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دوستی که همراه باشد، تا قلّه یک نفس و بی آنکه لحظه ای هوای ابری تو را بلرزاند، 

 .کنیپرواز می

ام آمد و به قلمم جان داد؛ پس پای هر واژهدر تمام طول نگارش این رمان یاری تو پابه

 .کنم به توتقدیمش می

 .دوست خوبم، عزیزم، یار پرنفس و همیشگیم، زهرا بهاردوست

 به نام خداوند قلم

 .زدپرونده ها وسط دفتر ریخته بود، لب تاب روی زمین افتاده بود و چراغش فلش می

ها بیرون بود و میز کارم روندهها روی زمین پخش شده بود، کشوی پهای زونکنبرگه

 .یک طرف اتاق افتاده بود، فرش جمع شده بود و تکه تکه پارکتها کنده شده بود

 .هایم یخ بسته بودلرزید، دستسر درگم باز هم دور خودم چرخیدم. تمام بدنم می

 .صدای لوالی در، سکوت نیمه شب را شکست و صدای آشنایی در سالن پیچید

 خانم مشایخ؟-

ها رد شدم و وارد سالن انتظار شدم. مبل چپه شده را دور زدم و یع از روی پروندهسر

 .به ستوان حمیدی نزدیک شدم. سربازی که همراهش بود پشت سرش ایستاد

 شما با صد و ده تماس گرفتید؟-

کرد؟ انگار یادش داده بودند از کجا دید و سوال میدید؟ این وضع آشفته را مینمی

 .شروع کند

 .ا یک پایم، تابلویی که روی زمین افتاده بود را کنار زدم و جلو رفتمب
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 .کنید کهبله، مشاهده می-

برگشت و به طرف دفتر  با قدمهای محکم جلو رفت و پشت میز منشی را نگاه کرد.

رفت. در را که باز کرد ابروهایش گره خورد، وضع دفتر به مراتب بدتر از سالن انتظار 

 .مبلها را پاره کرده بودندبود؛ حتی روکش 

 .برگشت و به طرفم آمد

 چیزی هم بردن؟-

شانه باال انداختم و دوباره به وضعیت آشفته نگاه کردم. پرده ی قهوه ای با میل پرده 

 .از سقف کنده شده بود و یک طرفی افتاده بود

 ؟دونم، چیز ارزشمندی تو دفتر نیست، چرا یکی باید برای دزدی بیاد اینجانمی-

به اطرافش نگاه کرد و یک راست به طرف پنجره رفت، گلدانهایی که پشت پنجره 

 .چیده شده بود شکسته بود و خاکش پخش شده بود

ترسم ریخت،  اصالً متوجه آنها نشده بودم. به دیوار تکیه دادم و نگاهش کردم. کم کم

 .انگار از شوکی هزار ساله بیرون آمدم، ذهنم شروع کرد به فعالیت

 مینطور که با پایش خاکهای گلدان را بیشتر روی زمین پخش می کرد گفته

 .برای دزدی نیومدن-

من که تمام حواسم به این بود که چه پرونده ی مهمی داشتم که بخواهند برای 

 .دزدیدنش به دفتر بیایند، برای بار دوم شوکه شدم

 پس... پس برای چی اومدن؟-
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ت. کمی پایش را تکان داد تا خاک از کف کفشش سرش را بلند کرد و پایش آرام گرف

 .کرد به طرفم آمدبریزد. همینطور که به ساعتش نگاه می

 ساعت از دو نیمه شب گذشته، شما این موقع شب برای چی اومدید اینجا؟-

 بهت زده نگاهش کردم، این چه سوالی بود؟

 .برای برداشتن یه پرونده اومدم-

 .برنداشتمدقیق نگاهم کرد، چشم از چشمش 

 این موقع شب؟-

ام را از دیوار برداشتم و دو قدم جلو رفتم. وسط این حجم ترس و بهت من، تکیه

 .همین شک کم بود

 بهتر نیست به جای سین جیم کردن من دنبال سرنخی از دزد باشید؟-

تر به سمت دفتر رفت و وارد لبخند کمرنگی زد و رویش را برگرداند و اینبار محکم

 ش را بلند کردشد. صدای

 .گفتم که برای دزدی نیومدن-

 .جلوی در دفتر ایستادم و به قامت بلند و چهارشانه اش نگاه کردم

 .منم پرسیدم پس برای چی اومدن-

 .باره روی یک پاشنه چرخید و تیز نگاهم کردیک

گشتن یا از سر دشمنی خواستن خودی نشون بدن که یا دنبال یه چیز خاص می-

 .ید تلقیش کنیدتونید تهدمی
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سوخت. آهسته لب شد، گلویم تا معده ام میزبانم به کامم چسبیده بود و کنده نمی

 .زدم

 تهدید؟-

 .چرخیدهای اخیرم میخونسرد نگاهم کرد و من نگاهم به او، ولی ذهنم بین پرونده

ها ها را از روی زمین برداشت و من حرکت چشمش را روی خطخم شد و یکی از برگه

 .ال کردمدنب

 ای مثل شما دشمن نداره؟وکیل پرآوازه-

شک از داد، بیلحنش سرد و سنگی بود، کشش کلماتش بوی تحقیر و ریشخند می

آن مردهایی بود که با شهرت هر زنی مخالف بود و زنها را فقط پشت گاز خانه شان 

 .دیدزن می

 شما با شهرت من مشکل داری یا با شغلم؟-

 .کمی نزدیک شدم بلند کرد و با ابروهای گره خورده نگاهم کرد.سرش را از روی برگه 

شاید هم از اینکه بر خالف گزارشات شما دوتا از متهمینتون تبرئه شدند و به قول -

 .خودتون گ*ن*ا*هکار از قفس پرید ناراحتید

 .شان تنگ تر شده بود پوزخند زدمکمی عقب رفتم و به ابروهایش که گره

 .فتنتون به تعویق افتاد ستوانببخشید ترفیع گر-

ستوان را مثل خودش کشیدم و با جسارت نگاهش کردم. برگه را پرت کرد، نسیم 

 .خنک پاییزی برگه را ر*ق*صاند و چرخید و چرخید و روی زمین نشست
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گذشت سرم را پایین انداختم تا با قدمهای محکم از دفتر بیرون آمد، از کنارم که می

 .اختیار بود نبیندنیشخندم که دیگر بی

 با صدایی که بیشتر به فریاد شبیه بود گفت

احمدی تمام به هم ریختگیها رو لیست کن، اگر خانم فهمیدن چیزی گم شده -

 .بنویس و برگرد پاسگاه

 بدون اینکه برگردد و یا قدمهایش را کند کند صدایش را بلندتر کرد

 .برای شکایت تشریف بیارید کالنتری-

ن رفت به سرباز نگاه کردم، معلوم بود صدایمان را شنیده و دل خوشی از در که بیرو

 .از ستوان حمیدی ندارد

 .ام محو شدلبخند محوش با ابروهای گره خورده

 .زودتر کارتون رو انجام بدید، باید برگردم خونه-

 .انگار به دستور گرفتن عادت کرده بود که سریع به طرف دفتر رفت

××××× 

هایم را باز کنم، دستم را روی پاتختی کشیدم. گوشی زیر دستم بدون اینکه چشم

ی خصوصی از جا پریدم، روی آرنجم لرزید. الی چشمم را باز کردم و با دیدن شماره

 .تکیه دادم و خط را آزاد کردم

 بله؟-

 .صدایش جان داد به تن بی روح و خسته ام
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 .جونم گفتن فراموش نشه-

 .انداختم و از لذت شنیدن صدایش چشم بستملبخند زدم و خودم را روی تخت 

 تون سنگین شده خانم؟چی شده سایه-

 .آمیزش گرفتقلبم از لحن گالیه

 .امنه عزیزم، دنبال کارهای پرونده-

انقدر دلتنگش بودم که یادم رفت بگویم همین سه روز پیش دیدمت، حسرت آغوشت 

حساس دوری کردم که تا خانه ی دو متر انقدر ارا کشیدم، از پشت میز، به فاصله پ

 .لرزیدم

 .ات کردم نه، خیلی به زحمت افتادی آراممخسته-

چشم باز کردم و حس تلخ نبودنش را تا عمق استخوانم حس کردم. به یک شانه 

 .خوابیدم و چشم به پرده ی سرخابی دست دوز مادر دوختم

 ... از دوریت خسته ام، از نبودنت، از اینکه-

خواستم بگویم که همه چیز این پرونده انگشت به طرف او نمی نتوانستم بگویم،

 .گیردمی

 .امکشی و من شرمندهدونم چه عذابی میخانواده بهت فشار میارن، می-

رفتی وکیل قاتل  "هایم را محکم فشردم و صدای فریاد مامان در ذهنم اکو شدچشم

 "برادرت شدی؟ مایه ی ننگی آرام

رد پشت خط را که با چهار تا میله از من جدا کرده بودند را مایه ی ننگ بودم اگر م

 باور داشتم؟ مایه ی ننگ بودم که با تمام قلبم به او ایمان داشتم؟
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 .صدایم لرزید

 .ام که نتونستم تا حاال بیارمت بیرونای، من شرمندهنگو شرمنده-

د، نگاه ر*ق*صیصدایش خش داشت، چشم باز کردم و به پرده که با نسیم خنک می

 .کردم

 .آرام زمزمه کرد

 ...دونی کهمی-

 .و عشقش را بارها در دلم دوره کردن لبخند زدم

 .دونم که دوستم داری، بدون که عاشقتممی-

ای صدای سکوتش را به جان خریدم و آرزو کردم روزی صدایش زیر سقف خانه

 .بپیچد که من خانمش باشم

 .فعالً خداحافظ-

 .هم بوق ممتد در گوشم پیچیدقبل از اینکه جواب بد

خندید، لبهایش اما سکوت های سیاهش میی گوشی خیره ماندم، چشمبه صفحه

اش بودم. انگشتم را روی فک ی منقبض همیشگیمطلق بود و من عاشق همین چهره

 .استخوانیش کشیدم و لب زدم

 .میارمت بیرون کیارش، تحمل کن-

مامان حتی  گوشی را زیر بالش پنهان کردم. در اتاق با ضرب باز شد و من ناخوداگاه

نگاهم نکرد، یک راست به طرف کتابخانه رفت و قرآن را برداشت و چرخید و از در 

 .را فشردم بیرون رفت. صدای بلند در که پیچید چشمهایم
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حق داشتند، در عرض دو ماه زندگی آرامشان با خاک یکسان شد، پسرشان کشته 

شان را، تنها دخترشان شد وکیل قاتل برادرش و نوه شد، عروسشان دیوانه شد،

 .یادگار پسرشان را از خود دور کردند تا شاهد بی سروسامانی خانه نباشد

 .ام گذاشتم و در خودم جمع شدمهمه فشار گرفت، دستم را روی سینهقلبم از این

ام ینیی براه گرفت، دستم را روی تیغه ی چشممپشت به در کردم و اشکم از گوشه

 .کشیدم و اشکم را پاک کردم و به نم انگشتم خیره ماندم

 .گیرم آرادنفس هر کسی رو که نفست رو قطع کرده می-

ام، دلتنگ برادری که میان سکوت و شعر دلتنگش بودم، دلتنگ برادر جوانمرگ شده

 .های پدرم پرهیاهو برایم پدری کردها و صبوریخوانی

زد و من در مان را از روی پاتختی برداشتم. لبخند میهدست دراز کردم و عکس دونفر

اش آغوشش فرو رفته بودم، دستهایم دور کمرش حلقه شده بود و سرم روی سینه

 .بود

 .شمدلم برات تنگ شده داداشی، دارم خفه می-

 .قاب را به سینه فشردم و دستهایم را زیر بغلم زدم و تاب خوردم

 ...گیره، کمر بابا خم شده، قلب مامان، آخ قلب مامانات رو میکجایی، پویا بهانه-

 .هایم کردمچشم باز کردم و دوباره تصویرش را مهمان چشم

 خوای برگردی؟مامان سکته کرد آراد، نمیای؟ نمی-

سوخت، چرا کرد، چرا دلش برای ما نمیزد، چرا گریه نمیهمانطور لبخند می

 گشت؟برنمی
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 .اب را روی تخت انداختمروی تخت چهار زانو نشستم و ق

 ...سیمین آسایشگاهه، آراد، آراد-

 .مشت کوبیدم روی تخت و تاب خوردم

 .ترکهبرگرد لعنتی، زندگیمون فلج شده، قلبم داره از غصه می-

کرد، سرم را بین دستانم کرد؟ حتی بغض نمیزد، چرا گریه نمیو همانطور لبخند می

 .گرفتم و چشم فشردم

 ...خند، نخند آراد، نخندبرنگرد، فقط ن-

مشتی که روی قاب زدم ناخوداگاه بود، شیشه شکست و دستم عمیق برید و خون 

 .ریخت روی لبهایش

 .خندید و من بلندتر فریاد زدمبرادرم دیگر نمی

 ...نخند، نخند-

در باز شد و بابا وارد اتاق شد، نگاهی به من انداخت و چشمش چرخید روی دستم؛ 

 .بزده جلو آمدرنگش پرید، شتا

 چیکار کردی با خودت بابا جون؟-

دستم را گرفت و نشست، از روی پاتختی دستمال را برداشت و گذاشت روی بریدگی 

 .و من تمام مدت فقط نگاهش کردم

به موهایش که در پنجاه و پنج سالگی یک دست سفید شده بود، به لبهایش که حتی 

 .لبهایش گیر کردهلرزید، انگار که حرفی میان وقت سکوت می
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 .دلم براش تنگ شده بابا-

 .خوادببین چیکار کردی، دستت بخیه می-

 .آلود در دستش ماند، خون ریخت روی لباس سفیدمدستم را کشیدم و دستمال خون

 .دستم را باال گرفتم و به شره کردن خون نگاه کردم

 ریخت از دستش؟وقتی رگهاش رو زدن، همینطوری خون می-

م، لرزش لبهایش بیشتر شده بود و من به لباسم نگاه کردم، دستم را نگاهش کرد

 .حرکت دادم تا تمام دامنم سرخ شود

 ...نکن با خودت عزیز بابا، نکن-

 .ترکهشه بابا، داره میهمینطوری بود بابا؟ آخ دلم داره منفجر می-

 .صدای مامان در اتاق پیچید

 .ه، نترسگیرقاتلش رو که آزاد کردی قلبتم آروم می-

نگاهش کردم، چقدر پیر شده بود، مردمکش دائماً در حال چرخیدن بود، انگار دنبال 

 "گردهبرنمی"خواست بغلش کنم و بگویم گشت. دلم میگمشده ای می

 .بدنش را از چهارچوب در جدا کرد و جلو آمد

کنی نه؟ کنی وقتی آزادش کنی چه کیفی میچیه؟ چرا ساکت شدی؟ داری تصور می-

 .شهقاتل برادرت رو آزاد کنی حالت خوب می

 .فکم منقبض شد. او قاتل نبود و من به این ایمان داشتم

 .صدای مالیم بابا نگذاشت جواب بدهم
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 .االن وقتش نیست خانوم، باید برسونمش بیمارستان، دستش باید بخیه شه-

از جا بلند  صدای پوزخند مامان دهانم را مثل زهر تلخ کرد. برای اینکه جواب ندهم

 .شدم، بیمارستان بهتر از دعوا با مامان بود

بلند شدم، خم شدم و قاب را از روی تخت برداشتم. پیش از اینکه چیزی بفهمم 

 .دستم از قاب خالی شد

 .بهت زده به مامان نگاه کردم

تونی براش گریه کنی و شه حتی به عکسش نگاه کنی؟ چطوری میچطور روت می-

 اع کنی؟بری از قاتلش دف

 نفسم به شماره افتاد. فریاد زدم

 .اون قاتل نیست-

دانست خونسردی ظاهری همیشگیش صدایش باال نرفت، انگار مرا از حفظ بود که می

 .کندچقدر خرابم می

 چون تو عاشقشی قاتل نیست؟-

 .دست آزادش را جلو آورد و دست چپم را گرفت، دستم را به شدت تکان داد

 حلقه رو دستت کرده؟ قاتل نیست چون این-

بابا دستم را از دست مامان در آورد. کاش دفاع کند، کاش بگوید مرا باور دارد، کاش 

بگوید کیارش را باور دارد، ولی نگفت و من فهمیدم تنها مانده ام، آخر برادرم کشته 

 .شده بود و من نامزد قاتلش بودم

 .بس کن خانوم، رنگش سفید شده، یک کم مراعات کن-
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ریخت خیره مامان سرباز کرد و من به رد خونی که از دستم روی قالیچه می بغض

 .ماندم

 .کنه؟ رفته وکیل قاتل پسرم شدهمگه این مراعات حال ما رو می-

 .فریاد زدم، با تمام قلبم فریاد زدم

 .کیارش... قاتل... نیست-

 .از فریادم مامان یک قدم عقب رفت و اشکهایش بند آمد

تونه ه حلقه دستم کرده، نه برای اینکه عاشقشم، قاتل نیست چون نمینه برای اینک-

 .قاتل باشه

یک قدم عقب رفتم و تیزی مثلثی وسط میز آرایش در کمرم فرو رفت. از درد چشم 

 .بستم

 پس اون همه مدرک واسه چیه؟ واسه کیه؟-

مان با من به سختی چشم باز کردم و سعی کردم فکرم را متمرکز کنم، بعد از دو ماه ما

 .زدمحرف زده بود، باید حرف می

خواد کیارش رو قاتل معرفی کنه، کدوم آدم عاقلی، اونهمه مدرک میگه یه نفر می-

 ذاره مادر من؟همه رد از خودش به جا میکدوم قاتلی این

بهت زده به دهانم خیره مانده بود، بابا کنار مامان ایستاد و هنوز به دستم نگاه 

 .کردمی

 .بریم بیمارستانبیا -
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مُردم هم مهم نبود وقتی مادرم نامزدم را قاتل برادرم مهم نبود، حتی اگر می

 .دانستمی

 .ذاره مامانهمه نشونه نمیهیچ قاتلی این-

 لب زد

 ...دعوا-

نبود اگر قاب عکس  تا آخر حرفش را خواندم. سینه به سینه اش ایستادم و مهم

 .کرده بود برادرم سینه ی مامان را خون آلود

کنیم، اگر سه روز دیگه جسد من رو پیدا کردن شما من و شما هم داریم دعوا می-

 قاتل منید؟

های همیشه سرخش هایش روی گونهچشمهایش را بست و سرش را عقب برد. اشک

 .ریخت. دستم را جلو بردم و اشکش را پاک کردم و رد خون جای رد اشک را گرفت

دونم یک دونم داغ آراد سنگینه، میلش مجازات بشه، میخواد قاتدونم دلت میمی-

چرخه، ولی به خدا کیارش قاتل گیره اگر بدونی قاتلش آزاد نمیکم قلبت آروم می

 .نیست

 .آلود بود نگاه کردمی صورتش که خونهایش را باز کرد و من به نیمهچشم

 ...تو هر چی که بگی-

 مشت کوبید روی قلبش

کیارشه، حاال تو باال پایین بپر، اگر دنبال حقیقت باشی یه روزی  گه قاتلقلب من می-

 .رسیبه حرف من می
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 .ام را چنگ زدماز حرص، بغض، درد، قلب فشرده شده

 .های نگران بابا باز شدهایم در چشمصدای در بلند شد و چشم

 حاال بریم بیمارستان؟-

دن کیارش و بی تاب کمی بی تاب بودم، بی تاب باور کردن مامان، بی تاب آزاد ش

 .آرامش

 .هایم را دور کمرش حلقه کردم و سرم را در گردنش فرو بردمدست

 .خسته ام بابا-

 .موهایم را نوازش کرد

 .تو کار خودت رو بکن-

 سرم را بلند کردم و متعجب نگاهش کردم. باورم کرد؟

 .هایم را از اشک تار کردجانش چشملبخند نیمه

 ...گم نیستتله، نمیگم کیارش قامن نمی-

 .هایش را گرفتمدست نگذاشتم حرفش تمام شود.

 .تو باور کن بابا-

 .دوباره دستش را روی موهایم کشید

باور کردن من که مهم نیست دخترم، فقط قاتل رو پیدا کن و به خودت قول بده قاتل -

 .هر کسی که هست هیچ احساسی نتونه جلوی مجازات کردنش رو بگیره
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هایم شکست، نفسم شکست، بغضم شکست. بابا نه تنها باور نداشت تخوانانگار اس

کرد اگر بفهمم قاتل کیارش است ممکن است کمکش کنم تا آزاد شود. که فکر می

 .دستم را از دستش بیرون کشیدم

 .بریم بیمارستان-

×××× 

چادر مشکی را روی سرم کشیدم، کشش را تنظیم کردم و موهایم را زیر مقنعه فرو 

 .بردم

ای را که دستم بود سمت سرباز جلوی گیت گرفتم و او وارد دکه شد و شماره برگه

 .گرفت

به در آبی رنگ بزرگ نگاه کردم، حال و هوای زندان حتی از بیرون این در هم واقعاً 

 .خفقان آور بود

باد پاییزی خاک را به ر*ق*ص آورده بود، به گرد و خاکها نگاه کردم و بر خالف جهت 

های عاری از برگ به شدت تکان اد ایستادم تا خاک به چشمم نرود. شاخهب

 .خوردند، چادرم در هوا پیچ و تاب خورد و من از سرما و ناامیدی لرزیدممی

گ*ن*ا*هی کیارش پیدا پنج روز به دادگاه مانده بود و من هیچ چیز برای اثبات بی

 .نکرده بودم

برگ بود که همان برگ هم با وزش تند باد های انبوه یک درخت فقط یک روی شاخه

 .خوردبه شدت تکان می

 .درد ترس از افتادنش را با تمام وجودم، با بند بند قلبم احساس کردم

 .سرباز از گیت بیرون آمد و برگه را سمتم گرفت
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 .تونید برید تومی-

م، پایم بدون اینکه چشم از ر*ق*ص برگ بردارم برگه را گرفتم. سرباز در را باز کرد

 را که به حیاط زندان گذاشتم برای آخرین بار برگشتم و به برگ نگاه کردم،

 .استقامتش ستودنی بود

برای اولین بار من با لبخند وارد زندان شدم. سربازی که پشت در و داخل حیاط 

ایستاده بود همراهیم کرد تا ساختمان سفیدی که سنگهایش در اثر مرور زمان به 

 .زدخاکستری می

 .وارد راهرو شدم و بوی غذا حالم را آشوب کرد، بی اختیار با اخم به سرباز نگاه کردم

 این بوی چیه؟-

 کرد، بدون اینکه مسیر نگاهش را تغییر دهد گفتم*س*تقیم به جلو نگاه می

 .غذا-

با تعجب نگاهش کردم، لبهایش اصالً تکان نخورده بود، از آن آدمهای شق و رقی بود 

 .کنندندانهایشان صحبت میکه از بین د

ابرویی باال انداختم به جلو نگاه کردم. جلوی نرده های فلزی ایستادم، ماموری که 

اش یک لب تاب ها و پشت یک میز کوچک نشسته بود و تنها وسیلهپشت نرده

 .کوچک بود بلند شد و جلو آمد

دستش دادم. پشت  ها بهاش نگاه کردم و کارت شناسایی را از الی نردهبه قامت ریزه

 .میز نشست و مشغول ثبت شد
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های . کنار میز ایستادم و به کاشیماموری که با من بود در راباز کرد و وارد شدیم

دیوار خیره ماندم، اصالً رنگش مشخص نبود و در شش سالی که من دائم به اینجا 

 .رفت و آمد داشتم هیچ تغییری نکرده بود

 .کشید و جلویم گذاشت، دستش را جلوی اسمم دفتری را از کشوی میز بیرون

 .امضا-

عادت داشتند همه چیز را در یک کلمه خالصه کنند. خودکارش را گرفتم و امضا 

 .کردم و خودکار را انداختم روی دفتر؛ دفتر را بست

 .برید-

ی آهنی رفتم. صندلی را نفرهوارد اتاق شدم و یک راست پشت یکی از میزهای چهار

 .ده بودم که کیارش وارد اتاق شد. سرباز بغل در ایستاد و در را بستبیرون نکشی

 .ناخوداگاه به سمتش رفتم که سرباز یک قدم نزدیک شد

 .نزدیک نشید-

زد، هنوز ی سیاهش نگاه کردم، هنوز برق میهای کشیدهسر جایم ایستادم و به چشم

 .چروک جذاب بود، حتی با این ته ریش دو روز مانده و پیراهن مشکی

خندید، هایش که واقعاً میجلویم ایستاد، سرم را باال بردم و نگاهش کردم، به چشم

 ترسید؟همه روحیه مبهوت ماندم، واقعاً نمیای از اینلحظه

 .سرباز باز نزدیک شد، یک قدم عقب رفتم تا جلوتر نیاید
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ز صندلی را بیرون کشیدم و نشستم. تا نشستم صندلی یله شد، انگار یکی ا

هایش را زیر چانه زد و با لذت هایش شکسته بود. روبرویم نشست و دستپایه

 .همیشگی نگاهم کرد

 تر میشی؟می دونی روز به روز خوشگل-

کشیدم از هر کسی به من نزدیکتر خجول خندیدم، تنها مردی که جلویش خجالت می

 .بود. شیطان نگاهش کردم

 شی؟تر میمی دونی روز به روز جذاب-

 .های سیاهش روی پوست سفیدش سایه انداختابرویش را باال داد و مژهیک 

 .دونممی-

اش را دوست داشتم. با احساس سنگینی در دستم تازه متوجه شدم لبخند پسرانه

رد نگاهم را گرفت و به کیف رسید. کیف را روی میز  ام.هنوز کیفم را زمین نگذاشته

 .م کردگذاشتم و بازش کردم. صدای بمش را آرا

 .بسوزه پدر عاشقی-

 .بدون اینکه نگاهش کنم لبخند زدم

 .ی آلزایمره، نه عشقنشونه-

 .تر لب زدآهسته

 پس عشق نیست؟-

 .ی زرد ماند و سرم را باال بردمدستم روی پوشه
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 کنم؟اگر نیست من اینجا چیکار می-

