمی چیه قضیه نگی -
 آره؟ دیگه، میریمی فضولی از داری االن -
 !نازی -
 آخر و شده حل مشکلش امیر. دستم رو مونیمی بعد میشه، چروک پوستت نخور حرص زیزمع باشه -

 .خواستگاریم بیاد قراره هفته
 بچگی زا که ستپسری نازنین، پسرعموی امیر،. نکشد جیغ تا کندمی کنترل را خودش سختیبه آذر

 و بودند مخالف نازنین ینوادهخا ولی بوده؛ دوطرفه احساس این البته. است کرده تسخیر را نازنین قلب
 .است شده حل انگار که بود امیر کار اصلی مشکل

 .فشردمی دستش در را نازنین دستان خواهرانه
 .خیلی حالم،خوش خیلی! نازی وای -
 .نیست وصف قابل هم خودم حالیخوش. عزیزم مرسی -

 .داردبرمی را منو سرخوشانه با آذر
 .بدم سفارش رو رستوران غذای ترینگرون باید شده، طوراین که حاال -

 غذا، فارشس از بعد. کندمی نثارش ایدیوانه بکند، دل سرخش لبان از ندارد قصد که لبخندی با نازنین
 :دهدمی ادامه آذر
 شدن؟ راضی تخانواده که شد چطور -
 کیی کمک به و ردهک جمع رو پوالش امیر سال چند این تو. بود امیر کار مخانواده اصلی مشکل خب -
 پدر دتأیی مورد و گرفت کارشون خداروشکر و بزنن شرکت یه تونستن دانشگاهش دوران دوستای از

 .هست منم
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 .افتادیم عروسی یه پس! سالمتیبه -
 .اندازدمی پایین را سرش خجالت با نازنین

 .نیاد پیش مشکلی اگه! شاءاهللان -
 :دهدمی جواب اطمینان با آذر
 .نباش نگران نمیاد، یشپ مشکلی -
 ینا. شوندمی خوردن مشغول حالیخوش با و شودنمی ردوبدل بینشان دیگری حرف شام، رسیدن با

 خواهد خاطراتش در همیشه برای و چسبدمی عجیب است، شده اشچاشنی که خوشی خبر با شام
 .ماند
 .رساندمی اشخانه به را نازنین شام از بعد
 .برسون سالم بابا و مامان به خانومعروس -

 .زندمی دلربایی لبخند نازنین
 .خداحافظ. رسونممی رو بزرگیت. بشه هم تو قسمت شاءاهللان -

 نمطمئ خانه به نازنین ورود از اینکه از بعد و دهدمی تکان خداحافظ معنی به را سرش لبخند با آذر
 وردهخ رقم برایش روز طی در که تلخی اتفاقات وجود با امشب. گیردمی پیش در را اشخانه مسیر شد،
 .ماندمی دندانش زیر سال هایسال طعمش و است عمرش هایشب بهترین از یکی بود،
 ار سه یطبقه یدکمه و شودمی آسانسور وارد سرعتبه پارکینگ، در ماشینش کردنپارک از بعد
 آسانسور یدرآینه. شودمی اندازنطنی آسانسور فضای در کالمیبی آهنگ آسانسور، باالرفتن با. زندمی

 وجودش در همینک که خوبی حس با. گذراندمی نظر از بارد،می آن از خستگی که را سرخش چشمان
 .باشد داشته راحت خواب یک تواندمی یقیناً یافته، جریان

 اهینگ. رودمی سمتشبه ناچاربه و شودمی بلند آیفون صدای واحدش، به ورود و در کردنباز محضبه
 .بیندمی را غریبه و جوان مرد یک یچهره و اندازدمی آیفون دوربین به
 بله؟ -
 وششدویست از االن که هستید جوونی خانوم همون شما. هستم یک طبقه جدید همسایه من -

 درسته؟ شد، پیاده قرمزرنگ
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 اومده؟ پیش مشکلی. درسته بله، -
 .نهک خالی باتری صبح تا ماشینتون ممکنه و کنید خاموش رو ماشین داخل المپ رفته یادتون -
 .کندمی مالمت اشپرتیحواس خاطربه را خودش و کوبدمی اشپیشانی بر دست با
 .کنممی خاموشش میام االن. دادید خبر که ممنون -

 و هخان کلید و موبایل برداشتن از بعد و گذاردمی را آیفون گوشی هم آذر و دهدنمی پاسخی جوان مرد
 در هم کسی و است خاموش ماشین هایالمپ تعجبش کمال در. رودمی پارکینگ به ماشین سوئیچ

 و دهش خاموش پارکینگ هایالمپ تمامی بارهیکبه. شودمی ترنزدیک ماشین به. نیست پارکینگ
 عقطمن هایشنفس ناخواسته و زندمی چنبره قلبش بر ترس. گیردمی فرا را جاهمه تاریکی و ظلمت

 شگوش به قلبش ضربان صدای تنها شده، حاکم پارکینگ بر که بارمرگ سکوت این در. شودمی
 در که تیزی یوسیله احساس با اما کند؛ روشن را اشصفحه تا آوردمی باال را موبایلش. رسدمی

 هرگونه یاجازه رسد،می گوشش به که جوانی مرد صدای و زندمی خشکش گیرد،می قرار پشتش
 .گیردمی او از را العملعکس

 .شو سوار و کن باز رو ماشین در آروم. درنیاد صدات -
 فشار با. خوردنمی چشمش به چیزی سیاهی و ظلمت جز اما گذراند؛می نظر از را اطرافش زدهشوک

 که جوان مرد داغ هاینفس. داردبرمی اطرافش دیدزدن از دست شود،می وارد کمرش به که مضاعفی
 .کندمی چندبرابر را ترسش خورد،می گوشش به
 !بیفت راه باش زود کری؟ مگه -

. کندمی باز را عقب در هم ناشناس مرد. شودمی سوار و بـرده در یدستگیره سمتبه را لرزانش دستان
 اساحس گرفته، قرار گردنش نبض روی بر که را چاقویی سردی صندلی، روی بر نشستن محضبه

 :دهدمی قرار مخاطب را آذر آید،می نظر به هم آلودبغض که کالفه یصدای با مرد. کندمی
 .شو خارج پارکینگ از و کن روشن رو ماشین -

 .دهدمی قورت را دهانش آب سختیبه آذر
 ...خوایدمی رو ماشین اگه خواید؟می چی ازم -

 .اندازدمی تنش بر لرزه جوان مرد فریاد صدای
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 .شو خارج شدهخراب نای از زود گفتم؟ چی نشنیدی -
. زندمی را استارت و چرخانده را سوئیچ شود،می افزوده لرزشش بر لحظه هر که دستانی با حرف بدون
 یادآوری با اما اند؛کرده ثبت را اتفاق این که است پارکینگ هایدوربین اشخوشیدل تمام

 امیدش دارد، همراه به هم را هادوربین شدنخاموش احتماالً که پارکینگ هایالمپ شدنخاموش
 .شودمی ناامید

 هایسنف با که قلبش سمفونی صدای تنها فرماست،حکم ماشین درون که سنگین سکوت این در
 که یبغض تا کندمی کنترل را خودش زحمتبه. رسدمی گوش به است، شده ترکیب جوان مرد یکالفه

 اجباربه هم بغض کمی که ایزدهوحشت ایصد با. نریزد اشک و نکند باز سر کرده، گیر گلویش در
 :گشایدمی سخن به لب است، شده اشچاشنی

 من ازای به که ندارم هم وکاریکس. ندارم چیزی ماشین توی من خواید؟می چی ازم بگید لطفاً -
 ...اگه. بدن چیزی بهتون

 یادامه و نهدمی برهم محکم را چشمانش است، قبلی فریاد از بلندتر که مردجوان عصبی فریاد با
 .دهدمی قورت را حرفش

 .ستساخته کارت بشنوم دیگه کلمه یه! شو خفه -
 .کند نگاه مقابلش یآینه در مرد یچهره به کندنمی جرئت حتی
 :آیدمی سخن به مرد گرفتند، فاصله اشخانه از خیابان چهار یاندازه به اینکه از بعد
 .کن پارک مشکی بنز این پشت -

 .دهدمی انجام است، گفته مرد که کاری حرف ونبد آذر
 .شو پیاده -

 :شنودمی است، گوشش بیخ که را مرد صدای بگذارد، بیرون ماشین از را پایش اینکه از قبل
 .نازنین آها، بود؟ چی اسمش. شفیقت رفیق سراغ میرم بزنه، سر ازت خطایی ترینکوچک اگه -
 تأیید معنی به را سرش و کندمی پاکش سریع اما شود؛یم شکسته چشمانش سد نازنین اسم آمدن با

 این در اما گذراند؛می نظر از را اطرافش زیرچشمی شود،می پیاده ماشین از که زمانهم. دهدمی تکان
 .آدم به برسد چه زند،نمی پر ایپرنده شب از ساعت این در حوالی
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 .کندمی پاره را شافکار یرشته دارد، قرار سرشپشت که مرد صدای دوباره
 .شو سوار شاگرد سمت برو -

 از ماشین زدنبرهم چشم یک در و گیردمی جای راننده صندلی در هم مرد و شودمی سوار حرف بدون
 .کندمی مچاله صندلی یگوشه را خود ترس از آذر و شده کنده جا

 آوریسرسام سرعت با قرمزها چراغ به توجهبی مرد اما است؛ خوش قرمز چراغ پشت توقف به دلش
 .دارد عجله که است مشخص کامالً. راندمی

 به ار ماشین و شده گشوده در ثانیه چند از بعد و زندمی بوق طبقه، چند ساختمان یک به رسیدن با
 ود و شودمی محافظت دارند، دست در اسلحه که پوشیسیاه مردان توسط حیاط سراسر. بردمی داخل

 اتنه رخشنیم در و دارد قرار کنارش که مردی همراه به. اندایستاده ساختمان ورودی در مقابل هم نفر
 .رودمی باال هاپله از ببیند، را گردنش بر شدهحک اژدهای نقش خالکوبی توانسته

 تهنتوانس هنوز. است نیامده او به خوشی کالً.است شده تکمیل دیگر اتفاقات این با نحسش روز
 مزه؛بی شوخی یک هم شاید و نباشد بیش خوابی که کندمی خداخدا دل رد و کند درک را موقعیتش

 وحشت و ترس است، خون در غرق که جوانی مرد دیدن و ساختمان هایاتاق از یکی به ورود با اما
 تا کندمی بند کنارش دیوار به را دستانش. شودمی سست زانوانش و زندمی چنگ را قلبش ازپیشبیش

 .نکند سقوط
 خبره؟ چه جااین -

 .رودمی زخمی مرد سمتبه دهد، جوابی اینکه بدون جوان مرد
 شنوی؟می رو صدام سامان سامان، -
 :دهدمی قرار مخاطب را آذر زند،می موج آن در نگرانی که صدایی با
 .میرهمی وگرنه بکنی؛ کاری یه شواسه باید -
 یچهره در اما هستند؛ اتاق در محافظ دو اههمر به اسبیدم موهای با سالمیان مرد یک هاآن جزبه

 از ار آذر پای تا سر خونسردی با سالمیان مرد. نیست نگرانی از اثری مرد این یاندازه به کدامهیچ
 .گذراندمی نظر

 خودشه؟ مطمئنی پارسا، ببینم -
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 .بردمی فرو رنگشسیاه موهای الی را دستش پارساست، نامش است فهمیده حاال که جوان مرد
 .همونه هم مشخصاتش. رفتم بودی داده که آدرسی همون به. آره -

 جرئت خود به آذر. شودمی خارج اتاق از محافظان به اشاره از بعد و زندمی پوزخندی سالمیان مرد
 کس هر به خورده قسم او است، شده زخمی چرا و کیست نیست مهم برایش. رودمی جلوتر و دهدمی
 وشگ به خفیفش هایناله صدای و است هوشیار تقریباً زخمی مرد. کند کمک اردد نیاز کمک به که
 .رسدمی
 تا. ندک بررسی را پهلویش تا زندمی باال کرد،می صدا سامان را او پارسا که را مرد رنگمشکی شرتتی

 نظر از را اطراف نواحی. دارد شکر جای مانده، زنده اینکه و است داده دست از زیادی خون هم االن
 را ریزیخون محل کهدرحالی. نیست داخلی ریزیخون از اثری اما کند؛می بررسی داخلی ریزیخون
 :گویدمی پارسا به رو دهد،می فشار زیخونری کاهش جهت

 .شه منتقل بیمارستان به باید سریع. داده دست از زیادی خون االن تا -
 .نمیومدم تو سراغ که بیمارستان ببرمش تونستممی اگه -

 .کندمی خارج را نفسش کالفگی با آذر
 داری؟ انتظاری چه من از -
 !بیار در رو گلوله خودت -
 .بیارم در رو گلوله تونمنمی. نیستم جراح پرستارم، من! میگی؟ چی فهمیمی -
 فهمی؟می. بکنی براش برمیاد دستت از کاری هر باید تو -

 .شود آرام و کند تمرکز کمی ات نهدمی برهم ثانیه چند را چشمانش آذر
 ...بیفته اتفاقی براش اگه پس ندادم؛ انجام رو کار این حاال تا من -
 داری؟ الزم چی بگو. بیفته نباید -
 .است حیرت در پارسا لجبازی از
 .بنویسم تواسه بده کاغذ یه. زیادن. بتادین پانسمان، گاز، بیار، منفی اُ خون واحد چند -

 .دهدمی را موبایلش پارسا
 .کن تایپ -
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 .گرداندبازمی پارسا به را موبایل و کندمی تایپ دارد، الزم هرآنچه حرف بدون آذر
 .کنممی جورشون سریع -

 ارساپ بازگشت زمان تا آذر. شودمی خارج اتاق از کند،می برقرار را تماسی موبایلش با کهدرحالی پارسا
 تا باشد امیدوار تواندمی سامان، قوی بنیه به توجه با. یردبگ را بیشتر ریزیخون جلوی تواندمی تنها

 افظانمح از نفر دو همراه به پارسا ساعت یک تقریباً از بعد تعجبش کمال در. بیاورد دوام ابزار رسیدن
 سه-دو کمدست زدمی حدس قانونی، و اداری راهکارهای به توجه با. آوردمی را نیازش مورد وسایل
 کردنفکر جایبه دهدمی ترجیح. جراحی ابزار و خون واحدهای گرفتن مخصوصاً بکشد؛ طول ساعت

 .باشد سامان بهبودی بر تمرکزش تمام مسئله، این به
 .کنید خلوت رو اتاق -
 .خورندنمی تکان خود جای از محافظان از کدامهیچ اما
 .کمتره عفونت احتمال باشه ترخلوت اتاق چی هر گفتم؟ چی نشنیدید -

 .دوزدمی پارسا به را هشنگا
 .بیرون برن بگو بهشون -

 زا اینکه از بعد هم آذر. شوندمی خارج اتاق از هم هاآن و کندمی اشاره محافظان به سر حرکت با پارسا
 هاینداما آسیب احتمال و نیست عمقی گلوله خداروشکر. کندمی شروع را کارش شد، مطمئن رفتنشان

 او ایبر بازهم اما است؛ داشته سامان از زیادی یفاصله کنندهشلیک خصش احتماالً. است کم داخلی
 قرن یک خودش برای که مدتی از بعد باالخره. ستبزرگی ریسک نداده، انجام جراحی حالتابه که

 تاقا به را پارسا و شده اندازطنین اتاق فضای در سامان فریاد و کندمی خارج را گلوله است، گذشته
 را او رود، پارسا سمتبه نگاهش اینکه بدون گذارد،می رسیور در را گلوله کهدرحالی ذرآ. کشاندمی

 :دهدمی قرار مخاطب
 .ببند رو در و شو خارج اتاق از زود -

. کندمی پانسمان را زخم و زده را بخیه داخلی، هایاندام ندیدنآسیب از اطمینان و پارسا خروج از بعد
 و نشده انجام عمل استاندارد و استریل شرایط در چون اما رسد؛می رنظ به نرمال سامان شرایط
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 را آن و رودمی اتاق در سمتبه. دارد وجود خطر احتمال لحظه هر ندارد، وجود زیادی امکانات
 .آیدمی سمتشبه سرعتبه دیدنش با پارسا. گشایدمی
 چطوره؟ حالش دربیاری؟ رو گلوله تونستی -
 ...کنهمم. ببینه رو اون پزشک یه باید حتماً. میشه چی ادامه در دید باید ولی وبه؛خ فعالً حالش. آره -

. ودرمی فرو مطلق تاریکی در و رفته سیاهی چشمانش است، کردنصحبت درحال که زمانهم ناگهان
 .درآورد پا از را او باالخره و بود ظرفیتش از فراتر امروز اتفاقات

*** 
 پارسا

 که انزمهم آذر اما کند؛می خارج بود، شده حبس سـینه در که را نفسی سامان یسالمت خبر شنیدن با
. دکنمی سقوط و شده بسته چشمانش بارهیکبه است، سامان وضعیت درمورد کردنصحبت درحال

 در را او و کندمی آذر سرد تن حایل را دستانش بخورد، جایی به سرش و کند سقوط کامل اینکه از قبل
 تحت خیلی حتماً! بیچاره دخترک. اندازدمی اشورورفتهرنگ یچهره به نگاهی. گیردیم ـوش*آغـ

 ابتدا. است روزش و حال این مسبب خودش که چرا فرستد؛می لعنت خود به دل در. بوده فشار
 .خطرناک عمل آن انجام برای اجبارش ادامه، در و دزدیدنش

 به زمانهم. خواباندمی تخت روی و بردمی دارد، قرار امانس اتاق کنار در که اتاقی به را آذر آرامیبه
 سیدنر با و زندمی صدا را نامش بار چند. بیاورد برایش قند آب لیوان یک سپردمی محافظان از یکی
 دریای دور اشک کمکم گشاید،می را سرخش چشمان آرامیبه آذر. پاشدمی صورتش به کمی آب،

 .کندمی چندبرابر را پارسا دانوجعذاب و زده حلـقه چشمانش
 .بخور آب این از ذره یه بیا -

 خوردش به جرعه چند و بـرده دهانش نزدیک را لیوان خودش ناچاربه پارسا و زندمی پس را لیوان آذر
 او از آرام لحنی با و پوشاندمی را آذر روی پتو، رسیدن با. بیاورند پتو برایش کندمی اشاره و دهدمی
 چشمانش ندارد، زمان و مکان از آگاهی انگار و رسدمی نظر به گیج که هم آذر و بخوابد که خواهدمی
 .سپاردمی خیال و خواب دنیای به را خود و بنددمی را
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 و بلم جایبه اما است خودشان اتاق مشابه که تیمور اتاق به و شودمی خارج اتاق از سروصدابی پارسا
 هاصندلی از یکی روی بر کندمی اشاره تیمور. رودمی دارد، وجود آن در صندلی چهار و میز یک تخت،
 :گشایدمی سخن به لب و بنشیند

 چطوره؟ حالش سامان -
 اولین و تنیس کاریش حیطه در اینکه به توجه با ولی بوده؛ موفقیت با گلوله درآوردن گفتمی دختره -

 .بود مراقب باید و هست خطر احتمال بوده، بارش
 ردرگی را ذهنش که را سؤالی پارسا. دهدمی تکان تفهیم معنی به را سرش و زندنمی حرفی تیمور
 :آوردمی زبان به کرده،

 شناسیدش؟می کجا از کرده؟ معرفی کی رو دختر این -
 باهاتون سامان کامل بهبودی تا فعالً و شده تأیید و معرفی باال از که بدون حد همین در فقط -

 .مونهمی
 اهل که خوردنمی معصوم یچهره آن به است؟ جانی گروه همین اعضای از یکی هم دختر نآ یعنی

 .کند قضاوت هاآدم ظاهر روی از نباید که است کرده ثابت او به اشکاری یتجربه اما باشد؛ خلـاف
 نگر داشت، او به نسبت که وجدانیعذاب فکر این با. ستقهاری بازیگر چه دختر آن که راستیبه

 .بازدمی
 کردنمرخص از بعد. رساندمی دارد، قرار آن در سامان که اتاقی به را خود و شودمی خارج تیمور اتاق از

 موهای گذراند، نظر از را خوابش در غرق یچهره اینکه از بعد و رودمی سامان سمتبه محافظان،
. نشیندیم تخت کنار صندلی روی و هنشاند اشپیشانی بر ایـه..وسـ..بـ و زندمی کنار را رنگشخرمایی

 مه اشنداشته برادر از سامان. کندمی تزریق پارسا قلب به را آرامش از موجی سامان، منظم هاینفس
 مسائلی هب است، زنده سامان که حاال ندارد دوست! نه... بیفتد برایش اتفاقی اگر و است عزیزتر برایش

 .کند فکر کندمی تلخ را کامش که
 مورد چرا. شودمی مرموزتر برایش گذردمی هرچه که دختری. است دختر آن مدیون را سامان سالمتی

 این حجم یبارهیک هجوم دارد؟ وجود باند این و او بین ایرابـطه چه است؟ باند باالی هایرده تأیید
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 که کردنمی رفک این به حتی نداشت؛ اهمیتی برایش مسائل این ابتدا. آوردمی درد به را سرش سؤاالت
 .بس و بود مهم برایش سامان سالمتی تنها. آمد خواهد سرش به بالیی چه دزدیدنش با

 و کند رها مخشوش افکار این بند از را ذهنش بتواند بلکه دهد؛می تکان راست و چپ به را سرش
 .بخوابد دهدمی ترجیح و رفته نفرهسه مبل سمتبه

*** 
 سروصدایی تا بود کرده مرخص دیشب را محافظان. شودمی ربیدا خواب از خشخش صدای با صبح
 از یا اهدبخو کمک و شده بیدار سامان مبادأ اینکه فکر با. باشد داشته آرامش و نشود ایجاد سامان برای
 بررسی حالدر که آذر دیدن با اما شود؛می خیزنیم و گشایدمی را چشمانش بارهیکبه باشد، افتاده تخت
 .رودمی طرفشبه مالد،می را چشمانش کهدرحالی و شودمی راحت خیالش ست،ا سامان سرم
 :دهدمی قرار مخاطب را آذر گذراند،می نظر از را سامان خواب در غرق صورت که زمانهم
 ...نکنه نمیاد؟ بهوش چرا -

 .کشدمی سرم از دست آذر
 رفینم بهش داشت، درد چون. دبو نرمال وضعیتش و شد بیدار پیش ساعت یه. نیست نگرانی جای -

 .بخوابه بازهم بهتره گفتم بهش و زدم
 .دهدمی تکان تفهیم معنی به را سرش پارسا

 .بیارم بگو الزمه چیزی اگه. دارم کار جایی برم ساعت دو-یکی باید من -
 .دهدمی تکان را سرش متفکرانه آذر
 ...آوردید دیشب که وسایلی اون فقط نیست؛ الزم چیزی نه -

 .دوزدمی چشم آذر به منتظرانه اخم، با پارسا
 خب؟ -

 .است شده منصرف حرفش یادامه از انگار کند؛می خارج را نفسش کالفگی با آذر
 .بیارید تمیز لباس دست یه شواسه فقط. هیچی -
 .باشه -
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 دشخو روی به اما بزند؛ حدس را فضول حاال و مرموز دختر این حرف یادامه تواندمی اینکه با
 .کندمی ترک را اتاق سرعتبه و آوردنمی
 قرم به باال هایرده به گزارش برای و ندارد حضور ساختمان در تیمور محافظان، از یکی یگفته طبق
 .است رفته اصلی

 عمومی نتلف کیوسک اولین کنار گرفت، فاصله مخفیگاهشان ساختمان از خیابان چند اینکه از بعد
 .گیردمی را هنگسر یشماره و کرده توقف

 .هستم پارسا! سالم -
 :دهدمی جواب گرفته صدای با سرهنگ

 بدید؟ نجاتش تونستید چطوره؟ سامان. پسرم سالم -
 فتگمی کرده عملش که کسی و رسید موقعبه وسایل بیمارستان، با شما هماهنگیای لطف به -

 .اومد بهوش صبح و بوده آمیزموفقیت عملش
 .کندمی خارج دگیآسو با را نفسش سرهنگ

 !خداروشکر -
 افتاد؟ اتفاقی چه ما رفتن از بعد دیشب -
 ردستگی کوروش و شما افراد از زیادی تعداد ولی کرد؛ فرار کوروش. شدن توقیف هامحموله و دخترا -

 .شدن
 نزدید؟ رو ردش چطور؟ سرمدی -
 .زدن زنگ پلیس به عمومی تلفن یه از انگار. نیست ازش خبری -
 .کوبدمی کیوسک به را مشتش گیکالف با
 !لعنتی اه -
 .داریم نیاز بهش سرمدی کردنپیدا واسه. بکشنش که نذار باشه، سرمدی برادر به حواست -
 .کرد فرار ما اومدن از قبل دیشب اون راستش خب -
 کرده؟ عمل رو سامان کی دیشب پس گروهتونه؟ پزشک اون فقط بودی نگفته مگه -
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 ماهنگه سرهنگ با وسایل رساندن برای که دیشب حتی. نرسد اینجا به بحث ات کرد را سعیش تمام
 .ندکمی بازخواستش بفهمد را موضوع اگر سرهنگ دانستمی چون بود؛ نگفته را آذر موضوع کرد،می
 .بودمش ندیده قبالً که واردتازه دختر یه راستش -
 اومده؟ باال هایرده طرف از -
 .آره جورایی یه -
 ماًحت دختر این درمورد تأخیرت با گزارش خاطربه البته. بده گزارش واضح جورایی؟ یه چی یعنی -

 .مکنمی تنبیهت شخصاً خودم توبیخ، برعالوه باشه، داشته بدی عواقب اگه اما میشی؛ توبیخ
 .کندمی تر زبانش با را لبش و داده قورت را دهانش آب سختیبه
 خودشون البته که دختر این شدم مجبور نداشتن، هم پزشک و بود اضطراری سامان شرایط چون -

 ...بودن کرده معرفی
 خب؟ -

 .باداباد چه هر پس ست؛حتمی توبیخ درهرصورت
 .دزدیدمش شونخونه در از هم من و دادن بهم رو آدرسش -

 .کندمی سکوت به وادار را او سرهنگ عصبانی صدای
 ردینک فکر اصالً کردی؟ خطرناک بازی این وارد رو گناهبی دختر یه کردی؟ کارچی تو! پارسا چی؟ -

 ییبال هر بیارن؟ سرش بالیی چه ممکنه ندارن، نیاز بهش دیگه که سامان حال شدنخوب از بعد که
 .تویی فقط مقصر بیاد، سرش که

 .دارد قبول بودن،تلخ وجود با را سرهنگ هایحرف تمام
 ...سامان جون اما درسته؛ حرفاتون -
 دادم، رو الزم وسایل شدنآماده ترتیب سریع که طورهمون. کنی مشورت من با قبلش تونستیمی -

 .نداشتم توقع تو از. پارسا کردی تجربگیبی. کردممی فکری یه هم این واسه
 و آوردمی درد به را قلبش کرده، پدری برایش جورههمه پدرش شهادت از بعد که سرهنگ آخر یجمله
 .بگذارد کنار را رسمی قابال شودمی باعث
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 ادهد جون خودتون ـل*بغـ بوده، رزمتونهم و دوست بهترین که پدرم گفتید خودتون شما جاندایی -
 رو رفیقم دادنجون دارید انتظار چطور پس میده؛ عذابتون و نمیره یادتون از لحظه اون وقتهیچ و

 .کنم جبران و بدم رو تاوانش محاضر ولی درست؛ کردم اشتباه من باشم؟ تفاوتبی و ببینم
 یه جون جونش، نجات برای اینکه اما نیست؛ مهم سامان جون نگفتم من. کنممی درکت پسرم -

 .ستناجوانمردانه بندازی، خطر به رو گـناهبی دختر
 باشه؟ گـناهبی دختر اون معلوم کجا از -
 چیه؟ منظورت -
 نشون ور این دختره رفتار ولی آشناست؛ انگار. شده یدتأی و معرفی باال هایرده طرف از گفت تیمور -

 .نمیده
 .بیارم در رو آمارش تا بگو رو فامیلش و اسم زود. شد طوالنی خیلی تماسمون این -
 !فالح آذر -
 .خداحافظ. میدم خبر بهت اکی، -
 .خداحافظ -

 وسطت واحدش زندیم حدس. کندمی حرکت سامان با مشترکش یخانه سمتبه شد، سوار اینکه از بعد
 اطراف .کندمی پارک ساختمان از دورتر کمی را ماشین بنابراین باشد؛ کنترل تحت افرادش و سرمدی

 شانبودننامحسوس و اندکرده کمین اطراف همین است مطمئن. بیندنمی را مشکوکی فرد ساختمان
 .دارد گروهش بودنباتجربه و ایحرفه از نشان

 تراس در که خانگی هایلباس با جوان زن یک دیدن با. اندازدمی طرافا هایساختمان به نگاهی
 هاست،آن واحد سمتبه نگاهش هرازچندگاهی و است لباس کردنپهن درحال واحدشان مقابل

 و پیشرفته ابزار دوربین، اسلحه، از پر واحد آن داخل باشد، درست حدسش اگر. شودمی جلب توجهش
 .باشند آشنا است مکنم که است مسلح افراد البته

 هایپله دیدن با. کندمی بررسی ساختمان به ورود جهت مطمئن راهی یافتن برای را ساختمان اطراف
 ساختمان، هایپنجره و هاتراس تعداد شمردن با. گیردمی شکل لبانش بر نیشخندی اضطراری

 .کندمی پیدا را نظرش مورد واحد و طبقه یشماره



 

 

66 

 

 معکوس حقیقت رمان

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

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

FATEMEH_R 

 مداربسته دوربین نظر از را راهرو رنگکرم سقف و دیوارها ابتدا نظرش، مورد یطبقه به رسیدن با
 دمور واحد رنگایقهوه و چوبی در به احتیاط با دوربین، وجود عدم از اطمینان از بعد. کندمی بررسی
 ناکام اطالعات به رسیدن برای و رسدنمی گوشش به واضحی صدای اما شود؛می نزدیک نظرش

 مجبور آسانسور، در بازشدن و رسیدن با ناگهان اما بازگردد؛ را آمده راه گیردمی میمتص. ماندمی
 از محافظ دو همراه به که آشنایی البته و سالمیان مرد رسیدن با. شود پنهان ستون پشت شودمی

 راهرو، امنیت از اطمینان از بعد. بنددمی نقش اشپیشانی روی بر اخم است، شده خارج آسانسور
 و شتهبردا را موبایلش وقت فوت بدون. رساندمی ماشینش به را خود و رفته اضطراری هایپله سمتهب

 .گیردمی را تیمور یشماره
 بله؟ -
 .بود کی سر زیر دیشب اتفاق فهمیدم -
 کی؟ مطمئنی؟ -
 .صانعی رامین -
 .نداره رو طاییغل چنین جرئت کسهیچ اون جز. باشه ـیش*عوضـ خود کار زدممی حدس! لعنتی -

 فهمیدی؟ چطور
 .اومد که دیدم رو خودش هم پیش دقیقه چند. بود گذاشته بپا سامان و من یخونه جلو -
 .کرد کارچی باید ببینم تا مخفیگاه برگرد تو. باشن مراقب اونجا فرستممی رو نفر چند االن. اکی -
 .باشه -

 رئیس و سرمدی حال شخصاً باید دشخو. فشردمی دستش در را موبایل و کرده قطع را تماس
 آن به یابیراه و اعتماد جلب برای فرصت بهترین رفیقش، به آسیب برعالوه هالعنتی. بگیرد را جدیدش
 .سرمدی مخصوصاً اند؛گرفته او از را مهمانی

 تیمور .گرددبازمی مخفیگاه به و داده توضیح برایشان را موقعیت افرادش، رسیدن با بعد ساعت نیم
 است؛ بازنگشته اصلی مقر از هنوز و باالست هایرده با مشورت درحال احتماالً. است نیامده هنوز

 و شنودمی را سامان یمؤدبانه صدای آذر صدای جایبه درزدن، از بعد. رودمی سامان دیدن به بنابراین
 .گیردمی فرا را وجودش تمام حالیخوش حس زمانهم و شودمی درشت ناخواسته چشمانش
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 .بفرمایید لطفاً -
 .بنددمی را در و شده وارد سریع

 خوبه؟ حالت سامان، -
 .زندمی لبخندی سامان

 .شدم هم بهتر دیدم که رو بهشتی حوری اون. خوبم -
 .شودمی ترپررنگ است، شده اشچاشنی هم شیطنت کمی که لبخندش

 اون راث هم شدنتمؤدب نکنه ببینم؛ ساوای اصالً. بودیا بیهوش که نمیشه هم روز یه خوبه حوری؟ -
 حوریه؟
 .زندمی چشمکی سامان

 .دره پشت خودش کردم فکر. دیگه آره -
 بود، ردیگ جور یک سامان لحن اگر. کندمی نثارش ایدیوانه لب زیر و زندمی لبخندی جوابش در پارسا
 .کردمی تعجب باید