ته حفظ به پشت صندلی تکیه داد و من سعی کردم توازنم را روی صندلی پایه شکس

 .کنم

 .اش بیشتر خودنمایی کردی ستبر و بازوهای پیچیدهدست به سینه شد و سینه

 ...خب وکیلی-

 .با شیطنت چشمک ریزی زد

 نیستی؟-

سرم را تکان دادم و پوشه را بیرون کشیدم. در کیف مشکی را بستم و روی زمین 

 .گذاشتم

 .حواسم رو پرت نکن آقای ارجمند، براتون خوب نیست-

تش عجیب بود، از زیر چشم نگاهش کردم، بیشتر از حرکت لبهایش متوجه سکو

 .گوید تا صدایششدم چه می

 .عاشق بدیهاتم هستم-

از نوادر ابراز احساساتش بود و من دلم غنج زد از حرکت لبهایش و حسی که به قلبم 

 .تزریق کرد

 .ای را بیرون کشیدمپوشه را باز کردم و برگه

 کنیم؟ برای بار آخر دوره-
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اش در هم فرو رفت، مثل روزهایی که با شد، ابروهای راستهمثل هر وقتی که جدی می

جدیت مشغول طراحی گردنبند یا دستبندی بود و کل حواسش را معطوف به طرحش 

 .کرد، کل حواسش رفت روی برگهمی

 این چیه؟-

 .برگه را روی میز آهنی یادگاری نوشته سُر دادم سمتش

 .م*س*تندات-

خواستم از روبرویش ی صندلی شکسته اعصابم را به هم ریخته بود، با اینحال نمییهپا

اش و آن خواستم از همین زاویه نگاهش کنم، لبخندش، نگاه درخشندهبلند شوم، می

 .ام شفا بودحجم عشق برای قلب خسته

 .بار دیگه با هم دوره کنیمخوام یکمی-

 .مه دادسری تکان داد و خواندن برگه را ادا

هایم را در هم قالب کردم و نفس عمیق کشیدم، بوی خفقان آور غذا تا اینجا دست

 .هم می آمد

 ... سه روز پیش از-

گلویم خش برداشت. سرش را بلند کرد و نگاهم کرد، چشمهایش کدر شد، نفسش را 

 .آزاد کرد

 .شی هم منتو ناراحت میاسمش رو نیار، هم -

 .م تمرکز کنمسری تکان دادم و سعی کرد
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به پنجره نگاه کردم که کیپ تا کیپ رویش مشما کشیده بودند. انگار اینجا نیازی به 

 .هایش مهم نبودندی هوا نداشت، یا شاید آدمتهویه

 .خب، سه روز قبل از اون اتفاق شما با هم دعوا کردید-

 .پیش از اینکه جواب دهد دستم را باال بردم تا سکوت کند

خوام االن فکر کنی اینجا دادگاهه، محکم جواب بده و ادی، ولی میقبالً توضیح د-

 .سعی کن چیزی رو از قلم نندازی

تر جا کردم شاید کنترل پایه اش راحتسرش را تکان داد و من کمی صندلی را جابه

 .شود

 ...من رفتم دیدنش-

 .جا کردم تا نفسم باال بیایدام را جابهحرفش را قطع کردم و کمی مقنعه

 .اسمش رو بیار، نیاوردن اسمش شاید باعث شبهه بشه که تو مشکلی باهاش داشتی-

 .هایش را بستی لبهایش کشید و چشمانگشت سبابه و شصتش را گوشه

 .من فقط سختمه-

 .کنمدرک می-

 .دستش را روی صورتش کشید و نفس عمیق کشید

ی دکتر در که به گفته اون روز من رفتم دیدن آراد، سیمین همسر آراد، دو ماهی بود-

 .اثر یه شوک به لکنت و گاهی عدم تعادل روانی دچار شده بود

 .هایم مشت شده بود و فکم منقبضدست
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کردند، دعوا که نه، آراد کالفه و خسته شده بود و وقتی من رسیدم داشتند دعوا می-

 زد و گاهی فقطفهمید و فقط داد میهای آراد نمیچون سیمین هیچی از حرف

کرد. ناراحت شدم و سعی کردم آراد را آرام کنم، ولی کرد و گنگ نگاه میسکوت می

 .اون انقدر پریشون و خسته بود که با من هم درگیر شد

هایم را باز کردم و سعی کردم خواهر آراد نباشم، وکیل کیارش باشم. من آراد را دست

 .شناختمشناختم، نمینمی

 چطور درگیر شدید؟-

از سیمین دورش کنم چون حمله کرده بود تا دهنش رو بگیره، سعی سعی کردم -

کردم، واقعاً زندگیش کردم از سیمین جداش کنم که به من هم حمله کرد، درکش می

ی سیمین واقعاً اعصابم خورد شد، های ترسیدهزیر و رو شده بود؛ ولی با دیدن چشم

که روانیه نه سیمین و از خونه فریاد زدم که لیاقت این زندگی رو نداره، گفتم اونه 

 .اومدم بیرون

 .هایم را با دوانگشت سبابه و وسط ماساژ دادمشقیقه

 بعد از اون اتفاق باز هم آراد رو دیدید؟-

 .سر تکان داد

 .نه-

 وقتی اونجا بودید به اتاق کار آراد هم رفتید؟-

 .سرش را به عالمت مثبت تکان داد

کشد دستش را گرفتم و بردم به اتاقش، اد میاولش که دیدم پا به پای سیمین د-

 .باهاش صحبت کردم تا کمی آروم بشه
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 به چیزی هم دست زدید؟-

 .لبخند تلخی زد و نگاهم کرد

زدم، یادم نمیاد به جایی دست رفتم و حرف میواال تو اون شرایط من فقط راه می-

چون احساس ضعف زدم یا نه، ولی مطمئنم دستم رو گذاشتم روی کمد و تکیه دادم، 

 .کردممی

 .ی شکسته طاقتم را طاق کرداز روی صندلی بلند شدم، باالخره پایه

 کشید؟شما سیگار می-

 .بله-

 .راه افتادم، از کنارش گذشتم و پشت سرش ایستادم

 سیگار بدون فیلتر درسته؟-

 .بدون اینکه برگردد یا نگاهم کند سر تکان داد

 .بله-

 چند دقیقه اونجا بودید؟-

 .برگشت و متعجب نگاهم کرد

 قبالً نپرسیده بودی؟-

 .لبخند زدم و شانه باال انداختم

 .باید هر احتمالی رو در نظر بگیرم-
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خورد و صدای خش خش مشما تنها صدای پیچیده در باد از الی پنجره به مشما می

 .آن اتاقک خفه بود

 .سکوت را شکستم

 خب؟-

 .کمی فکر کرد و بعد شانه باال انداخت

 .شاید حدود نیم ساعت، نهایت سه ربع-

 .شونه باال ننداز، باید مطمئن به نظر بیای-

 .کالفه باز هم سرش را تکان داد

 .حدود نیم ساعت-

 چرخیدم و روبرویش ایستادم

 کشیدید؟تو نیم ساعت سه تا سیگار -

 .از پشت میز بلند شد و روبرویم ایستاد

 .اهش کرد، کالفه و عصبی بودنگمامور کمی نزدیک شد و کیارش با خشم 

 .شی، ولی باید تحمل کنی، باید جواب بدی کیارشدونم اذیت میمی-

هایش را پشت گردنش گذاشت. کمی به سقف خیره ماند. سرش را باال برد و دست

 .سکوت کردم تا درون متالطمش را آرام کند

 .سرش را پایین آورد و پشت صندلی نشست
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 .امآماده-

 .روی صندلی دیگری نشستم و تکیه دادم روبرویش، ولی

 تو نیم ساعت سه تا سیگار کشیدید؟-

 .وقتی اعصابم خرابه ممکنه سیگار رو با سیگار آتیش بزنم-

 .برگه را جلوی خودم کشیدم و سریع مرورش کردم

 ی کتتون تو اتاق بوده، برای اون توضیحی دارید؟دکمه-

 .کم نبوده افتادهشاید تو درگیری با آراد افتاده، شاید مح-

 .هایش را روی میز ستون کرد و خم شدیکباره بلند شد، دست

 ...هاست آرام، یه راهی پیدا کناگر صدبار دیگه هم بپرسی جواب من همین-

کرد، ولی هایش را برداشت و شروع به قدم زدن کرد. نگاهم با او حرکت میدست

 .حواسم تماماً به اتاق آراد بود

دانستم کسی تاده باشد، ایمان داشتم کیارش قاتل نیست و میباید چیزی جا اف

برایش پاپوش درست کرده، ولی وقتی کیارش قاتل نیست باید قاتل اصلی ردی از 

خودش به جا گذاشته باشد، همیشه سرنخی وجود داشت، چه چیز از دیدم پنهان 

 مانده بود؟

 .اتاق اکو شد باره بلند شدم، صندلی با صدای بدی افتاد و صدایش دریک

 مامور سریع جلو آمد و کیارش خیره نگاهم کرد

 چی شده؟-
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 .برگه را برداشتم و فرو بردم داخل کیفم

ی آراد، حتماً یه سرنخی کنم، االن باید برم خونهبرات تقاضای آزادی با وثیقه می-

 .هست که به قاتل اصلی برسه

دست گرفتم و با یک دست ی کیفم را در دست به سینه روبروی میز ایستاد، دسته

 .ام را درست کردم. چادر را کمی جلو کشیدممقنعه

 .بینمتمی-

هنوز از در بیرون نیامده بودم که چیزی به ذهنم آمد، چرخیدم و برگشتم. بی حرف 

 .نگاهم کرد

خواستم بپرسم، ولی ات چرا قطع بود؟ چند وقته می پی خونهدوربینهای مدار بسته-

 .یادم رفته بود

 .ابرو باال داد

ها خرابه، منم از شرکت پشتیبانیش خواستم دو سه روز قبل اون اتفاق گفتن دوربین-

 .دونم اومدن یا نه، احتماالً نیومدن که دوربین قطع بودهدرستش کنن، نمی

 .کالفه دستی تو موهایش کشید و ابروهایش گره خورد

 .نبودم کرد من االن اینجامی اگر اون دوربین لعنتی کار-

 .آمد کالفه باشد، م*س*تاصل باشد، دلم گرفتکم پیش می

 .کنم، از اینجا میارمت بیروننگران نباش کیارش، من درستش می-

 .جانی نگاهم کرد و پلک زدبا لبخند بی
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 .دونم، باورت دارممی-

 .خودش را کنار کشید و من سریع بیرون رفتم

صدایش میخکوبم کرد. کالفه نفس عمیقی  کردم کهداشتم برگه ی خروج را امضا می

 .کشیدم و بی حواس خودکار مامور را در کیفم انداختم

اش باال رفت، مثل همیشه سگک هایم از کفشهای همیشه واکس خوردهچشم

اختیار بود، این مرد همه چیزش خاص بود، کمربندش خاص بود، نیشخندم بی

فاق زندگی اش و سگک کمربند خونسردی بیش از حدش، کنترل کردن کوچکترین ات

و رنگ کیف پولش که همیشه سفارشی و خاص بود و البته دروغ گفتنش، پنهان 

 .کاریش

هایش به گردن بلندش که رسیدم حس کردم سیبک گلویش باال و پایین رفت. چشم

 .اش استفهامی باال رفته بودی شکستهسیاه و براق، ابروهای راسته

 .تونید یا برید کنار یا تشریف بیارید برای مالقات کیارشیاگر آنالیزتون تموم شد م-

ی دانیار مشغول نگاهم چرخید روی بازپرس پرونده که فارغ از نگاه من و طعنه

 .دوباره برگشتم سمت دانیار های پرونده بود.بررسی برگه

 حضورتون دلیل خاصی داره؟-

 .ه بازپرس اشاره کرداش بهای یخ بستهیک دستش در جیبش فرو رفت و با چشم

 .روال عادی پرونده، یه سری سوال و جواب-

 .سری تکان دادم و به طرف در رفتم

 .خداحافظ-
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 .پیش از اینکه بیرون بروم مامور صدایش را بلند کرد

 .خودکار لطفاً -

 .ای متوجه منظورش نشدم و فقط نگاهش کردم. به کیفم اشاره کردلحظه

 .بیت الماله-

کیفم از وسایل الزم و غیر الزم دنبال خودکار منظورش شدم، در ازدحام تازه متوجه 

 .ام بیرون کشیدمش و گذاشتم روی میزبا لمسش از زیر دفتر روزانه گشتم.

 ات شلوغه؟های دیگهکیف کارت هم مثل کیف-

ی مشترکمان را توانست گذشتهبرگشتم و نگاهش کردم. آخرین کسی که می

کاری بی.دلیل زندگیمان پنهان، اویی که با یک دروغ بزرگ، با یک یادآوری کند او بود

 .را خراب کرده بود

 .من هنوز همونم، همون آدم صاف و شلوغ-

 .هایشپرتمسخر نگاهش کردم، از سر تا به پا و دوباره نگاه چرخاندم سمت چشم

 .تو هم هنوز همونی، همون آدم خونسرد و دروغگو-

 .گاهم کردبی هیچ حرکتی در صورتش ن

بله خوشبختانه تغییری نکردم و البته متاسفانه برای تو که به جای وکالت قضاوت -

 .کنیمی

کردم با آرامشش مثل همیشه با خونسردی بیش از حدش عصبیم کرد. اینکه حس می

کند برایم مثل شکستن هزار باره رساند و به راحتی کنترلم میمرا به مرز جنون می
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شدنی نبودم، حداقل نه  دید، من کنترلباید شکستنم را میجلوی کسی بود که ن

 .توسط کسی که زندگیم را خراب کرده بود

 .خداحافظ-

 .زمان شدصدای سردش با صدای لوالی در هم

 .رسونم، هر چند تا االن پیش هم بودیدبه نامزدت سالم می-

ان از نگاه و نگاهش کردم، آرزویم بود اخم یا لبخندش، ولی ام نیم چرخی زدم

 .اشزدهیخ

 شه؟ناراحتی یا حسودیت می-

کاش ریشخند کردنش کمی رویش اثر داشته باشد. برگه را امضا کرد و خودکارش را 

 .بین سبابه و شستش گرفت و تکان داد

 .ی کار یک وکیله، مبانی رو یاد بگیرخودکار وسیله-

 .پر حرص نگاهش کردم

 .گفتی که، من تغییر نکردم-

 .مثل زخم به قلبم نشستپوزخندش 

 .بینمآره، می-

پیش از اینکه جوابی پیدا کنم همراه با بازپرس در خم راهرو ناپدید شد و نقش 

 .ماند تا از در بیرون رفتم اش میان ذهنمهای کشیدهسرشانه
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بی اختیار به سمت درخت نگاه کردم، کاش برگ سر جایش باشد، کاش نیفتاده باشد، 

زنده باشد. نگاهم روی شاخه های کامال عاری از برگ درخت ماند، کاش با تمام زردی 

 .مرده بودبرگ 

×××× 

تردد انداختم. پاییز به ی آرام و بیی آراد پارک کردم، نگاهی به کوچهروبروی خانه

ی های سرسبز بلوک بندی شدههمه جا سر زده بود، به درختان هر کوچه، به باغچه

 .ی برادرماز همه به خانهها و بیشتر جلوی آپارتمان

ی آرادم، تنها برادرم که نه، دوستم، پیش از اینکه فصلش برسد شبیخون زد به خانه

 .ایستادرسیدم پشتم میخواستم نمیرفیقم، هم رازم؛ کسی که تا به آنچه که می

بغضم را فرو دادم، از ماشین پیاده شدم و روبروی ساختمان ایستادم. سربازی که قرار 

اش در اش با فرم اتو کشیدههای افتاده و موهای ژولیدههمراهیم کند رسید، شانهبود 

 .جدال بود؛ کنارم ایستاد

 .سالم-

 .سری تکان دادم و دوباره برگشتم سمت ساختمان

 بریم داخل؟-

هم برای کردم، بعد از رفتنش فقط یکبار به این خانه آمده بودم، آنباید جرات می

 .جمع کردن مدارک

در را که باز کنم بیاید استقبالم، بگوید شوخی بوده، ولی مثل همان ده روز پیش  کاش

ای که از حجم مهربانی آراد خالی شده بود، از بوی ی باریک و خانهمن بودم و کوچه

 .ی حمایتش خالی شده بود و سیمین دیوانه شد و من تنها شدممردانه
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ش کنم، باید بروم و سرنخی از قاتل اصلی جلو رفتم و کلید انداختم، باز هم باید فرامو

 .پیدا کنم

های سرامیک شده را باال رفتم و جلوی واحدش ایستادم. نفس عمیقی کشیدم و پله

 .در را باز کردم

هایش را دربیاورد. پشت سر من هایم را در آوردم و به مامور اشاره کردم کفشکفش

 .وارد خانه شد

 تم،جلو رفتم و نگاهی به اطراف انداخ

همه چیز سر جایش بود، مبل، تلویزیونِ کنج دیوار و حتی شلوار آراد که روی مبل 

ی مبل مشکی و انگشتم را باال آوردم و خاک افتاده بود. دستم را کشیدم روی دسته

 .ی مبل ماندرا تکاندم، جای انگشتم روی دسته

که برای به هم به سمت اتاق رفتم و به داخل نگاه کردم. انقدر به هم ریخته بود 

 .شدمنریختن صحنه ی جرم باید با احتیاط از میان وسایل رد می

کرد برگشتم و خطاب به مامور که پشت سرم ایستاده بود و به داخل اتاق نگاه می

 گفتم

 .جا نکنیداحتیاط کنید چیزی رو جابه-

 .کردم از کنار پاتختی که جلوی در افتاده بود رد شدم و جلو رفتم و به اطراف نگاه

ی صندلی پشت میز روی زمین افتاده بود، تابلوهای کوچک خطاطی مورد عالقه

هایشان شکسته به اطراف پخش شده بود، برادرم روی زمین پخش شده بود و شیشه

 .در کمد باز بود و چمدان قرمز دو چرخش تو کمد و دو چرخش بیرون افتاده بود
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ی ی یک منازعهشکسته بود. این صحنه اشدیسیلب تاب روی زمین افتاده بود و ال

هم خیلی کم، هیچ آثار ضرب وحشتناک بود، ولی روی بدن آراد جز روی صورتش آن

 .و شتمی نبود

از البالی وسایل رد شدم، گرامافون پدر بزرگ که قبل از فوتش به آراد بخشیده بود 

ها رد شدم فحههایش روی زمین پخش بود. از البالی صروی زمین افتاده بود و صفحه

 .و پرده را کنار زدم و پشت پنجره و پشت شوفاژ را نگاه کردم

 .ناامید به اطرافم نگاه کردم، هیچ چیز نبود که توجهم را جلب کند

نگاری روی تمام وسایل جا مانده بود، تکیه دادم به دیوار کنار گرد مخصوص انگشت

بود، قاب عکسی خالی بود، تر نگاه کردم، چیزی زیر پایم افتاده پنجره و دقیق

 .ام بیرون کشیدم و دستم کردمهایم را از جیب مانتوی پاییزهدستکش

اش زیر فرش فرو رفته بود، فرش را کمی با خودش بلند قاب را آرام بلند کردم، پایه

ی عکس از فرش جدا شد و ای چشمم به چیزی درخشنده خورد که پایهکرد، لحظه

 .ایستاد مامور کنارم فرش افتاد.

متعجب  درخشید.فرش را بلند کردم، نگین درشت یک انگشتر روی رکاب طالیی می

گشتم، ولی سر گفت این انگشتر سرنخی است که دنبالش مینگاهش کردم، حسی می

 .نخ از کی؟ در تمام عمرم چنین انگشتری ندیده بودم

شدم، ها رد میدیسیآرام برش داشتم و ایستادم. برای رد شدن از آنجا باید از روی 

دی آخر رفت و صدای ضعیف شکستنش بلند قدم بلندی برداشتم و پایم روی سی

 .شد
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خورد و حق هم داشت. خیره به انگشتر مانده بودم، ای از کنارم تکان نمیمامور لحظه

هایی بود که از دور هم درخشش و قیمتی بودنش رکابش طال بود و نگینش از آن نگین

 .زدچشم را می

توانستم به این سرعت این انگشتر را متوجه نگاه سنگین مامور به انگشتر شدم. نمی

ی جرم شود کاری ی مدارک صحنهاز دست بدهم، باید پیش از این که ضمیمه

 .کردم، گیج و گنگ دنبال راه حل بودم که اسم دانیار در ذهنم جرقه خوردمی

ته بودم رفتم و مامور پشت سرم سریع به سمت کیفم که در هال و روی میز گذاش

 .اش را گرفتمکردم، شمارهو در حالیکه که به انگشتر نگاه می آمد. گوشی را در آوردم

 بله؟-

 .یه چیزی پیدا کردم-

 .گفت و قطع کرد لحظه ای مکث کرد. پیش از اینکه بگویم کجا هستم

 .االن میام-

 .روی کاناپه نشستم و مامور روی تک مبل کنارم نشست

در فرصتی که منتظر دانیار بودم، مشغول جستجو در مورد سنگ شدم. سایتهای 

متفاوت را انقدر چرخیدم تا بفهمم چه سنگی کبود است و باالخره پیدا کردم، 

 ."آمیتیس"

وقت چنین سنگی و چنین تراشی ندیده بودم، سنگ کننده بود، هیچزیباییش خیره

 .شد نور را منعکس کندمی درشت بود و تراشهای ریزی داشت که باعث

 .هیچ سرنخی نبود، حتی از جنسیت قاتل، چون این انگشتر هم مردانه بود و هم زنانه
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اش وارد شد، سریع از جایم بلند شدم. لحظه ای در باز شد و دانیار با قامت کشیده

هایش درخشید، ولی به همان سرعت خاموش شد. ابروهایش گره حس کردم چشم

 .سالم مامور سری تکان داد و زیر لب جواب داد و روبرویم ایستاد خورد و در جواب

دیدمش شک داشتم که نشانش دهم یا نه، انگشتر را کف دستم گرفتم، حاال که می

دید، ولی من شد و نهایتاً آن را میی مدارک میهر چند این انگشتر باید ضمیمه

صالً از کجا فهمید من کجا هستم ام که او را خبر کرده ام. ادانستم چه فکری کردهنمی

 که به این سرعت رسید؟

پیش از اینکه افکارم را نظم دهم نگاهم رفت پی نگاهش که دور تا دور سالن را با 

حس من بود، رفیق قدیمی آراد کرد، خارج از تمام مشکالتمان او هم افسوس نگاه می

جرم قتلش در زندان و البته کیارش؛ یکی از دوستانش کشته شده بود و دیگری به 

 .بود

 .رد نگاهش را گرفتم و روی عکس عروسی آراد و سیمین، به آخر خط نگاهش رسیدم

 "حواست رو جمع کن، جمع کن"

 .باره برگشت طرفممثل اینکه او هم همین نهیب را به خود می زد که یک

 چی پیدا کردی؟-

و جمع اینکه وسط  های مشتاق دانیار، جمع اینکه وکیلمحواسم جمع بود، جمع چشم

 .ام و احتماالً انگشتر قاتل را در دست دارمی برادرم ایستادهخانه

مشتم را باال آوردم و او با یک ابروی باال داده به دستم نگاه کرد، نگاهش چرخید تا 

 .هایمروی چشم

 مشتت رو پیدا کردی؟-
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های به چشم هایم را باز کردم وناخوداگاه دستم را مشت کرده بودم. آرام انگشت

 .کردم دانیار که به دستم خیره مانده بود نگاه

های سیاهش برق زد، ابروهایش وقتی دستم کامالً باز شد، تای ابرویش افتاد، چشم

باال رفت و احساس کردم لبهایش در هم پیچید. تمام این عکس العملها برای دانیاری 

دادنزد، اخم نکرد، در اوج  که در یک سالی که با هم زندگی کردیم در اوج عصبانیت

 .شادی لبخند زد و خونسرد نگاه کرد، زیادی بود

ترسید که با احتیاط دو انگشت شست و سبابه اش رکاب را لمس کرد. از قبل انگار می

هایش میان آن دستکش به دستش کرده بود و من به ظرافت حرکت انگشت

 .دستکشهای چرم ضمختش نگاه کردم

هایش به تر شد. اخمتر و سیاهنگشتش چرخاند و نگاهش ماتانگشتر را بین دو ا

العملهای ریز صورتش به شدت در هم رفته بود. انگشتر زیبایی بود ولی این عکس

 .خاطر زیبایی این انگشتر نبود

ی طوالنی که او به انگشتر و من به او نگاه کردم صدای بمش سکوت بعد از چند دقیقه

 .را شکست

 کردی؟از کجا پیداش -

 .به اتاق اشاره کردم

 .ها، زیر یه قاب عکس خالی و زیر فرشدیزیر سی-

سرش را بلند کرد و استفهامی نگاهم کرد. مامور برایش توضیح داد و او باز هم با 

ابروهایی که هر لحظه بیشتر گره می خورد به انگشتر نگاه کرد، حتی دیگر سایه ی 

 .دیدممژه های بلندش را نمی
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 .ی زیادی نداشت از شدت اخمشمش فاصلهابرو و چ