 آرامیبه سامان. رودمی در سمتبه دویشان هر نگاه و کرده وجورجمع را خود در صدای شنیدن با
 :گویدمی
 .میاد دیگه دقیقه چند بود گفته. خودشه حتماً دفعه این -

 :کندمی صاف را صدایش
 .بفرمایید -

 و خوش روی این دهدمی ترجیح. کندمی جمعش سریع آذر ورود با اما گیرد؛می اشخنده پارسا
 .باشد سامان و خودش بین فقط هاشوخی

 :دهدمی قرار مخاطب را سامان و اندازدمی پارسا به سرسری نگاهی آذر
 ندارید؟ درد بهترید؟ -

 :دهدمی جواب روییخوش با سامان
 .نه ممنون، -

 .دهدمی تکان را سرش آذر
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 .کنم عوض رو پانسمانتون باید. خوبه -
 .باشید راحت باشه، -

 درحال را او حرف بدون هم پارسا و بسته را شچشمان سامان. کندمی شروع را کارش حرف بدون آذر
 و آبی چشمان. است اشبرازنده دختر این درمورد سامان تعبیر که راستیبه. کندمی نظاره کارش
 که اشسبزه پوست و کندمی خودنمایی آنچنانی آرایش بدون که سرخش لبان و رنگطالیی موهای
. کندیم خوش جا اشپیشانی بر اخم ناخواسته. است هباخت رنگ کمی فشار، و استرس خاطربه احتماالً

 .را باطن زیبایی نه دارد، را حوریان ظاهری زیبایی تنها دختر این
 :دهدمی قرار مخاطب را پارسا کارش، اتمام از بعد آذر
 بمونم؟ اینجا باید کی تا من -
 .بشه خوب کامالً سامان حال که وقتی تا -
 بعدش؟ و -
 .میشه مشخص بعدش -

 :بردمی باال را صدایش گرفته، حرصش پارسا سرباالی و کوتاه جواب از که آذر
 چی؟ یعنی -
 .بری تونیمی شده تموم کارت اگه هم حاال. شنیدی که همین یعنی -

 زا حرف بدون. شودمی بغضش خودنمایی مانع غرورش اما زند؛می چنگ گلویش بر رحمانهبی بغض
 .کوبدمی هم به محکم را در و شده خارج اتاق

 :زندمی تشر پارسا بر عصبانیت با سامان
 تشکرته؟ عوض این. داده نجات رو من جون دختر اون. نداشتم انتظاری چنین تو از پارسا -

 .زندمی پوزخندی پارسا
 .نداری خبر هیچی از تو -
 .جریانم در کامل دیشبته، شاهکاره منظورت اگه -
 .ایهحرفه معلومه. کردممی رو فکرش که اونیه از رتزرنگ دختر این. اومد خوشم نه -
 میگی؟ چی فهمیمی -
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 آدرسش و کرده معرفی بهم رو اون کی دزدیدمش؟ و کردم پیدا رو دختر اون چطور من کنیمی فکر -
 داده؟ رو
 .مطلب اصل سر برو ندارم، سوالیبیست حوصله -
 .کردن معرفیش باال هایرده -

 :هددمی جواب بهت با سامان
 ست؟کاسه یه تو اینا با دستش هم این میگی یعنی -
 .بده خبر بهم و بیاره در رو آمارش سرهنگ قراره. دونمنمی -

 یخنده باعث اشعصبانی لحن و آیدمی سخن به پارسا در صدای با. دهدمی تکان را سرش پارسا
 .شودمی سامان

 بله؟ -
 .دشومی وارد و کرده باز را در محافظان از یکی

 .هستن منتظرتون و اومدن تیمور جناب -
 .میام االن باشه، -
 .شودمی بلند جایش از محافظ، خروج با
 .زنیممی حرف باهم بیشتر بعداً -
 :کندمی شروع سریع تیمور اتاق، به ورودش با
 .بدیم صانعی به خوب درس یه باید. کردم صحبت باالییا با من -

 .دهدمی نتکا تأیید معنی به را سرش پارسا
 طوریاین. نکرده ضرر ما از کمتر هم اون کنیم؟ بازی وارد هم رو کوروش نیست بهتر نظرت به -

 بلق مثل دیگه صانعی مطمئنم هم طرفی از. بیشتره خودش جای صانعی نشوندن برای شانسمون
 .کنه قبول رو ریسکی چنین شده حاضر که کرده جمع نیرو ایاندازه به حتماً و نیست

 کنی؟ پیدا خوایمی چطور رو کوروش ولی شه؛با -
 .زندمی مرموزی لبخند پارسا

 .نیست سختی کار. من با اونش -
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 .اکی -
 سه زا بعد. گیردمی تماس کند، حل را مشکلش تواندمی که نظرش مورد فرد با تیمور اتاق از خروج با

 .رسدمی گوشش به آشنایی و کلفت صدای و شودمی برقرار تماس بوق
 بله؟ -
 .هستم پارسا. سیروس سالم -
 .گرفتید اشتباه خریه؟ کدوم سیروس -

 .زندمی پوزخندی پارسا
 .کن سیاه رو خودت مثل احمق آدم یه برو سیروس -
 .گرفتید اشتباه گفتم بفهمید؟ خوایدنمی چرا آقا -
 .بندازه راه رو کارم تونهمی حتماً اون. زنممی زنگ سلیم به پس. اکی -
 .نک صبر -
 تررنگپر پوزخندش است، رقیبش اسم شنیدن دلیل به که سیروس یشدههول صدای شنیدن با

 :دهدمی جواب خشک و جدی. شودمی
 وام؛خمی رو آدرسش سوتهسه میدم، بهت اسم یه. ندارم کردنتلف واسه وقتی من سیروس، ببین -

 .نیست مهم برام هم جوریشچه
 .بگو رو طرف اسم. اکی -
 .سرابی وروشک  -
 خوای؟می کی واسه  -
 .موقع همین فردا تا حداکثر  -
 ساپلی که شرایط این تو. پیچیده جاهمه دیشب یمعامله خوردن هم به موضوع گرفته؟ شوخیت  -

 .کاهه انبار تو سوزن پیداکردن مثل آدرسش پیداکردن و شده قایم سوراخ تاهفت تو دنبالشن،
 .انید خود حاال. میره دستت از درشت پول یه و سلیم سراغ میرم نتونی اگه. خواممی چی گفتم من  -

 :دهدمی جواب درماندگی و کالفگی با سیروس
 .رسونممی بهت فردا تا باشه،  -
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 .کندمی قطع خداحافظی، از بعد و زده ایپیروزمندانه لبخند پارسا
 .شودمی ارسال برایش ایرانسل طرف از پیامی دقیقه چند از بعد
 .کنید بررسی را خود درخواست یا و سؤال روزشبانه از لحظه هر»

 «ایرانسل
 این .دارند قرار آن در سرهمپشت عدد چند که شده داده تلگرام ربات یک لینک ظاهر در پیام انتهای و

 محل مختصات هم رقم چند آن. برود دیدنش به باید یعنی پیام این. بوده سرهنگ و او بین رمزی
 ردهک صحبت تلفنی سرهنگ با صبح. اینجاست نزدیکی در داروخانه یک به مربوط و است قرارشان

 .دارد مهمی دلیل شک بدون زودهنگام مالقات این و است
 .رودمی محافظان از یکی سمتبه
 ترینکوچک. باشه دختره و سامان به حواست. بگیرم پانسمان چسب سامان واسه داروخونه برم باید  -

 .بده خبر بهم دافتا اتفاقی
 .دهدمی تکان را سرش محافظ

 !قربان بله  -
 و کوچک ایداروخانه. رساندمی نظرش مورد یداروخانه به را خود و شده خارج ساختمان از سرعتبه

. دهستن خود مشتری پنج سفارشات کردنآماده درحال سفید روپوش با جوان زن و مرد یک که خلوت
 .کندمی بیان را سفارشش و رودمی جوان مرد سمتبه مشتریان سایر مانند نیز او
 .خواممی پانسمان چسب تاده سالم،  -

 :دهدمی جواب روییخوش با شده، حک اتیکتش روی بر و است زارع حمید نامش که جوان مرد
 .بیارم براتون انبار از برم باید کنید، صبر لحظه چند لطفاً. سالم  -
 .نیست مشکلی باشه  -

 رسراس پارسا فاصله این در. بنددمی را درش و رودمی انبار نوشته رویش که اتاقی سمتبه حمید
 با یک هر نام و شده چیده هاآن در اقالم سایر و داروها که هاییقفسه. گذراندمی نظر از را داروخانه
 و کندمی تبلیغ را پوست چروک رفع کرم که تبلیغاتی پوستر یک شده، زده طبقه هر در هاییبرچسب
 آن جزبه و شده نصب داروخانه ایشیشه در بر کندمی خودنمایی آن در چهرهخوش زن یک تصویر
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 الستیکیپ صندلی سه. است شده نصب داروخانه درودیوارهای بر متنوعی دارویی تبلیغاتی پوسترهای
 دندی با. هستند خالی سه هر همینک و است مشتریان مخصوص و گرفته قرار در کنار که رنگآبی

 .کشدمی داروخانه دیدزدن از دست بازگشته، خالی دست که حمید
 .بکشه طول ممکنه بیارن براتون زدم زنگ. کردیم تموم متأسفانه اما کردم؛ زیرورو رو انبار  -
 .مونممی منتظر نداره اشکالی  -
 به انهداروخ در االن تا که نفر سه توسط هاصندلی تعجب کمال در ولی گردد؛می باز هاصندلی سمتبه

 .است شده اشغال بودند نخورده چشمش
 .کندمی اشاره انبار به و زندمی مرموزی لبخند حمید

 .هست صندلی هم اونجا بمونید، منتظر داره قرار انبار انتهای که اتاقی تو تونیدمی  -
 هب حمید که اتاقی در سرهنگ احتماالً. شودمی همراه حمید با حرف بدون و داده تکان را سرش پارسا

 دارد، قرار آن در صندلی دو و میز یک که کوچکی اتاق به ورود با. است منتظرش کندمی اشاره آن
 .بنددمی را در و زندمی لبخندی حمید

 هایصندل به بازگشته، سمتشبه کردمی نظاره را بیرون یمنظره پنجره از او به پشت که سرهنگ
 .رودمی هاصندلی از یکی سمتبه نیز خود و کندمی اشاره

 .سالم  -
 چطوره؟ سامان خوبی؟ پسرم، سالم  -
 .میشه سرپا دیگه روز چند و خوبه حالش خداروشکر هم سامان. خوبم  -

 .شودمی ظاهر سرهنگ لبان بر رنگکم تبسمی
 !خداروشکر  -
 .کیه سر زیر دیشب اتفاقای و بوده سرمدی پشت کی بفهمم تونستم باالخره  -

 .رودمی درهم سرهنگ هایاخم
 کی؟ -
 زنممی حدس ولی نیست؛ قدرتمند ما گروه حد در. ماست گروه رقیب ترینبزرگ که صانعی رامین  -
 .بکنه کاری چنین کرده جرئت که شده قدرتمند ایاندازه به تازگیبه
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 .داره حضور دهگنکله یه عنوانبه هم این هستیم منتظرش که مهمونی اون تو احتماالً  -
. نیمک متالشی رو گروهش و کنیم دستگیر مهمونی اون از قبل رو صانعی تونیممی ما ولی درسته؛  -

 .بزنیم نشون چندتا تیر یه با تونیممی اینه منظورم
 چطور؟ -
 بیشتر شانسمون تا کنیم بازی وارد هم رو کوروش صانعی، با مقابله برای دادم پیشنهاد تیمور به من -

 از. کنید دستگیر رو شونهمه تونیدمی و میشن جمع جا یه شونهمه گروه دوتا این طوریاین. بشه
 یادز احتمال به سرمدی، شدنحذف با. کنممی جلب رو باالییا و تیمور اعتماد طوریاین هم من طرفی

 .بدیم باد به رو شونهمه دودمان و برسیم مهمونی اون به بتونیم و بشم جایگزینش
 تاهفت تو االن و نکردن اعتراف هنوز آدماش برسی؟ کوروش به خوایمی چطور ولی! عالیه که نای -

 .شده قایم موش سوراخ
 .زندمی بخشیاطمینان لبخند پارسا

 .کنن جور مواسه رو آدرسش فردا تا سپردم. نباشید نگران  -
 .شودمی ترپررنگ سرهنگ تبسم

 .بهتره هم عالی از که این جدی؟  -
 هشدارگونه لحنی با دهد،می تکان را اشاشاره انگشت که زمانهم و شودمی محو تبسمش اگهانن

 :دهدمی ادامه
 .کنی کاری من هماهنگی بدون نبینم. کنی مشورت من با باید کاری هر از قبل  -
 ذرآ موضوع برخورد، و لحن این دلیل است مطمئن. خشکدمی لبش بر لبخند سرهنگ لحن این با

 .اندازدمی پایین را سرش شرمندگی با. است
 کنید؟ پیدا تونستید اطالعاتی آذر درمورد  -
 .آره -
 خب؟  -

 :دهدمی جواب مکث کمی از بعد سرهنگ
 .باشی دختر این مراقب جونت از بیشتر باید  -



 

 

74 

 

 معکوس حقیقت رمان

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

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

FATEMEH_R 

 :دهدمی جواب تعجب با پارسا
 کیه؟ دختر اون مگه چرا؟ -
 تا ودب رسیده هم خوبی نتایج به و کردمی کار مهم یپرونده نای روی فالح احمد سرتیپ ما از قبل -

 ...باالخره و کردن خطر احساس گروه این سران که جایی
 :دهدمی ادامه ناراحتی با و کشدمی عمیق نفس یک

 به ور ایشون و زدن آتیش رو خونه بوده، خونه تو همسرش با سرتیپ که شب یه پیش سال هفت -
 .رسوندن شهادت

 .شودمی برابر چند پارسا بتعج
 گذاشتن؟ زنده رو آذر چرا پس -
 .بود سرتیپ کردنساکت اونا اصلی هدف -
 چیه؟ آذر به اعتمادشون دلیل پس  -
 و کرده تغییر خیلی آذر مسلماً و افتاده اتفاق پیش سال هفت ماجرا این. سؤاله برام همین. دونمنمی  -
 .بشناسنش نتونستن ظاهرش روی از
 .ندونن رو آذر هویت دونممی عیدب -
 .چیه اصلیشون هدف نیست معلوم. خطره در آذر جون. ترسونهمی رو من همین و -
 بوده؟ همدست گذشته در باهاشون آذر نکنه -
 .بود دانشجو یه و نداشت بیشتر سال بیست آذر زمان اون. نداره امکان -

 .دوزدمی سرهنگ یچهره به را اشکالفه نگاه پارسا
 باشم؟ هم دختر اون مراقب باید حاال داریم؟ مشکل کم -

 .زندمی نیشخندی سرهنگ
 .تنبیهت هم این کردی، بازی وارد رو آذر خودت -
 !«باد خودم بر لعنت که کردم خودم» گویدمی و کندمی مالمت را خود دل در
 .چشم -
 .نشدن مشکوک تا بری ترزود چه هر بهتره! خوبه -
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 دچن همراه دیدنش با حمید. کندمی ترک را اتاق و شده بلند جایش از و دهدمی نتکا را سرش پارسا
 .آیدمی طرفشبه گذاشته نایلون یک درون که پانسمان چسب

 .سفارشاتون هم این بفرمایید. شدید معطل ببخشید -
 :دهدمی جواب روییخوش با پارسا

 .نداره اشکال -
 .رساندمی مخفیگاه به را خودش و شده خارج داروخانه از ها،پانسمان چسب پول کردنحساب از بعد

*** 
 آذر
 شپاهای آورده، ناهار برایش که محافظی به توجهبی و برداشته زانوانش روی از را سرش در بازشدن با
 از. دهدمی ماساژ آرامیبه را گردنش و پا زمانهم و کندمی دراز بود کرده جمع شکمش درون که را

 ندک تحـریـک را اشکورشده اشتهای تواندنمی هم غذا بوی حتی است؛ نخورده چیزی االن تا دیشب
 لخت را کامش اینکه از بعد و آیدمی باال حلقش تا بار هر اشمعده اسید. زندمی هم به را حالش بدتر و

 و دکنمی مرور ذهنش در است، داده رخ برایش االن تا دیشب از که را اتفاقاتی تمام. گرددبازمی کرد،
 اند،هدزدید را او پزشک حتی و پرستار همهاین بین از و شده کشیده اینجا به کارش چرا که فکر این

 بخت و بدشانسی بیابد، برایش تواندمی اشخسته مغز که جوابی تنها اما افتاده؛ جانش به خوره همچون
 .رداردب سرش از دست ندارد خیال و افکنده سایه اشزندگی بر که است سیاهش

 .دوزدمی وا به را نفرتش از سرشار نگاه است، بسته نقش اشپیشانی بر غلیظی اخم که پارسا ورود با
 .کندمی اشاره اشنخوردهدست غذای ظرف به پارسا

 .نکنی هم نگاه بهش حتی اینکه نه بخوری؛ که آوردن تو واسه رو غذا این -
 .کندمی دوچندان را پارسا عصبانیت و دهدمی تغییر را نگاهش مسیر و زندمی پوزخندی آذر
 دارن؟ مشکل گوشات نکنه -
 .فشردمی هم بر را چشمانش کالفگی با
 .شنیدم گفتی بار یه  -

 .کندمی اشاره غذا ظرف به چشم با پارسا
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 .کن شروع پس  -
 و ستافیک آمده کوتاه مقابلش هرچه االن تا اما کند؛می را فکرش که است آن از لجبازتر مرد این

 .است خودش کردنخالی برای مناسبی فرصت هم االن
 مه اون از بعد. میرمنمی غذانخوردن با شه سرپا رفیقت که وقتی تا نترس خوای؟می جونم از چی  -

 آوردید وستمد سر تو امثال که بالیی تا کشممی رو خودم بیارید، سرم بالیی ضیا*عو شما اینکه از قبل
 .نیاد من سر

 مد،آ خودش به اینکه از بعد. بردمی فرو بهت در را او است غیرمنتظره پارسا برای که آذر لندب صدای
 .رودمی درهم هایشاخم دوباره

 .بکن خوادمی دلت غلطی هر اصالً  -
 .شودمی خارج اتاق از و کوبیده هم به محکم را در و

 ار جفایی یادآوری فقط شرایط این در. نهدمی هم بر را چشمانش و داده تکیه دیوار به را سرش هم آذر
 .شود تلخ کامالً اوقاتش تا دارد کم است، شده پاکش آناهیتای حق در که

 از که ستاییادگاری تنها اینک و بود خریده آناهیتا تولد برای خودش پیش سال پنج که را بندیگردن
 هاخاکستر آن میان شدهنفرین شب آن در که بندگردن این روی از تنها. فشردمی مشتش در دارد، او

 او ینکا و است عزیزش آناهیتای به متعلق سوخته یجنازه آن دهد تشخیص بود توانسته درخشیدمی
 .بردمی پیش سال پنج به را

 را اآناهیت یشماره رفت،می کلنجار خود با رویش پیش بندگردن دو از یکی انتخاب برای که زمانهم
 صدای زدن،زنگ بار سه از بعد باالخره. نداد جواب آناهیتا ماند منتظر چه هر اول یدفعه. گرفت
 .پراند را شوقشوذوق تمام و پیچید گوشش در آناهیتا یگرفته

 !آذر -
 !آناهیتا الو -
 :داد ادامه و گرفت فاصله مغازه ویترین از نگرانی با
 شده؟ چی. بده جواب توام، با آناهیتا -
 .هنشد چیزی خواهری، خوبم -
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 :دهدمی ادامه مالیمی لحن با. است نهفته هاحرف( نیست چیزی) این پشت دانستمی
 شده؟ حرفتون بازهم -
 .کرد خارج را نفسش حسرت با
 .حرف از فراتر چیزی بار این -
 چی؟ یعنی -

 .زد پوزخندی آناهیتا
 .اومده خواستگار مواسه -
 ست؟کارهچی کیه؟ داره؟ ناراحتی این دیوونه خب -
 .هفتادساله دار،پول تیپ،خوش پدرم نظر از خواستگارِ یه -
 .شد پشیمان بود زده که حرفی از آذر آناهیتا، حرف این با
 ...و پدر نظر -
 .هکن پیشکش بهش بدهیش جای رو من خوادمی بابام. داره طلب پول عالمه یه بابام از مرتیکه -
 چقدر؟ -
 .بدیم رو پولش تونیمنمی بفروشیم، مه رو زندگیمون کل اگه حتی! زیاد خیلی -
 ...پدربزرگت -

 .زد تریغلیظ پوزخند بار این
 حتی کرد؛ قبول زوربه رو دخترش کشهمی یدک رو من پدربزرگ اسم که پرستپول پیرمرد اون -

 .شمنوه من که شده این منکر حتی فهمی؟می. شخونه بیاد تونهمی تنها مادرم کرد شرط
 .دهد انجام کاری توانستنمی او و شدمی پرپر داشت چشمانش مقابل خواهرش. بود آورده کم واقعاً

 سپارممی هم عمو به فروشم،می رو ماشینم و خونه هم من باشه الزم. نباش ناراحت عزیزم -
 .کنه جور وام مونواسه

 :داد جواب آلودبغض آناهیتا
 .نمیشه حل چیزا این با -
 :داد ادامه بود جو کردنعوض برای تنها که لحنی با
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 زدی؟ زنگ که داشتی کاری آجی راستی. بفروشی رو عروسک اون بخوای حالت به وای -
 .دهد قورت کرده گیر گلویش در که بغضی تا کرد صاف را صدایش

 .نداریم هم مخالفت منی، مهمون شام امشب -
 .بکنی ولخرجیا این از میاد پیش کمتر مناسبت؟ چه به -
 کجایی؟ االن راستی. فهمیمی خودت بیای وقتی ور مناسبتش -

 .داد قورت را دهانش آب آناهیتا
 عزیزم؟ نداری کاری. شم آماده برم من. مخونه -

 :داد جواب شک با آذر
 .بینمتمی شب عزیزم، نه -

. دبزن نارک را آزاردهنده و منفی افکار و بنشاند لبانش کنج لبخندی زوربه کرد سعی تماس، قطع از بعد
 از بعد. کرد انتخاب بود، گرفته را چشمش که اینقره بندگردن باالخره و رفت ویترین سمتبه دوباره

 به هک مسئولش با را الزم هایهماهنگی و رفت بود، نظرش مورد که شاپیکافی به بندگردن خریدن
 .داد انجام شناخت،می را هاآن آذر و آناهیتا زیاد آمدورفت دلیل

 اعتراف خود نزد بار چندمین برای و رفت آرایششکم یچهره یصدقه قربان دل در آناهیتا، آمدن با
 .کرد نشستن به دعوت را او لبخند با. است ترخوشگل او از برابر چندین آناهیتا که کرد

 .شه عوض هواتوحال ذره یه بیرون بیای خواستم. آناهیتا دیگه کن باز رو اخمات -
 هب ولی شد؛ آناهیتا لبخند بودنمصنوعی متوجه آذر. زد آذر دلخوشی محض رکیزو لبخندی آناهیتا
 .نیاورد خودش روی

 .شه بهتر حالت کنم کاری یه امشب میدم قول -
 .کنهمی شادم کنارمی که همین بکنی، کاری نیست الزم خواهری -

 :داد جواب شیطنت از سرشار لحنی با و زد لبخندی آذر
 .ببند رو چشمات -
 :پرسید زدهبُهت هیتاآنا
 چرا؟ -
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 :داد ادامه مصرانه لبخند همان با آذر
 .فهمیمی ببند، گفتم -

 .کرد اشاره اطرافش به چشم با آناهیتا
 .بره آبرومون و کنن بیرونمون اینجا از درنیاری، بازیبچه. شلوغه دورمون آذر -

 .کندمی مهار را اشخنده سختیبه آذر
 .خواهری کن داعتما بهم. راحت خیالت -

 تولدت آهنگ شدنپلی با. بیاورند را کیک که کرد اشاره آذر زمانهم و بست را چشمانش آناهیتا
 داشت رارق رویش که روشنی شمع و کیک دیدن با آناهیتا. کند باز را چشمانش گفت آناهیتا به مبارک،

 تبرخاس جایش از حرف ونبد. نکشد جیغ تا گرفت دهانش مقابل را دستش داد،می نشان را 22 عدد و
 .فشرد آغوشش در را آذر و
 .تولدمه امروز نبود یادم اصالً. بگم چی واقعاً دونمنمی! آذر وای -

 .فشرد را آناهیتا دستان بود، شده دوچندان که لبخندی با هم آذر
 .اومده خوشت که حالمخوش. خواهری نداشت قابلی -
 .کرد اشاره شمع به چشم با
 .نره یادت آرزو قبلش. کن فوت رو شمعا باش زود -

 .کرد فوت را هاشمع ثانیه چند از بعد و نهاد هم بر را چشمانش آناهیتا
 :پرسید شیطنت با آذر
 بود؟ چی آرزوت -

 .زد مرموزی لبخند آناهیتا
 .شه برآورده آرزوم که کن دعا برام قلب صمیم از ولی نمیگم؛ -

 .کرد مصنوعی اخمی آذر
 .نمکمی تالفی اکی، -

 .کرد خارج کیفش از را بندگردن یشدهکادوپیچ یجعبه سپس
 .گلم خواهر به تقدیم -
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 .شد ترغلیظ آناهیتا لبخند آذر، کار این با
 .داره ارزش دنیا یه مواسه جشن همین. خواهری نبود کادو به نیازی -

 .رفت ایغرهچشم آذر
 .زنهمی چشمک بدجور المصب که ببر رو کیک زود حاال. کن تمومش رو کردناپارهتیکه تعارف این -
 .بگم بهت رو چیزی یه قبلش الزمه ولی باشه؛ -

 .دوخت آناهیتا به را منتظرش چشمان و داد تکان را سرش آذر
 کردم؟می کارچی و بودم کجا زدی زنگ که عصر دونیمی -

 .داد تکان نه معنی به را سرش حرف بدون اخم با آذر
 .مومح رفتممی داشتم -

 .داد ادامه دهانش آب دادنقورت از پس
 .بردارم تیغ اتاقم کمد از بودم اومده  -

 .کرد بغض
 نگرانمه، و میده اهمیت بهم که هست یکی دیدممی اینکه. آذر نتونستم شنیدم، رو صدات وقتی ولی -

 .شد مانعم
 ضمه را حرفش توانست کهاین از بعد آذر. کردنگریه به کرد شروع صدابی و انداخت پایین را سرش

 .نبود کردنسرزنش وقت االن. گذاشت آناهیتا یشانه بر را دستش کند،
 !خواهری آناهیتاجون، -

 .دوخت آذر به را خیسش چشمان و گرفت باال را سرش آناهیتا
 دمش باعث که حالمخوش. هستی و نشستی من رویبهرو االن اینه مهم شده، چی قبالً نیست مهم -
 .ندی انجام رو جبران غیرقابل کار یه

 .کرد اشاره کیک به دوباره و زد لبخندی
 تواسه هم چاقو ـص*رقـ یه وگرنه نیست جاش حیف. ندارما تحمل دیگه ببر رو کیک باش زود -

 .رفتممی
 .برداشت را چاقو و زد جوانه آناهیتا لبان بر لبخند یشکوفه
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 لب رب لبخند که بود باری آخرین روز آن. گیردمی شکل لبانش بر تلخی لبخند روز آن یادآوری با
 .شد آذر قلب یناخوانده مهمان سالهپنج حسرتی جایشبه و دید آناهیتا
 گروه ینا از. کند فرار اینجا از شده طور هر باید. شودمی بلند جایش از و زندمی پس را سنگینش بغض
 راسرس را نگاهش. بیاید نیز او سر آمده، هیتاآنا سر که بالیی ندارد دوست. آیدمی بر کاری هر جانی
 روشن دلش در امیدی کورسوی دارد، قرار اتاق یگوشه در که تراس درِ دیدن با. گرداندمی اتاق
 در، شدنباز بعد و دستگیره کشیدنپایین با. نباشد قفل درش که کندمی خداخدا دل در. شودمی

 در تاقشا. دوزدمی پایین به را نگاهش و شده تراس وارد احتیاط با. گیردمی شکل لبانش روی لبخندی
 تواندیم و دارد راه پشتی حیاط به آنکه بهتر. است کم زمین تا اشفاصله و است ساختمان اول یطبقه

 با دارد احتمال زمین تا اشفاصله بودنکم وجود با. شود خارج اینجا از دیوار از رفتنباال طریق از
 اتاقش هب و کندنمی قبول را ریسک این پس برود؛ باال دیوار از نتواند و ببیند آسیب پایش پریدن،
 گره دارد قرار تراس در که ایمیله به را سرش یک و داردبرمی تخت روی از را مالفه. گرددبازمی

 را رشپ هنگام دیدنشآسیب احتمال و کرده کمتر زمین تا را اشفاصله ولی است؛ کوتاه مالفه. زندمی
 .دهدمی کاهش
 زا بعد. کندمی چک را حیاط بار آخرین برای و کشدمی عرقش از خیس پیشانی بر را سردش دست

 از پس. شودمی آویزان آن از است، زبانش ورد خدا نام کهحالیدر مالفه گره بودنمحکم از اطمینان
. اندازدمی اطرافش به نگاهی زمین، به رسیدن محضبه. پردمی و انداخته زمین به نگاهی مالفه، اتمام

 یاطح در سنگینی سکوت و رسدنمی گوش به هم صدایی هیچ نیست، اطراف این کسی خداروشکر
 .رساندمی حیاط آجری دیوار به را خودش وقت، کردنتلف بدون. فرماستحکم

 باید و یستن بازگشت برای راهی دیگر اما است؛ بلندتر کرد،می را تصورش که آنچه از دیوار نظرش به
 .برساند دیگرش سمتبه را خودش و رود باال دیوار از شده طور هر
 .زندمی خشکش است، داده قرار مخاطب را او که ایمردانه صدای آن از بعد و پا صدای شنیدن با
 دیوار؟ از باالرفتن به چه رو فنچ دخترک یه -
 شاپیشانی روی اخم پارسا دیدن با. دگردبازمی صدا سمتبه و دهدمی قورت را دهانش آب سختیبه

 .بنددمی نقش
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 .کندمی اخم متعاقباً نیز پارسا
 ردیک فکر کنی؟ کارچی خواستیمی بعدش کنی، فرار اینجا از تونستی گیریم. ایبچه خیلی -

 سختیه؟ کار ما واسه پیداکردنت
 .کندیم اشاره ساختمان به نیهثا چند از بعد. کندمی خارج را نفسش کالفگی با و دهدنمی ادامه دیگر

 .بیفت راه -
 .خوردنمی تکان جایش از حرف بدون و کندمی تر زبانش با را لبش آذر
 نیستم؟ تو با مگه شدی؟ کر دوباره -
 .نداره خاصی مشکل دیگه که دوستت. برم من بذار -

 اینکه بدون رساپا. ریزدمی چشمانش در را مظلومیتش اما کند؛ خواهش که دهدنمی اجازه غرورش
 همراه کشانکشان را او گرفته، را بازویش که زمانهم و آمده سمتشبه بسوزد، برایش دلش ایذره

 یچه تعجبش کمال در. ندارد ایفایده کندمی تقال چقدر هر نیز آذر. بردمی ساختمان سمتبه خودش
 خودش و دهدمی هل داخل به را او پارسا سامان، اتاق به رسیدن با. است نخورده چشمش به محافظی

 .شودمی وارد سرشپشت هم
 :پرسدمی زدهبُهت سامان

 شده؟ چی -
 .زندنمی حرفی و است کرده جمع را خودش آذر

 :دهدمی جواب عمیق نفس چند از بعد پارسا
 ...بودم رسیده دیر اگه. کنه فرار خواستمی احمق یدختره -
 .دهدمی تکان تهدید ینشانه به را اشاشاره انگشت و گرددبازمی آذر سمتبه
 .برگردم تا بمون جاهمین. کنیمی غلطا این از باشه آخرت یدفعه -
. کندمی سقوط تدریجبه و داده تکیه سرشپشت دیوار به آذر در شدنبسته با. شودمی خارج اتاق از و

 رد را پاهایش بیندازد هینگا سامان به اینکه بدون. شود خرد سامان مقابل غرورش خواهدنمی دلش
 ار نفسش کالفگی با که سامان صدای. گذاردمی زانوانش روی بر را سرش و کندمی جمع شکمش

 .دزددمی او از را نگاهش همچنان اما بگیرد؛ باال را سرش شودمی باعث کرد خارج
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 هب موفق اگه حتی .برمیاد کاری هر ما از بدون ولی چیه؛ ما گروه از ذهنیتت دونمنمی خانوم ببین -
 ...و کردیممی پیدات زود یا دیر شدیمی هم فرار
 .دهدمی قورت را دهانش آب سختیبه آذر
 .میارید سرم بالیی یع زود یا دیر بهتره؟ وضعیتم موندنم با االن -
 .ستشدهتضمین موندنتزنده داریم نیاز بهت که زمانی تا -