 شناسی؟صاحبش رو می-

 .نگاهم کرد و انگشتر را در مشت فشرد

 چرا باید بشناسم؟-

نهایت معقول و البته با هوش. جواب هر سوال را باز هم شد همان دانیار، خونسرد و بی

 .کردداد و من را عصبی میبا سوال دیگری می

 .شناسیمی احساس کردم-

کشید و انگشتر را با احتیاط ایش بیرون ای از جیب کت خوش دوخت و سرمههکیس

 .ی مخصوص پزشک قانونی و زیپش را کیپ کردسُر داد درون کیسه

هایم. ضربان قلبم باال رفت سرش را باال آورد و نیم قدم جلو آمد و خیره شد در چشم

 .و او خیره به لبهایم، خط نگاهش را کشید تا چشمهایم

 .ساست اشتباههاح-

 اش سخت جان دادم.ی ساده و من زیر فشار جمله و خط نگاه و نزدیکییک جمله

 .عصبی عقب آمدم

 .شنیدمشدی هم میانقدر نزدیک نمی پ-

کیسه را به دست مامور داد و او آن را در پاکتی گذاشت و امضای من و دانیار را 

 .گرفت
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که اسم و فامیلش را در هم ادغام  اشبه امضای زیبایش نگاه کردم، خطوط شکسته

شد تقلیدش کرد و این کرده بود مثل شخصیت خودش پیچیده بود و البته نمی

 .خاصیت دانیار بود، بیش از حد خودش بود

 .به سمت در رفتم که صدایش را بلند کرد

 .عکسی که از انگشتر گرفتی رو برای منم بفرست-

از و قابل پیش بینی بودم یا او خیلی خوب پاهایم جلوی در میخکوب ماند، من زیادی ب

 شناخت؟مرا می

اش را در دستش می چرخاند. برگشتم و نگاهش کردم، بدون اینکه نگاهم کند گوشی

 لب زدم

 .باشه-

 .در را باز کردم

 .شنوینمی-

 .باز هم برگشتم و کالفه نگاهش کردم

 شنوم؟چی رو نمی-

ها سرازیر شد که به در چسبیدم. صدایش آنچنان پر سرعت از کنارم رد شد و از پله 

 .ی پایین شنیدمطبقهرا از نیم

 .شنویحتی اگر محکم بغلت کنم، صدام رو نمی-

ها دیگر روی من تاثیر هنوز سعی داشت مرا دچار عذاب وجدان کند، ولی این حربه

 .نداشت؛ کسی که حاضر بود زندگیش را از هم بپاشد او بود نه من
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 .ن آمد و در را قفل کردم. منتظر نشد و خداحافظی کرد و رفتمامور از در بیرو

ای از در ساختمان بیرون رفتم و برگشتم به نمای سفیدش نگاه کردم، سفید نبود خانه

 .که دوستم را، همسر برادرم را و برادرم را از من گرفت

هایم دور فرمان پیچید. دلم برای پویا تنگ شده بود، پشت فرمان نشستم و دست

 .رفتمام، ولی برای دیدنش باید تا شمال و منزل مادر سیمین میبرای تنها برادرزاده

 .برای دوری از محیط متشنج خانه، بابا ترجیح داد مدتی پیش مادر بزرگش باشد

طرف احساس سنگینی کردم، نگاهم چرخید و چرخید تا روی نگاه دانیار که آن

ا دیدنم ماشینش را روشن کرد و راه افتاد، خیابان و روبرویم پارک کرده بود نشست. ب

 .با تک بوقی از کنارم گذاشت

دیدمش عصبی ام شد، هر بار میام باعث تیر کشیدن شقیقهفک منقبض شده

 .شدممی

ی های مبهوتش وقتی انگشتر را دید، چهرهتصویرش جلویم نقش بست، چشم

 .متفکرش و لبهایی که بدجور خاموش ماند

 .دادشناخت و بروز نمینگشتر را میبی شک او صاحب ا

کاری جزء الینفک وجودش بود، سر همین پنهان کاری زندگیمان را از هم پنهان

 .دهددانستم تا نخواهد حتی یک کلمه بروز نمیپاشید و من می

 .با حرص دنده را جا زدم و پر گاز حرکت کردم

را از شیشه بیرون  ی تاکسی کناری سرشخسته دستم را روی بوق گذاشتم، راننده

 آورد و فریاد زد
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 با بوقش خریدی همشیره؟-

گذاشتم ام ی پنجره تکیه دادم و کف دستم را روی پیشانیبی حوصله آرنجم را به لبه

 .و فشردم

ای که روی دختر بچه جا نشده بود.یک ربع بود که ترافیک حتی یک سانت هم جابه

قب برگشته بود، اول شروع به ادا صندلی عقب ماشین جلویی نشسته بود و به ع

هایش حتی صدای جیغ ولی حاال مشغول جیغ زدن بود. درآوردن و زبان درازی کرد،

های جلویی شنیده می شد. اطالعات را برای صدمین بار دوره میان بوق ممتد ماشین

 .کردم

کس چکیارش رفته بود خانه ی آراد، بحثشان شده بود و آمده بود بیرون، روز قتل هی

ها صدای دعوای سه روز پیش از قتل کیارش را ندیده بود، چطور امکان دارد همسایه

را شنیده باشند ولی صدای دعوا و زد و خوردی که باعث شده انقدر اتاق به هم بریزد 

 را نشنیده باشند؟

شد و میان تمام سواالتم تصویر انگشتر هر لحظه سواالت ذهنم بیشتر می

 .درخشیدمی

کسی تمام مدارک را بر علیه کیارش سی باشد که این انگشتر را بشناسد و اگرباید ک

چیده پس باید این انگشتر هم مال کیارش باشد؛ ولی چرا انقدر دور از دید؟ چرا مثل 

 ی مدارک جلوی چشم نگذاشته؟بقیه

 توانستم به سراغ نیکیتابرای رفتن به زندان و سوال کردن از کیارش دیر بود، ولی می

 .بروم

ای حسادت قلبم را چنگ زد. نقصش لحظهبا به یاد آوردن صورت زیبا و اندام بی

خواست از کیارش بپرسم تو با وجود داشتن همسری به اون بعضی از اوقات دلم می
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زیبایی چطور طالقش دادی؟ چطور بعد از او من را پسندیدی؟ ولی چنین سوالی یعنی 

 .شکستن غرورم و این امکان نداشت

ها وار ماشینچشمم به فرعی سمت راستم افتاد و سعی کردم در حرکت مورچه

ماشین را به سمت راست هدایت کنم، دو سه متر مانده به پیچ باالخره موفق شدم 

 .ماشین و خودم را از آن ترافیک اعصاب خورد کن نجات دهم

بود پسری که پشت یک ماشین اسپرت نشسته بود و با من به این الین پیچیده 

شیشه را پایین کشیده بود و صدای ضبطش انقدر زیاد بود که سرسام گرفتم. سعی 

کردم جهت ماشین را عوض کنم، ولی مثل اینکه در تعقیبم باشد هر الینی که عوض 

 .رفت و نه عقب ترگرفت و نه جلوتر میکردم کنارم قرار میمی

د با آهنگ متال محکم و بی هایش ریخته بوبا موهای وز و پریشانش که تا پایین چشم

شد که داد و فرهای ریز مویش انقدر شدید به هر سو پرت میوقفه سرش را تکان می

 .فکر کردم پایان آهنگ موهایش در هم گره خورده است

برای چند لحظه صدای آهنگ قطع شد و نفس راحتی کشیدم که یک باره صدای 

یم پریدم. اینبار حتم داشتم گیتار برقی آنچنان بلند شد که پشت فرمان از جا

. در عجب بودم که چرا پلیس راهنمایی و رانندگی اینجور شودگردنش رگ به رگ می

شود که صدای آژیرش را شنیدم. لبخند زدم و باز به اش پیدا نمیها سر و کلهوقت

 .شدپسر نگاه کردم که اینبار عالوه بر سرش کل بدنش به چپ و راست متمایل می

ی نیکیتا افتد بریدگی را پیچیدم و به سمت خانهینکه بفهمم چه اتفاقی میپیش از ا

 .رفتم

خدا را شکر کردم که مجبور نشدم برای پیدا کردن آدرس نیکیتا به خانه بروم، واال 

خریدم. بابا آدرس را از دفتر تلفن قدیمی برایم باید دو ساعت ترافیک را به جان می

 .جلو افتادم خواند و من دو ساعت از زندگی
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اش جای پارک نبود و مجبور شدم کمی جلوتر ماشین را پارک کنم. وارد جلوی خانه

رو شدم و چشم به نمای آجر سه سانت دود گرفته دوختم و جلو رفتم. دو خانه پیاده

 .مانده بود به آپارتمانش برسم که با دیدن دانیار سر جایم ایستادم

ی کردم با آن چشمهای تیزبینش مرا نبیند، سریع خودم را پشت درخت کشیدم و سع

ولی انقدر فکرش مشغول بود که حتی جوی جلویش را ندید و پایش به لبه ی آن گیر 

کرد و لحظه ای تعادلش را از دست داد. سریع دستش را روی سقف ماشین پارک 

 .ی جلوی جوی گذاشت و تعادلش را حفظ کردشده

هایش بیش از حد در هم بود. و حرکت کرد. اخمنگاهم با او رفت تا سوار ماشینش شد 

ی فهمیدم، او دادستان پرونده بود، چرا باید به در خانهدلیل اینجا آمدنش را نمی

 نیکیتا بیاید آنهم درست بعد از پیدا شدن انگشتر؟

خورد، دانیار انقدر در کارش وارد بود و انقدر منشی و فکری مثل خوره ذهنم را می

 .آمد برای تحقیقی خودش بروده کمتر پیش میکارآموز داشت ک

پیش از اینکه بگذارم شک و تردید ذهنم را فلج کند دری را که دانیار نیمه باز 

ی دیگری از حواس پرتی نادرش بود، باز کردم و وارد گذاشته بود و این نشانه

 .ساختمان شدم

لندش را آرام باال های بپله ی چهارم بود و ساختمان قدیمی آسانسور نداشت.طبقه

ی دانیار ی چهرهرفتم و سواالتم را در ذهنم مرتب کردم، ولی همه چیز با پس زمینه

 .و این بزرگترین سوالم بود "چرا اومده بود اینجا؟ "ریختبه هم می

باالخره جلوی واحدش رسیدم و دستم را به دیوار گرفتم و نفس عمیق کشیدم تا 

 .نفسم باال بیاید
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خواستم در هیچ شرایطی جلوی این و دستی به مانتویم کشیدم، نمی صاف ایستادم

 .زن کم بیاورم

زنگ زدم و چشم به چشمی در دوختم. با باز شدن در نگاهم از دامن مشکی زیر 

 .کشیده شد تا بلوز یقه هفت سفید و صورت زیبایشزانویش 

 .کرداش باال رفته بود و نگاهم میابروهای هشتی

 .سالم-

 .باز تکیه دادمی کرد و من دستم را به در نیمهپیش دست

 سالم، اجازه میدی بیام تو؟-

زد، ولی در را باز کرد و با عقب رفتنش موهای بلند و حوصلگی را فریاد میصورتش بی

ل*خ*تش موج گرفت؛ دستی زیر موهایش کشید و چند تار روی صورتش را عقب 

 .راند

اهی به اطراف انداختم، نسبت به ساختمان هایم را در آوردم و وارد شدم. نگکفش

 .وسایلش نوتر و البته گرانقیمت بود

 .در را بست و به مبل اشاره کرد

 .بشین-

هال کوچک خانه را جلو رفتم و روی شزلون آبی نشستم. به آشپزخانه رفت؛ خانه 

 .قدیمی بود و آشپزخانه بسته بود

 چایی؟-

 دادم کردم جوابطور که به اطراف نگاه میهمین
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 .بله، ممنون-

توانستم بود به تنها اتاق خواب راه دارد نگاه کردم، کاش میبه در سفیدی که معلوم 

 .آنجا هم سرکی بکشم، ولی شدنی نبود

 .ای گذاشت و روبرویم نشستسینی را روی میز شیشه

ی ورودم حسش کردم و منتظر بودم در مورد لبخند کجی روی لبش بود که از لحظه

 .اش را بزند؛ به هر حال او همسر سابق بود و من نامزد فعلیطعنهکیارش 

های خوش تراشش با برعکس تصورم لبخندش پاک شد و پا روی پا انداخت، ساق

 .زدپوست سفید و دامن مشکی چشم را می

 .هایش نگاه کردمو به چشم گرفتم حواسم را از ظاهر بی نقص زن روبرویم

 لطف کنی و بگی آقای خاتمی اینجا چیکار داشتن؟ میشه خواستم اگراول می-

 .باالخره اولین سوالم نه در مورد انگشتر که در مورد دانیار بود، بی فکر از دهانم پرید

هایش نشست. استکان چایش را برداشت و بین دو دست ی کج دوباره روی لبخنده

داشت از ژستهایش گرفت، کمی به سمتم مایل شد و دوباره پا روی پا انداخت. حالم 

 .خورد. نگاهم را از رویش برداشتم و به تلویزیون خاموش دوختمبه هم می

 .مثل شما، اومدن سوال بپرسن و جواب بگیرن، همین-

 .و باز کنجکاوی غلبه کرد

 چه سوالی؟-
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هایش اش را در سینی گذاشت. آرنجنفس عمیقی کشید و استکان چای دست نخورده

و به جلو خم شد. انگشتر زمردش انقدر زیبا بود که لحظه  زاویه شد روی زانوهایش

 .ای چشمم را خیره کرد

ببین خانم مشایخ، بهتره سواالتتون رو بپرسید و برید. اگر قرار باشه من به سواالت -

شما جواب بدم، یکبار هم برای اون یکی توضیح بدم که کی چی گفته و چی پرسیده 

 .ت یه اتاق بهم بدی ارباب رجوع بپذیرمو من چی جواب دادم بهتره تو دفتر

هایش را با آرامش زد و دوباره استکانش خواست جواب دهد، تمام حرفها و طعنهنمی

را برداشت. گوشی را از کیفم بیرون کشیدم و عکس انگشتر را که حتی درخشش از 

 .کننده بود را جلویش گرفتمقاب گوشی هم خیره

 شناسی؟این انگشتر رو می-

را گرفت و لحظه ای به انگشتر نگاه کرد و بی تفاوت گوشی را به سمتم گرفت، گوشی 

 .شانه باال انداخت

 .اصالً-

نفس راحتی کشیدم و به پشت شزلون تکیه دادم. این انگشتر مال کیارش نبود و نه 

 .تنها این خوشحال کننده بود که حاال مطمئن بودم انگشتر قاتل پیدا شده

 .ام را روی موهایم مرتب کردمال رینگ پاییزهاز جایم بلند شدم و ش

 .ممنون، ببخشید وقتتون رو گرفتم-

 .سریع بلند شد و استکان چایش را روی میز گذاشت

 .چایتون رو نخوردید-
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 .ام انداختم و به سمت در رفتمبند کیفم را وی شانه

 .ممنونم، باید زودتر برم-

پوشیدم تکیه داد به قاب در و نگاهم هایم را که میپشت سرم آمد تا جلوی در، کفش

 .کرد

 .ست، یادم رفته بود نامزدیتون رو تبریک بگم؛ مبارکتون باشهکیارش خوش سلیقه-

هایم را فشردم تا به طور که خم مانده بودم، چشمباالخره طعنه اش را زد و من همان

 .ی من استخود مسلط باشم و فراموش کنم او همسر سابق مرد مورد عالقه

 .صاف ایستادم و باز هم کیفم را مرتب کردم

 .ممنون-

 .برعکس آقای خاتمی شما خیلی زود مجاب شدید-

 من که سر پله ها ایستاده بودم سریع برگشتم و عقب آمدم و روبرویش ایستادم

 در چه مورد؟-

 .به گوشی که در دستم بود اشاره کرد

 .انگشتر-

 .اش خیره ماندممتعجب به چشمهای کشیده

 مده بود در مورد انگشتر سوال کنه؟او-

ای ذهنم سیاه شد، دانیار صاحب انگشتر سرش را به عالمت تصدیق تکان داد. لحظه

شناخت و من در این شکی نداشتم، پس برای چه به اینجا آمده بود؟! رد گم را می
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ال داد. برای چه باید دنبای که جلوی در از او دیدم این را نشان نمیکند؟! ولی گیجی

 .شناسدشصاحب انگشتری بگردد که می

 .گرفت لب زدمگیج از افکاری که به هیچ صورتی آرام نمی

 .خداحافظ-

 .منتظر جوابش نشدم و سریع پله ها را پایین رفتم

ساعت از ده شب گذشته بود که به خانه رسیدم. از صبح بیشتر از اینکه به کارهایم 

 .برسم در ترافیک مانده بودم

داشت زود بخوابد، برای همین آرام کلید انداختم و وارد خانه شدم. صدای بابا عادت 

هایم را در آوردم و راهرو را جلو ای مکث کنم. آرام کفشآرام مامان باعث شد لحظه

 .رفتم

 خوای بری دیدنش؟آره، همین آدرسیه که دادم، کی می-

، وارد هال شدم. مامان ام سُر دادم تا روی زمینسکوت کرد و من کیفم را از روی شانه

 .با دیدن من رویش را برگرداند و پشتش را به من کرد

 .باشه پسرم، منم شاید یکی دو روز دیگه برم دیدنش-

 .به دیوار تکیه زدم و نگاهش کردم

 .مراقب خودت باش مامان جان، شبت بخیر-

ه کار مامان جان گفتنِ مامان فقط نصیب دانیار شده بود و بس. او با مادر من چ

خواست که این دانستم که گاهی با مامان در ارتباط است، ولی چه میداشت؟ می

 دانست بابا خواب است؟موقع شب تماس گرفته بود وقتی می
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 .مامان گوشی را گذاشت و جواب سالم مرا زیر لبی داد و به سمت اتاق رفت

 .دانیار بود-

 .ود جوابم را بدهد یا نهبدون اینکه برگردد ایستاد، مکث کرد، انگار مردد ب

 .ام را از دیوار برداشتم و جلو رفتمتکیه

طور، پس هر جا اون بره که کنه، منم همیندانیار داره در مورد پرونده تحقیق می-

مدرک یا حرف جدیدی باشه منم باید باشم. اگر دوست داری این پرونده سرانجام 

 .خواستخوبی داشته باشه بهم بگو دانیار چی می

هایش چروک خورده بود و خط لبخندش مدتها بود ی چشمقیق نگاهم کرد، گوشهد

 .دیدم، همیشه سرخ بودباز نشده بود. سفیدی چشمش را خیلی وقت بود سفید نمی

 .خواست، گفت فردا میره دیدنشآدرس آسایشگاه سیمین رو می-

که از دو سه ماه شدم، آنجا برود و با سیمین حرف بزند؟ سیمینی تر میهر لحظه گیج

توانست به دانیار یا حل داد چه کمکی میپیش حتی محیط اطرافش را تشخیص نمی

 شدن پرونده بکند؟

 .بهت نگفتم برای اراجیفی که گفتیا، گفتم که از دانیار عقب نمونی-

 .گیج نگاهش کردم، وارد اتاق شد و در را بست

های مامان که دیگر و نیمی طعنهی دانیار نیمی از مغزم پر شده بود از سیاهی چهره

 .کردداشت طاقتم را طاق می

ی هال برداشتم و به سمت اتاقم رفتم، فقط به یک دوش و خواب کیفم را از گوشه

 .عمیق نیاز داشتم
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هایم را باز کردم. ساعت با استخوان درد شدید از خواب بیدار شدم، به سختی چشم

 .ز درد کمر، خم شده ماندماز هفت گذشته بود. سریع بلند شدم ولی ا

توانستم بشینم و نه یک دستم روی تشک تخت و یک دستم به کمرم بود، نه می

 .بایستم

 .به سختی دو قدم جلو رفتم و دستم را به تاج تخت گرفتم و کم کم ایستادم

هایم در حال شکستن است. باد شدیدی به بدنم کردم تمام استخواناحساس می

مت پنجره، شیشه باز بود و من با موهای خیس و طبق معمول خورد، سربرگرداندم س

 .بدون روانداز خوابیده بودم

حقم بود این سرماخوردگی، ولی وقتش نبود. خودم را به سمت حمام کشیدم و زیر 

 .آب داغ ایستادم

 .کمی که از دردم کم شد سریع لباس پوشیدم و موهایم را خشک کردم

 .جه داشتم؛ دستم را به چهارچوب در گفتمحاضر از اتاق بیرون آمدم، سرگی

بابا در حال خواندن روزنامه ی صبح بود. با دیدن من سریع روزنامه را تا زد و روی میز 

 .پرت کرد

 چت شده دخترم؟-

 .مامان سریع از آشپزخانه بیرون آمد. سعی کردم لبخند بزنم

 .کنم سرماخوردم فقطخوبم، فکر می-

 .ت آشپزخانه بردبابا دستم را گرفت و به سم

 .مامان داخل آشپزخانه شد و ما پشت سرش رفتیم. بابا صندلی را بیرون کشید
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 .بشین یه چیزی بخور که بتونی قرص بخوری-

های آبی ظرفشویی را از دستش درآورد و یکی را پرت کرد رو ظرفها مامان دستکش

شیرین  و یکی را انداخت روی زمین. سریع لیوانی چای ریخت و شروع کرد به

 .کردنش

آمد. یک لحظه آخرین باری که توجهی از مادرم دیده بودم انقدر دور بود که یادم نمی

های مهربانش پر کشید. بی اختیار و بدون توجه به درد دلم برای آغوشش، برای دست

 .خواندبلند شدم و رفتم پشت سرش، زیر لب دعا می

هایم را دورش باز کرد. دست هایش سری زخم زباناشک هجوم آورد، بغض کهنه

 .اش گذاشتم. هق هقم بی اختیار بودحلقه کردم و سرم را روی شانه

وقت فرقی بینمان دانستیم ولی هیچمن آرام بابا بودم و آراد پسر مامان، این را می

 .انگار با رفتن آراد مامان هم رفته بود نگذاشته بودند.

 .دلم برات تنگ شده مامان-

 کرد؟های سریعش باال و پایین رفت، گریه مینفس هایم بادست

 .هایش گذاشتم و چرخاندمشسرم را برداشتم و دست روی شانه

 سرش پایین بود، استکان چای را جلویم گرفت، لبهایش لرزید

 .ات رو بخوراین رو بگیر برو صبحونه-

 .استکان را گرفتم و پشت سرش روی کابینت گذاشتم. صورتش را قاب گرفتم

 گذرم؟کنی از خونش میمامانم، آراد برادر منه، فکر می-

 .سرباال آورد و اشکش کشیده شد تا گردنش
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 .دونمگفتم نه، ولی االن نمیاگر پای کیارش وسط نبود می-

هایش را گرفتم و پیشانیش را ب*و*سیدم. لبهایم روی پوستش لرزید، مادرم دست

 .از من دلگیر بود

گذرم. به خون خودش قسم از قاتلش دا از خونش نمیقربونت برم من، به خ-

 .خواد باشه، فرقی ندارهگذرم. هر کی مینمی

 .هایش لرزید و هق هق زدهایش لرزید، لبچشم

 گذری؟از خونش نمیکنی و میگی ام رو کشتن، تو داری از قاتلش دفاع میبچه-

ت سفیدش پاک هایش را با دقت و آرام از روی پوسیک قدم عقب آمدم و اشک

 .کردم

که دوستش دارم، برای اینکه انقدر باهوش کیارش قاتل نیست مامان، نه برای این-

 .هست که انقدر مدرک از خودش به جا نذاره

 .هایش محکم شدصورتش را از زیر دستم بیرون کشید. اخم کرد و لب

 اگر به این برسی که قاتله چی؟ اگر بهت ثابت بشه چی؟-

کرد، سرم را تکان دادم تا تصویر کریه ام میی فکرش هم دیوانهنفسم رفت، حت

 .هایم پر بکشددستان خون آلود کیارش از جلوی چشم

 .نیست-

 اگر بود؟-

کالفه سر تکان دادم و فهمیدم تا وقتی قاتل آراد را باالی دار نبیند در آغوشش جایی 

 .ندارم
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 .جوابتون رو دادم مامان-

 .ز خانه بیرون آمدم و حتی بابا هم جلویم را نگرفتبدون اینکه چیزی بخورم ا

××××× 

کمی جلوتر از آسایشگاه پارک کردم. نگاهی به ساعتم انداختم و سریع پیاده شدم. 

شدم تا خواستم مالقات دانیار و سیمین را از دست بدهم، حتی اگر مجبور مینمی

 .شب همانجا بمانم

ای صورتم را رو به آفتاب گرفتم و رد. لحظهکجان پاییز، از سرما کم میآفتاب نیمه

درخشید. ی آفتاب پشت پلکم میخورد و اشعهچشم بستم. باد خنک به صورتم می

 .چشم باز کردم و به زیباترین فصل خداوند لبخند زدم

 .پشت در آسایشگاه زنگ را فشردم و با معرفی خودم وارد شد

قدم زدم تزریق کرد به جان و  یهای تزئینی زیبایش وسوسهحیاط بزرگ و درخت

های پرونده بیشتر رفتم. چهار روز تا دادگاه مانده بود و گرهتنم، ولی باید سریعتر می

 .شده بود که کمتر نشده بود

ها رد شدم، دو میز چهار نفره که در حیاط گذاشته بودند را رد کردم و از کنار باغچه

 .باره صدای جیغ شنیدمز کردم یکای را که بادو پله را باال رفتم. درب شیشه

ی دوم دوید. به اطراف نگاه خانم دماوندی که چشمش به در بود سریع به سمت طبقه

کردم. مبل زرشکی و صندلی ها روبروی تلویزیون چیده شده بود و تعدادی جلوی 

کردند که اش نگاه میتلویزیون خاموش نشسته بودند و آنچنان به دقت به صفحه

 .دیدندمهیج می انگار فیلم

 .پرستاری به سمتم آمد
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 .سالم-

 .هنوز جواب نداده بودم که صدای جیغ تکرار شد و صدا را شناختم

هراسان پرستار را کنار زدم و پله ها را دو تا یکی باال رفتم. از ازدحام پرستاران جلوی 

مه زد. با بدن و دستم هدر اتاق فهمیدم حدسم درست بوده، سیمین بود که جیغ می

 .را کنار زدم و وارد اتاق شدم

های لرزانش که به جلو دراز های ترسیده و دستدر آنی قلبم آتش گرفت از چشم

 .لرزیدشده بود و به شدت می

 ...نیا... نیا-

 .زدمثل گنجشک می چشم چرخاندم و با دیدن دانیار روبرویش وارفتم. قلبم

 .کرد با او صحبت کندسعی میهایش را گرفته بودند و دانیار دو پرستار دست

 ...سیمین جان، اجازه-

 .هایش را بست و رویش را برگرداند و فریاد زدسیمین چشم

 ...ولم کن... به من دست نزن-

دکتر لشکری برگشت و متعجب به دانیار نگاه کرد، رنگ نگاهش برگشت، دست 

 .سیمین را گرفت

 .سیمین جان، ایشون فقط میخوان باهات صحبت کنن-

سیمین دستهایش را از دست پرستارها آزاد کرد و عقب عقب رفت، انقدر که پشتش 

به دیوار خورد و سُرخورد روی زمین، مثل بچه در خودش جمع شد و سرش را بین 

 .دستانش گرفت
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 ...پاره نکن... لباسم-

 .یکباره سرش را برداشت و دست کشید روی زمین اطرافش

 ...لباسام... لباسام-

کردم و به کرد. من به دانیار که پشتش به من بود نگاه میدانیار در سکوت نگاهش می

 .کردسیمین که هر لحظه واکنشش تغییر می

 .چنگ زد به دست خانم دکتر و با انگشت لرزانش دانیار را نشان داد

 .ه... پَسِش بگیرلباسامو پاره کرد-

 .دکتر لشکری دستش را محکم گرفت و کنارش چمباتمه زد

 .گیرمباشه عزیزم، پس می-

 .به پرستاری اشاره کرد. دانیار جلو رفت که دکتر بین دانیار و سیمین دیوار شد

 .از اینجا برید آقا-

کرد، دیدم ولی از سکوتش فهمیدم ناامید شده. مغزم مثل ساعت کار میدانیار را نمی

سیمین حرف زد، بعد از دو ماه که فقط جیغ زده بود و سکوت کرده بود حرف زد، 

 .آنهم با دیدن دانیار

گفت. سیمین با دیدن دانیار لب باز کرد و شناخت و نمیدانیار صاحب انگشتر را می

 وحشتش را تخلیه کرد، چه گفت؟

زد لرزیدم. وحشت زده  یک لحظه از امکانی که در مغزم جرقه "لباسامو پاره کرده "

 .به دانیار نگاه کردم
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ای کنارم چرخی زد و با پاهای بلندش طول اتاق را با سه گام بلند طی کرد. لحظه

 .ایستاد و سر برگرداند و نگاهم کرد

دانم در سعی کردم خونسرد باشم، سرد باشم، از احتماالت و شکم بویی نبرد ولی نمی

 .تکان داد و بیرون رفتچشمهایم چه دید که با افسوس سر 

 ...جلو نیا،ولم کن...جلو نیا-

دکتر نبضش را چک کرد و پرستار سرنگ خالی را درون سطل آبی انداخت و برگشت 

 .کنار دکتر

 ...دکتر، به نظرتون اون آقا-

اش نگاه های بستهت سیمین را زیر پتو برد و به چشمدکتر با اخم نگاهش کرد. دس

 .کرد

 .احتماالً حدسم درسته-

 .پرستار صدایش را پایین تر آورد

 ...پس-

 .اخمهای دکتر بیشتر در هم فرو رفت

 ...دونم، شاید آره، شاید نه، ولی مسلمه کهنمی-

منتظر اتمام کردم، یکباره چشمش به من افتاد که با دهان باز به لبهایش نگاه می

 .اش ماندم ولی او سکوت کردجمله

 .جلو رفتم
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 ...دکتر... چی شده؟ سیمین-

 .لرزیدمحتی از گفتنش شرم داشتم، از تصورش می

 .بریم تو اتاق من-

شدند رد شدیم و به اتاق انتهای راهرو از بین پرستارهایی که کم کم پراکنده می

 .رفتیم

داد همانجا داد که اگر نمیاً به جلو هولم میتمام مدت دستش روی پشتم بود و تقریب

 .زدنشستم، چیزی بزرگتر از بغض گلویم را چنگ میمی

 .ی دونفره ی جلوی میزشوارد اتاق که شدیم همراهیم کرد تا کاناپه

 .رها شدم روی مبل و نگاهش کردم تا میزش را دور زد و روی صندلی نشست

اهم کرد. هر چقدر خواستم سوال کنم هایش برنداشتم، در سکوت نگچشم از لب

 .نتوانستم

حتی دیگر نتوانستم نگاهش کنم، چشم دوختم به تک گلدان زیر پنجره که پیچکش 

 .به دیوار منگنه شده بود و رسیده بود به سقف

 ... حدس اولیه ی ما-

داد و نگاهش چشم از برگها کندم و نگاهش کردم. خودکارش را در دستش تاب می

 .دروی میز بو

 .انگار دلش را یک دله کرد که سر بلند کرد

 ...تا االن بهتون نگفتم چون مطمئن نبودم ولی امروز-
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 "دِ حرف بزن لعنتی"کالفه و سردرگم نگاهش کردم. 

 .حدسم آزار جنسی بود-

 .دستم یخ زد، قلبم یخ زد، وجودم یخ زد

فید و عینک دیدمش. خانم دکتر قد بلند و فرم سبی حرکت نگاهش کردم ولی نمی

دیدم. دانیار بود که شیطانی خندید، دانیار بود که دست سیمین را بزرگش را نمی

 .خواست فرار کندزد، سیمین بود که با لباس پاره شده میگرفته بود و قهقهه می

 .صدای خانم دکتر را از قهقرا شنیدم

 سته؟ی قتل برادرتونه، دراین آقایی که اومد اینجا گفت دادستان پرونده-

تعجب کردم که سرم تکان خورد، من یخ بسته بودم و انتظار داشتم با حرکت سرم 

 .گردنم بشکند

 .دو...دوست برادرمم هست-

 .تر شدیک تای ابرویش باال رفت و صدایش واضح

به هر حال همسر برادرتون تا حاال چنین واکنشی از خودشون نشون نداده بودن، -

به دیدنشون نیومده بود و اصوالً ما جز چند تا دکتر  شاید برای اینکه تا حاال مردی

 .هیچ مردی نداریم

 .دهانم باز شد و صدای سردم به گوش خودم هم ناآشنا آمد

 دکتری که مرد باشه داشته؟-

 .سرش را به عالمت مثبت تکان داد
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 .داشته-

 .باید بپرسم، باید بدانم

 .ربه نظرتون واکنشش نسبت به این شخص بود یا جنس مذک-

 .سنگین به پشتی صندلی چرخانش تکیه داد و دقیق نگاهم کرد

تونم نظر قطعی بدم که این عکس العمل نسبت به ایشون در از من نپرسید، وقتی می-

 .یک جمع سنجیده بشه

 یع... یعنی چی؟-

 .جلو آمد و خودکارش را روی میز گذاشت و انگشتهایش در هم قالب شد

تونید تا حد ط نسبت به این آدم واکنش نشون داد میاگر چند تا مرد رو دید و فق-

گم به احتمال زیاد مطمئن باشیم که ایشون گم حتماً، میزیادی... دقت کنید نمی

 .عامل آزارشون بودن

سوخت. چنگ زدم به هایم به جای درد میآمد. استخوانتر میهر لحظه فشارم پایین

 .چرم مبل مشکی

 های مرد هم دیدار داشته؟گید اینجا با دکترمگه نمی-

 .سر تکان داد

 .پس ایشون تنها مردی نبودن که سیمین دیده-

 .و باز هم در سکوت سر تکان داد و سرش را پایین انداخت
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ی کیفم و به من جوابم را گرفته بودم. نفسم تنگ شده بود، چنگ زدم به دسته

فتم بیرون، داشتم رسختی بلند شدم. گیج و گنگ خودم را به در رساندم، باید می

 .شدم، احساس کردم در حال فروپاشیمخفه می

تلوتلوخوران از پله ها پایین رفتم و از در بیرون زدم. دو پله را با زانو پایین آمدم و 

 .انقدر توان نداشتم که بلند شوم. به تک درخت جلویم نگاه کردم

 "...سیمین... دانیار... آراد... وای، وای... آراد"

بغلم را گرفت و بلندم کرد، دستم را کشیدم و بدون اینکه نگاهش کنم به کسی زیر 

 .طرف در رفتم و وارد خیابان شدم

به اطراف نگاه کردم، کاش دانیار آنجا باشد، کاش نرفته باشد، کاش بگوید دروغ است، 

 ... کاش

را دستم را به دیوار گرفتم و خودم را به ماشین رساندم و به سختی سوار شدم. سرم 

 .به پشتی صندلی تکیه دادم و باز هم دوره کردم

 "...سیمین... دانیار... آراد... آراد"

نفهمیدم کی صدایم بلند شده بود، ولی وقتی زنی با انگشت به شیشه زد، شیشه را 

 .پایین کشیدم

 چیزی شده خانم؟-

 .گنگ نگاهش کردم. با ترس و تعجب نگاهم کرد

 خوب نیست؟زدید، حالتون داشتید داد می-.

 .باره خشمم فوران کردسری تکان دادم و شیشه را باال کشیدم و یک
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 "خدا بهت رحم کنه دانیار، فقط خدا بهت رحم کنه"

خواست بروم دادگاه و کیارش خواستم دور شوم، دلم میرفتم، فقط میبی مقصد می

 .را آزاد شده ببینم و یکی دست قاتل را در دستم بگذارد و بروم

غ قرمز ایستادم و به ثانیه شمار نگاه کردم، منتظر بودم سبز شود که کجا پشت چرا

 بروم؟

خورد و من دوست نداشتم جواب بدهم، ولی با به گوشی نگاه کردم، یک سره زنگ می

ی خصوصی پشیمان شدم. او تنها کسی بود که گره.ی نفسم را باز دیدن شماره

 .کردمی

 جانم؟-

 .بی بال خانومم-

شه زد و گلهای رز را جلوی شیشه تکان داد. شیشه را پایین کشیدم و پسری به شی

 .لبخند زدم

 خوبی؟-

 .اش را شنیدم و قلبم آرام گرفتصدای خنده

 ام را جلوی پسر گرفتم و لب زدمانگشت سبابه

 .یه شاخه-

 .گذرنبدون تو میشه المذهب؟ وقتی نیستی دقیقه ها نمی-

ف دست پسر گذاشتم و در حالیکه شاخه گل نفس عمیقی کشیدم و پنج هزاری را ک

 .گرفتم، صدایم را پایین آوردمرا می
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 .میای پیشم، مطمئن باش-

 .دونممی-

 .گل را روی صندلی کنار کیفم گذاشتم و شیشه را باال کشیدم

 چی شده؟-

گرفتم؛ اگر وقت داری یه سر به شرکت بزن، امروز یه سری سنگ باید تحویل می-

 .یده یا نه وکالً فکر نکنن نیستم شرکت بی سرو صاحبهخوام ببینم رسمی

 ای باشه قربان؟به روی چشم، امر دیگه-

 .صدایش وسوسه داشت یا خلسه که مات شدم و سبز شدن چراغ را ندیدم

 .صدای بوق ممتد از پشت سرم بلند شد و راه افتادم

 .امر دیگه باشه شب اول آزادیم-

 .حنشحضور نداشت ولی خجالت کشیدم از ل

 .اش در گوشی پیچیدصدای قهقه

 .هات رو دوست دارماالن تا بناگوش سرخ شدی، چقدر اون داغی گونه-

 .سوختهایم میتاب خجالت بیشتر را نداشتم، واقعاً گونه

 .میرم شرکت-

 .ب*و*سمت عزیزترینممی-

 .جا کردمبی جهت شالم را روی موهایم جابه
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 .منم-

 .تو کیفمگوشی را قطع کردم و سُردادم 

تر از اش و مهمهای پهن و بازوهای مردانهصدایش را دوره کردم، برق نگاهش، شانه

 .ای که به یغما بردهرچیزی تنهایی

به سمت شرکت رفتم و حس کردم بوی بدی در ماشین پیچیده، فکر کردم بوی 

 .شدخیابان است ولی بو قطع نمی

اشتم و گلبرگهای زیبایش را چشم چرخاندم و چشمم روی شاخه گل ماند، برش د

 .ام گرفتم، عمیق نفس کشیدمام کشیدم و زیر بینیروی گونه

 .بوی خوش گلبرگها با بوی بد مخلوط شد

ی گل به دستم چسبید، ریشه را بو دستم را تا پایین شاخه کشیدم و مایع لزج ریشه

 .اش آشوب شدمکردم و از بوی مشمئز کننده

ز منشی ایستادم. خانم سامانی نبود، هیچ صدایی نبود، وارد شرکت شدم و روبروی می

 .انگار همه رفته بودند مرخصی

شد. دو نفر وارد اتاقی که پشت میز منشی بود شدم که تقریباً کارگاه حساب می

مشغول کار بودند و مردی مسن پشت میزی که سمت چپ گذاشته بودند ایستاده بود 

 .کردمی و پارچه ی بزرگی که جلویش بود را باز

 .به سمتش رفتم، متوجهم شد و سر پا ایستاد

 .سالم خانم مشایخ-

 .سالم-



                 
 

 

 نرگس نجمی  | خط به خط تا تو رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

63 

 

 .ی بلند را دور زدم و کنارش ایستادم و به پارچه اشاره کردممیز منبت کاری شده

 سنگها رسیده؟-

 .تای آخر را باز کرد و لبخند زد

 .بله-

 .هایش زیبا بودهای قاطی شده را جدا کرد. بیشتر از هر سنگی یاقوت کبودسنگ

 .این سنگها چقدر قشنگن-

 .عقیق سفیدی را در دست گرفت و لبخند زد

 .شههنوز تراش نخورده، تراش که بخوره و بره تو کار خیلی زیباتر می-

 یکی از یاقوت کبودها را برداشتم و سُرش دادم کف دستم و غلتاندمش،

 .زیبا بود

 .من بکر بودنش رو دوست دارم-

ه ذهنم رسید. سریع سنگ را روی پارچه گذاشتم و گوشی را از یک لحظه فکری ب

 .کیفم در آوردم، عکس انگشتر را جلویش گرفتم

 دونید این سنگها بیشتر کجا پیدا میشن؟شما می-

 .گوشی را گرفت و عکس را بزرگ کرد

 .آمیتیسه-

 .درسته-
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ند. از حرکتش کلبخند زد و گوشی را جوری حرکت داد که انگار انگشتر را زیرو رو می

 .خنده ام گرفت

 .ها بیشتر از خارج از کشور وارد میشناین سنگ-

 .وا رفتم، گوشی را گرفتم و به انگشتر خیره ماندم

 ...ولی-

 .نگاهش کردم، در فکر بود. دستش را دراز کرد

 تونم دوباره ببینمش؟می-

 .سریع گوشی را به سمتش گرفتم

 .حتماً-

 .ا بزرگ کردگوشی را گرفت و دوباره عکس ر

 .شدمکاش خودش اینجا بود تا مطمئن می-

شناخت و مرا از سردرگمی و کیارش را از بند کوبید، شاید صاحبش را میقلبم می

 .دادنجات می

 شناسید؟صاحبش رو می-

 .عینکش را از روی چشم برداشت و روی سنگها گذاشت

 .شناسمنه خانم، فقط به احتمال نود درصد سازنده اش رو می-

 .شانه هایم افتاد، بی حس نگاهش کردم
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ساختن اینجور چیزها ساده نیست، این برشها خیلی خاصه و رکاب ظریفش که بتونه -

خواد. من فقط یک نفر رو این سنگ رو روی خودش نگه داره یه سازنده ی قهار می

 .تونه اینکار رو انجام بدهشناسم که میمی

رسیدم. مگر می ه احتمال زیاد به خریدارش همکردم باگر سازنده ی آن را پیدا می

 چند نفر استطاعت خریدن چنین جواهر کمیابی را داشتند؟

 کی؟-

ای را از کشو بیرون کشید و درش را باز کرد. جعبه به مشبکهای کوچک تقسیم جعبه

 .شده بود. هر گروه از سنگها را در یکی از مجوف ها انداخت

 .استادم-

کشیدم. کارش که تمام شد می کرد. باید با منقاش از او حرف میام دیگر داشت کالفه

 .جعبه را بست و آن را به دستم داد. متعجب نگاهش کردم

تونیم روشون کار کنیم تا خود آقای لطفاً اینها رو بذارید تو گاو صندوق، فعالً نمی-

 .ارجمند بیان

لش رفتم. باالی سر یکی سری تکان دادم و منتظر نگاهش کردم. میز را دور زد و دنبا

 .از طراحان ایستاد

استاد من اهل فریدنه، نزدیک به نود سالشه و شصت و پنج سال کارش این بوده، -

زنم این انگشتر کنه چون مریضه، ولی اگر اونطور که حدس میفعالً اصفهان زندگی می

 .بانتونه تو فریدن ساخته شده باشه، یعنی زادگاه استاد اسپهقدیمی باشه، می

ی حرفهایش در سرم اکو شد. بارها و بارها فریدن در مغزم دور خورد و چرخید و بقیه

 .های مغزم را از خون خالی کردرگ
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 .بی حواس جعبه را دستش دادم و از اتاق و شرکت بیرون آمدم

کرد که منتظر آسانسور بمانم، رسید. انقدر مشاعرم کار نمیانگار خون به مغزم نمی

 .باز خیره ماندمی اول که رسیدم ایستادم و به در نیمهپایین رفتم. طبقهپله ها را 

 "شناسهپس به خاطر همینه که انگشتر رو می "

که پاهایم اجازه داد به سمت ماشین دویدم و  سریع پله ها را پایین رفتم و تا جایی

 .نشستم. نفسم را آزاد کردم

 رسم؟ه تو میچرخم بخدا لعنتت کنه دانیار، چرا هرجا می-

 .ترسیدمترسیدم، از رفتن به این راه میدانستم، ولی میراه افتادم، مقصدم را می

 .ی سمساری خیره ماندمکالفه و عصبی مشت کوبیدم روی فرمان و به مغازه

ی انگشتر و زادگاه انگشتر و دانیار، نیکیتا و دانیار، سیمین و دانیار وحاال سازنده

 .دانیار

حقیقت هرچه بود باید  تمام شد و به سمت مکانیکی راه افتادم. رافیکآخرین ردیف ت

 .ام یا نهدانستم برایش آمادهفهمیدم، ولی نمیمی

و نفهمیده بودم. این هم زد، به خیابان مکانیکی رسیده بودم بوی گریس حالم را به

 .خیابان تماماً لوازم یدکی و مکانیکی بود

یشگی پارک کردم و یاد سیمین افتادم. دلم برای ماشین را جلوی مکانیکی هم

دانست چه حس تلخی را تجربه کرده بود که مظلومیتش پر کشید، فقط خدا می

 .تعادل روانیش را از دست داده بود

 .هایم جان گرفتآلود جلوی چشمیک لحظه تصویرهای هذیان
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شه، با آراد دعواش میی آراد، اون بال رو سر سیمین میاره، کیارش دانیار میره خونه"

رفته و شاید فهمیده چه بالیی سرش اومده و کی این بال رو آراد با سیمین کلنجار می

 "سرش آورده، یه جوری دانیار هم فهمیده آراد فهمیده و صداش رو بریده

به اینجای افکارم که رسیدم دهانم از طعم زهر پر شد، پتک پشت سر هم روی سرم 

 .آمدفرود می

 "امکان ندارهنه... "

هایش بسته بود و خون از دو دانیار خندید، سیمین عقب رفت و جیغ زد. آراد دست

 .گذاشتریخت و دانیار سیگارهای کیارش را در جاسیگاری میمچش روی فرش می

 "سازی برای اون؟چرا کیارش؟ چرا صحنه"سرم را به شدت تکان دادم 

 .حرکت ماندمحس پشت فرمان بیفکر کردم و فکر کردم و نتیجه این شد و بی 

د دوست قدیمی بودند و با هم بزرگ ی خوبی با کیارش نداشت، هرچندانیار رابطه

کردم که دانیار حس خوبی به کیارش ندارد. چه کسی شده بودند، ولی کامالً حس می

تر که هم دلیلی موجه برای حضورش در آن خانه باشد و هم از کیارش به آراد نزدیک

 .اه دانیار کنار بروداز سر ر

×××× 

نفس رانندگی کرده وقفه و یکساعت از هفت گذشته بود که به اصفهان رسیدم. بی

سوخت و بدنم بودم و به جز یک نصفه ساندویچ فالفل هیچی نخورده بودم. گلویم می

 .کشید. فکر کردم بهتر است اول به یک هتل برومتیر می

وانستم سرپا بایستم. دستم را روی پیشخوان توارد هتل که شدم دیگر به سختی می

گذاشتم و سرم را به دستم تکیه دادم. پسری که پشت میز نشسته بود بدون اینکه 

 .سرش را از روی گوشی اش بلند کند، ایستاد
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 خواید؟اتاق می-

داد ی کنار لبش نشان مینگاهش کردم، ظاهرش کامالً مردانه بود، ولی لبخند گوشه

 .نت استکه در حال شیط

 .صدایم را باال بردم

 .بله-

های پشت سرش، کلیدی را دستش را به پشت سرش برد و دست کشید روی قفسه

 .برداشت و گذاشت روی میز

 .بفرمایید-

 .فهمیدممتعجب نگاهش کردم، این چه طرز اتاق دادن بود نمی

 خواید؟احیاناً کارت شناسایی نمی-

 .تاب را چرخاند طرف خودشه لبزددفعه سرش را باال آورد و شتابیک

 ...آره... آره-

 .دستش را دراز کرد

 .کارت شناسایی لطفاً-

کارت را در دستش گذاشتم و او مشغول ثبت اطالعات شد و من چرخیدم و پشت به 

 .میز تکیه دادم



                 
 

 

 نرگس نجمی  | خط به خط تا تو رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

69 

 

هایش رنگ و رو نداشت. چراغ نئون قرمز اسم هتل مبلها کهنه شده بود و روکش

شد رنگ چراغ قرمز صورتش را شد. هر کسی رد مین میپشت شیشه خاموش روش

 .شداش ترسناک میپوشاند و گاهی چهرهمی

تواند زیر نور حقیقت تاب بیاورد و خودش را نشان فکر کردم، چقدر درون آدمها می

 ندهد؟

 .بفرمایید امضا کنید-

ی یههای فرش شده را باال رفتم. به سختی پاهایم را روی حاشامضا کردم و پله

ی فرش گذاشتم و دستم را به نرده گرفتم و باال رفتم. نفس عمیقی کشیدم پریدهرنگ

 .کنمو فکر کردم اینجا چیزی برای خوردن پیدا نمی

وارد اتاق دویست و دوازده شدم، نگاهی به اطرافم انداختم. کیفم را روی نیم*س*ت 

 .رفتمروبروی تلویزیون بیست و یک اینچ گذاشتم و به سمت پنجره 

بین بیرون رفتن و غذا خوردن و خواب مردد مانده بودم. گوشی زنگ خورد، شماره را 

دادم، قرار بود آقای مختاری تماس بگیرد و آدرس شناختم ولی باید جواب مینمی

 .دقیق استادش را بدهد

 .خط را آزاد کردم

 بله؟-

 .نفسم گرفتهسکوت بود و انقدر سنگین که حس کردم منهم 

 بله؟-

 کرد آرام صحبت کند زمزمه کردای که سعی میصدای خشن مردانه
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 .کیارش قاتله-

 .گوید درکش نکردمگیج شدم، با اینکه فهمیدم چه می

 چی گفتید؟-

 .لرزش صدایم دست خودم نبود

 .اگر آزادش کنی به برادرت خ*ی*ا*ن*ت کردی-

داشتن گوشی را گیج و گنگ گوش کردم. گوشی را قطع کرده بود و من هنوز توان بر

 .از روی گوشم نداشتم

 ."به برادرت خ*ی*ا*ن*ت کردی "خوردصدایش در گوشم زنگ می

گوشی را روی کاناپه انداختم و نشستم. این تلفن بیشتر مرا مطمئن کرد که کسی 

برای کیارش دسیسه چینی کرده؛ ولی چه کسی انقدر با کیارش دشمنی دارد که 

ر؟ هیچ مظنونی نداشتم جز دانیاری که دستش در همه بخواهد او را بفرستد باالی دا

توانست آثاری از کیارش، رفیق ی آراد رفت و آمد داشت و میچیز باز بود، به خانه

 .اش به دست بیاوردقدیمی

روی تخت دراز کشیدم و منتظر تماس شدم. به جای تماس آدرس پیام شد و من در 

لند شدم. آن مرد نزدیک به نود سال جا نشستم. با خواندن بیمارستان... سریع ب

 .دادمداشت و اگر در بیمارستان بود نباید لحظه ای را هم از دست می

از رزوشن هتل آدرس بیمارستان را پرسیدم و راه افتادم. سر راه ساندویچی گرفتم و 

 .خوردم به سمت بیمارستان رفتمهمینطور که می

رت داد و پیاده شدم. بعید بود این جلوی بیمارستان که رسیدم آخرین لقمه را قو

 .کردمی مالقات بدهند، ولی باید تالش خودم را میموقع شب اجازه
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ای رد شدم و به سمت میز اطالعات رفتم. قسمت اورژانس پشت اطالعات از در شیشه