 :کندمی قطع را حرفش اخم با آذر
 ...یا کشیدمی رو من یا ندارید، نیاز بهم اینکه از دبع و -

 .کندمی خارج را نفسش کالفگی با سامان
 یندازی،م خطر به رو خودت هم چون نیست؛ مناسبی حل راه فرار. میاد پیش چی آینده در ببینی باید -

 .رو اطرافیانت هم
 بلند جایش از که کندمی اشاره آذر به اخم با پارسا. شودمی قطع صحبتشان پارسا ورود و در شدنباز با

 .شود
 .بیا همراهم -

 بدرقه را او چشمانش، کردنبستهوباز با هم سامان و دوزدمی سامان چشمان به را مرددش نگاه آذر
 .گرددمی باز است، شده مرتب اینک که سابقش اتاق به پارسا همراه به. کندمی

 .داردمیبر اقات دیدزدن از چشم پارسا صدای شنیدن با
 .کردم قفل رو هاپنجره و تراس در -
 :دهدمی ادامه و کندمی اشاره دیوار یگوشه به
 خطا پا زا دست که نفعته به پس دارم؛ نظر تحت رو کارات تکتک گذاشتم، کار اونجا که دوربینی با -

 ...وگرنه نکنی
 مقابل را او شده، جمع چشمانش یگوشه که اشکی برق تا اندازدمی پایین را سرش حرف بدون آذر

 .ردگیمی آغـوش در را خود وارجنین و کشدمی دراز تخت روی اتاق، از پارسا خروج با. نکند رسوا پارسا
*** 
 پارسا
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 .دهدمی تحویل پارسا به را آن و آیدمی سمتشبه دارد دست در تاپلپ که محافظی اتاق، از خروج با
 .خورینمی تکون اتاقش جلوی از. باشه حواست -

 .دهدمی تکان تفهیم معنی به را سرش محافظ
 !قربان بله -
 :کندمی شروع مقدمهبی سامان اتاق، به ورود با
 کردی؟ کارشچی -

 :دهدمی جواب کند،می روشن را تاپلپ کهحالیدر پارسا
 .کردم جاسازی اتاقش تو دوربین یه و کردم قفل رو اتاق هایپنجره و تراس -
 :دهدمی ادامه و کندمی اشاره تاپلپ به
 .آوردم همین واسه هم تاپلپ این -
 بیاد؟ دختر این سر قراره بالیی چه! پارسا -
 چی مببین بعد تا داریم نگهش زنده تونیممی تو خوردنگلوله یبهونه به فعالً. دونمنمی هم خودم -

 .میشه
 .کنیم صحبت دختر این درمورد بود قرار -
 .میدم توضیح برات کنم وصل رو تاپلپ االن باشه -

 .یندنشمی سامان کنار پارسا سکوت دقیقه چند از بعد و دهدمی تکان باشه معنی به را سرش سامان
 .ستدهپرون این قبلی مسئول فالح، سرتیپ دختر آذر سرهنگ، صحبتای طبق بگم، بخوام خالصه -

 .دارد همراه به را پارسا راضاعت حرکتش این و شودمی خیزنیم ناگهان سامان
 .شه پاره هاتبخیه ممکنه خبرته؟ چه! پسر آروم -
 کردن؟ معرفی رو آذر گروه، ایارشد نگفتی مگه -
 .آره -
 .نمیاد در جور هم با اصالً مسئله دوتا این! پوف... پس -
 .برسم درست نتیجه یه به تونمنمی و گیجم هم خودم. دونممی -
 چیه؟ سرهنگ نظر -
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 !باشه همدست باهاشون هم شاید شناسن؛می رو آذر اونا زیاد احتمال به -
 .کردنمی فرار امشب بود طوراین اگه! نداره امکان -
 نباشه؟ بودنشایحرفه رو از کار این معلوم کجا از. احتماله که گفتم -
 چیه؟ تکلیف حاال -
 .باشیم مراقبش جونمون از بیشتر کرده سفارش سرهنگ -

 :دهدمی ادامه و کندمی غرغر لب زیر
 .بچه یه یلَله بشیم باید حاال نداریم بدبختی کم -

 :دهدمی جواب خنده با سامان
 .دادا شه بازی وارد شدی باعث خودت -

 .رودمی ایغرهچشم پارسا
 ندارم کاریت نیست مناسب وضعیتت هنوز چون هم االن. کردم رو کار این تو نجات واسه خوبه -

 .برات ارمد وگرنه
 .کنهمی کارچی االن آذر ببین برو راستی. هستیم هم داداشمون چاکر ما -

 :دهدمی جواب زده، زل مانیتور به کهحالیدر و رودمی تاپلپ سمتبه حرف بدون پارسا
 .خوابممی دیگه ساعت دو-یکی هم من. کنی استراحت بهتره هم تو. خوابیده میاد نظر به -

 هبلک بنددمی را چشمانش و کشدمی دراز. زندنمی حرفی و دهدمی تکان را رشس افسوس با سامان
 خواب کوبد،می دیواردرو به را خود مسئله این حل برای که ذهنش اما کند؛ چشمانش مهمان را خواب

 .است زدوده چشمانش از را
*** 
 ند،ک نگاه را گیرندهتماس نام اینکه بدون. شودمی بیدار خواب از موبایلش صدای شنیدن با صبح

 :دهدمی جواب و کرده صاف را صدایش
 بله؟ -
 خودتی؟! پارسا -
 .شودمی هوشیار سیروس، صدای شنیدن با
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 .شنوممی بگو، -
 .شده پنهان شهر جنوب هایخرابه از یکی تو کوروش فهمیدم، که طوراین -

 .گیردمی شکل پارسا لبان بر لبخندی
 ینکها از بعد هم شبقیه و حسابته تو پول نصف آدرس ارسال از بعد عتسا دو. بود خوب کارت اکی، -

 .حسابت به ریزممی دیدم رو کوروش
 .باشه -
 .چیزی یه فقط -
 چی؟  -
 ردهک گوروگم رو خودت جا هر و کنممی خرج رو پول این دوبرابر باشه، کارت تو کلکی وقت یه اگه -

 .بشه دنبای که میشه اونی و کنممی پیدات باشی،
 :دهدمی جواب مکث با سیروس

 .راحت خیالت -
 .رودمی است شده بیدار تازه که سامان سمتبه نگاهش و کندمی قطع را تماس خداحافظی بدون

 پارسا؟ شده خبر چه -
 :دهدمی جواب لبخند با
 .کردم پیدا رو کوروش مخفیگاه باالخره -
 .خیزدبرمی جایش از درد با
 .میام هم من -

 .کندمی اخم اپارس
 کجا؟ -
 .کوروش دنبال -
 .دارم برنامه شواسه خودم! بیای تو نکرده الزم -
 ای؟برنامه چه -
 .کنم پاکله رو صانعی کوروش، کمک با خواممی -
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 :دهدمی ادامه و زندمی چشمکی
 .میدم قانون تحویل رو دوشون هر بعدش -
 کردی؟ هماهنگ سرهنگ با -
 .میدم خبر سرهنگ به فرستاد مواسه رو آدرس سیروس وقت هر -

 .مالدمی را چشمانش اشاشاره انگشت با سامان
 آذر؟ از خبر چه -

 .رودمی تاپلپ سمتبه حرف بدون پارسا
 .شده بیدار هم اون -
 .رودمی خروجی در سمتبه و شودمی بلند جایش از موبایلش اساماس صدای بلندشدن با
 .باشه بهش حواست. بیارن صبحونه دوتون هر واسه سپرممی محافظا به -
 .راحت خیالت باشه، -

 .گیردمی را تیمور یشماره محافظان، از یکی با الزم هایهماهنگی از بعد
 بله؟ -
 .هستم پارسا -
 شد؟ خبری -
 .کردم پیدا رو کوروش آدرس باالخره -
 االن کوروش باش، مواظب. سراغش برو و بردار رو محافظا بهترین از نفر چند قرارمون طبق. خوبه -

 .بزنه کاری هر به دست ممکنه و ستخوردهزخم
 .کنهمی همکاری باهامون زده بهش رو زخم این کسی چه بفهمه اگه حتماً. راحت خیالت -
 .بذار نتیجه جریان در بالفاصله رو من حتماً -
 .باشه -

 از فرن بیست همراه به بنابراین دارد؛ را اول اولویت برایش کوروش کردنپیدا. ندارد خوردن به میلی
 .شودمی کوروش مخفیگاه رهسپار و کرده ترک را ساختمان محافظان
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 ماشین از اینکه محضبه. رسدمی دارد قرار شهر از خارج در تقریباً که ایخرابه به ساعت دو از بعد
 باعث و دکوبمی صورتش بر را خاک مشت یک و کرده غافلگیرش باد سریع نسبتاً وزش شود،می پیاده
 اشاره افرادش به و شده بهتر دیدش چشمانش مالیدن از بعد. برگرداند را رویش ناخواسته شودمی
 ود،ب داده را آدرسش سیروس که ایخرابه به دقیقه چند از پس. کنند حرکت سرشپشت که کندمی
 به تشدس حرکت با و شودمی تردیکنز خرابه به آرام هایقدم با و گرفته دست در را تفنگش. رسندمی

 خرابه از خارج در کوروش افراد از نفر دو تنها. کنند محاصره را خرابه دوردورتا کندمی اشاره محافظان
 یهرهچ با و گشایدمی را در بارهیکبه شدند، بیهوش افرادش توسط اینکه از بعد و خورندمی چشم به

 .شودمی روروبه شدند،نمی هم رنف ده که افرادش و کوروش یزدهبُهت
 از بعد و رودمی دارد قرار اشقدمی چند در که چوبی صندلی سمتبه خونسردانه و زندمی پوزخندی

 :دهدمی قرار مخاطب را کوروش نشست، رویش بر اینکه
 خوردنهمبه بانیوباعث من. مطلب اصل سر میرم راست یه ندارم، چینیمقدّمه وقت و حوصله -
 .کردم پیدا رو املهمع

 :کندمی قطع را حرفش و زندمی پوزخندی کوروش
 .کردید ـیانـت*خــ معامله تو که بوده شما گروه سر زیر درهرصورت داره؟ فرقی چه سرمدی یا تو -

 .دوزدمی کوروش به را نافذش چشمان پارسا
 .راغتس میومد پلیس باید من جایبه االن داشتن، رو قصدی چنین من گروه اگه -
 باشی؟ نکشونده خودت دنبال رو پلیسا معلوم کجا از -

 :دهدمی جواب اخم با پارسا
 نکردنش و کردن قبول که میدم بهت پیشنهاد یه. کنم ثابت بهت رو خودم نیستم مجبور من ببین -

 .خودته پای
 .شنوممی اکی، -
 و کرده خبر رو پلیس بزنه، ضربه گروه دو هر به اینکه واسه و کرده ـیانـت*خــ ما به سرمدی -

 .نداره تکرار به نیاز که ماجرا یبقیه
 .دهدمی تکان را سرش متفکرانه کوروش
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 برد؟می سودی چه ما به زدنضربه از سرمدی -
 .زندمی نیشخندی پارسا

 .کردن سود خیلی باالدستیاش ولی نه؛ خودش -
 ست؟قضیه این پشت کی. بگو ترواضح رو منظورت -
 .انعیص رامین -

 .کوبدمی مقابلش چوبی میز به محکم را مشتش نام این شنیدن با کوروش
 !لعنتی -

 :دهدمی ادامه و دوزدمی پارسا به را اشنشستهخونبه چشمان
 داری؟ شواسه ایبرنامه چه -
 .فرصتم یه منتظر و گذاشتم بپا شونواسه فعالً -
 .دهدمی تکان را لباسش و شده بلند جایش از
 .کنیممی صحبت مفصل اونجا ما، مخفیگاه بریم کنید عجم -

 از زنی پارسا. شوند آماده تا کندمی اشاره افرادش به و دهدمی تکان تأیید معنی به را سرش کوروش
 همراهش به نیز کوروش. شودمی ماشینش سوار افرادش و کوروش خروج از بعد و شده خارج آنجا
 .شکندمی را ماشین سکوت پارسا گوشی صدای ،شهر به شدننزدیک با. شودمی سوار

 بله؟ -
 .شد ما متوجه افرادش از یکی داشتیم، نظر زیر رو صانعی که االن تا دیروز از قربان -

 :توپدمی و رفته هم در هایشاخم
 بدید؟ انجام درست نتونستید رو ساده کار یه! احمقا -
 .یمشگرفت بده لومون بره اینکه از قبل. نباشید نگران -
 .کندمی خارج را نفسش آسودگی با
 نبردن؟ بویی مطمئنی -
 ...راستش. راحت خیالتون. قربان بله -

 !باشد داده آب به گلدسته بازهم اگر حالش به وای. ماندمی حرفش یادامه منتظر و کندمی سکوت
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 انعیص اینکه جزبه د؛میوم نظر به عادی چیزهمه و بود نیفتاده مشکوکی اتفاق هیچ حاال تا دیروز از -
 بارایان از یکی تو بردیم رو یارو اون. رسهمی تریمهم کار به داره یعنی این و ندیدم طرفا اون اصالً رو

 ...تا شهر
 نتیجه؟ خب -
 .داره «استون جان» اسم به مهم مهمون یه فرداشب. بود درست حدسم -
 کیه؟ استون جان -
 .رفت هوش از بده، رو سوال نای جواب اینکه از قبل طرف متأسفانه -

 .نیست آشنا برایش جورههیچ نام این اما کند؛می جستجو را ذهنش یکتابخانه
 ترینکوچک. باشه خونه اون به حواستون چهارچشمی. نیاد سرش بالیی باش مراقب خب،خیله -

 .بده گزارش بهم اومد پیش موردی
 .راحت خیالتون قربان، چشم -
 .دهدمی قرار مخاطب را روشکو تماس، قطع محض به
 شناسی؟می «استون جان» اسم به شخصی تو -

 .رودمی هم در کوروش هایاخم
 اًمخصوص کنه؛نمی اعتماد معامله واسه کسی به راحت. اروپاست تو مواد هایگندهکلّه از یکی آره، -

 ر؟چطو. بدم باهاش ور معامله یه ترتیب هفته آخر واسه تونستم بدبختی عالمه یه از بعد. ایرانیا
 .زندمی صداداری پوزخند پارسا

 .دزدیده رو قاپش دیگه یکی چون کنی؛ فراموش رو معامله اون االن از بهتره پس -
 کی؟ -
 .صانعی -
 .ایران میاد دیگه روز دو. نداده بهم معامله فسخ با رابـطه در خبری ممکنه؟ چطور -

 .شودمی ترپررنگ پارسا پوزخند
 زرگب مهمونی یه ترتیب صانعی هم فرداشب واسه. شده فسخ طرفهیه معامله این باش مطمئن پس -
 .میدن انجام رو معامله جاهمون احتماالً و داده رو
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 :زندمی فریاد اشکلیدشده هایدندان میان از و کوبدمی مقابلش صندلی به را مشتش کوروش
 !اه. کنه حذف رو من خواستهمی همین واسه لعنتی اون پس -

 به رسیدن محضبه. شودنمی زده حرفی مخفیگاه به رسیدن تا و کندمی اکتفا پوزخندی به پارسا
 .آیدمی پارسا سمتبه سراسیمه محافظان از یکی مخفیگاه

 .هستن منتظرتون تیمورخان -
 حرکت ساختمان سمتبه و بیاید همراهش کندمی اشاره کوروش به اخم با. دهدنمی جوابی پارسا

 ندیپوزخ که بارششرارت چشمان با شود بلند جایش از اینکه بدون تیمور، اتاق به ورود با. کندمی
 رزشل کندمی سعی کهحالیدر کوروش. بنشینند که کندمی اشاره است شده اشچاشنی هم ظریف
 زنی پارسا و نشیندمی هاصندلی از یکی روی بر حرف بدون کند کنترل را اششدهمشت دستان

 .گیردمی جای رویشهروب
 را وروشک شده، ترنمایان پوزخندش و کشدمی اشچانه بر را شستش و اشاره انگشت کهحالیدر تیمور

 :دهدمی قرار مخاطب
 .نداری خوبی چندان وضعیت معلومه که طوراین -

 .شود مسلط خودش به کمی بلکه کند،می چندبرابر را دستانش فشار کوروش
 .شدم سرپا بالفاصله و کردم تجربه رو شرایطی چنین هم قبالً. نیست مشکلی -

 :دهدمی ادامه پوزخند همان با تیمور
 ...بازهم ولی داشتی؛ رو شکستی چنین یتجربه هم قبالً پس -

 را رتیمو و داده تکان تهدید ینشانه به را اشاشاره انگشت و شودمی بلند جایش از ناگهان کوروش
 .دهدمی قرار مخاطب

 بود، اتهنوچه به بیشتر حواست و کردینمی عرضگیبی اگه. کنی تمومش رو چرندیات این بهتره -
 پس ؛نداشتم وضعیتی چنین من و مونمعامله تو شدنمی زده گند یکیشون ـیانـت*خــ خاطربه االن

 .شه جمع زده تنوچه که گندی تا کن پیدا حلی راه یه من گوش دم کردنوزوز جایبه
 به باردمی آن از آتش که را نافذش چشمان حرفبی کرده، جوروجمع را خود کمی اینک هک تیمور
 .دوزدمی کوروش آلوداخم یچهره
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 .ستوحشی گرگ دو این بین جدال گرنظاره تنها حرف بدون نیز پارسا
 .کندمی خارج حرص با را نفسش کوروش سکوت، لحظه چند از پس

 .نمیاد بر ازت کاری معلومه که طوراین -
 :دهدمی ادامه و زندمی پوزخندی

 .داشت زیادی انتظار عرضهبی آدمای از نمیشه البته -
 احساس اینک که پارسا. رودمی خروجی در سمتبه خورد،می را خونش خون که تیمور به پشت و

 موریت اما کند؛می سخن قصد و کندمی اخم شود، آب بر نقش اشنقشه است ممکن لحظه هر کندمی
 :گشایدمی سخن به لب او از قبل

 !کن صبر -
 :دهدمی ادامه کالفگی با هم تیمور و ایستدمی بازگردد، تیمور سمتبه اینکه بدون کوروش

 .کنیممی صحبت سرجات بشین برگرد -
 .گرددمی باز سمتشبه اخم با کوروش

 .کردیم صحبت کافی یاندازه به -
 .بدکومی میز روی بر را مشتش تیمور

 .کنیم صحبت دارم که اینقشه درمورد خواممی -
 .زندمی بشکنی کوروش

 .حساب حرف شد این آها، -
 بر تا بنددمی را چشمانش لحظه چند تیمور. نشیندمی رویش و گرددبازمی صندلی سمتبه سرخوشانه و

 :دهدمی قرار مخاطب رسد،می نظر به خونسرد ظاهراً که را پارسا سپس شود؛ مسلط خودش
 .بده توضیح براش -

 :کندمی گفتنسخن به شروع کوروش به رو و کرده اکتفا سرش دادنتکان به تنها پارسا
 یه قطف مهمونی البته خب که داده رو مهمونی یه ترتیب فردا صانعی فهمیدیم ما که جایی تا ببین، -

 .بدن انجام معامله یه استون جان یارو، اون با قراره و پوششه
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 ادامه مکث لحظه چند از پس پارسا و است دوخته چشم پارسا به منتظرانه حرف، بدون کوروش
 :دهدمی
 مسببش که خسارتی جبران به رو بارهاشون و کنیم حمله بهشون شب همون داریم تصمیم ما -

 .بگیریم ازشون هم چشمی زهر یه طوریاین و برداریم خودمون واسه بودن، خودشون
 .ندزمی پوزخندی کوروش

 .مونهمی مسئله چندتا ولی خوبه؛ ظاهر در طرحتون -
 :دهدمی جواب اخم با تیمور

 چی؟ -
 کنید؟ اجرا رو توننقشه خوایدمی چطور اینکه اول -

 :دهدمی جواب پارسا
 انمحافظ تعداد. شده آنالیز کامل موقعیتش و میشه برگزار صانعی ویالهای از یکی تو مهمونی -

 .شده بررسی موارد بقیه و دوربینا و احتمالی
 آوردید؟ دست به رو اطالعات این کوتاه مدت این تو چطور -
 از نفر ود بعدش. گفته بهمون رو مهمونی موضوع و انداختیم گیر اتفاقی طور به رو افرادشون از یکی -

 شب نهمو قراره و رسوننمی بهمون رو اطالعات و ویال تو فرستادیم خدمتکار عنوانبه رو افرادمون
 .شیممی عمل وارد و میدن خبر بهمون شدن، گیج وقتی و بریزن نوشیدنیاشون تو رو بیهوشی داروی

 چقدره؟ من سهم اینکه بعدی مورد. خوبه -
 .کندمی ریز را چشمانش پارسا

 چیه؟ پیشنهادت -
 .کندمی اشاره خودش به کوروش

 .هفتاد -
 .کندمی اشاره پارسا به سپس

 .سی -
 .زندمی یپوزخند پارسا
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 .ماست اب زحمتش بیشتر و نداری هیچی االن که نرفته یادت. میشه حالت به خوش خیلی طوریاین -
 که یدونمی خوب هم این. شماست انگاریسهل نداشتنمهیچی اصلی مسبب که نرفته یادت هم تو -

 اسمش حتی که استون جان هم شنمونه یه نداره؛ رابــطه جنسا کردنآب واسه من اندازه کسهیچ
 .کنی معامله باهاش بخوای اینکه به برسه چه نخورده، گوشت به حاال تا هم

 .دهدمی خاتمه جدال این به جمله یک با تنها تیمور
 .تمام و پنجاه-پنجاه -
 ...آخر مورد و اکی -
 :دهدمی ادامه و شودمی خیره تیمور چشمان در
 .کشممی چی دارم االن بفهمه صانعی خواممی. کنیم خبر رو پلیس باید کارمون اتمام از بعد -

 .زندمی مرموزی لبخند تیمور
 .ببینی نزدیک از رو چیزهمه تا برید پارسا با عصر. حله -

 .دارد قصدی چنین هم خودش چراکه ست؛راضی کوروش آخر یخواسته از قلباً پارسا
 و بوده ساکن آن در افرادش و دارد رقرا صانعی ویالی رویبهرو که ایخانه به کوروش همراه به عصر
 .رودمی دارند، نظر زیر را ویال

 .دهدمی تکان رضایت با را سرش هادوربین بررسی از پس کوروش
 !خوبه -
 :دهدمی ادامه پوزخند و حرص با مانیتورهاست، از یکی به چشمش کهحالیدر
 قراره یبالی چه فرداشب دونهنمی میشه،ن بند جا یه و شناسهنمی پا از سر حالیخوش از االن صانعی -

 .بیاد سرش
 :گویدمی دل در و کندمی اکتفا پوزخندی به جوابش در پارسا

 .«بیاد خودت سر قراره که بالیی همون دقیقاً»
 :دهدمی قرار مخاطب را کوروش دقیقه چند از پس

 مخفیگاه؟ گردیبرمی یا مونیمی اینجا -
 .بمونم جاهمین میدم ترجیح -
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 .راحتی طور هر اکی، -
 بمراق چهارچشمی تا سپاردمی محافظان از یکی به خروج از قبل. کندمی حرکت خروجی در سمتبه و

 .نیست بعید چیزهیچ خطهفت مار آن از. باشد کوروش
 ریانج در را سرهنگ معمول طبق کند،نمی تعقیبش کسی اینکه از اطمینان و محل از دورشدن از پس

 آسمان به نگاهی کارش اتمام از پس. دهدمی انجام را الزم هایهماهنگی و داده قرار زامرو اتفاقات
 :کندمی تکرار را سالش یک آرزوی دل در و اندازدمی شهر ینشستهخونبه
 عمق در و کندمی غروب که خورشیدی همچون هم تبهکار باند این عمر که برسد روزی کاش»

 !«رسد سر به رود،می فرو سیاهی
 غافل سامان و آذر از حسابی امروز. رساندمی مخفیگاه به را خود و کرده خارج را نفسش افسوس با

 .است بوده
*** 
 بعد روز یک

 به دنرسی در بلندی گام تواندمی امشب عملیات در موفقیت شک بدون. رسدمی فرا موعود روز باالخره
 نخواهد هم تمامی و کرده تحمل را ریشمابی هایسختی خاطرشبه که هدفی باشد، اشاصلی هدف
 .داشت

 .دوزدمی چشم او به و شودمی خارج خیالوفکر از کوروش منحوس صدای با
 .ستآماده ماشین شو، بلند -

 اشتیاق و عجله به دل در. اندنکرده رفتن عزم افرادش از کدامهیچ هنوز. اندازدمی اطرافش به نگاهی
 .بود خواهد رقیبش همانند نیز او سرنوشت داندنمی یفح. زندمی پوزخندی کوروش وافر

 در هب رسیدن با. بیفتند راه سریع که کندمی اشاره هم افرادش به و خیزدبرمی جایش از حرف بدون
 :کندمی متوقفش و داده قرار مخاطب را او تیمور خروجی،

 !کن صبر پارسا -
 نیز او. یدبیا سمتشبه کندمی اشاره او به چشم حرکت با تیمور و گرداندبرمی تیمور سمتبه را رویش

 .رودمی تیمور سمتبه کوروش کردنراهی از بعد



 

 

96 

 

 معکوس حقیقت رمان

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

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

FATEMEH_R 

 بله؟ -
 .کندمی خارج دهانش از ـذت*لـ با را سیگارش غلیظ دود تیمور

 ات باید. نیست بعید هیچی خالوخطخوش مار این از. نشو غافل کوروش پسره، این از هم لحظه یه -
 .شیم خالص شرش از تونیممی بعدش کنیم؛ تحملش هامحموله کردنآب زمان
 .کند حفظ را صورتش طبیعی حالت کندمی سعی اما خورد؛می جا تیمور حرف آخر قسمت از پارسا

 .هست بهش حواسم راحت، خیالت -
 هایهگندکله و مافیا به دستش شود، کشته کوروش دلیلی هر به اگر. نبود برنامه در کوروش حذف

 .کند دستگیرش پلیس باید شده طور هر امشب. رسدنمی ـدر*مخـ اد*مو
 :گشایدمی سخن به لب ریزشده چشمانی با کوروش شود،می ماشین سوار اینکه محضبه
 خبریه؟ نکنه گفت؟می چی تیمور -

 :دهدمی را جوابش ممکن لحن ترینطبیعی با بازگردد، سمتشبه اینکه بدون پارسا
 .ضروریه عملیاتی هر تو که همیشگی اتسفارش همون نه، -

 .کندمی سکوت و گرفته پارسا از را متفکرش نگاه ثانیه چند از پس کوروش
 زمان هر نقشه طبق. اندازندمی اطراف به نگاهی و شده پیاده ماشین از دو هر ویال به رسیدن با

 .شوند ویال وارد دتواننمی بدهند، خبر دارند حضور مهمانی در خدمتکار لباس در که افرادش
 .شودمی برقرار کشدمی را انتظارش که تماسی انتظار، ساعت نیم از پس باالخره

. بیاید ونیدتمی و وقتشه دیگه االن. کننمی اثر دارن کمکم ریختیم، نوشیدنیا تو که داروهایی قربان -
 .انداختیم کار از هم رو دوربینا

 .اکی -
. وندش ویال وارد که کندمی اشاره افرادش به ایاضافه حرف هیچ ونبد و کرده قطع را گوشی بالفاصله

 .کندمی مطلع نیز را او زند،می سرهنگ گوشی به که زنگیتک با
 یگفته طبق که شده گذاشته ورودی درِ باالی دوربین دو تنها و ندارد وجود محافظی ویال از خارج

 ویال وارد کردند، باز سنجاق از استفاده با را در اینکه از پس بنابراین اند؛شده انداخته کار از افرادش
 .شوندمی
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 در لمقاب که نگهبان چهار دیدن با. شودمی بلندتر موزیک صدای شوندمی ترنزدیک عمارت به چه هر
 .بنددمی نقش لبانش بر پوزخندی آیند،نمی نظر به سرحال و اندایستاده عمارت ورودی

 و ویال انتهای در که انباری در شده، دزدیده هاآن از که ایمحموله اند،دهدا افرادش که اطالعاتی طبق
 مهمانی مشغول افرادش و صانعی که زمانهم باید نقشه طبق. اندشده جاسازی دارد قرار عمارت پشت

 فلتغ از ،صداوسر ایجاد بدون بنابراین. کنند مطلع را پلیس بعد و کرده خارج انبار از را محموله هستند،
 .رسانندمی انبار به را خود و کرده استفادهسوء محافظان

 هباناننگ تعداد. شودمی ترپررنگ پوزخندش اند،شده مستقر انبار اطراف در که محافظ پانزده دیدن با
 .نفر پانزده کوچک انبار این و است نفر چهار عظمت آن با عمارت

 انبار وارد، درآوردند پا از را نگهبانان اینکه از سپ. کنند حمله طرف دو از کندمی اشاره افرادش به
 که را اد*مو حاوی هایجعبه کندمی اعالم افرادش به درنگبی محموله، شدنرؤیت با. شوندمی

 کی که هستند مهمانی در غرق چنان افرادش و صانعی. کنند خارج انبار از نیست، کم هم تعدادشان
 .شود خارج چنگشان زا محموله کنندنمی را فکرش هم درصد

 نیست حاضر و کندمی هدایت هاجعبه انتقال برای را افرادش که است کوروش به معطوف نگاهش
 .بگذرد هم جعبه یک از حتی

 صدای شدنبلند با. شودمی خارج انبار از آرامیبه و زندمی را دوم تک گیرد،می را سرهنگ یشماره
 اعالم هستند، انبار از خارج که افرادش به و کرده قفل پشت از را انبار در پلیس، هایماشین آژیر
 ردرگمیس با و اندآمده خود به اینک گویا نیز صانعی افراد. شوند خارج ویال از سریع و برگردند کندمی
 از افراد فریاد و هاگلوله شلیک صدای. کنند انتخاب را یکی جانشان و ماندهباقی هایجعبه بین باید
 مهلکه آن از را خود و شودمی هامحموله حامل ماشین سوار سریعاً پارسا. رسدمی گوش به طرف همه

 .است سرهنگ یعهده بر کار باقی داده، انجام را خود کار او. دهدمی نجات
 .گرداندیم چشم اند،بازگشته که افرادی میان. آیدمی استقبالش به تیمور مخفیگاه، به ورود محضبه
 ت؟کجاس کوروش پس -

 :دهدمی جواب مقدمهبی پارسا
 .افتاد گیر -
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 باشه؟ بهش حواست نگفتم مگه چی؟ -
 اما نیم؛ک فرار هامحموله تمام انتقال از قبل شدیم مجبور و بود کرده خبر رو پلیس ما از قبل نفر یه -

 .داد دستش کار طمعش و کرد طمع کوروش
 .کوبدمی ماشین کاپوت بر را مشتش تیمور

 برگردونی؟ تونستی رو محموله از مقدار چه! مقاح مردک -
 .درصد هشتاد تقریباً -
 شدن؟ چی صانعی و واتسون جان -
 .بدم نجات رو محموله تونستم فقط پلیس رسیدن محضبه ندارم، خبر ازشون -

 .نهدمی هم بر را چشمانش حرص با تیمور
 ...کردنمی طمع اگه هم احمق اون. بود خوب کارت -

 :دهدمی ادامه و کندمی ارجخ را نفسش
 .یمش جابهجا باید و میشه اکی فردا تا جدیدمون جای نیست، امن دیگه اینجا. کن استراحت برو -

 دایص با اما گیرد؛می پیش در را ساختمان به ورود راه و دهدمی تکان تأیید ینشانه به را سرش پارسا
 .شودمی متوقف راه ینیمه در تیمور

 راداف از و آشناست صددرصد. کن پیدا ریخته هم به رو موننقشه که ضی*عو جاسوس ناو درضمن، -
 ...برسه بهش دستم اگه. خودمونه

 :دهدمی جواب خونسردی با و گرددمی باز سمتشبه پارسا
 .دارم کار حسابی باهاش هم خودم. حتماً -
 .شیندنمی تخت روی بود کشیده دراز که سامان اتاق، به ورودش محض به
 رفت؟ پیش نقشه طبق چیهمه شد؟ چی پارسا؟ خوبی -

 طاقت رهباالخ. کندمی تعقیب را حرکتش مسیر قراریبی با نیز سامان و رودمی کاناپه سمتبه پارسا
 :دهدمی قرار خطاب مورد را پارسا مجدداً عصبانیت با و آوردنمی

 .بده رو من جواب پارسا؟ میگم چی شنوینمی مگه -
 :دهدمی جواب نهاده، هم بر را اشخسته چشمان کهحالیدر پارسا
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 .خودمون ینقشه البته رفت؛ پیش نقشه طبق چیهمه. خوبم نباش، نگران -
 .کندمی خارج بود شده حبس سـینه در که را نفسی سامان

 ... صانعی شد؟ چی کوروش! خداروشکر -
 .پرسممی و کنممی برقرار ارتباط سرهنگ با فردا. دونمنمی -

 :دهدمی ادامه پارسا و دهدمی تکان را سرش سامان
 غذاست؟ اعتصاب درحال هم هنوز خبر؟ چه دختره این از راستی  -
 .خودشه ضرر به فقط کار این که کردم قانعش و کردم صحبت باهاش. نه -

 .کندمی اخم پارسا
 ...و هستیم کی ما گفتی بهش نکنه -

 :دهدمی ابجو شدهدرشت چشمانی با سامان
 شدی؟ دیوونه! بابا نه -

 .نهدمی هم بر را چشمانش پارسا
 چطوری؟ خودت. خبخیله -
 .شم سرپا تونممی دیگه و کنهمی باز رو هامبخیه فردا گفته آذر. خوبم -
 .داریم کار خیلی فردا کنیم، استراحت بهتره! خداروشکر -
 کاری؟ چه -

 :دهدمی جواب رود،می برق کلید سمتبه کهحالیدر پارسا
 .کنیم عوض رو جامون باید گفته تیمور -
 اصلی؟ مقر میریم یعنی -
 .کشدمی دراز و رودمی کاناپه سمتبه
 .بخواب بگیر. کنهمی اعالم بهمون گفت فردا. دونمنمی -

*** 
 آذر
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 بر زنی ضعف. باشد عصبی دلیلش دهدمی احتمال. گشایدمی را چشمانش شدیدی سردرد احساس با
 الستیک جیغ صدای. نشیندمی تخت روی و دهدمی خود به تکانی سختیبه. افزوده شدتش
 اما کند؛ باز را پنجره کندمی سعی. کشاندشمی پنجره سمتبه هستند، محوطه در که هاییماشین

 یهمه. اندگذرمی نظر از را محوطه پنجره از و کندمی پارسا نثار لعنتی لب زیر. است نتیجهبی تالشش
 کاهش نیز نگهبانان تعداد. است موجود محوطه در مشکی پرادوی یک تنها و اندشده خارج هاماشین

 فرار از بعد سامان که هاییحرف یادآوری با اما زند؛می سرش به فرار فکر مجدد ایلحظه. یافته
 .شودمی منصرف بود، زده ناکامش

 باًتقری. اندآورده برایش پیش ساعت چند که خوردمی غذایش ظرف به نگاهش و شودمی دور پنجره از
 در، زدن از پس. رودمی خروجی در سمتبه غذایش ظرف به توجهبی. نخورده چیزی که است روز دو

 .رسدمی گوشش به در پشت نگهبان خشن و خشک صدای
 داری؟ کارچی چیه؟ -

 :کندمی صاف را صدایش
 .کنم چک رو همکارتون اون زخم باید -

 هب ورود با. کندمی همراهی سامان اتاق تا را او حرف بدون نگهبان و شودمی باز در ثانیه چند از پس
 یزن آذر. رودمی درهم صورتش و خیزدبرمی جایش از ناگهانی طور به بود کشیده دراز که سامان اتاق،

 .رساندمی او به را خود سرعتبه
 .شه باز هاتبخیه ممکنه بود؟ کاریچه این -
 :دهدمی ادامه اخم با
 .کنم چک رو زخمت خواممی بکش، دراز -

 زیرچشمی است، زخمش بررسی درحال آذر که مدتی تمام در. کشدمی دراز دوباره حرف بدون سامان
 .آیدنمی بر خـالف ایچهره چنین از. گذراندمی نظر از را نشینشدل یچهره
 .«بودنشهایحرفه از هم این» شودمی اکو مغزش در پارسا حرف

 آذر صدای اب. یابد رهایی نقیضوضد افکار این از بلکه دهدمی تکان راستوچپ به را سرش کالفگی با
 .آیدمی خودش به
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 کنه؟می درد سرت -
 .دهدمی دادنجوالن یاجازه نقیضوضد افکار آن به دوباره مالیمش لحن

 :دهدمی جواب جدی و خشک
 .نیست مشکلی نه، -

 .کندمی جوروجمع را خود آذر
 ودتخ یروزمره فعالیت تونیمی کمکم بعدش. کنممی باز رو هاتبخیه فردا و نداره مشکلی زخمت -
 .کنی شروع رو
 .ودشمی متوقف سامان صدای با برسد، در به اینکه از قبل اما شود؛می بلند جایش از مکث بدون و
 بدی؟ هادام کارات این به خوایمی کی تا -

 .گرداندمی بر سامان سمتبه را رویش آذر
 منظور؟ -
 کنی؟ ثابت خوایمی رو چی نخوردنغذا با. واضحه کامالً -
 .هیچی -

 .زندمی داریصدا پوزخند سامان
 زمانش تو تأثیری هم تو نخوردن یا خوردن غذا. میفته بیفته بخواد که اتفاقی هر دخترجون، ببین -

 !بیا تخود به لطفاً. سوزهنمی تواسه دلش کسی کارا این با. کنیمی ضرر خودت طفق طوریاین. نداره
 .کندمی ترک را اتاق حرف بدون همچنان ثانیه چند از پس و زندنمی حرفی آذر

*** 
 وارد دست به سینی که نگهبانی دیدن با. دهدمی بد گواه دلش است، شده بیدار خواب از که صبح از

. ردگیمی شکل لبانش بر رنگیکم لبخند و افتدمی سامان دیشب هایصحبت یاد شود،می اتاق
 این اب جنسش انگار. قلب قوت نوعی کند،می تزریق وجودش به را خوبی حس سامان با کردنصحبت

. کندیم خوردن به شروع و رفته صبحانه سینی طرفبه نگهبان خروج از پس. است متفاوت خالفکارها
 ت،اس مشغول تاپلپ با که پارسا اتاق، به ورودش با. رساندمی اتاق به را خود هصبحان اتمام از پس



 

 

012 

 

 معکوس حقیقت رمان

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

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

FATEMEH_R 

 و داده قرار مخاطب را او نگاهش با کهحالیدر آذر بزند، حرفی اینکه از قبل و گیردمی باال را سرش
 :گشایدمی سخن به لب است، سامان سمتبه اشاشاره انگشت

 .بودم گفته بهشون هم یشبد. کنم باز رو ایشون یبخیه اومدم -
 .کندمی گم را وپایشدست بار هر که دارد چه مرد این نگاه داندنمی. اندازدمی پایین را سرش و

 :دهدمی جواب کند کنترل را اشخنده کندمی سعی کهحالیدر پارسا
 .نپرسیدم و نگفتم چیزی که من -
 .کندمی اشاره سامان تخت سمتبه
 .تخته کنار کمد تو هم وسایل. رسیب کارت به تونیمی -

 مه از هایشاخم شودمی باعث سامان نشیندل لبخند. رودمی کمد طرفبه اخم با و زندنمی حرفی آذر
 اشاره دستش حرکت با پارسا اما خیزد؛برمی جایش از خروج قصد به کارش اتمام از پس. شود باز
 .کند صبر کندمی
 .برگردی اتاقت به نیست الزم -
 :دهدمی ادامه پارسا و گذراندمی نظر از را پارسا و سامان یچهره گرشپرسش نگاه اب

 .بشیم منتقل ایدیگه جای به باید -
 چرا؟ -

 .کندمی اخم پارسا
 .بیام من تا میشید ماشین سوار و پایین میرید نگهبانا از یکی همراه به -
 اپارس که کندمی اعالم و شده اتاق وارد هاهباننگ از یکی دقیقه چند از پس و شودمی خارج اتاق از و
 کنار مانسا یاشاره با اما شود؛ بلند جایش از کند کمکش تا آیدمی سامان طرفبه سپس. فرستاده را او

 رد حرکت به ماشین پارسا آمدن با دقیقه چند از پس. روندمی ماشین طرفبه نفری سه و کشدمی
 .آیدمی

 :دهدمی قرار مخاطب را پارسا مان،سا ساختمان از خروج با
 بریم؟ کجا قراره -
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 رو قدقی آدرس و زنهمی زنگ بهمون بشیم که نزدیک. زعفرانیه سمتبه بریم باید گفت تیمور -
 .میگه بهمون
 دست هب را خود نفر، دو آن یمکالمه به توجهبی نیز آذر. کندمی اکتفا سرش دادنتکان به تنها سامان
 صدای. زندمی سرش به فرار فکر ایلحظه ماشین توقف و قرمز چراغ به رسیدن با. ستا سپرده تقدیر

 .دهدمی جواب سرعتبه نیز او و شده بلند پارسا گوشی
 .نیست واضح صدات. بگو دوباره -

 :دهدمی ادامه مکث کمی از پس
 !کن صبر -

 .گذاردمی اسپیکر حالت در را گوشی
 .بگو حاال -

 راتخاط به را او و کرده گوشی به معطوف را نگاهش ناخواسته رسد،می گوشش به که آشنایی صدای
 .دهدمی سوق اشگذشته

 و هدانشگا در بود توانسته و بوده ثمربخش زحماتش باالخره چون بود؛ اشزندگی روز بهترین روز آن
 به باهم بود، گذاشته دوستش با که قراری طبق. شود قبول اشعالقه مورد یرشته خصوصب

. بودند دهش قبول دانشگاه و رشته یک در دو هر خدا لطف به. کنند مشاهده را نتایج تا رفتند نِتکافی
 شد؟می هم این از بهتر مگر

. کند فراموش را شیرینی خرید بود مانده کم حتی. کرد طی چطور را منزل تا نِتکافی مسافت نفهمید
. کرد باز ار در کلید با خودش بنابراین کنند؛ باز رایشب را در پدرش یا مادر تا کند صبر توانستنمی

 وجودش در که را خوبی حس محبوبش غذای بوی و بود شام تدارک درحال آشپزخانه در مادرش
 وشـ*آغـ در را او پشت از و رفت مادرش سمتبه پاورچینپاورچین. کردمی تقویت بود، یافته جریان
 .ردک نثارش نشینیدل لبخند مادرش و گرفت

 .خبریخوش یعنی براق چشمای و خندون لب این -
 :داد ابجو متقابلی لبخند با بود، شیرینی جعبه کردنباز درحال که زمانهم و گرفت فاصله مادرش از
 .صددرصد -
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 .برداشت را ایشیرینی مادرش
 .منتظرم گلم دختر خب -

 .زندمی چشمکی
 .داشتم دوست که همونی -
 پرستاری؟ -

 .شد ترعریض رآذ لبخند
 .آره -

 .فشرد ـوشش*آغـ در را او وافر ذوقی با مادرش دفعه این
 .خیلی دخترم، حالمخوش خیلی -
 کجاست؟ بابا. میشم مرگذوق دارم خودم -
 .کارش غرق و اتاقشه تو معمول طبق! دخترم جونت از دور -
 .بدم بهش رو خوش خبر این باید خودم -
 و ادهد تکیه صندلی به را سرش پدرش و بود بازنیمه در. رفت پدرش قاتا به شیرینی جعبه همراه و

 .بود تلفن گیرپیغام به دادنگوش درحال و بسته را چشمانش
 رتدخت و زن فکر به نیست، مهم برات خودت جون. کنیمی بازی شیر دم با داری سرتیپ، ببین -

 .آذر آها، بود؟ چی دخترت اسم راستی. باش
 گشود را چشمانش پدرش آن دنبال به. شد رها دستانش از شیرینی یجعبه بارهیکهب اسمش شنیدن با
 به را اشپدرانه ـوش*آغـ و رساند آذر به را خود و داد پایان خشن و منحوس صدای آن به درنگبی و
 .کرد هدیه او
 صدا؟وسربی قدراین چرا خوبی؟! بابا دخترِ! آذرجان -
 !بابا -
 :داد ادامه و کرد اشاره تلفن به
 بود؟ کی اصالً گفت؟می چی مرد اون -

 .کرد ازش*نو را رنگشطالیی موهای
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 .دخترم نکن فکر چیزا این به تو -
 .کرد اشاره زمین روی بر شدهریخته هایشیرینی به و زد جو کردنعوض برای لبخندی

 .بیرون میندازه خونه از رو دومون هر ببینه رو این مامانت اگه! وای -
 تهف از پس که صدایی. بزداید یادش از را منحوس صدای آن نتوانست هم پدرانه شوخی آن حتی اما

 دتش از بلکه ترس، از نه دفعه این اما اندازد؛می اشپیکره بر لرزه و است واضح برایش همچنان سال
 .نفرت
. کند پاک را هایشکاش و بیندازد پایین را سرش شودمی باعث پارسا گرپرسش نگاه با نگاهش تالقی

 روبهرو هم با را هاآن تقدیر دست سال هفت از پس اینک و اندکشته را مادرش و پدر رذل، افراد این
 سپ اندکرده که را کاری تقاص باید گروه این. باشد همین هم ماندنشزنده دلیل شاید. است کرده

 .بدهند
*** 
 پارسا
 زن یاطح به ورود با. رسندمی زعفرانیه در ویالیی ینهخا یک به تیمور، توسط شدهگفته آدرس طبق

 پارسا. دآیمی استقبالشان به هاستآن گرفتنزیرنظر برای احتماالً و دارد تن بر خدمه لباس که جوانی
 :دهدمی قرار مخاطب را سامان سپس و انداخته آذر مغموم یچهره به نگاهی

 .میام دیگه دقیقه چند هم من. داخل برید -
 ذرآ و سامان اینکه از بعد پارسا. شوندمی پیاده ماشین از آذر همراه و داده تکان سر حرف بدون امانس
 ار سرهنگ شماره درنگبی شود، پیاده ماشین از اینکه بدون شوند،می ساختمان وارد زن آن همراه به

 .شودمی برقرار تماس ثانیه چند از پس و گیردمی
 .سرهنگ سالم -
 خوبی؟ ،پسرم سالم -
 رفت؟ پیش چطور کارا. سرهنگ ممنون -
 .کنیم دستگیر رو واتسون جان تونستیم سامان و تو لطف به دیشب. پسر درست دستت -
 چطور؟ صانعی. عالیه -
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 بود، مونده انبار تو که هم ادی*مو. پاشید هم از گروهش و شد دستگیر افرادش همراه به هم اون -
 .شد ضبط شهمه
 :دهدمی ادامه مالیم تبسمی با پارسا

 کردید؟ دستگیر بودم انداخته گیرش انبار تو که هم کوروش پس -
 .بخشکد لبانش بر پارسا تبسم شودمی باعث و کندمی سکوت سرهنگ دفعه این

 ...شدید مجبور و کرده مقاومت نکنه افتاده؟ کوروش برای اتفاقی چه شده؟ چی -
 مه خودش کهحالیدر کشت، رو نفر دو اون اینکه از بعد و دش درگیر مأمورا از نفر دو با متأسفانه -

 .کرد فرار بود شده زخمی
 را او هک سرهنگ صدای. چسباندمی اشپیشانی به و داده فاصله گوشش از را موبایل ناباوری کمال در

 .بیاید خودش به شودمی باعث دهد،می قرار خطاب
 بودن؟ کیا شدن شهید که نفر دو اون -
 .جهانگیری حامد و معصومی سعید -

 کوبد،می فرمان به را مشتش که زمانهم. کند پنهان را اشناراحتی و خشم تواندنمی دفعه این
 و ودب اشعروسی مراسم هفته آخر هم حامد. بود شده پدر تازگیبه سعید. گویدمی زبان زیر ایلعنتی

 .باشد داشته حضور مراسمش در تواندنمی که خوردمی افسوس
 :دهدمی ادامه مالیمت و دلسوزی با سرهنگ

 .ستدیگه چیز یه من اصلی نگرانی! پسرم باش آروم -
 چیزی؟ چه -
 این نهک فکر امیدوارم فقط. انتقامه واسه راهی دنبال و شده انبار در شدنقفل متوجه احتماالً کوروش -

 .بریزه هم به هاموننامهبر همه و بری لو ممکنه وگرنه دادی؛ انجام تیمور دستور به رو کار
 سرپا که وقتی تا. باشه پزشک یه دنبال باید چیزی هر از قبل کوروش. نباشید نگران. هستم متوجه -

 .داریم وقت شه
 آذر؟ از خبر چه. برمیاد کار همه خالوخطخوش مار اون از ولی درسته؛ -
 .دارم سؤال یه فقط. خوبه حالش نباشید، نگران -
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 .بپرس -
 هستن؟ گروه این مادرش و پدر شهادت بانیوباعث که دونهیم آذر -
 یروح حال هم مدتی تا. بشه جزئیات این وارد بخواد که نداشت سنی زمان اون آذر چون نکنم؛ فکر -

. باشه ندهمو تهران کردمنمی فکر هم درصد یه. برگشته پدرش زادگاه به کردممی فکر. نداشت مناسبی
 .ببینمش حتماً باید

 .کندمی اخم رساپا
 حضورش واسه ایکنندهقانع دلیل هیچ هم هنوز نباشه؟ همدست اونا با معلوم کجا از مطمئنید؟ -

 کنن؟ معرفی رو اون باید چرا باالدستیا آخه. ندارم
 پدرش حقوق با و داد ادامه درسش به و موند تهران حادثه اون از بعد. کردم تحقیق درموردش -

 یکی و ندارم توجیهی هم من حضورش واسه. سرکار رفت خودش هم بعدش و دگذرونمی رو زندگیش
 .همینه مالقات این دالیل از
 کرده؟می زندگی تنها مدت این -
 و عمو. کردنمی حمایتش و زدنمی سر بهش پدریش خانواده باالخره. گفت نمیشه که تنها -

 .پدربزرگش
 .کندمی خارج را نفسش حرص با پارسا

 بدم؟ رو مالقات ترتیب. خبخیله -
 دی؟بل رو آدرسش]...[.  پاساژ بیاریش لباس خرید یبهونه به امروز تونیمی. بهتر ترسریع چه هر -
 .پاساژ همون میارمش شیش ساعت چشم. بلدم رو آدرسش بله، -
 .بودم غافل ازش خیلی مدت این. دارم حرفا خیلی باهاش. خوبه -
 .بینمتونمی عصر پس -
 .خدانگهدار. سالمتهب -

 مقابل از ایلحظه آذر نفرت از سرشار یچهره. گذاردمی فرمان روی را سرش تماس قطع از پس
 .شودمی ترپیچیده اوضاع گذرد،می چه هر. رودنمی کنار دیدگانش
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 در ست،ا ثمین نامش تیمور یگفته طبق که دختری. شودمی ساختمان وارد و شده آرام بعد، دقیقه چند
 را انهخ و نشسته رنگکرم یدونفره مبل روی بر نیز سامان. است شربت کردنآماده مشغول آشپزخانه

 سامان به رو اخم با. بیندنمی را آذر اما چرخاند؛می هال سراسر را نگاهش پارسا. گذراندمی نظر از
 :گویدمی
 کجاست؟ آذر -

 قرار ساپار پشت که ایبسته رنگایقهوه و چوبی در به سر با و برداشته خانه کنکاش از دست سامان
 .کندمی اشاره دارد،

 .بشوره رو صورتش و دست رفت -
 که طوریبه. رودمی طرفش به و گذراندمی نظر از را اشپریده رنگ چهره سرویس از آذر خروج با

 :گویدمی آذر به رو بشنود، را صدایش هم ثمین
 اسبمن لباس دست چند و خرید برمتمی عصر. کنی وضشونع بهتره و تنته لباسا این روزه چند -

 .خریممی
 :دهدمی جواب اخم با و اندازدمی پایش سرتا به نگاهی آذر
 .نیست نیاز -

 .کندمی اخم متقابالً نیز پارسا
 .بود خبری مجمله -
 از پس هم رآذ. نشیندمی کنارش و رفته سامان سمتبه باشد، آذر طرف از پاسخی منتظر اینکه بدون و

 از شربت سینی با ثمین. گیردمی جای هاست،آن رویبهرو که اینفرهتک مبل روی لحظه چند
 الدرح که همچنان پارسا. گرددبرمی آشپزخانه به هاشربت کردنتعارف از پس و شده خارج آشپزخانه

 هاینک بدون نیز آذر. راندگذمی نظر از را آذر نفرت از سرشار و اخمو یچهره است، شربتش کردنمزهمزه
 .خیزدمی بر جایش از بزند، مقابلش رنگزرد شربت به لب
 .کنم استراحت اتاق تو میرم -

 .کندمی اشاره اشنخوردهدست شربت لیوان به پارسا
 .بخور رو این اول -
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 :دهدمی جواب شده ترغلیظ که اخمی با آذر
 .بود خبری مجمله -
 .شودمی اتاق راهی باشد پارسا طرف از پاسخی منتظر اینکه بدون و

 حیف. دکنمی نثارش پررویی لب زیر و گذاشته میز روی را اشنصفه لیوان عصبانیت با نیز پارسا
 سعی که سامان سر بر را حرصش عوض در. کردمی ادبش خودش وگرنه کرده؛ را سفارشش سرهنگ

 .کندمی خالی دارد اشخنده کنترل در
 !نشی خفه وقت یه -
 .شودمی برابر دو سامان یخنده پارسا، حرف این با
 پیچی؟می پاشوپر به الکی چرا خوب پسر خب -
 بابا؟ پیچیدنی چه -

 .گذاردمی میز روی را لیوانش سامان
 کنی؟می اصرار چرا خوادنمی خودش وقتی خب. خرید همین -
 .کندمی اشاره ثمین به چشم با
 .الزمه چون -

 .دهدنمی کش را بحث این از بیشتر پارسا منظور یدنفهم با نیز سامان
*** 

 آذر
 عنایت مورد خوابش زدنبرهم بابت را پارسا دل در و کرده مرتب را اشروسری در صدای شنیدن با

 .دهدمی قرار
 .بفرمایید -

 .شودمی ظاهر در چارچوب در ثمین پارسا، جایبه تصورش برخالف
 .بفرمایید. ستآماده ناهار -
 .کندمی خارج را نفسش حرص با رآذ
 .بفرمایید شما. میام االن باشه -
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 حساسا. بخوابد است توانسته ساعت دو فقط. گذراندمی نظر از را مقابلش دیواری ساعت کالفگی با
 سپ و شده خارج اتاق از وضعشوسر کردنمرتب از بعد و کشدمی پوفی. است خسته هم هنوز کندمی
 هم اشعالقه مورد غذای بوی حتی. نشیندمی مقابلش در پارسا به وجهتبی صورتش شستن از

 .کند تحـریـک را اشکورشده اشتهای تواندنمی
 :دهدمی قرار مخاطب را او و شودمی اشمیلیبی متوجه سامان

 خوری؟نمی چرا -
 :دهدمی جواب آذر جایبه پارسا

 .نیست خانوم سرکار میل باب غذا چون -
 به رو دازد،بین پارسا به نگاهینیم حتی اینکه بدون. شود آرام تا نهدمی هم بر را چشمانش یهثان چند آذر

 :گویدمی سامان
 .باشه معالقه مورد غذای اگه حتی سازه؛نمی بهم جایی هر غذای اینجاست مشکل -
 :دهدمی ادامه و گذراندمی نظر از را غذا میز انزجار با
 .بزنه هم به رو حالم ممکنه و -
 .گرددبازمی اتاق به و شده بلند جایش از

*** 
 وغیشل و بزرگ پاساژ مقابل در ماشین. کنند سکوت دهندمی ترجیح دو هر گویا مسیر طول تمام در
 رفح بدون همچنان و اندازدمی بیرون به نگاهینیم. کندمی توقف «ارغوان» شده نوشته سردرش که
 هایلباس خرید بازار سال از زمان این در. شودمی پاساژ وارد پارسا همراه و شده پیاده ماشین از

 ندگیز یعنی این و هستند زمستانی هایلباس خرید برای تکاپو در مردم و است داغ بسیار زمستانی
 .دارد جریان همچنان

 اهمغازه هب نگاهینیم اینکه بدون پارسا اما دهند؛ انجام را هاخرید و شده مغازه اولین وارد دارد انتظار
 .شوندمی فروشیلباس مغازه یک وارد باالخره و کندمی حرکت پاساژ انتهای سمتبه بیندازد
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 ازهمغ صاحب آیدمی نظر به که هاآن از یکی و هستند مانکن تن پالتوی مشاهده درحال جوان دختر دو
 روییخوش با هانآ دیدن با. دهدمی توضیح لباس آن مختلف هایسایز و بندیرنگ درمورد باشد،

 .آیدمی طرفشانبه لحظه چند از پس و داده تکان سالم معنی به را سرش
 .بفرمایید. سالم -

 .کندمی اشاره آذر به نرمش ایذره بدون پارسا
 .خواستیممی ایشون سایز شلوار و مانتو دست یه -

 طرفهب سپس. گذراندمی نظر از را آذر پایتاسر کند، ایجاد تغییری اشچهره حالت در اینکه بدون دختر
 یک راههم به بوده، زانوانش زیر سانت چند تا اشبلندی که رنگکرم مانتوی یک و رفته مانتوها رگال
 .آوردمی لی شلوار

 .میاد بهتون خیلی نظرم به شلوار این همراه به و آوردیم تازه رو مانتو مدل این -
 لگیحوصبی با و ندارد اهمیتی برایش اما نیست؛ اشیقهسل باب وجههیچبه شلوار و مانتو مدل این

 .گیردمی را هالباس
 کجاست؟ پرو اتاق -

 .کندمی اشاره شده، بسته رنگیزرد پرده با که مغازه انتهای به جوان دختر
 بیام؟ همراهتون هست نیاز. ستپرده اون پشت پرو اتاق -

 با. رودمی است، کرده اشاره مغازه صاحب که ییجا سمتبه و دهدمی تکان نه معنی به را سرش آذر
 شبیه چیزی هر به نظرش به. شودمی روبهرو ستانباری به شبیه که کوچکی اتاقک با پرده زدنکنار
 شده وجهمت اشتباه را مغازه صاحب منظور یا آمده اشتباه شاید که کندمی فکر خود با. پرو اتاق جز است
 متوقف داده، قرار مخاطب را او که مسن مرد یک صدای شنیدن با اام کند؛می برگشت قصد و است
 .شودمی
 !کن صبر لطفاً -

 .دارد تن بر ایقهوه شلوار و کاپشن که سالهپنجاه تقریباً مردی
 هستید؟ کی شما -

 .شودمی آذر صدای لرزش متوجه پیرمرد
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 .برسونم آسیب بهت خوامنمی من. دخترم باش آروم -
 .رودمی عقب قدم یک متعاقباً نیز آذر. شودمی نزدیک رآذ به قدم یک و
 .هستم پدرت همکاران و دوستان از من. میدم توضیح برات کن صبر -

 .گیردمی آذر سمتبه را اششناسایی کارت و گوشی
 .ببین گوشیم تو رو عکس این -

 را پدرش کنار در اشدونفره عکس که زمانهم. گیردمی را کارت و گوشی و رفته طرفشبه شک با آذر
 «حسینی سرهنگ» کندمی چک هم را اششناسایی کارت بیند،می
 .دگردانمی باز را اشگوشی و کارت و شده ترنزدیک شده، کاسته اشنگرانی از کمی اینک که آذر
 ...هم االن. نیستم مناسبی موقعیت تو من -

 .کندمی قطع را حرفش مالیم لحنی با سرهنگ
 وقت. کنم کمکت تا اینجام هم االن. هستم موقعیتت جریان در کامل طور به و رمدخت دونممی -

 .بده جواب سؤاالتم به درست و دقت با لطفاً پس نداریم؛ زیادی
 .دهدمی تکان «باشه» معنی به را سرش آذر
 شناسی؟می کجا از رو گروه این -
 .نداشتم دیبرخور گروه اعضای از کدومهیچ با شدنمدزدیده از قبل من -

 :پرسدمی متفکرانه سرهنگ
 مطمئنی؟ -
 .بله -
 .شناسنمی خوب رو تو اونا انگار ولی -

 .زندمی پوزخندی آذر
 .شناسممی رو اونا دارم کمکم هم من -
 منظور؟ -
 .هستن مادرم و پدر قاتل اونا -

 :پرسدمی تعجب با بار این سرهنگ
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 مطمئنی؟ قدراین کجا از -
 .کندمی خارج را نفسش ناراحتی با آذر
 پدرم به مادرم و پدر کشتن از قبل روز چند پیش سال هفت یادمه گروه، این اعضای از یکی تیمور، -

 .گوشمه تو واضح طور به صداش هنوزه که هم هنوز. بود کرده تهدیدش و بود زده زنگ
 .دهدمی تکان را سرش افسوس با سرهنگ

 .تبهکاره باند این خـالفای از ایگوشه تنها این ولی درسته؛ حدست -
 دارید؟ گروه این برای ایبرنامه چه -
 .بدیم نجات دستشون از رو تو که اینه برنامه اولین فعالً -
 .منتظرمه بیرون االن یکیشون چون نیست؛ پذیرامکان -

 :دهدمی جواب بخشیآرامش لبخند با سرهنگ
 .طورهمین مه سامان خودیه، نیروهای از پارسا. نباش نگران -

 .شودمی درشت آذر چشمان ناخواسته
 !میگید؟ جدی -
 .بیاد پیش مناسبش موقعیت تا کنی صبر کمی خواممی ازت و زوده فعالً اما. آره -

 .زندمی پوزخندی آذر
 .اشمب تهش تا خواممی و ندارم فرار قصد دیگه ولی کردم؛می فرار واسه رو تالشم تمام صبح امروز تا -
 ره باید و دارن ایبرنامه چه تواسه نیست معلوم و خطره در جونت میگی؟ چی داری هستی متوجه -

 .کنم خارجت اونجا از ترسریع چه
 حال. کردنمی رو کار این االن تا بکشن رو من خواستنمی اگه شناسن؟می رو من نمیگید مگه -

 .دارن اینامهبر چه ببینیم بذارید پس. ندارن نیازی بهم و شده خوب هم سامان
 .بدم ایاجازه چنین نداره امکان -
 !کنممی خواهش ازتون. نمیاد پیش مشکلی دیگه مأموراتون از تادو حضور با! بدید اجازه لطفاً -

 .نهدمی هم بر حرص با را چشمانش و کندمی سکوت لحظه چند سرهنگ
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 که نزنه سر ازت ایضافیا حرکت و باشی هماهنگ پارسا و سامان با که شرطی به ولی باشه؛ -
 .بزنه هم به رو هامونبرنامه

 .زندمی لبخند آذر
 .میدم قول -
 .دیگه چیز یه و -

 :پرسدمی شک با آذر
 چی؟ -
 .نداری اعتراض حق و کنممی خارجت اونجا از بود جونت افتادنخطربه احتمال درصد یه اگه -
 ...آخه -
 تو عملیات پایان تا و میدم فراریت و چینممی برنامه پارسا با االن همین وگرنه نزن؛ حرف حرفم رو -

 .کنممی پنهانت امن هایخونه از یکی
 .کندمی خارج را نفسش حرص با آذر
 !چشم -
 .نشدن مشکوک بهت تا برو هم حاال. خوبه -

 .گیردمی شکل لبانش بر رنگکم تبسمی و اندازدمی پدرش یاد را او ناخواسته
 .خدانگهدارتون -
 .دخترم پناهت و پشت خدا -
 .رودمی اندایستاده هم کنار که مغازه صاحب و پارسا سمتبه
 .دارمبرمی رو همین. ممنون -
 خرید این به آمدن هنگام هوایشوحال. شوندمی خارج مغازه از هالباس یهزینه کردنحساب از پس و

 .دارد فرق آسمان تا زمین بازگشتن هنگام و اجباری
 قرار خاطبم را او اخم با پارسا ماشین، از شدنپیاده از قبل. شودمی سپری سکوت با نیز بازگشت مسیر

 :دهدمی
 .کنی برخورد ترعاقالنه دونیمی رو چیزهمه که حاال دارم انتظار -
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 دونب و شودمی پیاده ماشین از عمیق نفس یک از پس و ندهد را جوابش که کندمی را اشسعی تمام
 اتاقش هب است، نشسته مبل روی که سامان به توجهبی و شده ساختمان وارد بماند پارسا نتظرم اینکه

 هکاست اشنگرانی از و شده آرام خاطرش کمی هستند، پلیس پارسا و سامان داندمی که حاال. رودمی
 انالشاعم سزای به را شدنشخانمانبی مسببین تواندمی که چرا است؛ حالخوش طرفی از و شودمی

 .اندآورده دیگر نفر چند سر را بال این او جزبه نیست معلوم. برساند
 پاییز اواخر نمناک هوای عمیق نفس یک با و بسته را چشمانش. کندمی بازش و رفته پنجره سمتبه
 شذهن از آزاردهنده افکار و گرفته دوباره جانی کندمی احساس کار این با. کندمی هایشریه یروانه را

 .شوندمی متواری
 رفح به پارسا از زودتر سامان. گشایدمی را چشمانش سامان، و پارسا ورود آن متعاقب و در شدنباز با