 .بود و سر و صدا زیاد

تر به جلوی شیشه ایستادم و سرم را پایین و جلوی قسمت باز گرفتم تا صدایم راحت

 .کردگوش زنی برسد که با تلفن صحبت می

 خانم؟-

کف دستش را روبرویم گرفت و به صحبتش ادامه داد، چند لحظه صبر کردم. با صدای 

زد سر دستگاهی که مردی پشتش نشسته بود و داشت سرامیکها را واکس می

 .چرخاندم

 .بفرمایید-

 .سریع چرخیدم و به زن میانسال نگاه کردم

 هبان اینجا بستری هستند؟آقای اسپ-

برد و من چرخیدم و دوباره به دستگاه نگاه سرش را در سیستم جلوی رویش فرو-

آمد. رد الستیک دستگاه تک چرخاند و جلو میکردم که تی گرد بزرگ را می

 .ماندسرنشین روی خیسی سرامیک باقی می

 .بله-

 .برگشتم و سعی کردم التماس به چشمهایم بریزم

 م ببینمشون؟تونمی-

 .انتظار داشتم بگوید نه و برود سر کارش، ولی با خوش رویی لبخند زد

 .مشکلی نیست، با همراهشون تماس بگیرید بیان پایین شما تشریف ببرید باال-
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 .دانستم همراهش کی هستخوشحال شدم، ولی حاال مشکل این بود که من اصالً نمی

ما لطف کنید با اتاقشون تماس بگیرید و شه شی همراهشون رو ندارم، میمن شماره-

 بگید بیان پایین؟

 .دوباره کف دستش را جلویم گرفت و خم شد و در میکروفن اعالم کرد

 .دکتر صالحی اورژانس، دکتر صالحی اورژانس-

برعکس تمام پیجرها نه به صدایش غمزه داد و نه حتی صدایش را عوض کرد. دوباره 

 .برگشت سمتم

 .یدباشه، فقط بشین-

 .سریع صاف ایستادم و یک قدم عقب رفتم

 .چشم-

هایم را قالب شده ام را روی پاهایم گذاشتم و دستنشستم و کیف چرم مشکی

دانم از هیجان بود یا از اضطراب رسیدن دوباره به اسم دانیار که رویش گذاشتم. نمی

ام محکم روی ام زمین بود و پاشنهدادم؛ سر پنجهکنترل هر دو پایم را تکان میبی

 .زمین می خورد

کردم، یکی روی ویلچر بود و سِرُم به دست با دو همینطور هم به اطراف نگاه می

خندید، دیگری دستش به دیوار بود و با رنگی پریده و خم شده از درد همراهش می

 .رفتتنها به سمت اورژانس می

چیزی در مورد انگشتر هایم را در هم قالب کردم و به انگشتر فکر کردم، یک انگشت

دانستم چیست، شاید در مورد برخورد کسانی که انگشتر را داد که نمیآزارم می

 .دیده بودند و شاید خود انگشتر
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ای به هم ریخت. سریع ایستادم، زنی تصویر جلوی چشمم با مانتوی دکمه نقره

خستگی  نزدیک به پنجاه سال روبرویم ایستاده بود، اولین چیزی که به چشمم آمد

 .هایش بود. لبخند بی جانی زدی چشماندازهبی

 شما اومدید مالقات آقای اسپهبان؟-

شنیدمش کمی برایم نامانوس بود، فامیلی عجیبی بود. سعی کردم صمیمی حاال که می

 .به نظر برسم

 بله، شما همراهشون هستید؟-

 .دخترشون هستم-

 .کیفم را میان دو مشتم جمع کردم

 ...کنمری اومدم، فقط یه سوال از استاد دارم و رفع زحمت میمن از راه دو-

 .نگاه کنجکاوش را به من دوخت

 شناسه؟بابا شما رو می-

هایم از فشار زیاد روی کیف کشیده شد و صدایش باعث شد حس بدی انگشت

 .بگیرم

 .نه متاسفانه، ولی سوالم خیلی مهمه-

 .پا انداخت و مایل ایستاد یک تای ابرویش را باال داد و وزنش را روی یک

 .دکتر تعداد مالقات بابا رو محدود کرده و من باید بگم متاسفم-

 .گذارد استاد را ببینمفهمیدم تا از جریان سر درنیاورد نمی
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 .با اجازه تون-

 .قبل از اینکه قدمی بردارد آستین مانتویش را گرفتم

یه انگشتره که اهل فنش گفته خانم اسپهبان، برادر من به قتل رسیده و تنها سرنخ -

 .ساختن این انگشتر فقط از عهده ی پدر شما بر میاد

دفعه به رنگش پرید، یک قدم عقب رفت و آب دهانش را به سختی قورت داد. یک

 .شدت اخم کرد و کمی صدایش را باال برد

رو  دیوونه شدی خانوم؟ پدر من نود سالشه و سه ماهه تو بیمارستانه، بیاد برادر شما-

 بکشه؟ زده به سرت؟

 .حق داشت، انقدر مضطرب بودم که نکند برود، نتوانستم درست برایش توضیح دهم

 .پیش از اینکه صدایش باالتر برود به شدت سر تکان دادم

خوام، ببینید هیچ شکی در مورد پدرتون نیست، فقط شاید پدرتون معذرت می-

گر یادشون باشه ما یک قدم به قاتل یادش بیاد که این انگشتر رو برای کی ساخته، ا

 .شیم؛ همیننزدیک می

تر ایستاد. کمی نگاهم کرد و من چشم از چشمش نفس راحتی کشید و آرام

 .برنداشتم

 .به خدا قسم خانم همین یک سواله-

 .گوشی را از کیفم درآوردم و او با نگاه دستم را تعقیب کرد

 .عکس را آوردم و جلویش گرفتم
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خوام ببینم اگر ایشون این انگشتر رو ساختن عکس انگشتره، فقط میببینید، این -

 .یادشون هست برای کی و چه وقتی ساختن یا نه

به انگشتر نگاه کرد و چشمش برق زد، کمی جلو آمد و بدون اینکه دست به گوشی 

 .بزند دقیق به عکس نگاه کرد

 .قشنگه-

احساسات نسبت به زیبایی سر تکان دادم و کالفه نگاهش کردم، حوصله ی ابراز 

 .انگشتر را نداشتم

 .نگاهم کرد

 .ی سوم، اتاق سی و سهبرو طبقه-

جان گرفتم، لبخند عجولی زدم و گوشی را در کیفم گذاشتم و به سرعت به سمت 

 .آسانسور رفتم. کمی صدایم را باال بردم که در میان پیج دکتر اورژانس محو شد

 .ممنونم-

ی سفید تا گلویش باال هایش را بسته بود و ملحفهرد چشموارد اتاق که شدم پیرم

کشیده شده بود، روی ملحفه پتوی سبز رنگی کشیده شده بود که رنگ تندش با 

 .ی استاد در تضاد عجیبی بودپوست رنگ پریده

از کنار سرویس بهداشتی رد شدم و به سمت تخت رفتم. تلویزیونی که نزدیک به 

ه بود روشن بود و صدایش بسته بود، بوی الکل و مواد سقف و به دیوار تعبیه شد

 .شوینده پیچیده بود
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آرام روی صندلی کنار تخت نشستم و نگاهش کردم. مثل اینکه حضورم را حس کرد 

خورده بود که  هایش انقدر چروکاش را باز کرد. لبهای چروک خوردهکه کم کم پلک

 .یک خط باریک صورتی از آنها باقی مانده بود

 لبهایش لرزید

 ...فت...فتانه-

 .نزدیکش شدم و کمی خم شدم

 .سالم استاد-

 .رنگی زدبدون اینکه از حضور یک غریبه در اتاق اختصاصیش تعجب کند، لبخند بی

 .سالم دخترم-

 .خدا بد نده-

هایش که های پلکهای کم رنگش میان چروکپلکهایش را سنگین بست و مژه

 .بود، محو شد های آبی از آن بیرون زدهرگ

 .بد نبینی دختر جان-

 .ترسیدم هر لحظه دخترش بخواهد که برومرمق بود و میبی

 .استاد مزاحمتون شدم که یه سوال بپرسم-

 .و عکس را جلویش گرفتمسریع از کیفم گوشی را در آوردم 

 شناسید؟شما این انگشتر رو می-

 .گاه کردهایش را تنگ کرد و از میان خط باریک به گوشی نچشم
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 .بیارش جلوتر-

 فروغش برق زد. لب زدهای بیای چشمگوشی را جلو بردم و برای لحظه

 .تلولو-

 .کمی سرم را نزدیک کردم

 یعنی چی استاد؟-

لبخند زد، ولی نگاهش اینجا نبود، انگار جایی میان خاطراتش دنبال تصویر حقیقی 

 .گشتانگشتر می

 .یکی تلولو بود ذاشتم، اسم اینبرای کارهام اسم می-

 .ام شروع کرد به بازی کردنی سینهقلبم در قفسه

 خب؟ یادتونه برای کی ساختیدش؟ یا به کی فروختیدش؟-

سرش را نامحسوس تکان داد و چشم از عکس برداشت. گوشی را در کیفم گذاشتم و 

 .لب تخت نشستم

 ...این انگشتر رو حدود-

 .شده بود خیره ماندم هایش که باز باریککمی فکر کرد و به چشم

 .بیست و پنج سال پیش ساختم، سفارشی هم بود-

 .بی اختیار از روی پتو دستش را گرفتم "خدایا خودت کمک کن"

 اسمش؟ اسمش رو یادتون میاد؟-
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 .اون روزا دو سه تا خونواده ی پولدار بیشتر نبود، آخه فریدن خیلی کوچیک بود-

 .شم بستم. بی توجه ادامه دادنفسم رفت، دستم روی پتو مشت شد و چ

یادمه یه آقایی بود که زنش رو خیلی دوست داشت، یه پسرم داشت، اومد سفارش -

بده پسرش باهاش بود، خیلی شیطون بود، برای همین یادم مونده. واسه اون 

 .ساختمش ولی اسمش یادم نمیاد دخترم

و آسمان بودم. گیج تلو  از جایم بلند شدم، انگار روی پاهایم نبودم، جایی میان زمین

 .تلو خوردم تا صندلی

خانومش از اون خانومای خوش سلیقه بود. یادمه وقتی اومدن که تحویلش بگیرن -

خانومه اخم کرده بود، ولی شوهره خیلی خوشحال بود. حاال میگی چرا یادمه، چون 

خم و تخم خیلی تو ذوقم خورد که دو ماه روی این انگشتر کار کردم و خانومه با کلی ا

 .دستش کرد و درستم نگاهش نکرد

 کلمه گفت های سنگینم فقط یکسری تکان دادم و لب

 .ممنون-

چرخید یا من بودم که دائم به دیوار کوبیده گیج و گنگ بودم، زمین بود که می

 شدم به اسم دانیار؟شدم و کمانه میمی

ر گرفتم و چرخیدم، پله ای خروجی بیمارستان رد شدم و دستم را به دیوااز در شیشه

ام ی خراش خوردهی بغض پهن شد در حنجرهها را پایین رفتم و چرخیدم و قالیچه

 .خواست سر دانیار فریاد بزندکه می

 .شدکلمات در سرم آونگ می
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اش از معدود متمولین این فریدن شهر دانیاره، پدرش عاشق مادرش بوده، خانواده"

شناخت، صاحب انگشتر قطعاً قاتل ار انگشتر رو میشهر بودن، یه پسر داشتن، دانی

برادرمه، دانیار به وسایل کیارش دسترسی داشت، سیمین با دیدن دانیار حالش بد 

 "شد

پشت فرمان که نشستم بغضم سر باز کرد، نفس کم آوردم و شیشه را پایین کشیدم. 

ا در معرض باد نسیم خنک شبانگاه را به جان خریدم، با تمام استخوان درد صورتم ر

 .قرار دادم شاید اسم دانیار را بشوید و ببرد

 "چرا لعنتی؟ چرا کشتیش؟ چرا؟ تو چرا؟"

توان استارت زدن و حرکت کردن نداشتم، توان راه رفتن و زندگی کردن نداشتم، 

ی تمام احساساتم هم به گل نشست که دلم مرگ خواست، دلم برادرم انگار ته مانده

 .وشش آرام بگیرمرا خواست که در آغ

مرگ باورم نسبت به دانیار یعنی مرگ تمام احساساتم. او پنهان کرد، دروغ گفت، 

زندگیمان را از هم پاشید، ولی در تمام لحظاتی که او از سر غرور و من از سر لجبازی 

 .کارمان به محضر و امضای طالقنامه کشید باورش داشتم، به او اعتماد داشتم

هایش گذاشتم و زجر م متالشی شد و من پایم را روی خوردهباورم شکست، اعتماد

 .کشیدم

سرم را به فرمان تکیه دادم و نفس کشیدم. باید خودم را به هتل می رساندم، باید به 

شد. عصبی گوشی را از ای قطع نمیگوشی لحظه گشتم. صدای زنگتهران بر می

و بگویم دست از سرم بردارد،  خواستم فریاد بزنمکیفم در آوردم، هر کسی که بود می

هایم دور هایم خشک شد، قلبم ترسیده لرزید و انگشتولی با دیدن اسم دانیار لب

 .گوشی مشت شد
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ام از خس خس بیفتد. نفس عمیقی ام و سرفه کردم تا سینهمشت کوباندم به سینه

 .کشیدم و خط را آزاد کردم. صدایش در ماشین پیچید

 کجایی؟-

زد و بزرگترین پرسی، کوتاه و مختصر حرف میسالم، بی احوالعادتش بود، بی 

 .گرفتها را مینتیجه

فهمید دور از او و در بطن این جانم، ولی نباید میهای بیصدایش لرز انداخت به دست

ام، ممکن بود سر کیارش را هم زیر آب کند و انگشتر را از بین پرونده به او رسیده

 .ببرد

 .خارج از شهر-

 .ای سکوت کردهلحظ

 خوبی؟-

چند وقت بود حالم را نپرسیده بود؟ شاید جلوی همان محضری که امضا زدم روی 

بهتر از این "و من زهرخند زدم  "خوبی؟ "طالقنامه و او سرد نگاهم کرد و پرسید 

 "شمنمی

 .خوبم-

 .اینطور به نظر نمیاد-

ا خاموش کرد و برانکارد نگاهی به فضای جلوی بیماستان انداختم، آمبوالنس آژیرش ر

 .را از پشت آمبوالنس بیرون آوردند

 .اومدم شهر تو، زادگاهت آقا خاتمی-
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هایش از گوشی سکوتش کشنده بود، انقدر سنگین که حس کردم االن است که دست

 .ام کندبیرون بیاید و خفه

 .باشه-

 .هایم را فشردمتنها واکنشش همین بود، پرحرص لب

 ی؟کاری داشتی زنگ زد-

 .نه، شب بخیر-

 .بدون جواب قطع کردم و گوشی را پرت کردم روی صندلی و استارت زدم

 "کنم دانیاراگر این بازی توئه، من بازی رو دور گردنت حلقه می"

ی دار بر گردنش لرزیدم و لرزیدم، انقدر که حس کردم از لرز به و خودم از تصور حلقه

 .امتب رسیده

×××× 

ی مخمل را کنار زدم و چشم به طلوع خورشید دوختم. زرد و هی رنگ و رو رفتپرده

داد به آسمان، رنگی که اسم کرد و رنگی تازه میهایش در هم بازی مینارنجی

نداشت، ولی نوید صبح بود، صبحی که تمام شبش را از درد قتل برادرم و به دار 

 .کشیده شدن دانیار پیچ و تاب خوردم

اعث نشد خوابم ببرد، تا صبح به رختخواب چنگ زدم و دو روز تقال و خستگی هم ب

در بالش فریاد زدم و صبح که رسید با باور اینکه هر چیزی ممکن است، از تخت 

 .بیرون آمدم
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شکستند و ذهن و قلبم را در تاریک روشن های کوتاه و بلند خط نور را میساختمان

 .انداختندآسمان به تاب می

یگر توانایی روی پا ایستادن نداشتم، باید چند ساعتی ساعت نزدیک به شش بود و د

 .رفتمخوابیدم و به سمت تهران میمی

فکر کردن را موکول کردم به بعد از خواب، زیر پتو لغزیدم و تا خواستم گوشی را 

 .خاموش کنم اسم دانیار رویش نقش بست

حظه بود که این موقع از تعجب ابروهایم باال پرید، طلوع صبح بود و دانیار انقدر با مال

 .صبح تماس نگیرد. از نگرانی برای کیارش گوشی را برداشتم

 چی شده؟-

 هتلت کجاست؟-

 .سرم را روی بالش گذاشتم و از درد بدنم چشم بستم

 پرسی؟می برای چی-

 آدرس؟-

 .دو روز فشار انقدر کنترلم را از دستم خارج کرده بود که بی هوا فریاد بزنم

هت آدرس بدم؟ مگه تو کی هستی؟ دوستمی؟ شوهرمی؟ کی هستی برای چی باید ب-

 کنی؟که سین جیمم می

 .نفس عمیقی کشید، آخرین حد خشمش بود

از وقتی ازت جدا شدم نسبت دوستیمون هم از بین رفت و من بابت این قضیه -

پرسم؟ برای اینکه من خوشحالم، حداقل تو این روزها خوشحالم و اما چرا می
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ای هستم که شما اومدی در موردش تحقیق کنی و اگر تو این راه شما ندهدادستان پرو

تونم تو دادگاه ردش دونی که میاش ندی میبه مدرکی برسی که پیش از دادگاه ارائه

تونم بیام و برام توضیح بدی چی تونم از همینجا برگردم، میکنم، حاال خود دانی، می

 .پیدا کردی که انقدر عصبیت کرده

 ترین و بعیدترین دیالوگ عمرش بود قطعاً. ترسیده بود که آمده بود؟نیطوال

خواستم در خود بود، ولی یک لحظه تصمیم گرفتم ببینمش، میهایش بیحرف

 .شناختم را ببینمهایش نگاه کنم و دانیاری که خط به خط داشتم میچشم

ام را به کف شانیخواستم بدانم دو سال تمام با چه کسی زندگی کردم. کالفه پیمی

 .دستم تکیه دادم و از سرمای دستم پیشانی داغم خنک شد

 الو، تشریف دارید؟-

 .های ریز سرخابی کاغذ دیواری خیره ماندمام زدم و به گلدستم را زیر چانه

 .کنمبرات پیام می-

 .منتظرم-

ا رو تختی را صاف کردم و آبی به دست و صورتم زدم، پیش از آمدنش باید خودم ر

ام تا راهی برای خالصی کیارش پیدا فهمید چه فهمیدهکردم، نباید میجمع می

 .رفتمکردم و بعد سر وقتش میمی

پرده را کنار زدم و تلویزیون را روشن کردم. نور کم سوی پاییز از پشت حصار آهنی 

ی نور گذاشتم پنجره رشته رشته روی فرش افتاده بود. پایم را روی اولین رشته

 "یار قاتل هم نباشه توش دست دارهدان"
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ی نور دوم را ام رشتهسایه "اما چطور؟ چرا باید آراد رو بکشه؟ "نورروی خط بی

 "قبل از اینکه بفهمه همه چیز رو فهمیدم باید ازش حرف بکشم"شکست 

های نور را به حال خودشان گذاشتم و به سمت در ی در که بلند شد رشتهصدای تقه

 .رفتم

باز کردم، به دیوار روبرو تکیه داده بود و دست به سینه ایستاده بود. کف در را 

کفشش را به دیوار زده بود و سرش را تکیه داده بود؛ خسته بود و از آن آدم مبادی 

 .ای مانده بودآداب و همیشه مرتب سایه

ی باالی شان کرده، دکمهموهایش کمی به هم ریخته بود، معلوم بود با دستش شانه

 .ایش کمی کج شده بودی پیراهن سرمهپیاهنش باز بود و یقه

سرش را از دیوار برداشت و نگاهم کرد، نگاهش خسته بود یا رنجیده نفهمیدم، فقط 

 .یک لحظه قلبم خالی شد

 .پیش از آنکه حرفی بزنم که نباید، کمی از جلوی در کنار رفتم

 .بیا تو-

 .ا طی کرد و وارد شدپایش را انداخت و دو قدم بلند تا اتاق ر

 .هایش را درآورد و یک سره به سمت مبل رفت و خودش را انداخت روی کاناپهکفش

هایی وقت حتی در بدترین شبسرش را تکیه داد و چشم بست. نگرانش شدم، هیچ

 .زد هم انقدر پریشان ندیده بودمشهای مجهول سر و کله میهای قتلکه با پرونده

 .فتملیوان آب را جلویش گر

 خوبی؟-
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هایش کشید و ی چشماش را گوشهچشم باز کرد و لیوان را گرفت. شصت و سبابه

 .ابروهایش را باال کشید

 .امخسته-

های استاد و نگاه خسته نه، شاید هیجان این روزهایش بیش از حد بود، چرا؟ حرف

 .دانیار روی انگشتر حالم را به هم ریخت. پر تمسخر نگاهش کردم

 تا زادگاهت راه درازی نیست، چرا انقدر خسته شدی؟ از تهران-

ام را گرفت که سرد نگاهم کرد، هر چه حس خستگی و کالفگی بود پرکشید و طعنه

 .صاف نشست

 استاد خوب بود؟-

 .ای مات ماندم، سرم به دوران افتاد، دستم جلوی دهانم مشت شدلحظه

 .کیه دادلیوان آب خالی را روی میز کوچک جلوی مبل گذاشت و ت

خونسرد نگاهم کرد و من نگاهم به او بود و فکرم هزار جای دیگر. از کی مرا تعقیب 

 دانست؟کرده بود؟ چقدر می

 چی پیدا کردی؟-

 .هی... هیچی-

گرفتم ترسیدم؛ موشکافانه نگاهم کرد. ترسیده بودم، از انگشتی که باید سمتش می

 .شداز اتهامی که هر لحظه در ذهنم بزرگتر می

 ...گر کارش با قتل آراد تمام نشود؟ اگر آمده است کها
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 فهمید؟کرد چه کسی میجا مرا سر به نیست میزده قدمی عقب رفتم، اگر همینیخ

 .نفهمیدم، ولی انقدر عقب رفتم که پشتم به در دستشویی خورد و ایستادم

ه رسید بلند شد، با هر قدمی که به سمتم برداشت ضربان قلبم بیشتر شد. نزدیکم ک

 .هایش دیدمی لبنیشخند را گوشه

به اطرافم نگاه کردم که چیزی برای دفاع پیدا کنم ولی هیچی نبود. دو دستش را 

هایش نگاه کردم، اگر روی در دستشویی و دو طرف سرم گذاشت، خیره به چشم

 .ام کارم تمام بودفهمید ترسیدهمی

 چته؟-

 .کلمه شدک تمام تالشم برای حرف زدن منجر به همین ی

ها تر شد، سرش را کج کرد و به گردنم نگاه کرد و مثل مالیخولیایینیشخندش عمیق

ای که بخواهد پیش از دریدن شکارش را بو از بینی نفس عمیق کشید، مثل شکارچی

 .کند

ی کردم، تشنهفهمیدم، تا عمق استخوانم احساس لرزش میتازه معنای ترس را می

ام پر التهاب باال و پایین هایم کوتاه شده بود و سینهیک قطره آب بودم. نفس

 .رفتمی

ام چشم دوخت و برنداشت. هایش تکیه داد و پاهایش را عقب برد و به سینهبه دست

 .زیر نگاهش در حال آب شدن که نه، سوختن بودم

 .اش شد خشمی که قادر به کنترلش نبودمتمام ترسم نتیجه

هایش کامالً اختیاری بود. چرخید و ش، برداشتن دستهایدستهایم را زدم زیر دست

 .تکیه داد به دیوار و من سریع دو قدم فاصله گرفتم
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 .ای، روانیتو دیوونه-

هایش را در جیب شلوارش فرو برد و عمیق نگاهم کرد. نیشخندش برای یک دست

 .لحظه هم پاک نشد، پلک زد

 .امدرسته، دیوونه-

د که در زیباترین خاطراتم هم این نگاه را به خاطر آنچنان به سرتاپایم نگاه کر

 .نمیاوردم

 خوای از جونم؟ برای چی اومدی اینجا؟چی می-

دانم آن نگاه و نیشخند فیلم اش را از دیوار برداشت و به سمت مبل رفت. نمیتکیه

 .ی سرد و خالیبود یا این چهره

 .ریاول یه لیوان آب بخور، داری از حال می-

ر به حرفش گوش دادم، واقعاً به آب احتیاج داشتم، هنوز هم قلبم محکم اختیابی

 .کوبید و دهانم خشک شده بودمی

 دیگه کاری نداری اینجا؟-

 .سر تکان دادم

 .نه-

 تهران؟ تونیم برگردیمپس می-

 .متعجب نگاهش کردم

 تا اینجا اومدی که بگی برگردیم؟-
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 .بی حرف بلند شد

 .دارم که تا تهران رانندگی کنم ام، ولی انقدر جونخسته-

 .خودم را روی تخت انداختم. دست و پایم کرخ شده بود

 .امولی من خسته-

 .کیفم را از روی مبل برداشت و سمتم گرفت

 .تو ماشین بخواب-

 .به تاج تخت تکیه دادم

 .تونم رانندگی کنممن دیشب نخوابیدم، نمی-

 .اشینت رو بیارهم ها میگمتو با من میای، به یکی از بچه-

 .یک ابرویم را باال دادم و با تمسخر نگاهش کردم

هایی بهشون بدی، کنی اینجا انقدر آشنا داری که چنین مسئولیتپس اعتراف می-

 .حتی بعد از اینهمه سال که اومدی تهران

 .هایم را بدزدمبدون یک کلمه حرف انقدر نگاهم کرد تا مجبور شدم چشم

 .کشمت، نمیبلند شو بریم، نترس-

 .دانم چرا خجالت کشیدمسرم بیشتر فرو افتاد و نمی

×××× 
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دهد خواست کاری را انجام در ماشین را باز کرد و کالفه نگاهش کردم. وقتی می

 .کس جلودارش نبودهیچ

ای بیش نبود، حداقل خوبیش این بود که مرد دموکراسی و اختیار لطیفه برای این

 .کرد را قابل تحمل کندط جبری که به آدم تحمیل میانقدر منطقی بود که شرای

با حرص نگاهش کردم تا ماشین  بالش کوچکی را به پشت صندلی تکیه داد و نشستم.