 :آیدمی
 .اومده پیش مشکلی کردیم فکر ندادی؟ جواب زدیم در چی هر چرا -

 .رودمی طرفشانبه و بسته را پنجره آذر
 .نبود حواسم! متأسفم -

 .زندمی خشیبآرامش لبخند سامان
 .نداره اشکال -
 وزخندپ به توجهبی نیز آذر. بنددمی را در و کرده اکتفا پوزخندی به پارسا. نشیندمی تخت روی بر و

 .رودمی تخت کنار صندلی سمتبه پارسا
 :دهدمی قرار مخاطب را آذر و شکندمی ،شده حاکم که را سنگینی سکوت پارسا باالخره

 اشهب داده بهت توضیحات سری یه مأموریتمون و ما حضور دلیل با رابـطه رد سرهنگ کنممی فکر -
 .باشی جریان در و

 .دهدمی تکان را سرش آذر
 .هستم جریان در حدودی تا بله، -
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 و اشرک و بشه برگزار باند رئیس توسط مهمونی یع قراره میالدی، سال اواخر میشه که دی اوایل -
 هم معامالت سری یه ممکنه وسط این. نماییقدرت جور یه درواقع. کنهمی جمع هم دور رو رقباش
 .دونیمنمی رو دقیقش زمان و مکان هنوز متأسفانه ولی بشه؛ انجام

 :دهدمی ادامه پارسا و داده تکان تفهیم معنی به را سرش آذر
 شونیشهر درشتاشوندونه دستگیری با و کنیم شرکت مهمونی اون تو بتونیم اینه سامان و من هدف -
 کلمش یه االن فقط. نمیشه کنریشه خالف وقتهیچ و داره دراز سر قصه این هرچند. بخشکونیم رو

 .داریم
 .کندمی ریز را چشمانش آذر
 مشکلی؟ چه -

 .شودمی خیره چشمانش به مستقیم پارسا
 .تو -

 .گیردمی تهاجمی حالت ناخواسته
 منظور؟ -
 مه شاید. شده باز گروه این به پات چرا اصالً و هستی قضیه این کجای تو نیست مشخص هنوز -

 .نداشتیم خبر ما و بوده شده باز قبالً
 .شودمی بلند جایش از آذر
 االح جناب، کردی باز گروه این به رو من پای که بودی تو این میگی؟ چی داری که هستی متوجه -

 هستی؟ هم طلبکار
 :کندمی مداخله سامان بدهد، را جوابش پارسا اینکه از قبل

 .دوتونم هر با! باشید آروم لطفاً -
 :دهدمی ادامه و رودمی پارسا به ایغرهچشم

 هادتش به گروه این توسط مادرت و پدر که دونیممی ما. کردی برداشت که نیست اونی پارسا منظور -
 دست چرا که جیبهع برامون و آوردن در کامل رو آمارت و شناسنمی رو تو هم اونا مطمئنم و رسیدن

 .تو روی گذاشتن
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 .کندمی خارج را نفسش و نهدمی هم بر لحظه چند را چشمانش آذر
 .چیه قصدشون بفهمیم تا بمونیم منتظر باید خب -

 .زندمی پوزخندی پارسا
 اگه ابغهن خانوم بازیه؟بچه مگه. دیدی پلیسی فیلم زیادی کنم فکر کردی؟ فکر چی خودت با واقعاً -

 میده؟ رو کارتوکس جواب کی بیاد رتس بالیی
 .جناب گیرهنمی رو تو ییقه کسی نترس، -

 :کندمی مداخله دوباره سامان
 .ندارم هم شوخی. میدم گزارش سرهنگ به پریدمی هم به ببینم دیگه دفعه یه. دیگه بسه -

 :دهدمی ادامه و کندمی مکث کمی
 مه مهمونی اون. میشه چی ببینیم تا داره حضور عملیات این تو آذر سرهنگ، دستور طبق فعالً -

 .باشیم زنگبهگوش باید و نزدیکه
 :دهدمی قرار مخاطب را سامان آذر،

 چندمه؟ امروز مگه -
 .آذر سی -
 یدن؟م اطالع بهتون اصالً یا میشه برگزار هم امسال مهمونی اون مطمئنید. هفته یه از کمتر یعنی -

 گفتن؟می بهتون زودتر نباید
 طلعم قبلش روز سه-دو رو بقیه معموالً. نداره خبر دقیقش مکان و تاریخ از کسی باالرده مقامات جز -

 .بیاد پایین لورفتنشون احتمال تا کننمی
 .گذراندمی نظر از را آذر پای تا سر پارسا

 .باشه داشته حضور مراسم تو نمیدن اجازه هم کسی هر به البته -
 .کند عوض را بحث دهدمی ترجیح و کندمی مشت را دستش آذر
 میده؟ انجام ایدیگه کارای چه ـدر*مخـ مواد ـاق*قاچـ جزبه باند این -

 :دهدمی جواب سامان
 ...و دخترا اغفال اسلحه، آدم، قاچاق کار؛ همه تقریباً -
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 :کندمی قطع را حرفش ناخواسته آذر
 !شونجنازه سوزوندن -

 :آیدمی حرف به پارسا. روندمی وفر فکر به دو هر سامان و پارسا
 گفتی؟ چی -

 .کندمی اخم آذر
 .هیچی -

 .شودمی خارج اتاق از و داده ترجیح را سکوت اما شود؛می مشت پارسا دستان بار این
 .دهدمی تکان را سرش ناراحتی با سامان

 اون هب تا کنیممی رو تالشمون تمام داریم ساله یه از بیشتر ما. نشو ناراحت پارسا حرفای از لطفاً -
 .رهمی هدر به زحماتمون تمام نتونیم هم امسال اگه و نتونستیم پارسال. برسیم لعنتی مهمونی

 .زندمی جانیبی لبخند آذر
 .کنممی درک -

 .کندمی ترک را اتاق و دهدمی تکان را سرش هم سامان
*** 
 پارسا

 و دزنمی را چشمش موبایل نور. کندمی روشن را اشگوشی صفحه و گشایدمی را سوزناکش چشمان
 ار گوشی صفحه و کرده چک را ساعت سریع حال همان در و کند بازنیمه را چشمانش کندمی وادارش
 .نشده روشن کامالً هوا و است صبح نیموشش ساعت. کند خاموش

. گشایدمی یآرامبه را در و شده خارج اتاقش از است، شده بسته که آذر اتاق در صدای شنیدن با
 به مشکی از آذر به نسبت تصوراتش ایلحظه برای و خوردمی یکه رویش پیش یصحنه از وضوحبه

 .گرددبازمی اتاقش به و نشود خواندنشنماز مزاحم تا بنددمی را در آرامیبه. شودمی متمایل خاکستری
 هایدرگیری اند،گرفته منشأ آذر از که تناقضاتی و کندمی غریبی احساس سرخش چشمان با خواب
 بدون. شود خارج آنجا از دهدمی ترجیح و خیزدبرمی جایش از کالفه. کندمی دوچندان را اشذهنی
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 صدای. راندمی شهر خلوت هایخیابان در هدفبی آوریسرسام سرعت با و شده ماشین سوار مکث
 .ودشمی متوقف خیابان یشهگو تیمور نام دیدن با و دهدمی خاتمه حالتش این به موبایلش زنگ

 بله؟ -
 .نمیدی جواب هم رو گوشیت و بیرون زدی زود صبح گفته ثمین کجایی؟ -

 .کشدمی عمیق نفس و کند مخفی را عصبانیتش کندمی سعی
 عوض هواموحال بچرخم شهر تو ذره یه گفتم بود، زده سرم به خوابیبی نبود، خوب حالم. هیچی -

 .زدی زنگ که مبود برگشت راه تو. شه
 !عجب -
 اومده؟ پیش مشکلی -
 .فرستممی تواسه رو آدرس دیگه ساعت یه. کنید عوض رو جاتون باید. نه -
 .باشه -

 از یکی طرف از کشد،می را انتظارش دیشب از که اسیاماس تماس، اتمام از پس دقیقه چند
 .زندمی مندا آذر با رابـطه در ابهاماتش به و رسدمی دستش به همکارانش

 .گیردمی تماس سامان با وقت اتالف بدون
 ندادی؟ جواب زدم زنگ چیهر چرا! استغفراهلل... گوشیِ اون چرا پسر؟ تو کجایی -
 رامب رو آدرس دیگه ساعت یه. کنیم عوض رو جامون باید گفت و زد زنگ تیمور. نیست مشکلی -

 .شید آماده بده خبر هم آذر به. فرستهمی
 .باشه -

 .زندمی پوزخندی پارسا
 !راستی -
 چی؟ -
 .خواممی آذر درمورد بیشتری اطالعات گفتم حامد به دیشب -
 درسته؟ گفت، دیشب که آخرش یجمله خاطربه -
 .آره -
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 نتیجه؟ خب -
 .رسیده قتل به درواقع مرده؛ آناهیتا صمیمیش، دوست پیش سال پنج تقریباً -

 :پرسدمی متفکرانه سامان
 رسیده؟ قتل به چطور -
 .شده پیدا شهر از خارج شجنازه شبش و بیرون زده خونه از روز یه انگار مدارک، و شواهد طبق -
 درسته؟ بودن، سوزونده رو شجنازه حتماً -
 .آره -
 میشه؟ مربوط باند این به -
 شناسنا شخص یه با آناهیتا اواخر اون مادرش و پدر یگفته طبق. نشدن مشخص قتلش مسببین -

 .برنگشته دیگه و بیرون رفته شخص همون با هم بار آخرین و بیرون رفته بار چند
 شد؟ چی شخص اون خب -
 .بوده دخترا اغفال کار تو زنممی حدس ولی نیست؛ ازش اثری -
 .میشه ترپیچیده اوضاع گذرهمی چی هر -

 .شودمی ترپررنگ پارسا پوزخند
 .بگیره باند این از هم ور دوستش انتقام خوادمی آذر حتماً -
 .دارن مه با تشابهاتی صرفاً و باشن ارتباط در آناهیتا قتل با اینا نیست معلوم چون نکنم؛ فکر -

 .کندمی خارج را نفسش کالفه
 .دوستش پیش فرستمشمی بریزه، هم به رو هامونبرنامه اگه ولی دونم؛نمی -

 .گیردمی اشخنده ناخواسته سامان
 .گیرممی ازت رو انتقامش مه من بعدش -

 :زندمی تشر پارسا
 !سامان -
 .میشیم آماده برسی تا! نکن داغ بابا، باشه -
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 مانسا و آذر ربع یک از پس. بیایند تا ماندمی منتظر و دهدمی سامان به اسیاماس رسیدن، محضبه
 .کندمی حرکت و شده سوار حرف بدون

 :شکندمی را سکوت پارسا مقصد به شدننزدیک با
 .بیفته قراره اتفاقاتی چه اینکه و نه یا اصلیشونه مقر بریم قراره که اینجایی دونمنمی -

 .گیردمی آذر سمتبه و آورده در جیبش از را کوچکی وسیله
 ات کن جاسازی فلزی قسمت یه پشت احتیاط محض رو ردیاب این. بشیم جدا هم از اونجا احتماالً -

 .گذاشتیم کمربندمون سگک پشت سامان و من. نباشه یشناسای قابل جورههیچ
 .گیردمی را ردیاب و داده تکان را سرش نیز آذر

 تعداد. است تربزرگ صانعی ویالی از برابر چند و دارد قرار شهر از خارج محلی در ویال آدرس، طبق
 تمام. هستند آمدورفت درحال زیادی هایخدمه و اندشده مستقر ویال وجببهوجب در نگهبان زیادی

 اما آورد؛می نفرشان سه هر لب بر لبخندی زمانهم و باشد داشته تواندمی معنی یک تنها هاصحنه این
 از را لبخند و بنددمی را نفسش راه بارهیکبه کرده، النه قلبش کنج در هاستمدت که نگرانی حس
 .زدایدمی لبش
 شارها پارسا و سامان به سپس اندازد؛می نفرشان سه هر به نگاهی و آیدمی استقبالشان به تیمور

 .کندمی
 .بیاید من همراه نفر دو شما -

 .کندمی اشاره آذر به و دهدمی قرار مخاطب را محافظان از یکی
 .کن همراهی اتاقشون تا رو ایشون -
 با. نندکمی حرکت ورتیم سرپشت و باشد آرام کنندمی اشاره آذر به هم سامان و پارسا. افتدمی راه به و

. ودشمی وارد زد در اینکه از پس خودش و کنند صبر کندمی اشاره تیمور نظر، مورد اتاق به رسیدن
 هایپرده هک پنجره دو با اتاقی. شوند وارد کندمی اشاره نیز هاآن به و بازگشته تیمور دقیقه چند از پس

 یک و گرفته قرار هم رویبهرو نفرهدو مبل دو و کنندمی خودنمایی زرشکی هایواالن با رنگشسفید
 .شده گذاشته هاآن مابین میز
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 همرنگ موهای رنگشطالیی شال که مشکی ابروی و چشم با سالههشت-هفتوبیست خانم یک
 اشهقهو که زمانهم و نشسته هامبل از یکی روی پوشانده، ظاهربه گذاشته، باز آزادانه که را چشمانش

 .گیردمی جای کنارش در نیز تیمور. بنشینند کندمی اشاره نیز هانآ به کند،می مزهمزه را
 .کندمی اشاره پارسا و سامان به و دهدمی قرار مخاطب را تیمور

 زدن؟ بهمون ضرر همهاون که هستن نفری دو همون اینا -
 .دهندمی ترجیح را سکوت اما اند؛کرده تعجب سامان و پارسا

 ...ولی آره؛ -
 :رودمی باال صدایش تن و کوبدمی میز به ضرب با را اشقهوه فنجان زن
 و پلیس دست افتاد نفر دو این عرضگیبی لطف به هامونمحموله تمام. نداریم اگر و اما و ولی -

 .کردیم ضرر همهاون
 .برگردوندن رو هامحموله بیشتر و کردن حمله صانعی یخونه به بعدش -

 .دزنمی پوزخندی زن
 ازش خبری و شده گوروگم هم کوروش و پرید چنگمون از واتسون جان درعوض! نباشن خسته -

 .نیست
 حرفی و شده خیره زن شب همچون چشمان به مصمم دهند، نشان ضعف اینکه بدون سامان و پارسا
 .آوردمی باال سکوت معنی به را دستش زن اما دارد؛ توجیه قصد مجدداً تیمور. زنندنمی

 .نیست توجیه قابل برام جورههیچ چون نکن؛ توجیه دیگه سهب -
 :دهدمی ادامه مکث کمی از پس

 آوردن؟ سالمتوسالم رو دختر اون -
 ببینیش؟ بیارنش بگم خوایمی. عمارته اتاقای از یکی تو آره، -
 .نیست وقتش االن نه، -
 .کندمی رفتن عزم و شده بلند جایش از و
 .ندید آب به گلدسته باشه حواستون. میشه ربرگزا مهمونی فرداشب -

 .شکندمی را سکوت و کرده روشن را سیگارش تیمور زن، خروج از پس
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 ؛بشه داده مهمونی در حضور یاجازه بهتون نبود معلوم گفتن خانوم که مواردی خاطربه دیشب تا -
 .کردن موافقت من پادرمیونی با ولی

 :پرسدمی اخم با پارسا
 کنید؟ کارچی خوایدمی ترهدخ اون با -

 :دهدمی جواب اخم با متقابالً هم تیمور
 .برید تونیدمی. کنید ترک رو عمارت ندارید حق شبفردا تا. نداره ربط شما به اینش -

 .کنندمی ترک را اتاق ایاضافه حرف هیچ بدون نیز هاآن
 بودی؟ یدهشن ازش چیزی اصالً یا بودی؟ دیده رو زن اون حالبهتا پارسا -

 .دهدمی تکان طرفینبه را سرش پارسا
 .بودن نداده بهمون ازش حاال تا هم اطالعاتی هیچ. نه -
 باشه؟ باند رئیس خودش کنیمی فکر -

 :دهدمی جواب شک با پارسا
 از داج باشه؟ سالههشت-هفتوبیست زن یا دختر یه دستگاهودم این مسئول میشه مگه. دونمنمی -

 کنه؟ صحبت باهامون شخصاً و بده نشون ما به رو خودش ایدب چرا این،
 .زندمی پوزخندی سامان

 کرد؟ گم رو پاشودست اومد پیش آذر دیدن حرف تا دیدی. آذر خاطربه دیگه، معلومه خب -
 داره؟ وجود آذر و اون بین ارتباطی چه یعنی. لعنتیا آره، -
 ...آذر چرا سپ بوده؛ اگر و اما با ما حضور واقعاً اگه -

 .کندمی مشت را دستانش کالفگی با پارسا
 ونیدمی که خودت. بیارن سرش بالیی نگرانم. نیست جور هم با هیچی. دونمنمی واقعاً دونم،نمی -

 .خوردن زخم آذر پدر از باشن مهمونی تو قراره فرداشب که کسایی یهمه تقریباً
 .تهبیف اتفاق این نذاریم تا اینجاییم تو و من -

*** 
 آذر
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 ندیده هم را پارسا و سامان نداشته، را اتاق از خروج یاجازه شدهآورده شلوغ عمارت این به که دیروز از
 صدای با ماند؟می زنده هم فردا آیا. کشدمی را انتظارش چیزی چه اتاق این از خارج داندنمی و است

 .شودمی خارج خیالوفکر از در
 .بفرمایید -

 .شودمی ظاهر مقابلش در خدمه لباس با زنی
 .کنم فراهم براتون بفرمایید دارید نیاز چیزی به امشب مهمونی برای اگه گفتن خانوم -
 کیه؟ خانوم -
 دارید؟ نظر در لباسی چه. میشه شروع مهمونی دیگه ساعت چند -

 :دهدمی جواب کالفگی با آذر
 .بیرون برو نداری خانومت طرف زا پیغامی دیگه اگه. نداره ربطی هیچ خانومت و تو به -

 خالی زند،می تخت به که مشتی با را حرصش نیز آذر. شودمی خارج اتاق از حرف بدون خدمتکار
 برابر چند را اشکالفگی شنیده، را اسمش فقط مدام دیروز از که ایالهویهمجهول خانم. کندمی
 .کندمی

 دایص شدنبلند با. پوشدمی و کرده خارج کاور از د،انخریده پارسا همراه به پیش روز چند که لباسی
 شدهنفرین حس این بر هم سامان و پارسا ندیدن فکر زند،می چنبره قلبش بر دلهره و ترس موزیک

 زا یکی خدمتکار جایبه دفعه این ولی شود؛می زده اتاقش در دوباره ساعت یک از پس. زندمی دامن
 :دهدمی قرار مخاطب را او خشکی لحن با و کندمی باز ار در پوشسیاه پاتاسر محافظان

 .باشید داشته حضور مهمونی تو که وقتشه دیگه االن -
 .شود خارج اتاق از که کندمی اشاره و

 رودمی جلوتر چه هر. شودمی خارج اتاق از مرد همراه به و خواهدمی کمک خدا از دل در نیز آذر
. رودمی کند،می اشاره محافظ که ایصندلی و میز سمتبه. شودمی ترواضح و بلندتر موزیک صدای
 سینی یدمهخ یک گرفتنقرار با. بیابد پارسا و سامان از اثری بتواند بلکه گرداند چشم اطرافش به کمی

 هاوانلی درون مایع رنگ دیدن با و رودمی هالیوان محتوای سمتبه نگاهش مسیر مقابلش در دست به
 نگشت به و داده تکان کردنرد معنی به را دستش و گرداندبرمی جهت خالف در را ورتشص انزجار با
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 شلواروکت محافظان همانند که یابدمی ورودی در جلوی را هاآن دوی هر باالخره. دهدمی ادامه
 .کشدمی راحتی نفس و کنندمی راهنمایی را هامهمان و داشته تن بر مشکی

 شودیم جلب جوانی خانم به توجهش شلوغی این در. شوندمی پر میزها تمام تساع یک تقریباً از بعد
 عدیب میز سراغ به مهمان با بشوخوش کمی از پس و کرده توقف کمی میز هر مقابل در نوبتبه که
 الاحتم. ببیند تواندمی را رخشنیم تنها و نیست واضح اشچهره هاآمدورفت و فاصله این از. رودمی
 نزدیک تا ماندمی منتظر. است کرده اشاره آن به خدمتکار که باشد الهویهمجهول خانم همان هددمی

 او. گویدمی گوشش در چیزی و آمده سمتشبه تیمور ببیند، را رخش تمام بتواند اینکه از قبل اما شود؛
 رنگ هب دکلته و بلند پیراهن با خانمی. رودمی سِن سمتبه آذر به پشت سرش دادنتکان از پس نیز

 رسدمی نظر به و است اشسـینه روی بر شدهدوزیپولک هایطرح تزئینش تنها که زرشکی
 طرفهیک صورت به آبشاری همچون هم اششدهبابلیس و مشکی موهای. باشد خودش سالوسنهم
 از خواستهنا. گذراندمی نظر از را اشچهره اجزای دقت با. است گرفته قرار راستش یشانه روی بر

 و شده داغ گوشش پشت. کندمی نظاره را اشچهره مجدداً و زده پلک بار چندین. شودمی بلند جایش
 .نیستند زدنپلک به قادر دیگر چشمانش گویا

 از و بشیم جمع هم دور تا شده فراهم فرصتی مجدداً که حالمخوش! گرامی حضار خدمت سالم -
 .کنممی تشکر صمیمانه حضورتون

 با داص این هاستسال. کنندنمی اشتباه گاههیچ هایشگوش. شناسدمی کسی هر از بهتر را صدا این
 از ار خواب گاه و آورده لبش بر لبخند و بوده قلب قوت برایش گاه شده؛ عجین هایشسلول تکتک

 را او تنها زدن،پلک ایلحظه بدون آذر و است کردنصحبت درحال همچنان او. است زدوده چشمانش
 از المک یرشته نیز او. شوندمی چشمدرچشم هم با و رسیده پایان به آذر انتظار باالخره. کندمی نظاره

 رفته فرو آن در که ایخلسه از را او تیمور صدای اما کند؛می نظاره را آذر فقط و شده خارج دستش
 خیسی احساس با نیز رآذ. کندمی ترک را سن ساده، خواهیمعذرت یک از پس و کرده خارج است
 .آیدمی خودش به هایشگونه

 است، ادهایست سن پایین که پارسا نگران نگاه با و آوردمی باال را سرش نگاهی سنگینی احساس با
 میقع نفس یک از پس و شود راحت خیالش تا کندمی بستهوباز آرامیبه را چشمانش. شودمی مواجه
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 احضارش خانم دهدمی اطالع است همراهش که محافظی دقیقه چند از پس. نشیندمی اشصندلی بر
 ای دیر باید دیدار این. رودمی باال طبقه به محافظ همراه ایاضافه حرف هیچ بدون نیز او. است کرده
 .بیفتد اتفاق زود

 خودش اما شود؛ اتاق وارد کندمی اشاره و کرده باز برایش را در محافظ نظر مورد اتاق به رسیدن با
 متوقف اشقدمییک در اما رود؛می طرفشبه باز ـوش*آغـ با مقابلش شخص دیدن با. شودنمی وارد
 از نشانی بلکه زند،می زل چشمانش به انتها در و گذراندمی نظر از را پایشتاسر مجدد. شودمی

 .بس و است چشمانشان سیاه رنگ شباهتشان تنها اما بیابد؛ اشگمشده
 .زندمی پوزخندی

 .گرفتم اشتباه دیگه نفر یه با رو شما کنم فکر -
 .شودمی متوقف صدایش با اما رود؛می در سمتبه او به پشت و
 !کن صبر -

 باشد؟ تفاوتبی و بشنود را صدا این شودمی مگر! صدا این دوباره
 !آناهیتا گشتی،می دنبالش چشمام تو که هستم همونی من. نگرفتی اشتباه -
 .گرددبازمی سمتشبه و دهدمی قورتش سختیبه اما کند؛می باز سر بغضش ناهیتاآ نام شنیدن با
 من یگمشده به شباهتی باطن در چه ظاهر، در چه شما. شناختممی که هستم آناهیتایی دنبال من -

 .ندارید
 ببینی؟ رو من باطن تونیمی چطور -
 جمو چشماش تو شرم شرایطی چنین رد شناختممی من که آناهیتایی. نمیگن دروغ آدما چشمای -

 ...شما اما زد؛می
 .باشم شرمسار بابتش بخوام که نکردم اشتباهی -

 :رودمی باال آذر صدای تن
 بین داری کهحالیدر شده؛ جهنم زندگیشون و زننمی ضجه دارن فراقت در هنوز عزیزانت اینکه -

 نداره؟ شرم گذرونی،می خوش حیوون همهاین
 :دهدمی جواب لحن همان با متقابالً هم آناهیتا
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 تو داره مادرم ضجه؟ کدوم عزیزان؟ کدوم. نکن قضاوتم بیخود نداری خبر چیزی از وقتی آذر -
 یزندگ هم تو. کرده من جایگزین رو تو و کنهمی زندگی آسایشورفاه تو پرستشپول پدر یخونه

 .کشهمی یدک رو پدر اسم فقط که هم پدرم. داری رو خودت کار داری، رو خودت
 :دهدمی ادامه سپس و کندمی مکث کمی

 .حقشه اومده سرش هم چی هر. شه حذف عزیزانم لیست از اسمش میدم ترجیح -
 .دهدمی تکان راستوچپ به را سرش کالفگی با آناهیتا و کندمی نظاره را او تنها ناباورانه آذر
 اما ندیدید؛ رو من مدت این هاشما درسته میگم؟ غدرو مگه کنی؟می نگاهم طوراین چرا آذر؟ چیه -

 .بود تکتونتک به حواسم من
 .زندمی پوزخندی آذر
 روز هر و توئه پوشسیاه هنوز سال پنج از بعد مادرت که نفهمیدی چطور پس بود، حواست اگه -

 اون کابوس ستر از جوونی اوج تو که منی میشه؟ تازه دلش داغ من دیدن با و داره رو مرگش آرزوی
 شیرینمون و تلخ خاطرات روز هر و بردم پناه اعصاب قرصای به چشمامه جلو هم هنوز که کذایی شب

 رو چیزا این وقتهیچ تو. میشم دلسردتر دارم روز هر جوونی شوقوشور جایبه و کنممی مرور رو
 .ببینی ذارهنمی و کرده کورت شده، سیاه بس از قلبت. آناهیتا ندیدی

 .گیردمی خود به آشنایی رنگ و کندمی تغییر وضوحبه آناهیتا نگاه رنگ
 زدم خونه از هم من و گرفت رو اون طرف معمول طبق پدرم بود، شده دعوام بابامزن با که روز یه -

 از و ردنک باز روم به رو در پدربزرگم ولی بود؛ مادرم امیدم تنها و رسید ذهنم به که جایی اولین. بیرون
 وارد ماشین با بودم دیده قبلش دقیقه چند خودم گفت،می دروغ. خارج رفته مادرم گفت آیفون پشت
 پشت از داشت مادرم. پناهی هیچ بدون لرزیدم،می سرما از و میومد بارون یادمه خوب. بود شده خونه

 این به شهمه و زدممی قدم خیابونا تو هدفبی طورهمین... ولی دیدمی رو من زدنایلرزهسگ پنجره
 بمونم؟ زنده باید چرا اصالً بوده؟ چی من آفرینش از خدا هدف اصالً که کردممی فکر
 :دهدمی ادامه آناهیتا و زندنمی حرفی ولی شود؛می شکسته آذر چشمان سد
 اشتمد که همچنان. نداشتم زدنحرف نای گرسنگی و خستگی شدت از. رسیدم پارک یه به باالخره -
 ودب چی هر و گرفت حرف به رو من. شدم کنارم در خانوم یه حضور متوجه کردم،می فکر مبدبختیا به
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 کمکم. کنه کمک بهم حاضره و شم مستقل که اینه راه بهترین گفت هم اون. کردم تعریف براش
 لشاو. بده بهم خوبی پول اد*مو انتقال ازای در شد قرار. شد بیشتر دیدارامون و ترنزدیک روابطمون

 بعد مگذاشت قرار خودم با. اومدم کوتاه ناچاربه و شدمی ترسخت برام روزبهروز شرایط ولی نکردم؛ قبول
 .ندم ادامه کار این به دیگه رسیدم، ایحسابیودرست پول به اینکه از

 .زندمی پوزخندی
 و بیشتر رایکا خواستممی ازشون و شدمی بیشتر طمعم و حرص روزبهروز! باطل خیال زهی اما -
 مثل ن؛داد ترمهم و تربزرگ کارای بهم و کنم جلب رو اعتمادشون تونستم کمکم. بدن بهم تریپولپر

 شعفریته زن اون و بود شده بیشتر دیراومدنام واسه پدرم گیرای طرفی از... و زورگیری مردا، اغفال
 .بود بسته بیشتر تفعالی واسه پامودست حدودی تا و بود شده معرکه بیار آتیش هم
 :دهدمی ادامه مکث ثانیه چند از پس

 .نفرهدو تولد جشن یه یادته؟ رو تولدم آخرین -
 .دهدمی تکان آره ینشانه به را سرش و بنددمی نقش آذر لبان بر جانیبی لبخند

 کردی؟ آرزویی چه پرسیدی ازم یادته -
 .نگفتی بهم ولی آره؛ -
 مبه بود رزیتا اسمش که خانوم اون شد، تموم تماسمون اینکه از بعد ،زدی زنگ بهم که روز همون -

 که یکسای برای البته بمیرم؛ که اینه هم اون و داره وجود مشکلم حل واسه راه یه تنها گفت و زد زنگ
 .هستن هدفم مانع
 .گیردمی دهانش مقابل را لرزانش دست ناباورانه آذر
 ...که بود این آرزوت پس من؟ برای حتی -

 .اندازدمی پایین را سرش ناراحتی با آناهیتا
 باهاش رفت جا هر و دنبالم میاد نفر یه. بیرون بزنم خونه از و بندازم راه دعوا یه فردا بود گفته رزیتا -

 .دونیمی بهتر خودت که ماجرا بقیه و برم
. شودیم متوقف راه ییانهم در اما آید؛می باال زدنسیلی برای دستش و آمده طرفشبه عصبانیت با آذر
 :گشایدمی سخن به لب عمیق نفس چند از پس. رودمی عقب و دهدمی تکان را سرش افسوس با
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 دمر یه با گفت وقتی داشتم؟ حالی چه گرفت ازم رو سراغت و زد زنگ بهم پدرت وقتی دونیمی -
 عتمادا بهش که داشته چی هغریب مرد اون کردممی فکر این به همیشه. لرزید تنم شدی، دیده غریبه
 شاید کردممی رو فکرش که کسی هر پیش و جا هر. نیومدی من پیش اما شدی؛ همراهش و کردی

 گها که اومد مواسه اساماس یه ناامیدی اوج تو. نبود ازت خبری هیچ ولی رفتم؛ باشه داشته خبر ازت
 کرف این به هم درصد یه که بودم نگرانت قدریاون. آدرس این به بیا ببینی رو دوستت خوایمی

 با اما دم؛رسون رو خودم سریع و بیاد سرم ممکنه بالیی چه لعنتی بیابون اون تو شب موقع این نکردم
 .بودن تشخیص قابل جنازه هویت و بود سوختن درحال سرنشینش همراه به که شدم روبهرو ماشین یه
 .کندمی اشاره بندگردن به و زندمی پس بسته، را گلویش راه که را بغضش سختیبه
 حمیربی خیلی. منه آناهیتای سوختن درحال یجنازه اون کردمی ثابت که بود اینشونه تنها این -

 .خیلی آناهیتا،
 .زندمی حلقه آناهیتا چشمان در اشک

 .کردنمی باور همه کردی،می باور رو مرگم تو اگه. بودم مجبور -
 .زندمی پوزخندی آذر
 و درپ امثال خون به دستشون که حیوون مشت یه کنار در زندگی هستی؟ راضی زندگیت از النا -

 بخشه؟لـذت تواسه شده آلوده من مادر
 .پردمی آناهیتا رخ از رنگ بارهیکبه
 داره؟ تو مادر و پدر به ربطی چه باند این میگی؟ چی داری هستی متوجه -

 .کندمی جلب را جهشانتو شده اتاق وارد اینک که تیمور صدای
 .نبودی خونه زمان اون که بود شانسیتخوش از هم این البته. زدم آتیش رو تونخونه شخصاً خودم -

 .شودمی مشت آذر دستان
 .تریپست هم حیوون یه از -

 .رودمی طرفشبه آناهیتا و کندمی خندیدن به شروع سرخوشانه تیمور
 اختی؟شنمی رو آذر یعنی میگی؟ داری چی -
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 و کنممی باندمون وارد رو کسی هر شناخت، بدون من کردی فکر یعنی. بعیده تو از حرف این آناهیتا -
 در رو آمارش بیارمش دادی پیشنهاد که زمان همون باشه؟ داشته حضور مهم مهمونی این تو ذارممی

 این زا کردم فکر شبعد ولی بکشمش؛ شد خوب سامان حال اینکه از بعد داشتم تصمیم اولش و آوردم
 رقبا از ییک به رو اون مهمونی تو تا داشتم نگهش پس کنم؛ استفاده خودمون نفع به تونممی موقعیت

 .بشه ترمستحکم همکاریمون و کنم پیشکش داره پدرش از پری دل که
 .نبود قرارمون این -
 باشه مالز اگه دونم؛می رو نباندمو صالح کسی هر از بهتر و منم باند اصلی رئیس نره یادت آناهیتا -

 !تو صمیمی دوست به برسه چه کنم،می فدا هم رو مبچه
 :دهدمی قرار مخاطب رو آناهیتا و زندمی پوزخندی آذر
 دهش تموم تو اسم به شهمه و کرده خواسته کاری هر باند رئیس عنوانبه اون. بودی بازیچه هم تو -
 ...آخرش و رو اون نه دیدن، رو تو همه و
 دیدارپ قلبش ته در امیدی سویکور و ماندمی تمامنیمه حرفش پلیس ماشین آژیر صدای شنیدن با

 .شودمی
 را اشاسلحه ناگهان. گویدمی ایلعنتی لب زیر و رودمی پنجره سمتبه سرگردانی و تعجب با تیمور

 ار تیمور است، اسلحه رمسی به چشمش که همچنان آناهیتا. رودمی نشانه آذر سمتبه و آورده باال
 :دهدمی قرار مخاطب

 شدی؟ دیوونه کنی؟می کارچی تیمور -
 .هبش کشته باید و ستدختره این سر زیر دونممی هم این. بره لو ما مهمونیای نداشته سابقه -
 ...نباید. کنیمی اشتباه داری تو تیمور، نه -

 زیزشع مادر و پدر وصال به تواندمی باالخره. بنددمی را چشمانش تیمور و آناهیتا بحث به توجهبی آذر
 یا درد اما د؛کنمی صبر ثانیه چند. کندمی پر را اتاق فضای گلوله شلیک خراشگوش صدای. یابد دست

 و فتادها زمین بر آناهیتا. آیدمی خودش به پایش جلوی در جسمی افتادن با. کندنمی احساس سوزشی
 را تاآناهی و آیدمی خودش به تیمور از زودتر آذر. کندمی نظاره را خونش رد غرق جسم بهت با نیز تیمور

. شودمی بیشتر اشریزیخون لحظه هر و کرده سوراخ را قلبش لعنتی یگلوله. گیردمی ـوش*آغـ در
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 تسرع یمسابقه هم با گویا و بارندمی مهابابی چشمانش. دهدمی فشار را ریزیخون محل دستش با
 .اندگذاشته

 کردی؟ بود کاریچه این خواهری، آناهیتا، -
 .زندمی دردناکی لبخند سختیبه آناهیتا

 ...مردنم... با... دوباره... دو... خواد... نمی... دلم بخشی؟می... رو من... من... آذر -
 .شه بیشتر ریزیتخون میشه باعث کردنصحبت. آناهیتا باش ساکت -
 .کندنمی توجهی آناهیتا اما
 ...بودم... زنده... من... نفهمه... کس... هیچ... بده... قول... بهم -
 .ماندمی نصفه حرفش دهانش از خون یبارهیک خروج با
 !آناهیتا کنممی خواهش. نزن حرف دیگه فقط. بگی تو چی هر اصالً باشه، -
 .کردم... اذیتت... خیلی نه؟ مگه... بودم... بدی... خواهر -
 .خواهری دارم دوستت هم هنوز من. بودی همیشه بهترینی، تو کن باور. نه -

 میشهه برای زده، زل آذر به حسرت با که همچنان و گیردمی شکل آناهیتا کبود لبان بر تلخی لبخند
 .شودمی خاموش

 !کنممی خواهش! بگو چیزی یه خواهری زنی؟نمی پلک دیگه چرا! آناهیتا -
 مورتی به را نفرتش از سرشار نگاه و گرفته آناهیتا روحبی یهچهر از چشم تیمور منحوس صدای با

 .دوزدمی
 .نباشه تنها تا پیشش فرستممی هم رو تو االن! نباش نگران -
 مخاطب را تیمور و رسدمی سر محافظان از یکی لحظه همین در. رودمی نشانه طرفشبه را اسلحه و

 :دهدمی قرار
 آب از پلیس لعنتی سامان و پارسا. کنیم فرار باید. گرفتن رو عمارت لک پلیسا کنی؟می کارچی اینجا -
 .اومدند در

 .کندمی ترک را اتاق سرعتبه و گویدمی ایلعنتی لب زیر تیمور
 .زندمی صدا را خدا دل ته از و گیردمی ـوش*آغـ در تنگ را آناهیتا سرد جسم نیز آذر
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*** 
 پارسا

 آذر همراه که شنودی طریق از. کشدمی خجالت خودش از آذر یشکسته و غمگین یچهره دیدن با
 از ذرآ درمورد تصوراتش اکنون و کندمی تحسین را مقاومتش دل در و شنیده را مکالماتشان تمام بود

 .شودمی خارج خیالوفکر از سامان رسیدن با. شودمی متمایل سفید به خاکستری رنگ
. اشهب باند رئیس خودش کردمنمی رو فکرش هم درصد یه حتی لعنتی،. کرد فرار متأسفانه تیمور -

 .خوردیم دسترو ازش بدجور
 .کنیم پیدا احتمالیش جای از سرنخی یه شه خارج مرز از اینکه از قبل باید -
 ور آذر. کنیممی بازجویی شدن دستگیر که کسایی از. کرده شروع رو کارش تازه تجسس گروه -

 دیدی؟
 .دهدمی تکان را رشس افسوس با پارسا

 .آره -
 .باشه کشیده سختی قدراین کردمنمی فکر هم درصد یه -

 .کشدمی آهی پارسا
 .کنیم شروع رو بازجویی ترسریع هرچه باید. بریم کن جوروجمع سریع -
 .باشه -

 .شوندمی منتقل اداره به شدهدستگیر افراد تمام ساعت یک از پس باالخره
 و گویدمی بفرماییدی دارد،می بر میز روی از را دردناکش سر که زمانهم رد صدای شنیدن با صبح

 .شودمی وارد سامان
 .دهدمی تکان افسوس ینشانه به را سرش سامان

 .نذاشتی هم رو چشم هم لحظه یه دیشب از. پسر میدی خودت دست کار آخرش پارسا -
 :دهدمی جواب مالد،می را چشمانش کهحالیدر پارسا

 هم روز ندچ این نداشتم، حسابیودرست خواب حیوونا اون بین که ساله یه از بیشتر. نیست مشکلی -
 شد؟ چی بازجوییا ینتیجه. روش مونده که
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 .گذاردمی میز روی را پرونده سامان
 .کرد پیدا تیمور از ردی توشون بشه ممکنه که بیاریم گیر ازشون تونستیم آدرس چندتا -

 .داردبرمی صندلی پشت از را کتش پارسا
 .فرستادم نیرو سرهنگ دستور طبق! کن صبر -

 .کندمی پرت میز روی را کتش پارسا
 شم؟ باخبر نفر آخرین باید من -
 خاطربه و شده متوجه هم سرهنگ حتی باره؛می روتوسر از خستگی پارسا. بود سرهنگ دستور -

 ...خودت
 دلم و کردم زندگی جانی همهاون بین سال یه مشک کمِ. باشه فکرم به کسی ندارم نیاز من -

 .بشم گذاشته کنار یا بکشم عقب و بدم نشون ضعف کاری آخر خوادنمی
 مه بقیه بده اجازه. کردیم رو خودمون تالش تو و من زد؟ کنارگذاشتن از حرف کی حرفیه؟ چه این -

 .باشن سهیم توش قدری
 :دهدمی ادامه و کندمی مکث کمی

 نزدی؟ هم زنگ بهش. نرفتی مادرت دیدن به هنوز -
 .دهدمی تکان نه ینشانه به را سرش ناراحتی با پارسا

 اگه شبا مطمئن. انتظارته چشم حتماً خدا بنده زدی؟ حرف تلفنی باهاش کی بار آخرین یادته اصالً -
 تولد دوب از که مخانواده به برسه چه کردم؛می پرواز سمتشبه باشه، منتظرم که داشتم رو کسی هم من
 .بودم محروم داشتنشون از

 .آوردمی درد به را قلبش کند،می بیداد سامان لحن در که حسرتی و ناراحتی
 .میشه حالخوش هم مادرم. بریم هم با بیا اصالً. توئه با حق -
 .یشمم خراب سرتون هم من وقتش به. بهتره بری تنها و ببینه رو تو خوادمی هامدت از بعد. پسر نه -

 .کندمی اشاره گردنشوسر به و اندازدمی پارسا پایتاسر به نگاهی
 اگه. بده اهتر خونه و بشناسه رو تو نکنم فکر قیافه این با. بکش روتوسر به دستی یه حتماً قبلش -

 .دنبالت افتاد جارو با دیدی یهو بشناسه هم
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 .نشیندمی لبانشان بر تبسمی سامان حرف این با
 .سامان تو تدس از -

 .رودمی در سمتبه و داردبرمی را پرونده سامان
 رو خدا بنده و نمیشه بلند بخاری که تو از. بزنه باال آستین مواسه فرداامروز بگو گلت مادر به راستی -

 .ذاریمی دل به حسرت
 ...کنممی کاری وگرنه برو سامان -
 خارج اداره از هایشکوبیخال کردنپاک از پس یزن پارسا و کندمی ترک را اتاق کنانخنده سامان و

 یک از پس. خردمی است، مادرش یعالقه مورد گل که سرخ رز گل دسته یک مسیرش در. شودمی
. کندمی منتقل هایشسلول تکتک به را خوبی حس و نکرده چندانی تغییر شانمحله اندی و سال

 نگز معطلیبی و کندمی توقف دارد، قرار خیابان تهایان در که رنگیآبی کوچک درِ مقابل در باالخره
 .فشردمی را
 بله؟ -
 .آیدمی بند زبانش آیفون پشت از مادرش صدای شنیدن با
 .بفرمایید -
 .کن باز رو در لطفاً جانمامان -
 و کندمی ازب را در معطلی بدون نیز پارسا. شودمی گذاشته ضرب با آیفون گوشی و شده باز تیکی با در

 یباغچه. شناورند آن در سرخ ماهی دو و است پرآب همچنان حیاط وسط کوچک حوض. شودمی وارد
 به هستند، زمستانی خواب در غرق و شده عـریـان کنارش در سیب درختان که هم حیاط یگوشه
 و نشیندیم لبانش بر شیرین تبسمی. رودمی ایوان سمتبه نگاهش پا صدای شنیدن با. خوردمی چشم

 قرار لهپ یلبه بر پایش ناغافل اما آید؛می طرفشبه سریع نیز مادرش و کندمی پرواز مادرش سمتبه
 .گیردمی ـوش*آغـ در گرم را او و رسانده را خودش پارسا کند سقوط اینکه از قبل ولی گیرد؛می

 ترپررنگ را تبسمش مادرش چشمان برق. بوده محروم مادرانه ـوش*آغـ این از سال یک کمدست
 .کندمی نظاره را دلبندش پسر تنها ذوق با هم مادرش و کندمی
 داخل؟ بیام کنی دعوتم خواینمی جانمامان -
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 .زندمی خجولی لبخند و کرده پاک را خیسش هایگونه
 .پسرم اومدی خوش تخونه به -
 .شوندمی وارد هم با و
 .کنممی مادهآ رو ناهار بکنی، استراحتی یه و بگیری دوش بری تا -

 .ـوسد*بـمی را مادرش دست
 .چشم -

 یدهچ هال در طوسی ینفرهنه مبل دست یک. نکرده تغییر چیزهیچ. اندازدمی هال به اجمالی نگاهی
 باال هالهپ از. شده نصب مقابلش رنگسفید دیوار بر دارد، لب بر لبخند که عزیزش پدر عکس. اندشده
 در که گیتارش سمتبه. مانده باقی نخوردهدست هم اتاقش وراسیوندک. شودمی اتاقش وارد و رفته

 ثلم گیتار بخشآرام نوای. کشدمی رویش بر دستی و رودمی دارد، قرار صندلی روی بر اتاق یگوشه
 اتاق رد کنار در که هایشلباس کمد طرفبه. است مؤثرتر مسکنی هر از اشخسته روحوتن برای سابق
 قرار اتاق در دیگر طرف در که حمام راهی راحتی، لباس دست یک برداشتن از پس و رفته دارد قرار
 فلزی تخت روی بر کند، خشک را موهایش اینکه بدون مختصر دوش یک از پس. شودمی دارد،
 برهم چشم آسودگی اندکی با تواندمی مدت همهاین از پس باالخره. کشدمی دراز رنگشایقهوه

 رسد،ن سرانجام به پرونده این که زمانی تا هرچند شود؛می گرم چشمانش دقیقه چند از پس و بگذارد
 .است حرام چشمانش بر راحت خواب

 با و شودمی بیدار عمیقش چنداننه خواب از کند،می صدا را نامش که مادرش نوازگوش صدای با
 .شودمی روبهرو مادرش خندان و نشیندل یچهره

 .ستآماده ناهار پسرم شو بلند -
 .بنددمی نقش کوتاهش پیشانی بر رنگیکم اخم

 نکردی؟ ترک رو عادت این هنوز. خوابیدی خیس موهای با که بازهم -
 .گذاردمی سرش زیر را راستش دست و بگیرد را اشخنده جلوی تواندنمی

 .بود شده تنگ غرغرات این واسه دلم چقدر دونینمی جانمامان -
 .شودمی باز هم از هایشاخم
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 !پسر تو دست از -
 :دهدمی ادامه و کشدمی آهی

 سرد تا پاشو زود. کردم درست رو تعالقه مورد غذای امروز. شده تنگ چیزا خیلی واسه دلم هم من -
 .نشده
 .گذاردمی چشمش روی بر و آورده باال را دیگرش دست

 .میام االن هم من برو، شما. چشم -
 را شاشتهای پیشازبیش سبزیقورمه خوش بوی. شودمی آشپزخانه راهی و زندمی موهایش بر ایشانه

 .کندمی تماشا غذاست کشیدن درحال که را مادرش لـذت با و کندمی تحـریـک
 .بشین بیا پسرم؟ وایسادی اونجا چرا -
 .نشیندمی صندلی روی بر و رفته ناهارخوری میز سمتبه لبخند با
 .بود کی دیدم ایصحنه چنین که ریبا آخرین کردممی فکر داشتم -

 .گذاردمی جلویش را غذا ظرف مادرش
 .نکنه درد دستت -
 .پیش روز دو و ماه پنج و سال یه دقیقاً -
 یادته؟ دقیق قدراین -

 .بنددمی نقش سرخش و کوچک لبان بر مالیمی تبسم
 .شمردممی رو روزشبهروز مأموریت رفتی که روزی همون از -

 .کشدمی آهی
 .کردم عادت روزشماریا این به کردم ازدواج پدرت با که روزی از کل در -

 :دهدمی ادامه مادرش و اندازدمی پایین را سرش حرف بدون پارسا
 .برگشتی و شده تموم مأموریتت که اینه مهم ولی -

 .کندمی غذایش ظرف سرگرم را خودش و دزددمی مادرش از چشم پارسا
 .بگیر باال ور سرت پسرم، پارسا -

 .ندارد را مادرش چشمان در کردننگاه توان ولی گیرد؛می باال را سرش پارسا
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 بمونی؟ که نیومدی اندی و سال یه از بعد مگه بری؟ قراره بازهم -
 .نگردمی چشمانش در ناچاربه
 .نشده تموم پرونده این کار هنوز -

 .زندمی حلقه اشعسلی چشمان در اشک
 بذاری؟ تنها رو من و بری دبای بازهم یعنی -
 پیدام لسا یه تا و برم دوباره نیست قرار و شده تموم مخفی مأمور عنوانبه مأموریتم! برم قربونت نه -

 .نشه
 میگی؟ راست -

 .زندمی ایدهندهآرامش لبخند
 گفتم؟ هم دروغ بهت حالبهتا مگه -

 .دهدمی تکان نه معنی به را سرش
 یستمن بلد من واال بشن؟ بارونی که نیست خوشگلت چشمای اون حیف .کن پاک رو اشکات پس -

 .برم شهالت چشمای صدقه قربون سامان مثل
 .کندمی پاک را هایشاشک و گیردمی اشخنده

 !میاوردیش خودت با کاش ای چطوره؟ سامان -
 .بزنی باال آستین شواسه بگم بهت که داد پیغام فقط. نیومد خودش واال. خوبه خداروشکر -
 .هنخواست چیزی چنین ازم خودم پسر حیف ولی عزیزه؛ برام پسرم مثل هم سامان نه؟ که چرا حتماً؛ -
 .وقتش به هم اون -
 .کندمی اشاره غذا ظرف به
 .میشم هالک گشنگی از دارم فعالً -
 .جانت نوش! پسرم نکنه خدا -

 از کالمیس هفت دیدن با. کندمی چک را اشگوشی و شده خارج آشپزخانه از ناهار صرف از پس
 .گیردمی را اششماره نگرانی با سامان،

 .سالم -
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 .بودی زده زنگ بار چند شده؟ خبری. سامان سالم -
 .نشده پیدا خاصی چیز بودم، فرستاده نیرو که آدرسایی متأسفانه. پسر باش آروم -
 !لعنتی -
 شهر زا خارج جایی یه تو ئین*هرو کیلوتدویس شدیم متوجه تیمور، تماسای کردنچک از بعد ولی -

 .بشه معامله فرداپس بوده قرار و شده انبار
 .بود نزده مورد این در حرفی تیمور کی؟ با -
 ئین*هرو کیلودویست. باشه اونجا تیمور که زیاده احتمالش ولی نیست؛ مشخص هیچی. دونمنمی -

 املهمع احتماالً و شده پخش جاهمه دیشب قاتفا خبر. بگذره ازش راحتی این به که نیست چیزی کم
 .میان انتقالشون واسه و اونجاست هنوز صددرصد اد*مو ولی باشه؛ خورده هم به
 دادی؟ انجام رو دادستان یاجازه و مجوز کارای -
 .هستم انجامش درحال -
 .اداره رسونممی سریع رو خودم هم من اکی، -

 .رودمی آشپزخانه به خداحافظی برای سپس شود، آماده تا درومی اتاقش به تماس اتمام از پس
 .آیدمی طرفشبه کند خشک را دستانش اینکه بدون و کشدمی هاظرف شستن از دست مادرش

 پسرم؟ کجا -
 .اداره برم باید اومده، پیش کاری یه گفت سامان -

 .لرزدمی لبانش
 بری؟ باید نیومده که مهمه قدراین کارت -

 .بوسدمی را درشما پیشانی
 میدی؟ رخصت. برنگردم و برم نیست قرار برم، قربونت -
 :دهدمی جواب اکراه با
 .همرات به خدا برو. پسرم باشه ولی سخته؛ برام -

 سمتشبه و دیده را سامان اداره به ورود با. گیردمی پیش در را اداره مسیر و شده خارج منزل از سریع
 .رودمی
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 شد؟ اکی مجوز -
 .هستن اعزام یآماده نیروها و حله ه،آر -
 کجاست؟ آدرسش -
 .شهر کیلومتریشصت انبار یه -
 اب. شوندمی اعزام موقعیت به ها،ماشین در شدنسوار از پس و روندمی اداره یمحوطه سمتبه هم با و

 نشدپربو از اطمینان از پس و کندمی چک را رنگشمشکی تیرهفت خشاب نظر مورد محل به رسیدن
 و آرام هاییقدم با. شودمی پیاده است، شده حک رویش ضربت گروه نشان که رنگیمشکی ون از

 که هم ضربت گروه افراد سایر. رودمی دارد، قرار شهر از خارج که ایمخروبه انبار طرفبه صداوسربی
 .کنندمی حرکت سرشپشت اند،پوشانده شب سیاهی در را خود یچهره رنگمشکی هایماسک با

 حس انبار بر حاکم سکوت اما باشند؛ نفر سی-بیست کل در محافظان و کارگران تعداد زندمی حدس
 یه او رنظ از. است نخورده چشمش به هم محافظان از نفر یک حتی. کندمی تلقین کالبدش به را بدی
 یگوشه در یرنگفیدس کانکس صورت به که کوچکی نسبتاً اتاقک طرفبه احتیاط با. لنگدمی کار جای
 پا یضربه یک با. رودمی باشد، اد*مو بندیبسته و ساخت محل زدمی حدس و است شده ساخته انبار

 روف ظلمت و تاریکی در اتاقک. شودمی اندازطنین انبار درون خراشیگوش صدای و گشایدمی را درش
. زده کاهدان به شودنمی باورش. آدم به برسد چه زد،نمی پر آن در هم ایپرنده حتی و است رفته

 از یکی سمتبه و کرده روشن را قوهچراغ. کندمی پر را مشامش گلوله و خون بوی از ترکیبی
 تواندب اینکه از قبل. باشد داشته تواندمی معنی یک تنها بودنشداغ. رودمی اتاقک خاموش هایالمپ

 رانیکارگ یجنازه و شده روشن بارهیکبه انبار و اتاقک هایالمپ تمامی بیاورد، زبان به را تحلیلش
. کندمی کجیدهن افرادش و او به هستند، خون در غرق و داده جان اتاقک از ایگوشه در کدام هر که

 و شکندیم را انبار بارمرگ سکوت شدهتعبیه انبار در قصد از گویا که بلندگویی منفور و آشنا صدای
 .دکنمی خارج بهت از را هاآن
 .هنگامتزود شدنمات تا بدورد. سرگرد شدی کیش -
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 به ت،اس انبار هنگامزود انفجار آورپیام که دارزمان و پیشرفته هایبمب سنسور صدای آن دنبال به و
 آن صدای تنها بعد ثانیه چند. است انبار ترسریع چههر یتخلیه و فرار چاره راه تنها و رسدمی گوش
 .دهدمی خاتمه سکوتش به و پیچدمی مخوفوتاریک بیابان آن در که است مهیب انفجار

 ربتض تیم اعضای از یکی سمتبه کالفگی با. یابدنمی سامان از اثری اما گرداند؛می چشم اطراف به
 .رودمی
 .زود دارم، واجب کار. پیشم بیاد بگو کن، پیدا رو سرلک سرگرد -
 !قربان بله -

 .رودمی طرفشبه خودش و نکرده صبر سامان دیدن با. فاجعه یعنی کوروش و تیمور اتحاد
 کجایی؟ معلومه هیچ -

 :دهدمی پاسخ شدهدرشت چشمانی با سامان
 .پارسا باش آروم. کردممی چک رو تلفات داشتم. اطراف همین -

 :زندمی فریاد پارسا
 واسه راحت بیرون ونا دارن خالوخطخوش مار یه و کفتار یه وقتی سامان؟ باشم آروم چطور -

 رحم خودشون آدمای به حتی حیوونا این ندیدی؟ رو انبار تو باشم؟ آروم چطور چرخن،می وِل خودشون
 .میاد بر دستشون از کاری هر خوردن زخم که االن. کردن عام قتلِ رو شونهمه و نکردن

 .ننبک خواستن کاری هر نذاریم که هستیم اینجا ما. پارسا فهمممی رو حالت -
 .شن خارج کشور از که هستن راهی دنبال دربهدر االن حتماً کوروش و تیمور -
 .کنن اقدام قاچاقی باید پس الخروجن؛ممنوع و شده بسته مرزی راهای تمام -
 خیر از عمراً دارم، سراغ کوروش از که طمـعی با. کنن آب رو اد*مو اون باید قبلش ولی درسته؛ -

 رو اد*مو اون. برسه خودش به هم درصدی تا کنهمی جور مشتری سریع حتماً. بگذره اد*مو همهاون
 .بعیده ازشون ریسکی چنین. کنن رد مرز از خودشون با و کنن قایم جیبشون تو تونننمی

 کردی؟ پیدا اطالعاتی قبلیشون مشتری از -
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 قبول حتماً هم طرف اون و میرن همون پیش زیاد احتمال به. کنممی پیداش فردا تا ولی نه؛ هنوز -
 میدن مه قیمت زیر و کنن پیدا حسابیودرست مشتری یا بزنن چونه ندارن وقت دونهمی چون کنه؛می
 .بره
 .است کالفه همچنان اما شود؛می امیدوار کمی سامان هایحرف با

*** 
 آذر

 برای غربت و یتنهای در عزیزش خواهر. اندشده میخ زمین به زانوانش گویا. ندارد شدنبلند توان
 در شده، پهن مزارش روی بر که سیاهی یپارچه حسرت با. است شده سرد خاک اسیر همیشه

 داده، دست از را خواهرش که خواهری جایبه زندمی زار. زندمی زار دل ته از و فشردمی دستانش
 برای رفتنش کند رفک آناهیتایش گذاردنمی. اندداده دست از را شاندردانه که مادری و پدر جایبه

 طرافشا کسانی چه و نفر چند نیست مهم برایش. کند ترک را دنیا دل به حسرت و نیست مهم کسی
 سر بخواهد اینک که نشده سرد زمان هیچ آناهیتا داغ چراکه نیست؛ آناهیتا دادنازدست غمش. هستند

 .است دادنشازدست چگونه دردش. کند باز
 ار سرش خواندمی فاتحه و گذاشته مزار روی را انگشتش دو که کنارش در شخصی حضور احساس با

 .شودمی روبهرو سرهنگ بخشآرامش یچهره با و گیردمی باال
 .دخترم میگم تسلیت -
 .ممنونم -
 .بدی آزار رو خودت همهاین نیست راضی هم آناهیتا مطمئنم. دخترم شو بلند لطفاً -

 .کشدمی آهی آذر
 .بود ترکاری قبلی زخمای از زد، قلبم به آناهیتا دمجد رفتن که زخمی -
 .میای بر هم این پس از و هستی قوی پدرت مثل دونممی هم این ولی دخترم؛ کنممی درک -
 باشم؟ داشته خواهشی ازتون تونممی -
 .حتماً دخترم، آره -



 

 

042 

 

 معکوس حقیقت رمان

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

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

FATEMEH_R 

 واهشخ ازتون میشه. نشه باخبر بودنشزنده از کسی که بود این آناهیتا وصیت و خواسته آخرین -
 ...کنم

 .شن مطلع موضوع این از بستگانش نیست قرار. راحت خیالت -
 کارشون اینکه از قبل باید که داریم کشور تو زیادی آناهیتاهای. شه پایمال آناهیتا خون نذارید لطفاً -
 .شن خارج منجالب از شه کشیده اینجا به
 .میدم قول بهت حتماً، -

 .اندازدمی اطرافش به نگاهی سرهنگ
 مادرت؟ و پدر مزار سر ببری رو من میشه -
 .حتماً بله -
 .کندمی حرکت مادرش و پدر مزار سمت سرهنگ همراه به و
 .بودن شریفی آدمای دوشون هر! بیامرزه رو مادرت و پدر خدا -
 .ممنون -
 .رسونمتمی -
 .میرم خودم بعدش و مونممی ذره یه. تشکر -
 .خدانگهدار راحتی طور هر دخترم، باشه -

 .زندمی زانو مادرش و پدر مزار بین سرهنگ کردنراهی از پس
 .باشه من آناهیتای به حواستون لطفاً بابا، مامان، -

 .چکدمی چشمانش از اشکی قطره
 .کنه غریبی احساس دنیا اون تو نذارید -
 از و کرده پاک اند،شده رسرازی دوباره که هایشاشک آیند،می طرفشبه که سامان و پارسا دیدن با

 .کندمی اکتفا ممنون گفتن به آذر و گویندمی تسلیت پارسا و سامان. شودمی بلند جایش
 .کندمی رفتن عزم و داده تکان سری فاتحه نثار از پس سامان

 .کنممی زحمت رفع توناجازه با -
 .آوردید تشریف کردید لطف -
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 .مانده آنجا نانهمچ پارسا اما شود؛می دور هاآن از و
 .بگم بهتون رو موردی الزمه من راستش -

 .کندمی رخنه قلبش بر دلهره و نگرانی
 اومده؟ پیش مشکلی -
 .نباشید نگران. نه نه -

 :دهدمی ادامه و کشدمی عمیقی نفس
 ...راستش -

 .گویدمی ایلعنتی لب زیر
 .دوزدمی مچش پارسا به منتظرانه و کندمی خارج را نفسش کالفگی با آذر
 ...ازتون خواستممی -
 را تماس معطلیبی صفحه روی نام دیدن با و کرده رها نیمه را حرفش موبایلش صدای شدنبلند با

 .کندمی برقرار
 .کنید صبر لحظه چند لطفاً فالح خانوم خوام،می عذر... آذرخانوم -

 و دهد وابج را موبایلش تا گیردمی هفاصل کمی نیز پارسا و کندمی اکتفا سرش دادنتکان به تنها آذر
 .گرددمی باز دقیقه چند از پس

 .خواممی عذر -
 .نیست مشکلی -
 ازتون کردم، درموردتون که قضاوتایی و داشتم باهاتون که بدی برخوردای بابت خواستممی راستش -

 .کنم عذرخواهی
 یک برای شودنمی باورش. کند پنهان آرامش ظاهربه یچهره پشت را حرصش کندمی سعی

 ره. باشد سخت برایش قدراین آوردنشزبانبه و کندمی وارد استرس او به گونهاین ساده عذرخواهی
 .داشت انتظار تواننمی هم این از بیشتر او چون مغروریوخشک مرد از چند

 .بیاد پیش برخوردا و سوءتفاهما اون بود ممکن هرکس برای شرایط اون تو. نیست مشکلی -
 .برسونیمتون بفرمایید -
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 .میرم خودم ممنون، -
 از امروز سرهنگ لطف به که رنگشقرمز 202 بر سوار آذر و شده جدا هم از خداحافظی از پس

 .شودمی اشخانه راهی شده، خارج اداره پارکینگ
 و گرم ـوش*آغـ یک. گیرندمی ـوش*آغـ در را یکدیگر و آیدمی استقبالش به نازنین در، زنگ زدن با

 نازنین. شکندمی چشمانش سد مجدد و کندمی آرامش کرده تحمل که فشاری همهاین از پس امن
 .بنشیند مبل روی کندمی کمکش و کندمی نوازش را پشتش و زندنمی حرفی

 .بیارم آب لیوان یه تواسه بشین اینجا! بشم قربونت -
 .گرددبازمی آب لیوان یک با نازنین و کندمی پاک را هایشاشک آذر
 .بود نشده متوجه هم روییتبهرو همسایه حتی شهرستان؟ رفتی کی -
 .افتادم راه بالفاصله دادن خبر بهم که شب همون -
 .شب موقع اون هم اون بری؟ رو راه همهاین تنهایی تونستی چطور اصالً ندادی؟ خبر من به چرا -
 .بندازم زحمت به هم رو تو خواستمنمی. شد یهویی که گفتم -

 .کندمی اخم نازنین
 بود؟ خاموش شهمه و دادینمی جواب رو توامونده گوشی چرا. بودا حرفا اون از -
 الًاص روزه چند اون. بودم مراسم درگیر هم بعدش و کنم شارژ رو گوشیم نبود حواسم اصالً شب اون -

 .نرفتم گوشیم وقت سر
 اومدی؟ تنها هم برگشتنی -
 .نخورم تاریکی به بود حواسم و اومدم تنها رو مسیر ادامه و بودم معمه خانواده با شمال تا نه، -
 کنه؟می زندگی گرگان که تعمه همون -
 .آره -
 راه هزار دلم و نداشتم خوش خواب اصالً شب چند این کنم؟ کارچی باید تو فکریایبی دست از -

 .رفت
 .خواممی معذرت -

 .شودمی جدی نازنین
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 و دادی خبر بهم رسیدنت از قبل باقیه شکرش جای بازهم. نشه تکرار دیگه اما بخشم؛می دفعه این -
 میل پلوگشنه باید االن وگرنه کردم؛ درست ناهار تواسه و داشتم قبل از هم رو تخونه کلید
 .کردیمی

 .گیردمی شکل لبانش بر شیرین تبسمی
 به مبزنی کنممی آماده رو غذا هم من. بگیر دوش یه برو بدی، تحویلم ژکوند لبخند اینکه جایبه -

 .رگ
 .شودمی مانعش نازنین اما بشوید؛ رو هاظرف خواهدمی ناهار صرف و مختصر دوش یک از پس

 .شورممی خودم ظرفه تیکه دو. کن استراحت برو -
 ...چیدی رو میز و کردی درست غذا که همین. نمیشه که طوریاین -
 رو استفاده نهایت مونده مرخصیت از که روزی دو این از بهتره. کن استراحت وبر نکن، بحث من با -

 .ببری
 .کندمی اخم آذر
 مرخصی؟ -
 .شده هماهنگ مرخصیت واسه قبل از گفت حیدری خانوم. دیگه آره -