شناسد که دانستم انقدر خوب مرا میکرد ولی میرا دور زد و سوار شد. نگاهم نمی

 .بداند از خشم در حال فروپاشی هستم

 .با هم صحبت کنیم سعی کن یک کم بخوابی، باید-

 .رخش را نگاه کردمسرم را به شیشه تکیه دادم و نیم

های بلندش با آن ابروهای راسته، زیبایی خاص خودش را های مشکی و مژهچشم

 .اشداشت، ولی چیزی که روزی قلب مرا لرزانده بود جدیتش بود، حمایت مردانه

لبم را تقدیمش کردم. بدون هایم را بستم و دانیاری زنده شد که روزی تمام قچشم

فهمیدم. چقدر تصویر آن روز به هیچ دلیلی رفتم به روزی که امروز معنایش را می

 .معنای دانیار جدید برازنده بود. از تصور آن روز لبخند روی لبم نشست

هایش را از صدای کیف که سگکش روی میز خورد از آشپزخانه به هال آمدم. دست

 .کرد. انقدر غرق فکر بود که حتی مرا ندیدبه کیفش نگاه میستون کرده بود و خیره 

گذاشتم تا  چای لیوانی تازه دمش را روی میز گذاشتم و رویش یک بشقاب کوچک

 .خیلی سرد نشود

 .به طرفش رفتم

 .سالم-
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 .ای زدصاف ایستاد و لبخند خسته

 .سالم-

 .هایم را دور کمرش حلقه کردم و نگاهش کردمدست

 خوبی؟-

هایش هایم گذشت و دور کمرم حلقه شد، وزنم را روی دستهایش از کنار دستدست

 .انداختم و آرام تابم داد

 خوبم، تو؟-

 .هایم را غنچه کردمچشمم را بستم و لب یک

 ای داشتم، چرا دروغ بگیم به هم؟خب تو که خوب نیستی، منم روز خسته کننده-

ه رفت. سرش که نزدیک شد خودم را به ابرویش را باال داد و نگاهش گردنم را نشان

عقب سر دادم و او بیشتر خم شد رویم. با یک دستش نگهم داشت و با دست دیگرش 

 .چنگ زد الی موهایم و سرم را باال کشید

 ام گذاشت و لب زدهایش را روی چانهلب

 خوای امتحانم کنی؟آشام فرق زیادی ندارم، میاالن با یه خون-

دفعه بلندم کرد و محکم بغلم کرد. خودم را تاب دادم. یک قهقهه زدم و بیشتر

 .اش بود خندیدمطور که سرم روی سینههمین

 ای هم احساس دارن؟آشامها جز به خون به چیز دیگهخون-

 .ام را گاز کوچکی گرفت که اخم کردمسرم را عقب کشید و سر بینی
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 .آره، به هر چیزی که حس خشونتشون رو تحریک کنه-

 .ای به خودم گرفتمی ترسیدهچهره

 ترسم، خشونت دوست داری؟نگو می-

 .سرم را نزدیک برد و صدای گرمش را کنار گوشم شنیدم

 .کنیاز نوع گ*ن*ا*هکارش، نه اون چیزی که تو فکر می-

 .کمی عقب رفتم و دستش را گرفتم و کشیدم طرف مبل

 .ردهایش را جمع کرد و دقیق نگاهم کروبرویش که نشستم چشم

 خوای اعتراف بگیری؟می-

های کشیده و خواب موهای نرم روی دستش نگاه هایش را گرفتم و به ناخندست

 .کردم

خوای کنه، میفهمم یه چیزی تو پرونده اذیتت میزنی میطوری حرف میوقتی این-

 در موردش صحبت کنی؟

ودش کمی در مبل اش تکیه داد و خام حلقه کرد و سرم را به سینهدستش را دور شانه

 .فرو رفت، پاهایش را روی میز گذاشت

 .حسم میگه قاتله، ولی هیچ مدرکی برای اثباتش ندارم؛ کارش رو تمیز انجام داده-

هایش اش تکیه دادم. از این زاویه تاب مژهام را به سینهسرم را کمی بلند کردم و چانه

ار بارها شانه خورده بود آمد، انگشتم را روی ابروهایش که انگبیشتر به چشم می

 .کشیدم
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 .کنی، مطمئنمتو یه چیزی پیدا می-

کرد. دست کشید البالی موهایم و نگاهش با دستش  سرش را تکان داد و از باال نگاهم

 .تا سر موهایم کشیده شد

 .هیچی نیست، هیچی-

آمد، او از اینکه گ*ن*ا*هکاری فرار کند نشستم، نه اینکه از شکست بدش می

 .بود متنفر

 فقط حست میگه گ*ن*ا*هکاره یا مطمئنی؟-

 .مطمئنم-

 .ی مبل تکیه دادمپایم را روی پایش انداختم و به دسته

 خوای چیکار کنی؟می-

ی پایم باره بلند شد، پایم از روی پاهایش افتاد و پاشنهچنگ زد بین موهایش و یک

 .م را نشنیدبه لب میز خورد. انقدر حواسش پرت بود که حتی صدای آخ بلند

 .فردا تبرئه میشه-

ی پایم درگیر بودم اخم باره برگشت و میخکوب نگاهم کرد. من که با درد پاشنهیک

 .آلود نگاهش کردم

دونم خواست یه روز جرم و جنایت رو آزاد کنن، اونوقت تمام کسانی که میدلم می-

ی دار و مجازات  کشتم، هر مجرمی که از چوبهقاتلن ولی به نوعی فرار کردن رو می

 .کشیدمفرار کرده رو به چهار میخ می
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ابروهایم از تعجب باال پرید. دانیار عادت نداشت الکی حرف بزند یا چیزی بگوید که 

 .فقط خشمش را خالی کند

 کنی؟واقعاً اگر قانون نباشه این کاررو می-

 .محکم سر تکان داد

 .یکی از رویاهامه-

بسته؟ اگر بتونی قانون رو دور بزنی میری  یعنی فقط قانون دست و پات رو-

 کنی؟مجازاتشون می

 .کرد لبخند زدهای پیراهنش را باز میدر حالیکه دکمه

 .شک نکن-

ی بغلم خورد و از آن روزها که انداز افتاد که سرم محکم به شیشهماشین به دست

 .ششناختمترینم بود جدا شدم و نشستم کنار دانیاری که نمیدانیار محرم

 سرت درد گرفت؟-

 .چشم دوختم ی نیمه تاریکام را ماساژ دادم و به جادهشقیقه

 .نه زیاد-

برقی که یکی داشت، چشمم به دنبال تیرهای چراغی قلبم دست برنمیترس گوشه

 .رفتدر میان خاموش و روشن بود، می

 .بگو-

 .باریدهایش خستگی میبرگشتم و نگاهش کردم، از چشم
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کشی، ها رو به چهار میخ میی اگر بتونی قانون رو دور بزنی حتماً مجرمیه روز گفت-

 یادته؟

یک لحظه برگشت و نگاهم کرد، ولی سریع سرش را برگرداند و به خط وسط جاده 

 .چشم دوخت

 .یادمه-

 .جا شدم و صاف نشستمام جابهسریع روی صندلی

 هنوز هم این رویا رو داری؟-

وید امکان ندارد دست به مجازات کسی بزند یا حداقل انتظار داشتم بگوید نه، بگ

 .کند قاتل است، ولی محکم سر تکان دادکسی را بکشد، چون فکر می

 .دارم-

بدون حتی یک کلمه حرف نگاهش کردم. سرعتش را بیشتر کرد و لبخند ریزی روی 

را  هایی که دانیارداد، در تمام ساللبش نشست. فکم منقبض شد، داشت مرا بازی می

شناختم، چه روزهایی که دوست برادرم بود و چه روزهایی که همسرم، انقدر با او می

توانستم این خصلت را کنار بگذارم؛ شخصیتی داشت که هر رو راست بودم که نمی

 .کسی را واردار به صداقت می کرد

 دوست داری من رو بترسونی، نه؟-

 .تر نگاهم کردعمیقهمراه با لبخندش یک ابرویش باال رفت و اینبار 

 ترسی؟مگه می-

 .بی اختیار مشتی به بازویش زدم و فریاد زدم
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 .آزارم نده-

ام روی داشبورد انداخت و دوباره مسیر نگاهش را تغییر نگاهی به دست مشت شده

 .داد

 .اونی که تو رو آزار میده خودتی، نه من-

 .لفاظی نکن دانیار، نکن-

وقتی شروع به حرف زدن کرد  ویش نگاه کرد.نفس عمیقی کشید و میخکوب به جل

 .اموقت او را نشناختهفکر کردم هیچ

خودت، خودت رو آزار میدی چون داری باورهات رو به خاطر یه سری شک که -

 .بریاساسه از بین میگم بینمی

 هایم به هم خورد، چیزی فهمیده بود؟لب

 منظورت چیه؟-

 .رمان مشت شددنده را عوض کرد و هر دو دستش دور ف

 .قبل از اینکه تو رو ببینم رفتم سراغ استاد-

ام، اگر استاد چیزهایی که به من نفسم بند آمد، بی شک فهمیده بود به او شک کرده

 .گفت را به او هم گفته بود حتماً فهمیده بود

توجه ی خلوت و ظلمانی انداختم و ترس، بیشتر قلبم را چنگ زد. بینگاهی به جاده

 .داد ادامه

 .گردی، منم همینطورداری دنبال صاحب انگشتر می-
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 .بی اختیار پوزخند زدم

 .شناسی، روز اولی که دیدیش از نگاهت فهمیدمدروغ نگو، تو اون انگشتر رو می-

لبش را جوید و با صدای دندانش که روی ته ریش زیر لبش کشیده شد تازه فهمیدم 

 .روی کرده امزیاده

زدم، زده بودم، اگر شک هم داشت حاال مطمئن بود که فکر میحرفی را که نباید 

کنم او قاتل است؛ که ذهنم این را صد درصد قبول داشت و دلم حتی یک درصد می

 .دادبه آن رضایت نمی

را در  خواست سرم داد بزند و بگوید اشتباه می کنم، بگوید آنبرای اولین بار دلم می

 .شناسد، ولی سکوت کردیدست کسی دیده، بگوید قاتل را م

 .گذشت جان می گرفتی برهوت با تک و توک ماشینی که از کنارمان میجاده

 .دادداد، عمیقاً آزارم میچند دقیقه بود که سکوت کرده بود و این سکوت آزارم می

 .هایم را بستم و او سکوت را شکستوقتی از حرف زدنش به کل ناامید شدم، چشم

تره همه چیز سر من آوار بشه نه؟ قاتل بودن من برات قابل قبولخواد خیلی دلت می-

 .تا کیارش

 .بهت زده نگاهش کردم

 .دونی کیارش قاتل نیستخودتم می-

 .پوزخند بلندی زد و نگاهم کرد

 از کجا باید بدونم؟-
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 .هایم روی هم ساییده شد، همه با او سر جنگ داشتنددندان

خوای قاتل شناسیش و میری، خوبه میخوبه باهاش بزرگ شدی و بهش شک دا-

 همه دشمنی شده؟بدونیش، چرا دانیار؟ چی باعث این

کیفم را از روی پایم برداشت و پرت کرد روی صندلی عقب و من تازه فهمیدم کیفم 

 .میان مشتم مچاله شده بود

 .گی باهاش بزرگ شدیمن با کسی دشمنی ندارم، ولی خودت داری می-

شناسیش که قاتل بودنش برات عجیب نیست؟ ی بگی انقدر میخواخب که چی؟ می-

 طوری شناختیش؟این

کرد، مثل همان روزی که نگاهش یخ بسته بود، مثل هر زمانی که چیزی را پنهان می

 .من دست و پا زدم تا واقعیت را بگوید و نگفت و نتیجه اش شد طالق

اومدیم، هر دو تک پسر بودیم،  که من و کیارش هر دو تو فریدن به دنیانه، برای این-

تازه اون تک فرزنده و من یه خواهر دارم، یادت که نرفته؟ درسته ایران نیست ولی 

های متمول بودیم، هر دلیلی که برای اتهام به من داری به هست، هر دومون از خانواده

یک  تره که من رو قاتل بدونی تا اون رو، ازاون هم وارده، ولی تو خیلی برات راحت

 .بار واقعاً عاشق شدی، یه عاشق کورجهتی برات خوشحالم، این

گفت، چرا من به او فکر نکردم؟ چرا یک کردم، راست میبا دهان باز مانده نگاهش می

 تر بود؟لحظه هم به کیارش شک نکردم؟ چرا اتهام به دانیار راحت

ام و وید که کور شدهگیج بودم، از خودم ترسیده بودم، از اینکه دانیار حقیقت را بگ

بینم. ترسیده بودم، از اینکه فهمیدم شک مادرم به عدالت من در مورد واقعیت را نمی

 .قاتل برادرم درست است
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تو خودم جمع شدم و نگاهش کردم. بغض خرچنگ شده بود، قاتل بودن کیارش 

 ممکن بود؟

شود، چیز درست میخواست با دانیار حرف بزنم، آرامم کند، بگوید همه واقعاً دلم می

 .کنمبگوید کار اشتباهی نمی

 ست؟اگر... اگر کیارش قاتله، پس چرا انقدر سر نخ از خودش به جا گذاشته؟ دیوانه-

 .دادی زهرمار مینیم لبخندش مزه

نگفتم کیارش قاتله، گفتم ممکنه، همونقدر که ممکنه من قاتل باشم، و اما در من -

 ...مورد مدارک

 .وش شدگتمام وجودم 

بله، کیارش خیلی باهوشه، انقدر باهوشه که از خودش سرنخ به جا بذاره که بعد بگه -

 .ذاشتمهمه سرنخ از خودم جا نمیمنِ باهوش اگر قاتل بودم این

 .زد، بدون تپشکالم، قلبم از سینه بیرون میلرزید، بی، لبهایم می"خدایا کمک کن"

داده بودم. چه بالیی بر سر آرام مشایخ آمده  ام را از دستمثل اینکه تمام تیزبینی

 بود، کسی که تمام شهرتش به تیزبینیش بود؟

 .هایم را بستمدوران سرم انقدر زیاد شد که به پشت صندلی تکیه دادم و چشم

خواستم مجازات شود و در خواستم قاتل برادرم بمیرد، مییک چیز قطعی بود، من می

 .ترین کسانم شک کنم، یا مجازاتشان کنم ابایی نداشتماین راه اگر قرار بود به عزیز

ی پیش حتی به آن فکر بدون اینکه چشم باز کنم حرفی زدم که تا همین چند دقیقه

 .کردمهم نمی
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خوام آزاد شه... خوام تقاضای تایید وثیقه کنم، لطفاً قیمت وثیقه رو باال بده، نمیمی-

 .نه االن

م باید چکار کنم. از ماشین پیاده شدم و خم شدم و دانستجلوی خانه که رسیدیم می

 .نگاهش کردم

 کی ماشینم رو میارن؟-

 .بدون اینکه چشم باز کند جواب داد

 .دو ساعت دیگه تو راهه، نهایت یکی-

 .ممنون-

در را بستم و به سمت خانه رفتم. یکی دو ساعت فرصت داشتم تا دوش بگیرم و کمی 

 .استراحت کنم

 .رسید دیگر متوجه اطرافم نشدم سرم که به بالش

×××× 

ای زمان و اتاق در تاریکی فرو رفته بود، لحظه با صدای زنگ گوشی خوابم سبک شد.

 .مکان را گم کردم. گیج به چراغ گوشی نگاه کردم، دانیار بود

 .بله-

 .ماشینت جلو دره، سوییچ تحویل مادرت داده شده-

 .باشه، ممنون-
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کرد. روی تخت نشستم، ساعت از هفت گذشته بود و من کمی سکوت کرد و بعد قطع 

 .یک روز کامل را از دست داده بود

سریع بلند شدم و چراغ را روشن کردم و لباس پوشیدم. باید به خانه ی کیارش 

 .رفتممی

که باید هر چه زودتر تکلیف تمام تمام مسیر فقط به یک چیز فکر کردم، این

 .کردمهایم را روشن میشک

ی ویالیی کیارش که ایستادم چشم به چراغ سردر دوختم و نفس عمیق خانه جلوی

 .کشیدم

ی های خاموش نگاه کردم، همه جا سیاه بود، سایهکلید که انداختم به پنجره

آوری ایجاد کرده بود. از کنار ی رعبی بزرگ جلوی خانه صحنههای باغچهدرخت

ی جلوی در را باال رفتم. د شدم و سه پلهدرختان که تا نیمه در چمن فرو رفته بودند ر

ی چیز بلندی را در دست کسی کلید که انداختم در به شدت باز شد و فقط سایه

 .دیدم که باال رفت

 .فرش جلوی در فرود آمدسریع خودم را عقب کشیدم و چوب با شدت روی سنگ

 .شناختمخم که شد موهایش به اطرافش ریخت و من از بلندی موهایش، نیکیتا را 

دست انداختم و زیر بازویش را گرفتم که سربرگرداند و مرا دید. رنگش پریده بود، 

چوب در نفس عمیقی کشید و صاف ایستاد، دستش را روی قلبش گذاشت و به چهار

 .تکیه داد

های تندش حال من هم دست کمی از او نداشت. هر دو به هم خیره ماندیم. بین نفس

 آرام گفت
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ی سالن فقط یه سایه دیدم، در پشتی هم قفله، خواستم قبل از پنجرهببخشید، از -

 .اینکه کسی بیاد تو، خودم بیام بیرون که فرار کنم

 .هایم نظم بدهمسری تکان دادم و سعی کردم به نفس

 .فهمیدم چه شده. آنجا بودن نیکیتا در آن تاریکی واقعاً عجیب بودکم داشتم میکم

 ی؟کنتو اینجا چیکار می-

اش را از در سفید و بزرگ نگاهش کمی گیج شد، ولی سریع خودش را جمع کرد. تکیه

 .برداشت

 .یه سری وسایل اینجا داشتم، اومدم ببرمشون-

اش گذاشتم و کمی به عقب هولش دادم و متعجب نگاهش کردم. دست روی سینه

و  وارد خانه شدم. دستم که روی کلید نشست لوستر بزرگ وسط سالن روشن شد

 .هایم را فشردم. به سمت هال رفت و دنبالش رفتمچشمم را زد. کمی پلک

 تو دو ساله از کیارش جدا شدی، بعد از دو سال هنوز اینجا وسیله داری؟-

ی امریکایی سفید مشکی ام را گرفت، ولی خیلی راحت روی کاناپهتمسخر و طعنه

 .نشست و نگاهم کرد

 .اشه و بیام بعضی از وسایلم رو بردارمخواست کیارش نبمدتها بود دلم می-

 .روبرویش نشستم و خیره نگاهش کردم

 چرا از خودش نخواستی؟-

 .یکباره بلند شد
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 کنی؟داری بازجوییم می-

 .روبرویش ایستادم، تنها حایلمان میز وسط مبلها بود

 شلوغش نکن که از زیر جواب دادن دربری، چرا اومدی اینجا؟-

 .برداشت و به سمت در رفت کیفش را از روی کاناپه

 .ای هم ندارمجوابت رو دادم، حرف دیگه-

با شتاب به سمتش رفتم و پیش از اینکه در را باز کند بازویش را گرفتم. نگاهی به 

 .ام دور بازویش انداخت و بعد خشمگین نگاهم کردی فشرده شدهپنجه

 کلید اینجا رو از کجا آوردی؟-

م درآورد و در را باز کرد، سوز سرد به صورتم خورد و بازویش را با یک ضرب از دست

 .تر از آن است که باید باشدتازه فهمیدم خانه گرم

 ای هم داری؟داشتم، سوال دیگه-

توانستم چیزی از او بیرون بکشم، برای همین با لبخند قدمی عقب رفتم و به فعالً نمی

 .در اشاره کردم

 .تونی بری، البته فعالًمی-

 رفت صدایش را بلند کردزد و در حالیکه بیرون مینیشخند 

 .جو گرفتتت خانم وکیل-

ر رنگ در ام را نگاه کردم و یک سوال پی آیندههم زد برگشتم و خانهدر را که به

 "شد؟ی من میاینجا واقعاً خانه "ذهنم روشن شد. 
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داد، چه یهای پارکت شده باال رفتم، این خانه همیشه حس سنگینی به من ماز پله

آمدم و چه به عنوان زمانی که به عنوان خواهر دوست کیارش به این خانه می

 .نامزدش

ها برگشتم و سالن را نگاه کردم، تنها رنگ روشنی که در دکوراسیون از باالی پله

ی ها بود که آن هم با مشکی ادغام شده بود، همهاستفاده شده بود رنگ سفید مبل

 .رنگها تیره بودند

 .سره به سراغ اتاق انتهایی هال کوچک رفتمها را باال رفتم و یکی دوم پلهسر

در را باز کردم و چراغ را روشن کردم، جز گرد و خاکی که روی میز کار کیارش 

 .نشسته بود، هیچ تغییری ایجاد نشده بود

 .هایک سره به سراغ کامپیوتر رفتم و روشنش کردم و رفتم سراغ فیلم

 .ردم و فیلم را رد کردم تا رسیدم به تاریخی که آراد کشته شده بودتاریخ را چک ک

هدف فیلم را جلو زدم هیچی نبود، فیلمی نبود، سردرگم به کامپیوتر خیره ماندم. بی

و روز بعد را چک کردم، یک دفعه صاف نشستم. فیلم روز بعد از ساعت دوازده شب 

 .ضبط شده بود ضبط شده بود، یعنی دقیقا با تغییر تاریخ، فیلم

هایم را ستون بدن کردم و به فیلم نگاه کردم. طبق از پشت میز بلند شدم و دست

معمول هشت صبح کیارش از خانه بیرون آمده بود و ساعت یک برگشته بود، ساعت 

. یک و ربع پلیس برای بازداشتش رسید و دیگر هیچ. تا آخر شب هیچ حرکتی نبود

عتها را چک کردم. به فیلم روز قبل از قتل رفتم، ضبط فیلم را عقب زدم و دوباره سا

 .ای در ذهنم خوردشده بود و یک دفعه جرقه

ی فیلمها ها خراب بوده، ولی جز روز قتل همهکیارش گفت چند روز دوربین"

 "موجوده
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 "چرا دروغ گفتی؟"مشت محکمی روی مانیتور زدم که به شدت لرزید. 