 .باشد سرهنگ کار زندمی حدس
 .نبود حواسم. درسته آره -
 !مشخصه کامالً -

*** 
 پارسا

 بر هخست لبخندی آن متعاقب و شودمی وارد لبخند با مادرش. بنددمی را پرونده در صدای شنیدن با
 .نشیندمی پارسا تخت روی بر و گذاشته چوبی میز روی را شربت لیوان. نشاندمی لبانش

 .پسرم نباشی خسته -
 .کرد در تنم از رو خستگیم کل لبخندت همین. جانمامان مرسی -

 .شودمی ترپررنگ مادرش تبسم
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 .ریخته سرت کار خیلی پرونده این خاطربه معلومه -
 .کشدمی سر نفسیک و برداشته را شربتش لیوان

 .نداره تمومی وقتهیچ که کار -
 هاشپرونده و خونه خارج مشکالت از وقتهیچ هم اون. میشی پدرت شبیه بیشتر گذرهمی چی هر -

 .میاورد هم رو وتهشسر لبخند یه با و زدنمی حرف
 ار پارسا ریزشده چشمانی با مادرش بارهیکبه. روندمی فرو فکر به دو هر و شودمی برقرار سکوت

 :دهدمی قرار مخاطب
 کیه؟ خانومآذر راستی، -

 .دهدمی قورت را دهانش آب پارسا
 آذر؟ کدوم -
 .بودی پیشش پیش، روز چند که اونی مخصوصاً شناسی؛می که اییآذر یهمه دونم،نمی -
 !میگی رو خانومآذر! آها -
 خب؟ -
 .شدم آشنا باهاش بودم مخفی مأمور که مدتی -
 بود؟ همکارت -
 !نه -
 خالفکار؟ -
 زدید زنگ که هم روز اون. دادیم نجاتش و بودن دزدیده باند این رو فالح خانوم. جانمامان نه -

 .بودیم رفته سامان و دایی با و بود دوستش خاکسپاری مراسم
 اومده؟ دوستش مراسم واسه هم داییت که کیه ترهدخ مگه -
 .بودن دایی همکارای از انگار که هستن فالح سرتیپ دختر ایشون -

 .رودمی فرو فکر به مادرش
 کاره؟ به مشغول هنوز یا شده بازنشست پدرش -
 .شدن شهید خانومش و خودش و زدن آتیش رو شونخونه پیش سال هفت -
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 کنه؟می زندگی کی اب آذر پس! من خدای وای -
 .کننمی زندگی شهرستان اقوامش دونممی که جایی تا البته تنها؛ -
 چیه؟ شغلش -
 .پرستار -

 .گذاردمی اشچانه زیر را دستش
 !خوبه -
 .هستیا بازجو پا یه خودت واسه هم شما جانمامان -

 .زندمی لبخندی
 .کنم پیچتسؤال طوریاین مجبورم نگی بهم خودت وقتی -
 .زندمی لبخند متقابالً نیز ارساپ

 شد؟ چی بازجویی این نتیجه خب -
 .شود می بلند جایش از
 چشمات با خواب و پدری همون پسر دونممی. نیار فشار خودت به زیاد فهمی،می وقتش به -

 .کنی استراحت کمی کن سعی حداقل اما ست؛غریبه
 .گذاردمی چشمش روی بر را دستش

 .چشم روی به -
 کوروش و تیمور از اثری هنوز و گذشته روز سه. گشایدمی را پرونده مجدد اتاق، از مادرش روجخ با

 اداره هب رسیدن با. برود اداره به دهدمی ترجیح و ندارد را خانه در ماندن تحمل شرایط این در. اندنیافته
 .رودمی است، مانیتور در غرق که سامان سمتبه

 .شودمی بلند جایش از سامان
 .بزنم زنگ بهت خودم دیگه دقیقه چند خواستممی. اومدی شد خوب -

 .بنشیند کندمی اشاره پارسا
 شده؟ خبری چطور؟ -

 .گیردمی پارسا سمتبه و داردبرمی شده، خارج پرینتر دستگاه از که را ایبرگه سامان
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 .کردم پیدا رو تیمور اد*مو خریدار -
 با مو بدون و سالمیان مردی از سفید-سیاه عکس یک. اندازدمی آن به نگاهی و گرفته را برگه پارسا

 .دارد درشتی لبان و است سیبیل و ریش از عاری صورتش که پرپشت ابروهای
 کیه؟ این -
 .آدمیزاد جون تا مرغ شیر از چیزه؛همه فروشوخرید کار تو. زمانی سهراب -
 همینه؟ خریدار مطمئنی -
 .آره -
 بیان؟ همین سراغ باز معلوم کجا از -
 .هست هم مرز از قاچـاقی خروج کار تو رفیقمون -
 دونی؟می کجا از رو اینا -
 .بیا من همراه -
 شوندمی سالهسی تقریباً مردی متوجه سرهنگ اتاق به ورود با. روندمی سرهنگ اتاق سمتبه هم با و

 با و نظامی احترام از پس. شودمی بلند جایش از هاآن ورود با و نشسته سرهنگ میز رویبهرو که
 اشاره مرد آن به سرهنگ. نشینندمی مرد آن رویبهرو و رفته هاصندلی سمتبه سرهنگ یاشاره

 .کندمی
 .کننمی کار زمانی سهراب یپرونده رو و هستن صالحی سرگرد ایشون -
 .کندمی اشاره سامان و پارسا به بعد و
 .کننمی کار بهرامی تیمور و سرابی کوروش یپرونده روی هم محبی سرگرد و سرلک سرگرد -

 :دهدمی ادامه و اندازدمی نفرشان سه هر به نگاهی سرهنگ
 ره تونیدمی هم همکاری با و رسیدن مشترک نقطه یه به مرحله این در پرونده دو هر حاضر درحال -
 .برسونید نتیجه به رو پرونده دو
 .کندمی اشاره سامان به
 .کنید وعشر لطفًا -

 .دهدمی تکان را سرش سامان
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 لیو بفروشه؛ زمانی سهراب اسم به شخصی به رو اد*مو بود قرار تیمور شدهانجام هایبررسی طبق -
 مه قدرااون و کردنشهآب دنبال حتماً و تیموره دست هنوز اد*مو اما. خورد هم به معامله لورفتن از بعد

 .شخص همین سراغ میره دوباره مطمئنیم تقریباً و کنه جور جدید مشتری بخواد که نداره فرصت
 .دهدمی تکان تأیید معنی به را سرش صالحی سرگرد

 یسراب کوروش آوردیم، دست به کرده نفوذ باند در که مأمورمون از که اطالعاتی طبق. درسته بله -
 بینشون مجدد بود، خورده هم به که ایمعامله فرداشب شده قرار و داشته زمانی سهراب با مالقاتی

 .جدید شرایط با اما بشه انجام
 :پرسدمی پارسا

 شرایطی؟ چه -
 ور مرز از خروجشون ترتیب شب همون درعوض و ترهارزون درصد پنجوسی قبل به نسبت قیمت -

 .میده
 مشخصه؟ قرار محل و ساعت -
 .شهر از خارج کیلومتر هفتاد و نه ساعت فرداشب -

 .گیردمی شکل پارسا انلب بر بخشیرضایت لبخند
 .بندازیم گیر رو تاشونسه هر تونیممی مشترک عملیات یه با پس -
 .درسته -

*** 
 .رودمی داده تکیه ماشین به که سامان سویبه و کرده تن بر را اشضدگلوله یجلیقه

 .فکری تو شده؟ چی -
 .داره فرق قبلیا با عملیات این کنممی احساس فقط نشده، چیزی -
 .داشت فرق قبلیا با پرونده این کالً. داره فرق که معلومه -

 .کندمی خارج را بازدمش سامان
 .شورهدل و حالیخوش از ترکیبی چیه، دقیقاً دونمنمی. دارم خاصی حس -

 .زندمی اششانه بر ایضربه پارسا
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 رو سراغت خیلی .خونه ببرمت امشب کرده سفارش مامانم راستی. خیره شاءاهللان هست که چی هر -
 .خودمونی مهمون امشب و مونخونه میریم عملیات از بعد. گرفتمی

 .نهدمی هم بر باشه معنی به را هایشپلک و زندمی لبخندی سامان
 .بریم بیفت راه دادی، اکی که حاال خب -
 .باشه -

. نندکیم حرکت مقصد سمتبه صالحی سرگرد ماشین سرپشت و شده رنگمشکی بنز سوار دو هر
 :دهدمی قرار مخاطب است، رانندگی درحال که را سامان پارسا،

 میشه؟ تموم چیهمه امشب نظرت به -
 .کنیممی تمومش هم با بشه؛ تموم باید -
 کنندیم نظاره را سهراب فاصله متر چند با. شوندمی پیاده ماشین از و کرده توقف مقصد به رسیدن با

 ابلق فاصله این از صدایشان اما هستند؛ کردنصحبت درحال و یستادها تیمور و کوروش برابر در که
 به تست جهت را اد*مو مقداری و شده ترنزدیک سهراب به کوروش دقیقه چند از پس. نیست شنیدن
 و رفته اد*مو حامل ماشین سمتبه افرادش از نفر چند سهراب، یاشاره با آن از پس و دهدمی سهراب
 محاصره طرف همه از را هاآن که ویژه گروه افراد زمانهم. شوندمی بارها الانتق و تخلیه مشغول

 .کنندمی ترتنگ را محاصره حلقه و شده ترنزدیک کمکم صالحی سرگرد یاشاره با اند،کرده
 :شکندمی را بیابان سکوت صالحی سرگرد صدای

 .شید تسلیم و زمین دبذاری رو سالحتون ترسریع چه هر. پلیسه یمحاصره در اینجا -
 گوش به طرف همه از فریاد و گلوله صدای. کنندمی تیراندازی به شروع و نکرده توجهی هاآن اما
 دونب دارد سعی و رفته هاماشین از یکی طرفبه که شودمی تیمور متوجه بین آن در پارسا. رسدمی

 ستاند و گیردمی هدف را سرش در کردنباز از پس و رودمی طرفشبه بالفاصله. کند روشنش سوئیچ
 .شودمی خشک هاسیم روی بر تیمور

 .شو پیاده ماشین از و سرت رو بذار رو دستت ایاضافه حرکت هیچ بدون -
 .شودمی متوقف راه یمیانه در پارسا اخطار با اما رود؛می داشبورد طرفبه تیمور دست

 .کنممی حرومت گلوله یه بخوره داشبورد به دستت -
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 .گذاردمی سرش روی را دستش ناامیدانه تیمور
 .باشی نداشته شغل این به نیازی دیگه کنم کاری تونممی بخوای اگه -
 .ببند رو دهنت -
 ستبندد با پشت از را دستانش اش،چسبانده ماشین به کهحالیدر و کندمی اشپیاده ماشین از زوربه و

 .بنددمی
 .ببندی رو بارت شبهیه تونیمی. میشه نصیبش فرصتا این از کسی کمتر -

 .زندمی پوزخندی پارسا
 تو؟ مثل بشه عاقبتم بعد -
 .دهدمی هلش پلیس ماشین سمتبه
 !بیفت راه -

 خودش سهم فقط خالوخطخوش مار آن. گرددمی کوروش دنبال به چشم با تیمور از اطمینان از پس
 هاریلیت از یکی سمتبه و کرده پارسا نثار رکیکی حرف کوروش. شوندمی چشمدرچشم باالخره. است
 تفنگش و دشومی سوارش بگیرد، سرعت تریلی اینکه از قبل و دودمی طرفشبه نیز پارسا. کندمی فرار

 .گیردمی نشانه کوروش سمتبه را
 .کنممی حرومت گلوله یه وگرنه دار نگهش -

 .کندمی بیشتر را سرعتش و زندمی پوزخندی کوروش
 کری؟ مگه -

 فمنحر مسیرش از تریلی درگیری طی در و بکشد بیرون دستش از را فرمان کندمی سعی پارسا
 .کندمی اشاره دستش در نارنجک به نشستهخونبه چشمانی با کوروش. شودمی
 .برممی خودم با هم رو تو جهنم برم باشه قرار اگه -

 :زندمی فریاد پارسا
 .نیار در بازیدیوونه -
 .ندارم دادندستاز برای چیزی من بازی؟دیوونه -
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 سعی پارسا که زمانهم و شودمی ظاهر سامان و شده باز کوروش سمت در ناگهان حین همین در
 شیدنک از پس و کندمی رها را فرمان کوروش. شودمی درگیر کوروش با کند، متوقف را تریلی کندمی

 .کندمی پرتاب ردشاگ صندلی پایین به را آن نارنجک، ضامن
 .سرگرد شدی مات دیگه -

 :دهدمی قرار مخاطب را سامان فریاد با پارسا
 !سامان پایین بپر -

 منفجر مهیبی صدای با اشچندمتری یفاصله در تریلی و پردمی بیرون به تریلی از هم خودش
 زا سختیبه تالش ثانیه چند از پس و کند حفظ را تعادلش تواندنمی انفجار موج شدت از. شودمی

 انسام از اثری اما اندازد؛می اطرافبه نگاهی و فشاردمی را دردناکش سر دست با. شودمی بلند جایش
 یول زد؛می صدا را سامان بار چندین شود،می نزدیک سوختن درحال تریلی به که زمانهم. یابدنمی

 نظاره ار سوختنش ناامیدانه و ودشمی سست زانوانش تریلی به رسیدن با. کندنمی دریافت پاسخی
 لحظه هر. زندمی صدا را سامان دارد توان در که نیرویی تمام با ریزد،می اشک که همچنان و کندمی

 ...اما بوده؛ مزهبی شوخی یک تنها چیزهمه بگوید و شود پیدا اشکلهوسر سامان که است منتظر
 مغموم همکارانش. کنندمی خاموش را سرکش آتش آن و رسندمی راه از نشانیآتش نیروهای کمکم
 .دهندمی اشداریدل و آیندمی طرفشبه
 معرفتبی ذاره،نمی تنها رو من راحتیبه سامان مرده؟ سامان کردید فکر نکنه چیه؟ رفتارا این -

 .کنیم پیداش منتظره و افتاده اطراف همین مطمئنم. نیست
 .آیدمی طرفشبه صالحی سرگرد

 .گردیممی رو اطراف تجسس گروه رسیدن محضبه. سرگرد باش آروم -
 چی؟ بشه دیر اگه -
 بیرون؟ بپره ماشین از که دیدی خودت -
 یچیز اما شود؛ تداعی برایش سامان پریدن از تار یصحنه یک حداقل بلکه آوردمی فشار مغزش به

 .دهدمی تکان نه معنی به را سرش و نیست خاطرش
 .دهدمی تکان را سرش سوساف با صالحی سرگرد
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 چیز یک گواه تنها شواهد تمام و شده زیرورو شدهنفرین بیابان آن وجببهوجب و گذردمی روز دو
 .سامان مرگ است؛

 با. اندپذیرفته را سامان شهادت میلشان خالفبر همه و شودمی برگزار ترتمام چه هر شکوهِ با مراسم
 نشت در همچنان مأموریت این خستگی پرونده، رسیدننتیجههب و تیمور اعدام حکم صادرشدن وجود
 .است هیچ نظرش از آورده دست به آنچه مقابلِ در داده دست از آنچه چراکه مانده؛
. شودنمی رنگکم حتی و محو خاطرش از ایلحظه سامان یاد اما گذرند؛می هم پس از هاماه و روزها

 و شده سرتح به تبدیل سپس نشاند؛می لبانش بر شیرین لبخندی ابتدا مشترکشان خاطرات یادآوری
 را قلبش خنجری همچون اداره هایقسمت تکتک در سامان خالی جای. کندمی تلخ را کامش

 فراغ و تنهایی فکر اما است؛ عذاب این از رهایی برای راه بهترین انتقالی نظرش از. کندمی تکهتکه
 .شودمی مانعش مادرش

 اشبلندشده ریش و مو به دستی و گذراندمی نظر از آینه در را اشچهره ماشین از دنشپیاده از قبل
 برخالف. شودمی وارد و کرده باز را خانه در کلید با. بکاهد بودنشنامرتب از کمی بلکه کشد؛می

 هکرحالید بنابراین باشد؛ بند دستش آشپزخانه در زندمی حدس. آیدنمی استقبالش به مادرش همیشه
 مادرش از اما رسد؛می گوشش به آب شیرِ بودنباز صدای. رودمی آشپزخانه سمتبه زند،می صدایش

. آوردمی درد به را قلبش که شودمی روبهرو ایصحنه با آشپزخانه به ورود با. کندنمی دریافت جوابی
 .گیردمی ـوش*آغـ در را او و رسانده مادرش به را خودش سرعتبه
 جان؟مامان مامان؟ -

 چشمانش و کندنمی دریافت جوابی اما زند؛می صدایش مجدد و پاشدمی صورتش به آب مشت یک
 گذرد،می سال چند برایش که دقیقه چند از پس و زندمی زنگ اورژانس به. است بسته همچنان

 و شودیم تقلمن اتاقی به مادرش اورژانس به رسیدن با. شوندمی بیمارستان راهیِ و رسیده آمبوالنس
 شودنمی داده ورود یاجازه پارسا به اما شوند؛می اتاق وارد و کنندمی شروع را خود کار هم درمان کادر

. آیدمی و رودمی سالن انتهای به ابتدا از که است بار چندمین داندنمی. ماندمی انتظار سالن در اجباربه و
 روی بر که اتیکتش روی بر و دارد تن بر دسفی روپوشی که خودش وسالسنهم مردی خروج با

 .رودمی طرفشبه شده، حک «آرمان فرهاد دکتر» نام شده نصب روپوشش
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 چطوره؟ مادرم حال بگید بهم لطفاً دکتر، ببخشید -
 .اندازدمی پارسا سرتاپای به نگاهی دکتر

 هستید؟ پسرشون شما -
 .بله -
 داده؟ دست بهشون حالتی چنین هم قبالً -
 :دهدمی جواب کش با
 !دونمنمی نکنم، فکر -
 کنن؟می مصرف خاصی داروی -
 .دهدمی تکان را سرش کالفگی با
 !دونمنمی -
 هستید؟ پسرشون واقعاً شما -

 .دزددمی را نگاهش
 .بله -

 .شودمی کالفه دکتر بار این
 اطالعید؟بی مادرتون حال از چطور پس -
 .بگید همب شده چیزی اگه لطفاً. نبودم کنارشون در ایطوالنی نسبتاً مدت کاریم شرایط خاطربه چون -

 .دهدمی تکان را سرش افسوس با دکتر
 و گذشت خیربه دفعه این خداروشکر. شم مطمئن تا بیاد آزمایش نتایج باید. قلبیه یحمله من حدس -

 .باشن نظر تحت باید فعالً
 تنی اب. کندمی رها نگرانی دنیا یک با را او و رودمی باشد، پارسا سوی از حرفی منتظر اینکه بدون

 آنژیوکت که را سردش دست و رودمی خوابیده معصومانه و آرام که مادرش سمتبه خمیده
 اشدایی امن دیدن و موبایلش صدای بلندشدن با. گیردمی دستش در شده، متصل آن به رنگیصورتی

 .زندمی را اتصال دکمه و شده خارج اورژانس از
 .جاندایی سالم -



 

 

055 

 

 معکوس حقیقت رمان

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

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

FATEMEH_R 

 ندادی؟ جواب زدم زنگ چی هر چرا کجایی؟. پسرم سالم -
 .نشدم متوجه و بودم درگیر. جاندایی شرمنده -
 اومده؟ پیش مشکلی ای؟درگیری چه -
 این مبکن تونستم که کاری تنها. زمین رو افتاده بیهوش مامانم دیدم خونه رفتم که ظهر راستش  -

 .اورژانس بزنم زنگ که بود
 قلبش؟ دوباره -

 .کندمی اخم پارسا
 ندارم؟ خبر من که داره مشکلی چه مامانم قلب اصالً شده؟ طوریاین هم قبالً مگه دوباره؟ -

 .کندمی خارج را نفسش حرص با سرهنگ
 تشکای بود اومده پیش بار چند که شسـینه قفسه درد از مادرت پیش ماه هفت-شیش تقریباً -

 .قلبشه از مشکل شدیم متوجه و پزشک پیش بره کرد قبول من اصرار به. کردمی
 نگفتید؟ من به چرا -
 چطوره؟ حالش. نیست مهم چیزا این االن. بود خودش خواست -
 .هستیم آزمایشاش جواب منتظر و گذشته خیربه گفته دکترش. خوابه فعالً -
 بیمارستان؟ کدوم -
 ]...[. بیمارستان -
 .خداحافظ. رسونممی رو دمخو دیگه ربع یه تا. نزدیکم -
 .خداحافظ -

 به بازگشت از قبل. کندمی هایشریه راهی را زمستانی سرد هوای عمیق دم یک با تماس اتمام از پس
 هایپوتین با و شده پیاده قرمزرنگ 202 از که خوردمی آشنایی یچهره به چشمش اوژانس ساختمان

 مانساخت سمتبه و داردبرمی کوچک هایگام برف از پوشیده زمین بر آرامیبه رنگشمشکی کوتاه
 المس معنی به را سرش فاصله همان از چراکه شناخته؛ را پارسا نیز او آیدمی نظر به. آیدمی اورژانس

 .آیدمی سمتشبه و دهدمی تکان
 .فالح خانوم سالم -
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 اومده؟ پیش مشکلی. سالم -
 .گیردمی شکل پارسا لبان بر پوزخندی

 هک چیزی اولین میشیم صحبتهم یا بینیدمی رو من که بار هر قضیه اون شدنتموم از دبع چرا -
 اومده؟ پیش مشکلی که اینه میگید

 .دکشمی جلو را رنگشمشکی پشمی شال و کرده خارج رنگشکرم پالتوی جیب از را دستانش آذر
 ...کردم فکر آخه نه -
 .کندمی حفظ را پوزخندش و ندهد بروز کندمی سعی ماا گیرد؛می اشخنده آذر انگیزهول حرکات از
 .اومده پیش مشکلی که کردید فکر -
 .بود عجیب برام اینجا حضورتون خب. نشه سوءتفاهم -
 نمیشیم؟ مریض و نیستیم آدم پلیسا ما مگه عجیبه؟ کجاش -

 .اندازدمی پارسا سرتاپای به نگاهی آذر
 اومده؟ پیش لتیکسا چه یعنی نه،... مشکلی چه براتون -
 .بیمارستان آوردمش و شده بد حالش مادرم نه، خودم برای -
 هستن؟ بخش کدوم! نده بد خدا -
 .اورژانس -
 چیه؟ فامیلشون و اسم. زنممی سر حتماً بهشون -
 .سلطانی رقیه -

 .دهدمی تکان را سرش آذر
 ...اگه توناجازه با -
 .بفرمایید نیست، مشکلی نه -

 .شودمی اورژانس ساختمان وارد حرف بدون و رودمی ایغرهچشم آذر
 تاقا به رسیده، تازه که اشدایی همراه به شده، کاسته استرسش از که لحظه چند از بعد نیز پارسا

 .گرددبازمی مادرش
 .گشایدمی را چشمانش مادرش گذرد،می سال چند یاندازه به برایش که ساعت چند از پس باالخره



 

 

057 

 

 معکوس حقیقت رمان

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

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

FATEMEH_R 

 جان؟مامان خوبی -
 :آیدمی زبان به هم اشدایی

 خوبی؟ خواهری، جان،رقیه -
 .دهدمی تکان آره معنی به را سرش حالیبی با

 .شودمی ترنزدیک پارسا
 زنی؟نمی حرف چرا -
 .گیرندمی فاصله تخت از دو هر دکتر صدای با
 .هستن بخشآرام داروهای تأثیر تحت هنوز چون طبیعیه؛ -

 قرار مخاطب را مادرش کندمی ثبت اشپرونده در را مواردی که زمانهم و دشومی ترنزدیک دکتر
 .دهدمی
 داشتید؟ سـینه یقفسه یا قلبی درد یا حمله سابقه قبالً -

 :دهدمی پاسخ خفیفی صدای با مادرش
 .نظرم تحت و کردم مراجعه پزشک به سـینه قفسه درد خاطربه پیش ماه شیش تقریباً بله، -
 کردن؟ تجویز براتون هم اصیخ داروی -
 .جیانتی بله، -
 ارتونک همین خاطربه هم، دفعه این. نیست خوب براتون عصبی فشار که گفتن بهتون هم این حتماً -
 .کشید بیمارستان به

 :دهدمی قرار مخاطب را او بار این دکتر و نگردمی را مادرش زدهبُهت پارسا
 .باشید درتونما مراقب اینا از بیشتر باید شما -

 :دهدمی ادامه مادرش به رو سپس
 .کنید مصرف وقت سر و مرتب رو داروهاتون و باشید قلبتون مراقب بیشتر باید هم شما -

 :گویدمی سرهنگ و پارسا به رو و بنددمی را پرونده
 پزشک هب سر یه باید حتماً. مرخصن سرمشون اتمام از بعد. کنید تهیه نوشتم براشون که داروهایی -

 .کنن مراجعه هستن نظرشون تحت که متخصصی
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 .کندمی ترک را اتاق دکتر و دهندمی تکان را سرشان
 .ـوسد*بـمی را اشپیشانی و آیدمی مادرش سمتبه پارسا

 کردم؟می کارچی باید من میومد سرت بالیی اگه بودی؟ نگفته بهم چرا جانمامان -
 .کندمی خیس را اشورورفتهرنگ یگونه اشکی قطره

 هر به رو خودت سامان، شهادت و مأموریت از اومدن از بعد بگم؟ بهت که بودی پیشم اصالً مگه -
 دمدیمی رو شدنتآب ذرهذره داشتم وقتی اون، از جدا. بیای کنار نبودنش با تا کردی مشغول چیزی
 بگم؟ بهت میومد دلم چطور
 یفرشته یک است، فرشته یک بلکه نیست؛ انسان بلشمقا موجود. گیردمی فرا را وجودش سراسر شرم

 .داشتنیدوست و معصوم
 .کشدمی مادرش یگونه بر را دستش

 .مامان بگذر خطاکارت پسر این از همیشه مثل. کردم کوتاهی! بشم قربونت داری حق -
 .گیردمی فاصله نیز پارسا. گویدمی اینکنه خدا لب زیر و زده لبخندی مادرش

 .بدم انجام رو ترخیص کارای و بگیرم رو روهاتدا میرم -
 .شودمی همراهش هم اشدایی

 .بریم هم با کن صبر -
 .نباشه تنها باشید مامان پیش شما. نیست نیاز جان،دایی نه -
 .بزن زنگ داشتی الزم کمکی اگه پس -
 .چشم -
 .کندمی ترک را اتاق و

 لیصند روی که آذر دیدن با. گرددبازمی مادرش تاقا به و شده تمام کارش ساعت یک تقریباً از بعد
 .دهدمی را سالمش جواب نیز آذر و کندمی سالم مجدد گرفته، را دستش و نشسته مادرش تخت کنار

 .خوردنمی چشمش به اشدایی اما اندازد؛می سفیدرنگ سراسر اتاق به نگاهی
 کجاست؟ دایی پس -

 :دهدمی جواب مادرش
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 .بره شد مجبور زدن، گزن اداره از بهش -
 .موندی تنها کشید، طول هم من کار ببخش -

 .فشردمی را دستش و کندمی اشاره آذر به لبخند با مادرش
 .نبودم تنها آذرجان وجود با -

 :دهدمی قرار مخاطب را آذر و زندمی لبخندی پارسا
 .کردید لطف ممنون خیلی -
 .زیزنع برام مادرم مثل جونرقیه. کنممی خواهش -
 بیای؟ ماشین پیش تا تونیمی یا بیارم ویلچر جانمامان -
 .بیام تونممی پسرم، نیست نیازی -

 نشاندن از پس پارسا. روندمی ماشین سمتبه نفریسه و شده بلند تخت از آذر کمک به مادرش
 .آیدمی آذر سمتبه ماشین، جلوی صندلی در مادرش

 .کمه کنم تشکر قدرچ هر و کردید لطف بهم خیلی امروز -
 .کنممی خواهش -
 :دهدمی ادامه لبخند با
 .نیست مشکلی -

 آید،یم طرفشانبه اخم با که آرمان دکتر شدننزدیک با. نشاندمی پارسا لبان بر لبخندی اشجمله
 .شودمی محو آذر لبان از لبخند
 .زندمی پوزخندی آرمان دکتر

 هستن؟ آشنایان از -
 :دهدیم جواب جدیت با آذر
 .بله -

 .شودمی ترپررنگ پوزخندش و اندازدمی پارسا سرتاپای به نگاهی آرمان دکتر
 .میگم تبریک -
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 دونب نیز آذر. کندمی حرکت اورژانس ساختمان سمتبه باشد آذر سوی از جوابی منتظر اینکه بدون و
 و ردهک خداحافظی دهد، رسیدنپسؤال یاجازه کند،می نظاره را دکتر رفتن تعجب با که پارسا به اینکه
 گیرانند حین. شودمی خانه راهی و شده ماشینش سوار خداحافظی از پس نیز پارسا. گیردمی فاصله
 فکروخیال از را او مادرش صدای اما زند؛می هم هاییحدس و است آرمان دکتر رفتار درگیر ذهنش

 .دهدنمی را بیشتر تفکر یاجازه و کرده خارج
 .بریم باید هم خرید. خونه بیا زودتر داریم، مونمه فرداشب -
 .بده استراحت خودت به ذره یه جانمامان فرداشب؟ -

 .نشیندمی مادرش لبان بر تبسمی
 .خوبه حالم میگم هم تو به گفتم، اون به. گفتمی رو همین هم آذرجان اتفاقاً -
 کردی؟ صحبت هاشبا هم مهمونی درمورد که شدی صمیمی باهاش قدراین! آذرجان؟ -

 .شودمی ترپررنگ تبسمش
 .خودشه فردامون مهمون آخه. پسر نکن حسودی -
 .کندمی مادرش به رو گشادشده چشمانی با
 کردی؟ دعوتش تخونه که شناختید رو هم چقدر دقیقه چند این تو مگه جانمامان -
 شهرستان شونهمه و نداره فامیلی تهران تو. ایهخودساخته و خوب دختر دونممی که قدریاون -

 خونوادگی وآمدرفت هم با تونیممی نظرم به و کرده تعریف ازش خیلی هم داییت. کننمی زندگی
 .نشست دلم به مهرش اول برخورد همون تو. باشیم داشته

 آوردی؟ دست به ازش اطالعات همهاین دقیقه چند همین تو -
 به مه بیشتری اطالعات بشه بیشتر که وآمدارفت تهالب. داییت و خودت طریق از هم قسمتی و آره -

 .میارم دست
 اینکه از قلباً و ندارد آذر به را گذشته بد حس آن دیگر. گیردمی اشخنده مادرش آخر جمله از

 زده آرمان دکتر رفتار درمورد که هاییحدس یادآوری با. آیدنمی بدش شود قبل از ترنزدیک روابطشان
 .نشیندمی اشیشانیپ بر اخم ناخواسته
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 به حصب. باشد مادرش اختیار در کالً دارد تصمیم و گرفته مرخصی را فردا و امروز اشدایی هماهنگی با
 به نگاهی خانه به رسیدن با. است خریده کرده، امر مادرش آنچه هر و رفته خرید مادرش همراه

 .اندازدمی گذاشته ناهارخوری میز روی که خریدها
 بخرم؟ گفتی چیزمیز همهاین که داری مهمون چندتا مگه جانمامان -
 سبک سوپ یه کنارش و بذارم بار سبزیقورمه و فسنجون خواممی. داییت خونواده و آذرجان فقط -

 .نیست جدیدی چیز دیگه که هم میوه. کنم درست باید هم ساالد پزم،می هم
 نفر؟ یشش میشن خودمون با تازه که نفر چهار برای فقط همهاین -

 .کندمی اخم مادرش
 کنی؟ غرغر خانومت سر طوراین خوایمی بکنی هم ازدواج. پسر نزن غر قدراین -
 .نکنه بیخود خرج میگم بهش. آره باشه الزم -
 .بزنی غر طوراین عروسم به نبینم. بیخوده خرجا همه مردا شما نظر از -
 مندرض. نکنم ازدواج بهتره همون خرج، تو بیفتم طوراین باشم مجبور و کنم ازدواج باشه قرار اگه -

 .بگیری رو گلت پسر طرف باید شما
 ردهک استراحت ساعت دو-یکی ناهار صرف از پس. کندمی نثارش حسودی لب زیر کنانخنده مادرش

 که اصالح ماشین و مو واکس و ژل به نگاهی موهایش کردنخشک و مختصر دوش یک از پس و
 لبش رب پوزخندی ناخواسته. کشدمی بلندش نسبتاً موهای به دستی و اندازدمی نددار قرار آینه جلوی
 دایص شنیدن با. ندارد خود به رسیدن برای ایانگیزه دیگر سامان دادنازدست از بعد. گیردمی شکل
 حیاط ردوا که اشخانواده و دایی دیدن با. رودمی اتاقش یپنجره سمتبه و گرفته فاصله آینه از آیفون
 را رنگشمشکی کتان شلوار و ایسرمه یساده پیراهن و کندمی اکتفا ساده زدنیشانه به اند،شده

 انجایش از پسرش و همسر همراه به دایی پذیرایی به ورودش محضبه. شودمی خارج اتاق از و پوشیده
 کنار هک مادرش رویبهرو و دایی کنار و رفته دونفره مبل سمتبه و کندمی سالم پارسا. شوندمی بلند
 .نشیندمی است، نشسته اشداییزن

 را او که اشدایی صدای با. رودمی اشصدقه قربان دل در و اندازدمی سرتاپایش به نگاهی مادرش
 .دهدمی سوق سمتشبه را نگاهش داده، قرار مخاطب
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 گذشته؟ خوش بهت مرخصی روز دو پارساجان -
 .زندمی لبخندی

 .بود عالی بگیریم فاکتور موارد سری یه از اگه و بودم مامان رکاب در کالً روز دو این واال -
 کرده؟ اذیتت مامانت نکنه پسرم؟ مواردی چه -

 :دهدمی جواب جایشبه مادرش و شودمی ترپررنگ پارسا لبخند
 نالید؟می چی از مردا شما معموالً -

 .رودمی فرو فکر به اشدایی
 .خانومم با خریدرفتن از شخصهبه من خودِ -

 .رودمی ایغرهچشم و کشدمی جلو را اشرنگی چادر اشداییزن. شودمی بلند جمع یخنده صدای
 آقا؟حاج داشتیم -
 .نداره تمومی وقتهیچ خانوما شما خریدای واال -
 :دهدمی ادامه پارسا به رو
 .نیست خودت با جیبت اختیار دیگه موقعاون چون بدون؛ قدر نگرفتی زن هنوز پسرم البته -

 .رودمی هم در اشداییزن کمانی ابروان
 گهدی شما حرفای این با نمیرن، ازدواج بار زیر هم جوریشهمین که نشسته اینجا جوون پسر دوتا -

 .زننمی رو ازدواج قید کالً
 .کندمی جاجابه را عینکش نشسته، دستش بغـل و نفرهتک مبل روی که اشپسردایی

 اینکه با و بینممی دارم و هستم خونه تو خودم نگه، هم بابا اگه حتی. جانمامان نباش نگران -
 .میدم ترجیح رو مجردی دارم، هم کار و رفتم رو سربازیم

 .رودمی غرهچشم پسرش به دفعه این داییزن
 .ودشمی بلند جایش از خانمرقیه و کندنمی پیدا ادامه بحث آیفون صدای بلندشدن با
 .آذرجانه حتماً -
 .رودمی آیفون سمتبه سریع و
 بله؟ -
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- ... 
 .اومدی خوش. دخترم سالم -
 .رودمی استقبالش به آیفون یدکمه زدن از پس و

 لندب جایشان از احترام رسم به آذر ورود با و کنندمی نظاره را خانمرقیه حرکات فقط حرف بدون همگی
 تشسمبه خانمرقیه. کندمی سالم و داده تکان را سرش متقابالً زنی آذر. کنندمی سالم و شوندمی
 .آیدمی
 .کنم آویزون تواسه بده رو پالتوت دخترم -

 لمب به هم خانمرقیه و دهدمی خانمرقیه به محترمانه را رنگشایقهوه پالتوی و زندمی لبخندی آذر
 .کندمی اشاره است، نشسته داداششزن که نفرهسه
 .نکن غریبی عزیزم، بشین برو -
 .ممنون -
 کردنآویزان از پس هم خانمرقیه. نشیندمی سرهنگ همسر کنار و رفته نفرهسه مبل سمتبه و

 میز روی را چای لیوان و کندمی تشکر آذر. گرددبازمی چای سینی یک با و رفته آشپزخانه به پالتویش
 تن بر طوسی ودامنکت که خانمرقیه از مچش سرهنگ صدای با. گذاردمی مقابلش ایشیشه عسلی

 .داردبرمی است، چای تعارف درحال و دارد
 میره؟ پیش خوب کارا دخترم؟ خوبی -

 .زندمی لبخندی
 .خوبه خدا شکر که هم کارا. خوبم ممنون -
 .نکن غریبی دخترم، باش راحت. خداروشکر -
 داداششزن و آذر بین و شودمی اضافه نجمعشا به هم خانمرقیه. کندمی کفایت نشیندل لبخندی به

 مرتب کند،می خودنمایی اشحاشیه در رنگی هایگل طرح که رنگشطوسی روسری و نشیندمی
 .کندمی
 بهتره؟ حالتون شاءاهللان -

 .شودمی جمع هایشگونه چروک پوست و زندمی لبخندی خانمرقیه
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 .کردی قبول رو دعوتم که االن مخصوصاً! خوبم خدا شکر -
 .افتادید زحمت به عزیز، دارید لطف! خداروشکر -

 .گیردمی دستانش در را آذر دست
 .کرد شاد رو دلم چقدر امشب اومدنت دونینمی دخترم، نزن رو حرف این -

 شارها نشسته، دیگرش سمت که داداششزن به خانمرقیه. کندمی سکوت و زندمی خجولی لبخند آذر
 .کندمی
 .هستن سرهنگ همسر و بنده داداشزن جان،ابهسود ایشون -

 .دهندمی تکان لبخند با را سرشان دو هر
 .گلشونه پسر و بنده یبرادرزاده امیر، نشسته، پارسا کنار که هم جوونی پسر -

 اب و زده ملیحی لبخند محترمانه متقابالً نیز آذر. دهدمی تکان را سرش و زده ایمردانه لبخند امیر
. گردنمی امیر و او به اخم با که افتدمی پارسا به چشمش ناخواسته. دهدمی را جوابش سرش دادنتکان

 رب را دستش خانمرقیه. فشردمی دستش در را رنگشکرم شال یگوشه و اندازدمی پایین را سرش
 .گذاردمی آذر یشانه

 .دخترم شد سرد چایت -
 را چایش ند،ک نگاه نشسته رویشروبه که پارسا به ینکها بدون و برداشته را لیوانش حرف بدون نیز آذر
 .نوشدمی

 .شودمی جویا را دلیلش خانمسودابه و شودمی بلند جایش از خانمرقیه
 .بیارم میوه میرم -
 .کنم کمکت میام هم من پس -
 .نکنه غریبی احساس باش آذرجون پیش شما عزیزم، نه -

 :دهدمی قرار مخاطب را آذر آشپزخانه، به خانمرقیه رفتن از دبع و گویدمی ایباشه لبخند با سودابه
 سالته؟ چند. دخترم بگو خودت از ذره یه آذرجان خب -
 .سالمه وهفتبیست -
 میری؟ هم سرکار -
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 .پرستارم بله، -
 .شودمی ترپررنگ خانمسودابه لبخند

 .خوبه خیلی -
 لیعس میز روی نصفه را چایش لیوان و شودیم بلند جایش از بارهیکبه پارسا دقیقه چند از پس

 .رودمی آشپزخانه به و گذاردمی مقابلش
 .گرددمی باز پارسا سمتبه کند،می مرتب را هادستیپیش کهدرحالی مادرش

 .اینجا نه باشی، مهمونا پیش باید االن پسر؟ کنیمی کارچی اینجا -
 .بردمی فرو موهایش الی را دستش پارسا

 .کنه مراعات ذره یه بگو داییزن به جانمامان -
 شده؟ چی مگه -
 .بخواد رو ملیش کد آذرخانوم یعنی... آذر از مونده کم فقط هیچی؛ -

 .نشود خارج آشپزخانه از صدایش تا کندمی کنترل را اشخنده زحمتبه مادرش
 چیه؟ مشکلش خب  -

 .آوردمی پایین را صدایش
 ست؟معارفه و خواستگاری مراسم مگه ه؟چی مشکلش پرسیمی جانمامان -
 .میشه شروع جاها همین از آشناییا ولی نیست؛ -
 :دهدمی ادامه مرموزی لبخند با
 ور این هم سودابه و ندارن کم هیچی کدومشون هیچ و میان هم به خیلی امیر و آذر نظرم به اتفاقاً -

 .شینهمی دل به اول برخورد همون از دختر این کالً. فهمیده
. ددگرمی باز اشقبلی جای به و کندمی ترک را آشپزخانه حرف بدون و شودمی مشت پارسا دستان

 سنگینی احساس با. کندنمی درک را عصبانیتش دلیل دقیقاً که است این برای بیشتر اشکالفگی
 او هب هایشصحبت به توجهبی و گرفته اشداییزن از چشم که را آذر و گرفته باال را سرش نگاهی

 .اندازدمی پایین را سرش خجالت با نیز آذر. کندمی غافلگیر شده، خیره
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. کندیم اکتفا کوچک نارنگی یک برداشتن به آذر و شودمی خارج آشپزخانه از میوه ظرف با خانمرقیه
 از را آذر و نشیندمی اشقبلی جای در مجدد همه، به میوه کردنتعارف از پس هم خانمرقیه

 ولمشغ ظاهراً نیز پارسا. دهدمی نجات انداخته، راه خانمسودابه که ایکنندهکالفه هایپاسخوپرسش
 .است مقابلش ینقطه به حواسش تمام اما است؛ سیب کردنتکه

 شده؟ چیزی. دخترم میای نظر به معذب -
 .مخسته ذره یه فقط و بودم شیفت عصر. نیست چیزی جون،رقیه نه -

 .کندمی ریز را شچشمان خانمرقیه
 مطمئنی؟ -

 .زندمی مالیمی لبخند
 رفتید؟ متخصص پیش راستی. راحت خیالتون آره -
 .نه هنوز راستش -

 .کندمی اخم
 .بگذرید ازش سرسری نباید گفت؟ چی اورژانس پزشک رفته یادتون مگه -
 .گیرممی وقت زنممی زنگ فردا. دخترم درسته -
 .بدیدا بهم رو شخبر دکتر ویزیت از بعد حتماً -

 .گیردمی آذر طرفبه را سیب تکه یک
 .دخترم باشه -

 میشهه از گیرترگوشه پارسا اما هستند؛ یکدیگر با بشوخوش درحال همه و گذردمی دیگر ساعت نیم
 مادرش که اشداییزن صدای شنیدن با. است کرده سرگرم برداشته که سیبی دانه یک همان با را خود

 .گیردمی باال را سرش داده، رقرا مخاطب را
 جان؟رقیه میری کجا -
 .ستخسته و بوده شیفت غروب تا آذرجان. کنم آماده رو شام برم -

 .کندمی مداخله آذر
 .نکنید اذیت رو خودتون لطفاً. نیست الزم منه، خاطربه اگه. عزیزم نه -
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 .هبارمی سروروت از خستگی بندازی صورتت به نگاه یه گلم دختر -
 و کالفگی. گذراندمی نظر از را اشچهره زیرچشمی پارسا و اندازدمی پایین را سرش خجالت با آذر
 بلند جایش از آذر. زندمی موج اشچهره در کند پنهانش خستگی نقاب پشت دارد سعی که حوصلگیبی
 .شودمی
 .کنم کمکتون بدید اجازه پس خب -

 .زندمی لبخندی مادرش
 .دخترم باشه -
 را او اشدایی و گذاردمی میز روی را اشمیوه دستیپیش نیز پارسا. روندمی آشپزخانه به نفر سه هر و

 .دهدمی قرار مخاطب
 نمیای؟ نظر به سرحال پسرم؟ شده چی -

 .شودمی جلب او به هم امیر توجه
 .جاندایی نیست چیزی -
 .بگیر مرخصی دیگه روز دو-یکی خوایمی اگه -
 .ماداره صبح فردا. ستنی نیاز نه -

 :دهدمی قرار مخاطب را امیر و زندمی لبخندی جو کردنعوض جهت
 شد؟ تموم داشتی کیش تو که هتلی ساخت یپروژه چطوره؟ کاروکاسبی راستی -

 .کندمی مرتب را رنگشایقهوه پیراهن ییقه امیر
 .داره کار دیگه ماه دو-یکی هنوز، نه -
 ش؟کی گردیبرمی بازهم پس -
 .برگردم باید فردا تهران، اومدم دیروز -
 .مهندس جناب باشی موفق -

 :دهدمی جواب لبخند با نیز امیر
 .سرگرد جناب طورهمین هم شما -
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 متسبه و شده بلند جایشان از خواندمی فرا شام میز سمتبه را نفرشان سه هر که مادرش صدای با
 .روندمی شام میز

 .زداندامی ساعتش به نگاهی آذر اند،نشسته پذیرایی در همگی کهلیدرحا شام صرف از پس مدتی
 .کنم زحمت رفع توناجازه با کمکم دیگه جون،رقیه خب -

 .آوردمی برایش را آذر پالتوی و رودمی اتاق سمتبه هم خانمرقیه. شوندمی بلند جایشان از همگی
 .شدی اذیت حسابی دخترم، ببخش -
 .افتادید زحمت به اشم حرفیه؟ چه این -

 .کندمی خارج کیفش از را ایشدهکادوپیچ یبسته سپس
 .ناقابله ببخشید -
 .داره ارزش دنیا یه برام اومدی که همین! دخترم؟ کاریه چه این -

 .زندمی لبخندی
 .دارید لطف شما -

 همانند نیز او از و رودمی خانمسودابه سمتبه خانم،رقیه یگونه ـوسیدن*بـ و خداحافظی از پس
 رنگششیری یساده پیراهن روی را رنگشمشکی کت سرهنگ. کندمی خداحافظی خانمرقیه
 .پوشدمی
 .برسونیم هم رو شما راه سر و بریم هم با کن صبر دخترم پس -
 .میرم و دارم ماشین خودم مرسی، -
 .رودمی خروجی در سمتبه پالتویش پوشیدن از پس و کندمی کلی خداحافظی جمع آقایان از
 .خوریدمی سرما سرده، هوا. بیاید حیاط در دم تا نیست الزم. نکشید زحمت دیگه لطفاً -
 که است مشخص کامالً آذر حرکات از. کندمی اشهمراهی در دم تا نوازیمهمان رسم به پارسا اما

 از آذر خروج از بلق. شودمی ترمطمئن داشته، اشچهره از که استداللی از و دارد عجله رفتن برای
 .زندمی پوزخندی حیاط،

 .آوردید تشریف مونخونه به و کردید زحمت قبول باطنیتون میل رغمعلی که ممنون -
 .گرددبرمی سمتشبه آذر ناگهان
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 دعوت رو من مادرتون چون اومدم؛ اینجا امشب. نمیدم انجام باشم نداشته دوست که رو کاری من -
 از لبق صمیم از و هستن محترم و عزیز خیلی برام چون اومدم؛ ایشون خاطرهب فقطوفقط و بودن کرده

 .هستم حالخوش دعوتشون
 :دهدمی ادامه و زندمی پوزخندی متقابالً

 .کردید تحمل تونخونه تو رو من ساعت چند باطنیتون میل برخالف که ممنونم هم شما از -
 ورد آنجا از سرعتبه و رفته ماشینش سمتبه باشد، پارسا سوی از پاسخی منتظر اینکه بدون و

 .شودمی
*** 

 نماییخود موبایل یصفحه در مادرش عکس و نام و شودمی بلند موبایلش صدای اتاقش به رسیدن با
 .شودمی اتاقش وارد و زده را اتصال یدکمه. کندمی
 خوبی؟ جان،مامان سالم -
 .گذاردمی میز روی را رنگنارنجی وشهپ و نشیندمی صندلی پشت رود،می میزش سمتبه
 شه؟ تموم کشهمی طول چقدر کارت. خوبم پسرم، سالم -

 .بنددمی نقش اشپیشانی بر اخم
 چطور؟ -
 ببری؟ رو من تونیمی. داده وقت عصر شیش واسه بهم بگیرم، دکتر وقت زدم زنگ صبح -

 شده، بنص مقابلش سفیدرنگ دیوار روی بر و ستآبی دورش که شکلیدایره دیواری ساعت به نگاهی
 .کنندمی کجی دهن او به دارند، قرار سه عدد روی بر دو هر که بزرگ و کوچک یعقربه و اندازدمی
 .جانمامان دادیمی خبر زودتر کاش ای -
 .بزنم زنگ شدم مجبور و نیومدی ولی بگم؛ بهت بعد بیای ناهار واسه موندم منتظر -

 .رسدمی گوش به در صدای
 .گوشی لحظه چند -

 .دهدمی قرار مخاطب را در پشت شخص سپس
 .بفرمایید -
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 .گذاردمی نظامی احترام و شودمی ظاهر مقابلش در سبزپوشی سرتاپا قدبلند و الغر سرباز
 .شکوهی فرزاد قتل یصحنه سر برید هم با تا نآماده گفتن صالحی سرگرد -

 .کندمی خارج را نفسش حرص با. شود مرخص کندمی اشاره و دهدمی تکان باشه معنی به را سرش
 .بشه تموم کی کارم نیست معلوم شم، قول بد خوامنمی. جایی یه برم باید االن جانمامان -
 .میرم تنهایی پسرم، نداره اشکال -

 .شودمی خارج دهانش از ناخواسته
 .بزن زنگ آذرخانوم به خب -

 .کندمی مکث ثانیه چند مادرش
 ...هست هم آذر بدونه اگه احتماالً بگم؟ هم سودابه به. خوبیه پیشنهاد ؟آذرجان -
 ایید با. بزنی زنگ کسی به نکرده الزم اصالً خرید؟ یا مهمونی بری خوایمی مگه مامان؟ خبره چه -

 .برمتمی خودم و گیرممی مرخصی ساعت چند کنم،می صحبت
 .شودمی بلند مادرش یخنده صدای

 .میریم هم با بود اگه نه؟ یا داره وقت آذر اصالً ببینم زنممی زنگ. کردم وخیش پسرم، باشه -
 .بکنم کاریش یه خودم نیومد، ایشون اگه تا بده بهم رو خبرش حتماً لطفاً پس -
 .خدانگهدارت. برس کارت به برو پسرم، باشه -
 .جانمامان خداحافظ -
 ار رنگشمشکی اسپرت کت عمیق نفس ندچ از پس. کندمی پرت میز روی را موبایلش حرص با

 ینماش سمتبه و شودمی خارج اتاق از است، دستش در که رنگینارنجی یپوشه همراه به و پوشیده
 .شودمی سوار و رودمی صالحی سرگرد

 .موندی منتظر مهدی ببخش -
 .نشیندمی درشتش لبان بر مالیم لبخندی

 کجاست؟ آدرسش پسر؟ کنار بذاری رو تعارفا این خوایمی کی -
 موهای به دستی نیز مهدی. خواندمی برایش را آدرس و اندازدمی پوشه محتوای به نگاهی پارسا

 زیر از قتل یصحنه به رسیدن با. افتدمی راه و دهدمی تکان را سرش و کشدمی اشجوگندمی
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 را سفیدرنگ مالفه و تهنشس زانویش دو روی بر پارسا. شوندمی ترنزدیک و شده رد زردرنگ نوارهای
 است، رنگشخاکستری شلوار جیب در دستانش و ایستاده کهدرحالی مهدی. داردبرمی اشچهره از

 .اندازدمی دارد، پروفسوریریش و مشکی ابروی و چشم که مقتول روحبی یچهره به نگاهی
 .کندمی اشاره کبودش گردن به پارسا

 .هقاتل با درگیری ینشونه کبودی این -
 .کندمی اشاره قیمتشگران ساعت و انگشتر به نیز مهدی

 .داشته شخصی یانگیزه هم شاید و بوده آشنا قاتل احتماالً -
 :دهدمی ادامه ستقانونی پزشکی مسئول که سالیمیان مرد به رو
 چیه؟ مرگ دلیل -
 ایدیگه چیز هر یا هگلول و چاقو جای. شده درگیر قاتل با مقتول فرمودن همکارتون که طورهمون -
 قانونی یپزشک به انتقال از بعد. بوده خفگی مرگ دلیل زیاد احتمال به. نیست بدنش از قسمت هیچ در

 .بدم جواب تردقیق بهتون تونممی
. ودشمی منتقل قانونی پزشکی به هم جنازه. شودمی بلند جایش از و دهدمی تکان را سرش پارسا
 .است خط پشت مادرش و خوردمی زنگ موبایلش مجدد

 شد؟ چی جان،مامان سالم -
 .بیاد باهام تونهمی و نداره شیفت عصر امروز گفت آذر. پسرم سالم -
 .گردمبرمی شه، تموم کارتون وقتی تا هم من. خوبه -

 .رودمی مهدی سمتبه و کندمی خارج را بازدمش راحت خیال با تماس اتمام از پس
 .نداریم کاری اینجا دیگه -
 زندگیش؟ محل یا کارش محل بریم اول -

 .کندمی باز را پوشه پارسا
 .کنهمی زندگی تنها معلومه که طوراین و ترهنزدیک اینجا به زندگیش محل -
 .بریم پس باشه -
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 به گزارش و پرونده تکمیل جهت مقتول کار سر و زندگی محل در الزم تحقیقات انجام از پس
 اشینم ساعت به نگاهی ماشین از شدنپیاده از قبل منزل به رسیدن با. گردندبازمی اداره به سرهنگ

 دکلی با. باشند بازگشته االن تا زندمی حدس. دهدمی نشان را 53:91 ساعت سبزرنگ عدد و اندازدمی
 دیدن با و شودمی در جلوی قرمزرنگ 202 یک توقف متوجه حیاط به ورود از قبل اما کند؛می باز را در

 .رودمی سمتشبه شده، پیاده ماشین از که مادرش
 .نباشی خسته. جانمامان سالم -
 را سالمش جواب نیز آذر. کندمی سالم و داده تکان را سرش شده، پیاده ماشین از که آذر به رو

 .دهدمی
 رسیدی؟ تازه. پسرم سالم -
 .آره -

 :دهدمی قرار مخاطب را آذر مادرش
 .خونه بیا دخترم -

 .زندمی مالیم لبخندی و اندازدمی پارسا به نگاهی یزیرچشم آذر
 .دیگه فرصت یه شاءاهللان. برم باید دارم کار عزیزم، مرسی -
 .افتادی زحمت به حسابی امروز ببخش. گلم دختر باشه -

 .گیردمی شکل کوتاهش پیشانی بر ایمصنوعی اخم
 .بگید بهم بود کاری بازهم و نکنید تعارف لطفاً. مادرم مثل هم شما حرفیه؟ چه این -

 .زندمی نشینیدل لبخند خانمرقیه
 .کنممی زحمت رفع من پس! دخترم بشی خیربه عاقبت -
 .نگهدار خدا. عزیز بفرمایید -

 پاآن و پااین کمی آذر. گذاردمی تنها پارسا با را آذر و شودمی منزل وارد خداحافظی از پس هم مادرش
 .کندمی
 .کنممی زحمت رفع ونتاجازه با خب -
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 شاگرد سمت در بزند، را استارت اینکه از قبل اما شود؛می سوار باشد، پارسا جواب منتظر اینکه بدون و
 .دهدمی قورت را دهانش آب سختیبه. شودمی سوار پارسا و شده باز
 اومده؟ پیش مشکلی -

 .کندمی هولش و گیردمی شکل پارسا پیشانی بر اخم
 .کردم تعجب آخه... که ینها منظورم نه -
 چی؟ از -
 .شدید ماشینم سوار اینکه -

 .کندمی گم را پایشودست آذر و شودمی درشت پارسا چشمان
 .بود سوارشدنتون یهویی منظورم نه -
 .دوزدمی فرمان به و دزددمی پارسا از را نگاهش و

 .باشد جدی لحنش کندمی سعی و دهدمی قورت را اشخنده سختیبه پارسا
 آمدورفت باهامون یا مونخونه بیارید تشریف که هم این از. ندارم مشکلی هیچ شما با من آذرخانوم، -

 .نیستم ناراحت وجههیچبه باشید، داشته
 .کندمی اخم آذر
 .نمیده نشون رو این رفتارتون ولی -
 .شماست ذهن تو که نیست اونی دلیلش دیشبمه، کالفگی منظورتون اگه -
 .نبوده من حضور به ربطبی دلیلش مطمئنم یول -
 .کندمی خارج را نفسش حرص با
 شما ضورح با مشکلی هیچ گفتم که طورهمون و نبود شما حضور خاطربه کالفگیم ولی درسته؛ بله -

 ...حتی ندارم؛ و نداشتم
 .بوده هم حالخوش حضورش از کند اعتراف دهدنمی اجازه غرورش

 .کندمی اخم آذر
 ی؟حت -
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 تنها و اولین و دکتر مطب برید همراهش که بخوان شما از دادم پیشنهاد مادرم به خودم امروز حتی -
 .بودید شما اومد ذهنم به که کسی

 .شودمی درشت آذر چشمان
 واقعاً؟ -

 .کندنمی کردنشپنهان برای تالشی هیچ دفعهاین و گیردمی اشخنده پارسا
 .بله -

 .فشردمی دستش در را فرمان و اندازدمی یینپا را سرش خجالت با آذر
 :دهدمی ادامه نگرانی با بار این پارسا

 شد؟ چی نتیجه رفتید که دکتر -
 عصبی فشار خاطربه هم روز اون اتفاق و جدیه مادرتون قلب مشکل زدممی حدس که طورهمون -

 .بوده
 یحرف خونه خارج و کاریم مشکالت از و نگفتم ترنازک گل از مادرم به وقتهیچ من! فهممنمی آخه -

 .کنمنمی درک رو عصبی فشار این دلیل و باشه آروم کردم سعی همیشه خونه جو و نزدم
 و ریزهمی خودش تو و نمیده بروز شما جلوی رو ناراحتیش وقتهیچ مادرتون که اینه دلیلش -

 .میشه فاجعه باعث هم روی تلنبارشدنش
 .نمیشم منظورتون متوجه -
 و صحبتا پای یا بذارید وقت مادرتون برای کردید سعی چقدر شدن شهید آقاسامان که زمانی از -

 بشینید؟ درددالش
 .دهدمی تکان را سرش افسوس با پارسا

 .هیچ تقریباً -
 درسته؟ نبوده؛ وقت کمبود دلیلتون -

 :دهدمی ادامه آذر و دهدمی تکان نه معنی به را سرش پارسا
 شما حال تونهنمی من مثل کسهیچ کنممی احساس ولی ندارم؛ دخالت قصد من سا،آقاپار ببخشید -
 عزیز اون سوگوار قدریاون نباید ولی دونم؛می و سخته خیلی عزیز یه دادنازدست. کنه درک رو
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 کسی گهدی که بیاید خودتون به زمانی ممکنه. بشید غافل عزیزانتون سایر از بشه باعث که بمونید
 .وندهنم براتون
 .گیردمی باال را سرش و ریزدمی فرو پارسا دل در چیزی ناگهان

 .زندمی پوزخندی آذر
. بشه ومتم تا گذروندممی باید فقط و بود رسیده آخر به دنیا دیگه نظرم از آناهیتا دادنازدست از بعد -

 کال تو بیشتر و دادممی زجر رو خودم گذشته یادآوری با و شدممی دیروز از ناامیدتر و دلسردتر روز هر
 دارم اراک این با و دارن حضور زندگیم تو خیلیا آناهیتا جزبه اینکه از غافل رفتم؛می فرو خودم تنهایی

 ور لبخنداش پشت ناراحتی اما بود؛ حالخوش خیلی مادرتون دیشب. میدم زجر خودم دوبرابر رو اونا
 .کردممی رکد و فهمیدممی من فقط کرد،می نگاه شما به وقتی

 شده؟ سوءتفاهم دچار شما مثل و شده ناراحت کالفگیم خاطربه یعنی -
 .دهدمی تکان نه معنی به را سرش آذر
 وده،مشه براشون ظاهرتون و رفتار در که شدنتونآب ذرهذره متوجه مادرتون ولی نکردید؛ دقت شاید -

 .هست
 .کندمی اخم پارسا

 چشه؟ مگه ظاهرم -
 .شودمی بلند پارسا گوشی صدای بدهد، را جوابش اینکه از قبل اما گیرد؛می اشخنده آذر
 جان؟مامان جانم -
 پسر؟ موندی کجا -
 .میام االن. کردممی صحبت داشتم آذرخانوم با -
 .برسید صحبتاتون به راحت خیال با پسرم، نیست ایعجله -

 .بردمی فرو موهایش در را دستش پارسا و اندازدمی پایین را سرش خجالت با آذر
 .فعالً. جانمامان باشه -

 .کشدمی کتش به دستی تماس قطع از پس
 .خونه بفرمایید هم شما. برم من توناجازه با -
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 .بیمارستان برم باید. نمیشم مزاحمتون ممنون، -
 .خدانگهدارتون پس خب، بسیار -

 آذر رفتن از پس و شودمی پیاده ماشین از نیز پارسا و دهدمی را اشخداحافظی جواب لبخند با نیز آذر
 .شودمی منزل وارد

 هایجوابوسؤال از فرارکردن برای نیز پارسا. است منتظرش مرموز لبخندی با ورودی در دم مادرش
 و چهره به نگاهی آینه در اتاقش، به ورود با. شودمی اتاقش راهی گرفتندوش یبهانه به مادرش
 خورد،می چشم به هاآن در که سفیدرنگی هایرگه و اشبلندشده هایریش و موها. اندازدمی لباسش
 را او ده،ش عادت برایش نوعیبه پوشیدنشان که هایشلباس یتیره رنگ و داده نشان باالتر را سنش

. کندمی سرزنش غفلتش خاطربه را خود و شودمی آذر منظور متوجه تازه و بردمی فرو فکر به
 رینشی تبسمی پوزخند، جایبه بار این و رودمی اصالحش ماشین و مو واکس ل،ژ سمتبه چشمانش

 مبل روی که مادرش رویروبه و شودمی خارج اتاق از مختصر دوش یک از پس. نشاندمی لبانش بر
 .نشیندمی است، چای نوشیدن درحال و نشسته
 .گذراندمی ظرن از را اششدهاصالح صورت لبخند با سپس و تعجب با ابتدا مادرش

 خوردی؟ ناهار. پسرم باشه عافیت -
 .آره ممنون، -
 .بیارم چای برات برم کن صبر پس -
 چای یوانل یک با دقیقه چند از پس و شودمی بلند جایش از نشده، محو لبانش از هنوز که لبخندی با و

 .گرددبازمی
 .جانمامان مرسی -

 هک مادرش نشیندل یچهره به کرده، حلـقه چای اریکب کمر لیوان دور را دستانش که همچنان پارسا
 .شودمی خیره است، چای نوشیدن درحال
 .زندمی لبخندی و گذاردمی کنارش عسلی میز روی را چای لیوان مادرش

 پسرم؟ شده چی -
 .زندمی بخشیاطمینان لبخند و نوشدمی را چایش از ایجرعه پارسا
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 .کنم نگاهت سیر هامدت بعد خوادمی دلم. نیست چیزی -
 .شودمی ترپررنگ مادرش لبخند

 کشید؟ طول صحبتاتون قدراین که گفتیدمی چی آذر با -
 .پرسیدم ازش پزشکت تشخیص درمورد -

 .رودمی باال ابروانش
 .نکشید طول قدراین داد، توضیح آذر و من واسه پزشک که وقتی آخه! جالبه -

 مادرش پیشانی بر اخم و شودمی فشرده لیوان دور به انشدست یحلـقه و دهدنمی جوابی پارسا
 .نشیندمی
 بگی؟ بهم خوایمی که هست چیزی پارسا -
 .آره یعنی... خب نه -
 آره؟ یا نه باالخره -
 .آره -
 .شنوممی -

 هاستمدت که را ایخواسته پاکردنپاوآناین کمی از پس و گذاردمی عسلی میز روی را چای لیوان
 بر هک شودمی شیرین تبسمی و شوق اشک اشنتیجه و آوردمی زبان به کشد،می را تظارشان مادرش

 .است گواراتر شهدی هر از برایش و نشیندمی مادرش لبان
 .است تردلچسب هایششیرینی و ترتحمل قابل هم کنار در زندگی هایسختی
 پایان

 
*** 
 وقت که عزیزانی یهمه از و شد تموم شهاشیرینی و هاتلخی تموم با هم معکوس حقیقت رمان

 بابت و دارم رو قدردانی و تشکر نهایت کردن، رمانم خوندن صرف رو قشنگشون نگاه و گذاشتن
 یتجربه مکافات دار رمان نوشتن با قبالً .خواممی عذر شونهمه از اومدهپیش تأخیرهای و هامبدقولی
 اینکه به توجه با رمان، این در ژانر این بودنکمرنگ و دارم رو عاشقانه وهوایحال با رمانی نوشتن
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 مدونمی و ندارم ادعایی هیچ حالبااین بوده؛ قصد از کامالً بوده، اجتماعی و جنایی اصلیش محوریت
 در کنممی سعی و هستم نظراتتون و انتقادات پذیرای جان گوش با و نیست ایراد و عیب از خالی رمانم

 .نکنم تکرارشون بعدیم آثار
 حق یا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 با تشکر از نویسنده برای خلق این اثر
 .این رمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحریر در آمده و در سایت نگاه دانلود منتشر شده است

http://negah-dl.ir/threads/236148/
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