چرا؟ چرا "شد. م دائم میان موهایم مشت میهایاز پشت میز بیرون آمدم، دست

 "دروغ؟

ای ی قهوههای باریک کرم رنگ قالیچهنفس دست روی زانوهایم گذاشتم و به رگهبی

 .خیره ماندم

 .زدمبی اختیار با خودم حرف می

های روز چرا فقط همون یک روز پاک شده؟ چرا پلیس این رو نفهمیده؟ چرا فیلم-

 ده؟ چرا از شرکت پشتیبانی استعالم نگرفته؟قبل و بعدش رو چک نکر

اش ایستادم و به قاب عکسش خیره ماندم. صاف ایستادم و روبروی کتابخانه

اش برق عجیبی داشت یا من حس بدی داشتم که یک لحظه از های مشکیچشم

 .دانم، ولی یک چیز حتمی بود، کیارش دروغ گفته بودنگاهش مشمئز شدم را نمی

آمدم یاد ها را که پایین میرا خاموش کردم و از اتاق بیرون آمدم. پله سریع کامپیوتر

 "با شرکت پشتیبانی تماس گرفتم"حرفش افتادم

سره به سراغ کشوی میزش رفتم و چرخیدم و دوباره به اتاق کیارش برگشتم، یک

 .ی شرکت را از دفتر تلفنش برداشتم و ذخیره کردمشماره

آمدم از تنهایی م و بیرون آمدم. از پله ها که پایین میهمه چیز را درکشو مرتب کرد

باخت ترسیدم. روی مبل نشستم و سعی کردم کم رنگ میو از تصویر کیارش که کم

 .به ذهنم تعادل دهم

های جانسوز واقعاً مغزم را مختل کرده جهت مظنون باشم، این شکخواستم بینمی

 .بود
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م تا سر تشک مبل. کاش اینجا بود، مثل دو به پشت مبل تکیه دادم و خودم را کشید

ماه پیش، یک روز گرم مرداد ماه که از شدت گرما به نفس نفس افتاده بودم و تنها در 

 .این خانه و روی همین مبل نشسته بودم تا کیارش بیاید

ی زیبایم از مردی که مرا آنطور که کاش امروز آنروز بود، لبخند زدم به تصویر خاطره

 .م داشت، بدون اینکه کنترلم کند، بدون اینکه بخواهد مرا تغییر دهدبودم قبول

هایم مرور ام را بو کشیدم، تا مغز استخوانم و پشت پلکسرم را کج کردم و خاطره

 .شد

کردم، از بوی ام بازی میدادم و چشم بسته با فنجان قهوهبه موزیک الیت گوش می

مده بود ولی مثل همیشه اول بوی اودکلن سرد و تلخش پر شدم، نفهمیدم کی آ

 .اودکلنش اومد و بعد گرمای بیش از حد بدنش را حس کردم

انگار از بدنش آتش بلند می شد، حس کردم مبل فرو رفت و چشم باز نکردم. کنار 

 .گوشم آرام نجوا کرد

 خانوم من نمیاد استقبال همسرش؟-

 .لبخند شیطانی زدمچشم باز نکردم، ولی یک تای ابرویم را باال انداختم و 

 .بازویش به بازویم کشیده شد و حرارتش سوزاندم

 .سرش را به سرم چسباند

 .دلم برات تنگ شده بود-

خیال جواب دادن نداشتم، فنجان را از دستم گرفت و از صدای ضعیفش فهمیدم آن 

 .را روی میز گذاشته. دوباره برگشت سر جایش
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 .خوای بازی کنی کوچولوپس می-

اش قلبم را بازی داد؛ زیباترین طنینی بود که شنیده بودم. همیشه فکر هصدای خند

آمد هم کردم من این حس را دارم، ولی حتی مادرم که زیاد از او خوشش نمیمی

 "های کیارش دلنشینهصدای خنده"گفت می

 .صدایش تیز شد

 .های عسلیت تنگ شدهدلم برای چشم-

 لب زدم

 .دلم برای لمس دستات تنگ شده-

هایش را کف دستم کشید و آرام دستم را باز کرد، انگشتهایش را سُر داد بین انگشت

ام کشید و چشم باز هایم و محکم دستم را گرفت. دست دیگرش را روی گونهانگشت

 .هایش برق زدکردم. چشم

خوای رو بدم تا لطف کنی و من رو به پس همیشه من اول باید چیزی که می-

 .ام برسونیخواسته

 .هایم را جمع کردم و چشمک ریزی زدملب

 .اوهوم-

 .سرش نزدیک شد و خط نگاهش رفت روی لبهایم. صدایش گر انداخت به بدنم

 همیشه؟-

وار کوبید، تپشش دست خودم نبود، اینکه هر بار به من نزدیک میشد قلبم دیوانه

 .نمی.توانستم همراهیش کنم هم دست من نبود
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خواست یک شب در آغوشش د دوستش داشتم و دلم میخواستمش، با تمام وجومی

داد بی آرام بگیرم، ولی با اولین لمس دستش که حسی فراتر از عالقه به من می

 .رفتماختیار پس می

 .کردمولی باید یک جایی این امتناع را تمام می

و  اش گذاشتمهایم را روی گونهبی محابا جلو رفتم که شرم و خجالتم از بین برود. لب

 .لب زدم

 .هایی هم به دل تو باشه، حرفی نیستیه وقت-

هایم یخ بسته بود، از هیجان و شرم و مانعی که جلوی نزدیک شدنم به او را دست

 .گرفتمی

 .های تندش زیر گوشم نشست و آهسته لب زدنفس

 .خواددونی چی دلم میمی-

رت بیش از حدش هایم سوخت از حراهایم را دور گردنش حلقه کردم و دستدست

 .شد. پشت موهایش عرق کرده بودکه هر لحظه بیشتر می

 .ام فشرد و من چشم بستمهایش را محکم روی گونهنفس نفس زد و لب

یک دستش دور کمرم حلقه شد و محکم نگهم داشت، انقدر محکم که حس کردم 

ند و حرکت ماآید، لرزش دستش را روی کمرم حس کردم. یک لحظه بینفسم بند می

من دستم را بین موهایش کشیدم. صامت و بی حرکت مانده بود و انقدر محکم گرفته 

 .توانستم حرکت کنمبودم که نمی
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اش از شدت نفس نفس باال و پایین باره از جا پرید، رنگش پریده بود، سینهیک

اش راه گرفته بود تا کنار گوشش، رفت. کالفه و خیس از عرقی که از روی شقیقهمی

 .ستش را میان موهایش برد و موهایش را عقب کشید و نگاهم کردد

 .فهمیدمفهمیدم و نمیهایش سرخ سرخ بود و من این حالش را میچشم

 .سرش را به سمت سقف گرفت و نفس عمیق کشید

ماند و به سقف  و نگاهش کردم. چند لحظه دستش پشت گردنشبه مبل تکیه دادم 

 .آمد و کنارم نشست و دستم را گرفت نگاه کرد. بعد آرام به طرفم

خوای االن این اتفاق بیفته، با اینکه مانعی بینمون دونم نمیدونم که معذبی، میمی-

 .کنی و من از این بابت ممنونمنیست، ولی داری به خاطر من تالش می

 .ام را ب*و*سید و صورتم را قاب گرفتنگاهش عمیق شد و پیشانی

ضورم عادت کنی، من شکایتی ندارم آرامم، دوست دارم دونم سخته تا به حمی-

 .خوامخوای، نه برای اینکه من میخودت رو رها کنی چون خودت می

 .از حس عمیقش، از کنترل بیش از حدش، از تک تک کلماتش غرق لذت شدم

 .دوستت دارم-

 .پشت دستم را ب*و*سید و دستم را روی چشمش کشید

 .عاشقتم آرام جونم-

ای که شک شده بود، برگشتم روی مبلی که کیارش رویش ننشسته بود، خانهگردنم خ

منتظرش نبود، برگشتم به زمانی که کیارش زندان بود و آراد کشته شده بود و دانیار 
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های دادستانش بود و تنها حقیقت مسلم مردن برادرم بود و نیازم به صدای خنده

 .کیارش که ته قلبم به او شک داشتم

هایم بیشتر از این شالم را خیس کند از خانه بیرون آمدم و خودم که اشکنپیش از ای

 .را به دست باد سرد سپردم

××××× 

که چرا زودتر نفهمیدم، چرا زودتر با شرکت تماس نگرفتم. گیج بودم، گیج از این

ها گفت هیچ گزارشی مبنی بر خرابی مسئول شرکت بعد از چک کردن اعالم خرابی

اشته و کیارش گفته بود خودش با شرکت تماس گرفته و اعالم قطعی ها نددوربین

 .کرده

هایم بود را پاره هایی که جلوی چشمخواست تمام حجابچنگ زدم به پرده، دلم می

 .توانم سر کیارش فریاد بزنمخواست بروم و تا میکنم. دلم می

سرامیک قل اش کنده شد و پرت شد روی زمین، روی چنگ زدم به بلوزم و دکمه

ی شب خورد و زیر تک مبل از دیدم پنهان شد. مشت کوبیدم روی میز و ماگ قهوه

مانده پرت شد روی زمین. چرخ خوردنش را نگاه کردم تا به دیوار خورد و بی حرکت 

 .ماند. همه چیز در حال تابیده شدن بود

 .ام در حال انفجار بودذهنم از اطالعات به هم ریخته

از اتاق بیرون آمدم. بابا و مامان آماده جلوی در بودند. نگاهی به لباس پوشیدم و 

 .های گریان مامان انداختم و قلبم فرو ریخت. سریع جلو رفتمچشم

 رید این وقت صبح؟چیزی شده؟ کجا می-

 .پوشید نگاهم کردهایش را میبابا در حالیکه کفش
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 .ریم سر خاکشمامانت خواب آراد رو دیده، می-

 .اد و کیف مامان را از روی جالباسی برداشت و دستش دادصاف ایست

 تو نمیای؟-

 .خواست بروم ولی نه با این شرمندگی، نه وقتی دستم خالی بوددلم می

 لب زدم

 .نه-

 .ای به من انداخت و بیرون رفت و بابا پشت سرشمامان در را باز کرد و نگاه افسرده

 .خشم طغیان کرد و مشتم روی کیفم فرود آمد

اگر قاتلت رو گیر نیارم، اگر دل مامان رو آروم نکنم خودم رو از زندگی حذف -،

 .دم آرادکنم؛ این رو بهت قول میمی

 .خواهم برومدانستم کجا میهایم را پوشیدم و راه افتادم، دیگر میسریع کفش

 ی دانیار ترمز کردم ماشین با صدای بدیسرعتم انقدر باال بود که وقتی جلوی خانه

 .روی آسفالت کشیده شد

بدون اینکه درست پارک کنم ریموت را زدم. دستم را روی زنگ گذاشتم و برنداشتم 

 .و دعا کردم خانه باشد

 آیفون را که برداشت لبخند زدم

 کنی؟باز می-
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انگار نه انگار که بعد از دو سال و نیم و با این وضعیت و این وقت صبح به خانه اش 

 .در کوچه پیچیدام. صدای سردش رفته

 .بیا تو-

ی اول دو پله یکی باال رفتم. پشت در نفس عمیقی کشیدم و در را که باز کرد تا طبقه

کردم ولی در را باز کردم. بوی قهوه در خانه پیچیده بود و بویی که حس می

 .فهمیدم از چیستنمی

ر از نامرتب هایم را درآوردم. دو قدم که جلو رفتم یادم آمد دانیاوارد شدم و کفش

 .هایش در جا کفشی بودآید، همیشه کفشبودن جلوی در بدش می

هایم را در جاکفشی گذاشتم و وارد هال شدم. نیم*س*ت برگشتم و کفش

 .دیدمنشستم و با فنجانی قهوه فیلم میاش همانی بود که روزها رویش میشکالتی

ه بود. فکر کردم این مرد ر*ق*صید، پنجره را باز گذاشتپرده وسط زمین و آسمان می

 .گذاشتهای خانه را باز میشود. سه فصل از چهار فصل پنجرهوقت عوض نمیهیچ

 .صدایش را از آشپزخانه شنیدم

 قهوه؟-

 .کردم صدایم را بلند کردمطور که به اطراف نگاه میهمین

 .با شیر لطفاً-

 .نداریم-

ورد در خانه شیر نداشت و خاش را بدون شیر نمیشد، کسی که قهوهپس عوض می

ام که او این یعنی یک تغییر، کوچک بود ولی برای دانیاری که من از شانزده سالگی
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اش، همین تغییر بیست و دو سال داشت همانطور دیدمش که در سی و سه سالگی

 .کوچک جالب بود

خواهم مجبور شوم دوباره خواهد عوض شود. نمیکردم دلم نمیای حسبرای لحظه

 .ناسمشبش

 .به سمت آشپزخانه رفتم که اپنش رو به سالن بود و از هال دید نداشت

 .قهوه بدون شیر؟ عجیبه-

ای و تیشرت جلوی کانتر ایستادم و به قامت بلندش نگاه کردم. شلوار گرمکن سرمه

همرنگش خوش به تنش نشسته بود. عضالتش در هم پیچیده بود و خودنمایی 

 خم بود. چند لحظه که گذشت بدون اینکه برگردد گفت سازکرد. سرش روی قهوهمی

 .جاشینیم همینبیا تو، می-

شناختمش؟ سه فصل از چهار فصل پنجره باز شناختمش و نمیچرا انقدر خوب می

پوشید، سه فصل از چهار فصل بدنش سرد بود، سه فصل از چهار فصل تیشرت می

کرد که همه کنارش یانش را گرم میبود و تمام فصول با تمام سردی انقدر قلب اطراف

 .کردنداحساس امنیت می

ی جدیدش گذاشت. نگاهم نکرد و من دو چرخید و ماگهای قهوه را روی میز دو نفره

هایی که به هر جایی ختم میشد جز سال و نیم بود به این سر پایین افتاده و نگاه

 .های من، عادت کرده بودمچشم

 .آنالیز من کافیه، بیا بشین-

ی جلوی آشپزخانه را باال رفتم. پشت میز که نشستم کانتر را دور زدم و یک پله

 .احساس کردم بعد از مدتها عمیقاً آرامش دارم
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 .فنجانش را در دستش گرفت و تکیه داد

 خب؟-

گفتم، شاید دانیاری که دوستم بود اختیار هر چه بود و نبود میدیدمش بیهربار می

های ترین بود، حتی با وجود شکتاده بود، که هنوز محرمهنوز محکم سر جایش ایس

 .عمیقم

 .ی کیارشدیشب رفتم خونه-

که جلویش اسم کیارش را آوردم خجالت کشیدم، ولی او بدون و برای بار اول از این

 .امپلک زدن نگاهم کرد، نه تعجب کرد و نه پرسید چرا رفته

 .چقدر شبیه کیارش است هایشدست به سینه شد و فکر کردم استایل شانه

های کیارش نگاهش هایش، سیاه بود، تنها تفاوتش با چشمچشمم چرخید روی چشم

 .زدهای کیارش همیشه برق میبود، نگاه دانیار سرد بود و چشم

یک ابرویش را باال داد و سرش را کج کرد ولی حرف نزد. از نگاهش در خودم جمع 

 .شدم

 .ها بود جز فیلم همون روزی فیلمهها رو چک کنم، همرفتم دوربین-

ماگش را روی لب.هایش گذاشت و صورتش پشت بخاری که از قهوه بلند میشد به 

 .شبنم نشست

ها خراب بوده و خودش با شرکت تماس گرفته، ولی امروز کیارش گفته بود دوربین-

 .صبح که با شرکت تماس گرفتم گفت هیچ اعالم قطعی یا خرابی دریافت نکرده
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اش را خورد و ماگ را روی میز گذاشت. خم شد روی ی بزرگی از قهوهدفعه جرعهیک

 .میز

 خب؟-

 .متعجب نگاهش کردم

 .کیارش دروغ گفته که با شرکت تماس گرفته گمخب یعنی چی؟ می-

 .هایش کشیددستمالی از روی میز برداشت و نرم روی لب

 ن*ا*هش؟گردی یا اثبات گ*گ*ن*ا*هیش میتو دنبال مدرک بی-

 .دانستم چه بگویم. پایم را باضرب به زمین کوبیدمنمی

عادت داری عصبیم کنی، من دنبال قاتل برادرمم، دنبال مدرکم برای پیدا کردن -

 .خواد باشهقاتل، اون قاتل هر کی می

از پشت میز بلند شد و به سمت یخچال رفت. یخچال را که باز کرد چشمم به 

را برداشت و به سمتم آمد. شیشه را روی میز و روبرویم ی شیر افتاد. شیشه شیشه

 .گذاشت

 .از کارهایش سر در نمیاوردم. پشت سرم ایستاد و کمی خم شد

 .عادت شیر و قهوه از این خونه شروع شد-

 .خم کردم از هرم نفسش که روی گردنم نشست چشم بستم و سرم را کمی

خورم، ولی تو قهوه رو بدون شیر میمن عادتم رو ترک کردم و شیر رو بدون قهوه و -

 .ات لب نزدیبه قهوه
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 .بریدوقتی ایستاد نفس راحتی کشیدم و صاف نشستم، نزدیکیش نفسم را می

 .کنم، چون عادات بدی نیستندمن عاداتم رو ترک نمی-

یک لحظه حس کردم چیزی روی موهایم حرکت کرد، سریع چرخیدم که صندلی را 

 .م نشستدور زد و دوباره روبروی

 .اتفاقاً عادات بدی داری، یکیش قضاوت پیش از اثبات جرمه-

بخش بود بحث کردن یادم نرفته بود حرف زدن با دانیار، یادم نرفته بود که چقدر لذت

 .گذاشتپیچید و جلویم میی حرفها را در یک جمله میبا او که صراحتاً همه

 چه قضاوتی کردم؟-

 .امی قهوهشیر را برداشت و آرام ریخت رو

 .پرسمیه سوال ساده می-

 .شیشه را روی میز گذاشت و من ماگ را جلوی خودم کشیدم

 .بپرس-

 تونی بدون قضاوت فقط مدارک رو بغل هم بچینی؟می-

 .شانه باال انداختم

 .دونم، شاید نه، چون اونی که کشته شده برادرمه نه یه غریبهنمی-

 .ماگش را برداشت و یک نفس سر کشید

 .ای همین روز اول گفتم این پرونده رو بده دست یکی دیگهبر-
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 .به شدت سر تکان دادم

 .کنمخودم حلش می-

 .سری تکان داد و بلند شد

 .پس بیا اطالعات رو دوره کنیم-

 .باشه-

ام را برداشتم و ماگ خالی دانیار را هم برداشتم و در سینک گذاشتم. خوردهماگ نیم

کند که انگار کس دیگری را یه داده و جوری نگاهم میبرگشتم و دیدم به دیوار تک

 .هایش تکان دادمبیند. کمی نزدیک رفتم و دستم را جلوی چشممی

 خوبی؟-

 .وقت نتوانستم نگاهش را درک کنمنگاهش عوض نشد و من حرص خوردم که هیچ

 (1roman.ir)است شده ساخته رمان یک سایت در کتاب این

روی موهایم کشید، به حرکت دستش نگاه کردم و نزدیکم شد و پشت دستش را 

دانستم باید داشته باشم. برای یک نتوانستم حرف بزنم. هیچ حس بدی نداشتم و می

 .لحظه از کیارش خجالت کشیدم. خودم را عقب کشیدم

 کنی؟چیکار می-

 .پشتش را کرد و از آشپزخانه بیرون رفت

 .وقتی از جایی میری سعی کن چیزی جا نذاری-

 .شت سرش وارد هال شدمپ
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 منظورت چیه؟-

ی روی مبل نشستم. روبرویم نشست و کشوی میز وسط مبلها را بیرون کشید و گیره

 .سر را درآورد و دستم داد

 .اینجا جامونده-

 .هایشمتعجب به گیره نگاه کردم و بعد به چشم

 دو ساله نگهش داشتی؟-

 .تکیه داد و پا روی پا انداخت

 .امانتدار خوبیم نخیالبافی نکن، م-

خواسته چیزی از من داشته باشد، هر خواست بگوید یادگار من بوده، میچرا دلم می

 .چیزی بگوید جز چیزی که االن گفت

 .پر حرص چشم بستم و به پشتی مبل تکیه دادم

 .حرص نخور، بر عکس تصورت چیزهای کمی از گذشته تو من باقی مونده-

 .الم را بیرون ریختمبی اختیار چشم باز کردم و سو

 مثالً چی باقی مونده؟-

شناختم. خط نگاهم را بریدم و به سرد و سنگی نگاهم کرد، این نگاهش را خوب می

 .هایم نگاه کردمناخن

 .هامون رو دوره کنیممثالً عشق به کارم، قرار شد دانسته-
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ه دست ام را از کیفم در آوردم و روی پاهایم گذاشتم و خودکار بسریع دفترچه

 .نگاهش کردم

 .طبق عادت شروع کرد به قدم زدن

ها پاک شده. دو، تمام مدارک بر علیه کیارشه جز انگشتر. سه، انگشتر یک، فیلم-

 .ساخت زادگاه من و کیارشه. چهار، سیمین با دیدن من حالش بد شد

 پیش از اینکه حرف بزند برگشت و نگاهم کرد. خیلی عادی، انگار نه انگار حرفی بر

 .علیه خودش زده

 .دوباره شروع کرد راه رفتن

 .ی اون بودهدلیل موجه تو خونهپنج، نیکیتا بی-

 .دفعه از جا پریدمیک

 .من بهت نگفتم نیکیتا رو دیدم-

 .روی مبل نشست و خیره نگاهم کرد

ی کیارش بودم و برعکس تو که نیکیتا رو خیلی دیشب شاهد بیرون اومدنش از خونه-

 .دونهکنم اون خیلی چیزها مینت نگه داشتی، من فکر میکمرنگ تو ذه

زده ی نیکیتا جلویم نقش بست. واقعاً عجیب بود که بعد از دو سال تصویر هیجان

 .ی کیارش را داشت، و اینکه آن موقع شب به آن خانه رفته بودکلید خانه

کیف را روی  از جایم بلند شدم و کیفم را برداشتم. دفتر را در کیفم گذاشتم و بند

 .ام انداختمشانه

 میری سراغ نیکیتا؟-
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 .سر تکان دادم

 .قبلش میرم دیدن کیارش-

 .اش دندان ساییدمنگاهش کردم و از نگاه یخی

 .دلم براش تنگ شده-

 .هایش را روی زانوهایش گذاشت و بلند شددست

 .باشه، سالم برسون-

یز را بردارم و درست خواست دست دراز کنم و گلدان چینی کوچک روی مدلم می

 .وسط فرق سرش بکوبم. پاهایم را محکم روی زمین کوبیدم تا به در رسیدم

 .خداحافظ-

 هایم یک کلمه گفتدر مقابل تمام حرص

 .به سالمت-

ها که سرازیر شدم به این فکر کردم که شاید دوستش نداشته باشم، ولی از پله

 .وقت دانیار برایم عادی نخواهد شدهیچ

مان که نشستم فهمیدم طوری ذهن مرا از قضیه پرت کرده که نپرسم جلوی پشت فر

 .ی کیارش چه کاری داشته که نیکیتا را دیدهخانه

×××× 
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رفت و من به ساعتم پشت میز نشستم و منتظرش ماندم. مامور جلوی در قدم رو می

را با  آور زنداننگاه کردم. وقتی در با آن صدای بد همیشگی باز شد، حس بد خفقان

 .تمام وجود حس کردم

هایش را در جیب شلوارش فرو برد و با لبخند نگاهم کرد. از جایم بلند شدم. دست

گ*ن*ا*هیش ایمان نداشتم. فهمیدم، ولی دیگر به بیهنوز کیفیت احساسم را نمی

 .نزدیک رفتم و او قدمی جلو آمد. با جلو آمدنش اخم کرد

 ده؟چی شده؟ چرا انقدر رنگ و روت پری-

هایی که او و دانیار را نشانه گفتم که شب و روز بین انگشتلبخند زدم، باید می

 روند در حال مردنم؟می

 .چیزی نیست عزیزم، اومدم یک کم با هم حرف بزنیم شاید آروم شم-

 .با لبخند نگاهم کرد و به میز اشاره کرد

 .پس بیا بشین-

ن لوستر فلزی فقط شعاع گردی پشت میز و روبرویش نشستم. تک المپ بزرگ در آ

ها بسته بودند. نیمی از صورتش در ایجاد کرده بود. هوا به شدت گرفته بود و کرکره

 .سایه فرو رفته بود

 .تر ببینمکمی سر چرخاند و توانستم صورتش را واضح

تو قاتل نیستی، مطمئنم، ولی سوال اینه، کی آراد رو کشته؟ هیچ ردی، هیچ -

 .ای نیستنشونه

 .ای خیره ماند. صدایش آرام بودی پردهبروهایش بیشتر گره خورد و به کرکرها
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 ...پرسمروزی هزار بار همین رو از خودم می-

 .هایش ناراحت بودبرگشت و نگاهم کرد و واقعاً چشم

رسم؛ آراد نمیکنم، ولی به هیچی روزی صدبار تمام دوست و آشناهاش رو دوره می -

 .ای نبودآدم پرحاشیه

 تو چی؟-

نگاهش را از کرکره گرفت و تازه فهمیدم وقت اخم نگاهش از آن برق همیشگی 

 .افتدمی

 من چی؟-

 تو دشمن نداری؟-

 .هایش را ستون کرد روی میز و نزدیک شددست

 دشمن داشته باشم یا نداشته باشم چه ارتباطی با آراد داره؟-

 .ریختمنفس عمیقی کشیدم و تنها بخشی از افکارم را بیرون 

دلیل نیست. باید یکی باشه، یکی که ی مدارک تو رو نشون میده و این بیببین، همه-

 .شناسه و هم آراد روهم تو رو می

 .هایش برق زدچشم

 .یکی که با هردوتون در ارتباط بوده و یکی رو کشته و انداخته گردن یکی دیگه-

 .کندعمیقاً در فکر فرو رفت، حس کردم به شخص خاصی فکر می

 کسی به نظرت اومد؟-
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 .سر تکان داد

 .نه، من و آراد فقط یه دوست مشترک داریم، اونهم دانیاره-

هایم نگاه کرد و من انقدر ذهنم مشغول بود که فکر با بردن اسمش خیره به چشم

 .نکردم او حساسیت خاصی روی دانیار دارد

با تمام اون به گه ببین، آراد رو به صندلی بستن، گزارش پزشک قانونی می-

 ...ریختگی فقط کمی آثار درگیری روی صورت آراد بوده و از اون مهمترهم

 آمد؟واقعاً هیجانش را حس کردم، اگر قاتل بود این هیجان از کجا می

 .ناخنم را روی میز فلزی کشیدم و ادامه دادم

آزاد کردن  آراد هیچ تقالیی برای آزادیش نکرده، هیچ اثری از اینکه اون تالشی برای-

 .ها داشته در دست نیستخودش از اون طناب

هایش را روی صورتش کشید. ابروهایش باال رفت و کالفه نفسش را بیرون داد و دست

 .باز هم نیمی از صورتش در تاریکی فرو رفت

شناخته که راهش داده، این درست، ولی کدوم منظورت اینه که انقدر طرف رو می-

ی یه آشنا دستهاش رو به اون محکمی ببنده، پاهاش رو ببنده ذاره حتآدم عاقلی می

و رگهاش رو بزنه؟ حتماً باید چیزی باشه، چیزی که نه تو پیداش کردی و نه اون مثالً 

 .دادستان

. انقدر احتماالت زدریز آراد و کسی از آشنایان دور میهای خونذهنم جایی میان مچ

 .وانستم قبول کنم. خیره نگاهم کردتمحدود بود و غیر قابل باور که نمی

 چی تو فکرته؟-
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 .به سختی صدایم را صاف کردم

 .فقط یه آدمه که شاید آراد بتونه باهاش اینکار رو بکنه-

 .چشم.هایش برق زد

 کی؟-

 .تر شد، ابرها کنار رفته بودند که نور از بین کرکره شعاع گرفته بودهوا کمی روشن

 .سیمین-

 .کش منقبضهایش درشت شد و فچشم

هاش رو ببنده؟ دوماً سیمین این چه حرفیه؟ اوالً آراد چرا باید بذاره سیمین دست-

 اصالً تعادل روانی داره که بخواد این کار رو بکنه؟

 .از جایم بلند شدم

گم سیمین، هیچ آدمی با تعادل روانی چنین مرگی رو برای اتفاقاً به همین دلیل می-

 ...کنه. مگر اینکهبه قتل رسوندن انتخاب نمی

 .سرش را بین دستانش گرفت

 مگر اینکه؟-

 .های نوری که روی میز افتاده بود خیره ماندمراهبه راه

 .مگر اینکه بیهوشش کرده باشن-

سرش را روی میز گذاشت، دست روی دستش کشیدم و سرش را باال آورد. دستم را 

 .محکم فشرد
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کاش این اتفاق نمیفتاد، کاش اگر قرار بود خیلی تو تنگنایی، منم شدم قوز باالقوز، -

 .این اتفاق بیفته من گیر نمیفتادم که بتونم پیشت باشم

 .بلند شد و روبرویم ایستاد

 .باور کن بیشتر از اینکه ناراحت اینجا بودن باشم، ناراحتم که پیش تو نیستم-

 .نقصش نگاه کردم و دعا کردم شکهایم درست نباشدبه صورت بی

 من برم؟-

 .آرام پلک زد

 .برو عزیزم-

که به خوشحال از این ساعت مالقات رو به اتمام بود و صدای همهمه پیچیده بود

 .توانم دیدار خصوصی داشته باشم، بیرون رفتمعنوان وکیل می

فهمیدم ام، باید میسوار ماشین که شدم تازه یادم افتاد سوال اصلی را نپرسیده

 .داشت یا نه نیکیتا به آن خانه رفت و آمد

سریع پیاده شدم و دوباره وارد شدم. وقتی درخواست مالقات کردم گفتند تو سالن 

کس را جز یک مادر بزرگ پیر، آنهم در شهرستان نداشت هاست. کیارش هیچمالقاتی

 .خبر بودکه از این قضایا هم بی

 .کنجکاوی مثل خوره به جانم افتاد

یدنش بروم، نزدیک شدنش به من، آن رودرو خواستم دیگر به عنوان وکیل به دنمی

خواستم تحت تاثیرش بودن م*س*تقیم، با شرایط پیش آمده اصالً به نفعم نبود؛ نمی

 .قرار بگیرم
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 .ها شدم، چشم چرخاندمسریع دفتر را امضا کردم و وارد قسمت مالقاتی

 .بودها را درخود خفه کرده ی مالقاتیکرد که همهمهزنی انقدر بلند گریه می

زمان کافی نداشتم، از کنار زن رد شدم و چشمم به یک زن و دو پسر بچه افتاد. 

رخ نیکیتا را دیدم که با هیجان و با گشتم که یک لحظه نیمدنبال جای خالی می

 .زد، معلوم بود عصبی استحرکت دست حرف می

گاهش سریع جلو رفتم و چشمم به کیارش افتاد که ایستاده بود و دست به سینه ن

هایش را ندیده بودم؛ کالفه و عصبی بود و فکش وقت این حالت چشمکرد، هیچمی

 .زدهایش نبض میانقدر منقبض که شقیقه

شنیدم. جلو رفتم و کنار نیکیتا ایستادم، نیکیتا به خاطر همهمه صدایشان را نمی

کیتا متوجه من نشد ولی کیارش تا مرا دید کف دستش را رو به نیکیتا گرفت و نی

 .ساکت شد

 .سالم-

 .جواب سالمش را با نگاه کردن به نیکیتا دادم. مامور نزدیک شد و بلند اعالم کرد

 .وقت مالقات تمومه-

رفت ی مردی میبار بلند بلند قربان صدقهباره قطع شد و اینی زن یکصدای گریه

 .که انگار شوهرش بود

چرخید تا حرف تی زبانم نمیمامور به سمت کیارش رفت و من فقط نگاهش کردم. ح

 .العملی نشان دهم بدون خداحافظی بیرون رفتبزنم. نیکیتا پیش از اینکه عکس

 .ی کیارش گذاشتمامور دستش را روی شانه
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 .راه بیفت-

 .اش را تکان دادکیارش انگشت سبابه

 .برو سراغ نیکیتا آرام، برو باید یه چیزهایی رو بفهمی-

ی به مامور نگاه کرد. با نگاه تعقیبش کردم و او بلندتر مامور هولش داد و او عصب

 .گفت

 .جا برو سراغش، نذار دیر بشهبرو آرام، از همین-

خواستم بپرسم نیکیتا اینجا کس را باور نداشتم. میذهنم قفل شده بود، دیگر هیچ

ات را دارد؟ چرا دیگر باورت ندارم؟ چرا هنوز دوستت چکار داشت؟ چرا کلید خانه

 .هایم بشکند از در بیرون رفتکه قفل لبرم؟ ولی قبل از ایندا

پشت ماشین که نشستم فقط از یک چیز مطمئن بودم، اینکه دیگر به هیچ چیز 

زدم ای افتاده بودم که هر چه دست و پا میمطمئن نیستم، انگار میان سیاه چاله

 .شدمبیشتر غرق می

بگذارم کیارش آزاد شود. باید کمی ذهنم  یک روز به دادگاه مانده بود و خیال نداشتم

 .کردمگرفت، باید کمی آزادانه فکر میآرام می

خواستم تنها باشم، ی چالوس رفتم، میی فکری به سمت جادهبدون هیچ پیش زمینه

 .هایشان فکر کنمدهیجایی باشم که بدون فشار اطرافیان و جهت

××××× 

یدم. صدای پاهایش را خوب می شناختم، از در دادگاه بیرون آمدم و نفس عمیق کش

سر برنگرداندم، کنارم ایستاد و به افق، دقیقاً جایی که خورشید طلوع می کرد نگاه 

 .کرد
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چشمهایش از شدت نور باریک شده بود، اینهم از عادات دیرینه اش بود، در 

شدیدترین آفتاب عینک نمی زد؛ وقتی م*س*تقیم به نور نگاه می کرد احساس 

 .را با تمام قلبم حس می کردم قدرتش

از پشت عینکی که آفتاب نابهنگام پاییز را پشت خود محصور کرده بود نگاهش کردم 

 .و فکر کردم اگر قاتل باشد مرا هم همراه آراد کشته است

 مطمئنی نمیتونه وثیقه رو پرداخت کنه؟-

لحظه به خط نگاهش را دنبال کردم و حتی از پشت عینک نتوانستم بیشتر از چند 

 .آن منبع نور نگاه کنم

خونه اش رهن بانکه، شرکت هم انقدر ارزش نداره، اگر بخواد سنگهاش رو بفروشه -

باید قراردادهای ساختشون رو لغو کنه و مبلغ خسارتش حتی بیشتر از وثیقه میشه؛ 

 .پس خیالم راحته

ش فرو سری تکان داد و کیفش را در دستش تاب داد، یک دستش را در جیب شلوار

 .برد و وقتی دستش را درآورد کاغذی را سمتم گرفت

 .شماره ی نیکیتا-

 .کاغذ را گرفتم و بدون اینکه نگاه کنم داخل کیفم گذاشتم

 از کجا آوردی؟-

 .پله ای را پایین رفت

 .منم آشناهای خودم رو دارم-
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ه پیش از اینکه چیزی بگویم سریع پله ها را پایین رفت و من به جای خالیش نگا

را پر نمی کردم. جایی که شاید مدتها بود خالی بود ولی می دانستم هیچ کس آن 

 .کند

×××× 

ام با فرش خاکستری گذاشتم، به یاد اولین مالقات رسمیقدم اول را که روی سنگ

 .کیارش افتادم، همین پارک، همان نیمکت انتهای پارک، باالی فضای بازی

بار کیارش را هایی دوختم که برای اولینبه پله اختیار به همان سمت رفتم و چشمبی

 .به عنوان یک مرد نگاه کرده بودم

هایم نشست. لبخند زد و یک ی مشکی براقش روی چشمها باال آمد، تیلهاز پله

خواهد ابرویش را باال داد. معذب بودم، آراد از احساس کیارش گفته بود، گفته بود می

توانست از ی برای مخالفت نداشتم. چه کسی میبا من حرف بزند و من هیچ دلیل

 مردی مثل کیارش بگذرد که من بگذرم؟

 .کنارم نشست و پا روی پا انداخت و کمی برگشت طرفم

 .اجازه ندادی بیام دنبالت-

 .سرپایین انداختم

 .راحت نبودم-

اش با همه فرق دارد، اولین جاذبه را خندید و همانجا بود که فهمیدم طنین خنده

 .اش ایجاد کرددهخن

 .که مشخصه چقدر معذبیممنون که قبول کردی بیای، با این-
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نگاهش کردم و زیر نور آفتاب شدید تیر ماه ذوب شدم از گرمای آفتاب و داغی 

 .نگاهش

 .ی کوچولو بودی، ولی خیلی تخس بودیبار اولی که دیدمت یه دختر بچه-

 .اختیار خندیدم و با لذت نگاهم کردبی

دم کی بزرگ شدی، بار اولی که حس کردم شدی یه دختر خانم وقتی بود که نفهمی-

 .دانیار گفت دوستت داره

وقت از دانیار نشنیده ای بود که هیچجمله "دوستت دارم"قلبم پیچ و تاب خورد، 

های خشنش، حتی محافظت من از خودم نشان بودم. با تک تک کلماتش، با حمایت

 .بار این جمله را نگفته بودارد، ولی حتی یکداد که چقدر مرا دوست دمی

ایش دور تا دور ی برگهچشم به برگهای آویخته شده از بید مجنون انداختم، ریسه

 .خوردنیمکت را گرفته بود و با باد خفیف تکان می

وقتی جدا شدید واقعاً ناراحت شدم، ولی از محکم بودنت، از اینکه حتی یک روز  -

شستی به گریه کردن و غصه خوردن و زندگی کردی ازت خوشم مثل زنهای دیگه نن

 .خواستم رو پیدا کردماومد، اون موقع بود که فهمیدم اونی که می

 .چشم از برگها گرفت و نگاهش کردم

 گذره، چرا االن اقدام کردی؟دو سال از اون روزها می-

 .هایش در هم قالب شدهایش را روی زانوهایش گذاشت و انگشتآرنج

دادم، من از زیر فشار یه زندگی ناموفق بیرون اومده باید به تو و خودم فرصت می-

 .طور، این زمان الزم بودبودم و تو هم همین
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 .تا خواستم حرف بزنم چرخید سمتم

 .گم خودت رو بسپر دست من، عاشق کردنت با منگم دوستم داشته باش، مینمی-

شته بود و من روی همان نیمکت نشسته ، تقریباً سه ماه گذ"عاشق کردنت با من"

که فکرم به سرانجام برسد بودم و از خودم پرسیدم واقعاً عاشقش هستم؟ پیش از این

 .ها را کنار زد و روبرویم ایستاد. نگاهی به اطرافش انداختنیکیتا برگ

 چرا پارک؟-

 چرا نه؟-

یش را روی پای شانه باال انداخت و با همان ظرافت همیشگی در حرکاتش نشست و پا

 .دیگرش انداخت

 چیکارم داری؟-

کس نبود که حس خوبی نسبت به او وقت حس بدی به او نداشتم، ولی حاال هیچهیچ

 .داشته باشم، همه از نظر من مشکوک بودند

کنم تو دونم، ولی فکر میکیارش گفت بیام ازت بپرسم، اینکه چی باید بپرسم رو نمی-

 .دونی چی باید بهم بگیمی

ای از پشت سرمان آمد. دو طرف درخت بزرگ دو نیمکت بود که ی بچهصدای گریه

هیچ دیدی به هم نداشت. نیکیتا بلند شد و کمی جلو رفت. سرم را برگرداندم و زنی 

 برد؛ به سمت زمین بازی فریاد زدای را در کالسکه گذاشته و راه میرا دیدم که بچه

 .خودش رو کشتشهاب جان، بیا بریم پسرم؛ داداشت -

 .نگاهی به نیکیتا انداختم، غرق در زن و بچه بود
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 .نیکیتا، بیا بشین-

 .اش را کنار پایش گذاشتنگاهش را برید و برگشت روی نیمکت نشست، کیف مشکی

 .هایش جدا نکردمبه جایی در زمین بازی خیره ماند و من نگاهم را از چشم

ا یه حال خراب اومد خونمون، سه ساعت تازه زن کیارش شده بودم، یه روز دانیار ب-

 .کردن، اون موقع تو زن دانیار بودیتمام تو اتاق با کیارش بحث می

 .تر نگاهش کردمگوید دقیقمتعجب از اینکه چرا دارد برایم قصه می

 .هاش قرمز بودوقتی رفت صورتش سرد سرد بود، چشم-

ی بچه اعصابم را به هم ریخته دقیقاً حالت اضطراب و ناراحتی دانیار همین بود. صدا

خورد ای مکث کرد و برگشت و به بچه که حاال در آغوش مادرش تاب میبود. لحظه

 .نگاه کرد

 اش؟بقیه-

 .چرخید

 .اون شب کلی با کیارش کلنجار رفتم تا بهم گفت مشکل چیه-

ها در زمین بازی، صدای ی بچهریخت، صدای همهمههر لحظه اعصابم بیشتر به هم می

 .ی بچه نفسم را تنگ کرده بودقژقژ چرخ و فلک اسقاطی و بدتر از آن صدای گریه

وقت به هیچ کس نگم و نگفتم، ولی خودش باهام تماس کیارش ازم قول گرفت هیچ-

 .گرفت و گفت برم دیدنش، منم رفتم؛ گفت وقتشه که حقیقت رو بهت بگم



                 
 

 

 نرگس نجمی  | خط به خط تا تو رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

132 

 

گر توان داشتم قطعاً بلند برگشت و میخکوب نگاهم کرد. جرات نداشتم سوال کنم، ا

رفتم، ولی برادرم مرا به زمینی که هر لحظه رویش به سمتی پرت شدم و میمی

 .شدم زنجیر کرده بودمی

 چ...چی رو بگی؟-

ی گوید، نه پشت صحنهی فرد دیگری را برایم میخیلی عادی نگاهم کرد، انگار قصه

 .زندگی خودم را

ون به تمام مدارک دسترسی داشته، ولی از اون کیارش به دانیار شک داره، میگه ا-

 ...تر اینه کهمهم

ولی ته  "بگو و خالصم کن"خواست فریاد بزنم آب دهانش را قورت داد و من دلم می

 .دانستم هر چه بگوید برایم فاجعه است، هر چه دیرتر، بهترقلبم می

عاشق آراد بوده و دانیار عاشق سیمین بوده، حتی پیش از ازدواجش با آراد، سیمین -

خواستگاری دانیار رو رد کرده. اون زنی که تو توی عکس دیدی و فکر کردی دانیار با 

اون زن سر و سری داره در اصل دوست سیمین بود که فریب دانیار رو خورده بود و 

داد؛ برای همین دانیار حاضر نشد در مورد آمار زندگی سیمین و آراد رو به دانیار می

 .ت توضیحی بدهاون عکس به

کاش مردن اختیاری بود، فریادهای سیمین در ذهنم اکو شد، ترسیدنش از دانیار، 

 .شک دکتر و قلبم زیر غصه مچاله شد

باره نیکیتا بلند شد، کیفش را باز کرد و پستونکی درآورد و به طرف زن رفت. یک

های هشنیدم، انگار صدایش روی صدای فریادها و ضجصدایش را از دور دست می

 .سیمین ضبط شده بود که انقدر ضعیف بود

 .این رو بذارید دهنش، تو رو خدا نذارید انقدر گریه کنه-
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های برگ ترین ریسهوقتی کنارم نشست چشمم روی برگ کوچک یکی از کوچک

 .خوردتاب می

ی آراد تازه رسه خونهدعوای کیارش و آراد به خاطر همین بوده، کیارش که می-

خواسته یه بالیی سر سیمین بیاره، ولی کیارش که از شه. آراد مین میمتوجه جریا

دونسته عشق دانیار به سیمین یک طرفه بوده از سیمین طرفداری همون اول می

شه؛ اگر چیزی بهت نگفته برای این کنه و آراد که عصبانی بوده باهاش درگیر میمی

 .نش وسطهخواست آبروریزی بشه، ولی دیگه پای جوبود که نمی

ام خواستم بفهمم. دستم را گیر یقهفهمیدم ولی نمیگوید، میفهمیدم چه مینمی

ام را کشیدم، به کمی اهمیت باز هم یقهکردم و با شدت کشیدم، گردنم سوخت و بی

های نیکیتا را ببندد و بیشتر از این دنیایم ای رحم که لباکسیژن نیاز داشتم، به ذره

 .ی آخرش دنیا را بر سرم آوار کرد و رفتاو با جمله را نابود نکند، ولی

 .ازدواجش با تو هم به خاطر نزدیکیش به سیمین بوده-

تکه های تکهزد، سیمین لباسوقتی از پله ها پایین می رفت شب شد، آراد فریاد می

فشرد و زد و او را به خود میکرد و دانیار قهقهه میاش را از روی زمین جمع میشده

 .غلتیدم... من در خون خودم میمن

××××× 

کردم. سرم کردم و نمیرفتم، کوچه به کوچه، خیابان به خیابان و فکر میهدف میبی

چیز در ذهنم نبود. انگار جایی از مغزم از از شدت فشار در حال انفجار بود، ولی هیچ

 .بین رفته بود، قلبم سخت شده بود، سخت نه، مرده بود

هایش از سیمین، اینکه خاطراتم با دانیار را مرور کردم، طرفداری یلحظه به لحظه

گفت آراد لیاقت سیمین را ندارد و من نفهمیده بودم او فقط گاهی به شوخی به من می

 .داندخودش را الیق سیمین می
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های سیمین را به دانیار، رفتم، کوچه به کوچه، خیابان به خیابان و مرور کردم نگاه

 .شدحاال دعوای کیارش و آراد توجیه می ترسش از او،

ی رفتم، خیابان به خیابان، کوچه به کوچه و وقتی به خودم آمدم که انتهای کوچه

 .بست به دیوار خوردم و برای پیدا کردن راه، سر بلند کردم و فهمیدم شب شدهبن

. درخت و حتی بی چراغی خلوت و سرد، بیبرگشتم و به اطرافم نگاه کردم، کوچه

جای ظلمت مطلقی که تنها با نور ماه روشن می شد قلبم را زیرو رو کرد. درست همین

 .بردام ایستاده بودم، ظلمت اطرافم دستم را گرفته بود و به قهقرا میزندگی

سست و پر رخوت به دیوار آجری تکیه دادم و سُر خوردم تا زمین. دستم را میان 

 .ی خاک فرو بردم و لب زدمتپه

 .امخسته-

ی خاکی گذاشتم و سرم را به دیوار تکیه صدای گوشی بلند شد و من کیف را روی تپه

 .دادم و به هیچ چیز فکر نکردم جز زمهریری که قلبم را گرفته بود

صدای گوشی قطع نشد و باالجبار چنگ زدم و گوشی را از کیفم درآوردم. با دیدن 

 .اسم دانیار لبخند زدم

 .رمروح کثیفت رو دوست دا-

لرزاند و مشمئز شدم، حسم چیزی فراتر از تنفر بود، انقدر عمیق که قلبم را می

 .بستقندیل می

 .خط را آزاد کردم

 جانم؟-
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 .مکث کرد، با لذت خندیدم

 تعجب کردی؟ خب باشه، بله خوبه؟ بله؟-

 بله را آنچنان کشیدم که وسط حرفم صدایش را بلند کرد

 کجایی تو؟-

مغز سرم را محکم به دیوار کشیدم و شالم افتاد روی شانه هایم،  به آسمان نگاه کردم،

ها روشن بود، ولی من تاریک بودم، از نفرتی ستاره بود، ماه بود، کوچه با همان

 .بخش تاریک شده بودملذت

 ای؟ دوست داری بیام پیشت عزیزم؟زیر آسمون خدا، تو چی؟ خونه-

 .ا شنیدمو برای بار اول صدای نفس نفس زدن بلندش ر

 تو... تو م*س*تی؟-

 .ام را بیشتر کردقهقهه زدم، صدایم در کوچه پیچید و بازتابش قهقهه

 .آره عشقم، آره عزیزم، م*س*ت توام-

ی خاکی، سرم را آرام به دیوار کوبیدم. صدایش آرامشی دستم چنگ شد در تپه

 .وقت حسش نکرده بودمداشت که هیچ

 آرام، چی شده؟-

 .انقطاع؛ بغض کردم، خفه کننده و نفس گیریخندیدم، بلند، ب

 ...م*س*ت توام دانیار، م*س*ت عشقت، م*س*ت دنیات، م*س*ت-

 .بسته باز شد و فریادم به آسمان رسیدهایم یخقلبم هق هق زد، لب
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 .م*س*ت دنیای کثیفت، م*س*ت قلب مریضت-

 .از جایم بلند شدم و لگد محکمی به دیوار زدم و خم شدم از درد

خوام تو چشمات ات، میام، میدی دانیار، سفت بشین تو خونهاصش رو پس میتق-

 .نگاه کنم و شخصیتت رو تو صورتت باال بیارم؛ دارم میام

ام مشت زدم و هق زدم. کمی اختیار گوشی را به دیوار کوبیدم و هق زدم، به سینهبی

 ...دیدمشیشناختم دویدم، باید مای که نمیکه نفسم باال آمد تا سر کوچه

ام. دستم را جلوی نگاهی به اطراف انداختم و فهمیدم سر از مرکز شهر درآورده

ی دانیار هزار بار دارش زدم و زنده شد، هق هق زدم و تاکسی بلند کردم و تا خانه

های دانیار دانیاری نبود که آرامم کند، کیارشی نبود که حمایتش را مثل مردانگی

 .بخواهم

خواستم برایم معنا کرده بود، مرد که هیچ، طور که میدانگی را آنتنها کسی که مر

 .نامرد هم نبود

خواند و روی ی چهل میی دهههای کنجکاو راننده که با خوانندهبی توجه به نگاه

شدیم تر میگرفت به تابلوها چشم دوختم. هر خیابانی که نزدیکفرمان ضرب می

اش پیاده شدم مثل گرفت و وقتی جلوی خانهسوخت، بیشتر آتش میقلبم بیشتر می

 .بمبی در حال انفجار بودم

ها را باال رفتم. در هنوز دستم به زنگ نرسیده بود که در باز شد و من مثل طوفان پله

 .نیمه باز بود، هولش دادم و رفتم داخل

 .تمام فریادم را در قالب اسمش ریختم

 ...دانیار-
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رفتم،  م بد بود که متوجهش نشده بودم. با دیدنش وااز روی مبل بلند شد، انقدر حال

 ام آمده بود؟ او عاشق سیمین بود؟واقعاً این آدمی بود که با نقشه به زندگی

کوبید که احساس اش ایستادم. صدایم خفه شده بود، قلبم آنچنان میسینه به سینه

 .کردم هر لحظه ممکن است از گلویم بیرون بزند

 .پرسمی، یه سوال ساده مییه سوال ساده کرد-

هایش با نیشخند نگاهم کرد؛ توان تحمل دانیار همیشگی را نداشتم، دیگر این حالت

 .را دوست نداشتم

 .اش گذاشتم و فشردمام را روی سینهانگشت سبابه

 .تو ... تو به من جواب میدی، همین االن-

 .به نگاه و نیشخندش ادامه داد

 تو آراد رو کشتی؟-

هایش را به هم باال پرید و نیشخندش تا بناگوشش کش آمد. کف دست ابروهایش

 .کوبید و یک قدم عقب رفت

 .وای آرام، باالخره فهمیدی-

 فهمیدم. آهسته لب زدمانقدر متعجب بود که حال خودم را نمی

 پرسم آراد رو کشتی و این جواب رو میدی؟تو دیوونه ای دانیار، دارم ازت می-

و آمد که پس رفتم، پایم به مبل گرفت و افتادم روی مبل. باره انقدر جلیک

 .هایش را دوطرف سرم به پشتی مبل تکیه داد و خم شد تو صورتمدست
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 .دارم جوابت رو میدم بچه جون، گفتم که فهمیدی-

 .رفتمکند؟ گیج میسرم را تکان دادم، امکان نداشت؛ دارد اقرار می

 .دادم. ایستاد و دست به سینه نگاهم کرداش گذاشتم و هولش دستم را روی سینه

 ام چی بوده؟خوای بگی من آراد رو کشتم؟ خب، بگو انگیزهدیگه چی؟ می-

 .جیغ زدم

 .بس کن، بس کن روانی-

 .نشست و تکیه داد، خونسرد نگاهم کرد

ام پرسم انگیزهپرسم، سوال کردی جواب دادم، دارم میای بابا، دارم ازت سوال می-

 .خوام ببینم زرنگ شدی یا نهیچی بوده، م

خواست با این طرز هایم گرفتم، جنگ روانی راه انداخته بود. میسرم را بین دست

 .صحبتش مرا به راه دیگری بکشد. بلند شدم

ات چی بوده؟ برات تونی مثل همیشه از مسئله دورم کنی. پرسیدی انگیزهنمی-

 ...گممی

 .کردلرزید و او مثل سنگ نگاهم میایم میی یخ شده بود، پاههایم دو گلولهدست

عاشق سیمین بودی، سیمین دوستت نداشته، زن آراد شد، با من ازدواج کردی که -

به سیمین نزدیک باشی، اون دختری هم که تو عکسی بود که باعث شد زندگیمون رو 

به هم بریزی دوست سیمین بوده که در اصل جاسوس تو بوده، به سیمین 

ردی و وقتی فهمیدی آراد فهمیده کشتیش و تمام مدارک رو بر علیه ت*ج*ا*و*ز ک

 .کیارش ترتیب دادی
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 .باور نداشتم این صدای آرامم را، باور نداشتم بتوانم مثل خودش حرف بزنم

دو دستم را دو طرف سرش گذاشتم و مثل خودش خیمه زدم روی سرش، نه سرش 

 .باال آمد و نه نگاهش از روی گردنم برداشته شد

 این انگیزه، این راز، دفاعت؟-

هایم را روی هایش را باال آورد و سرم را گرفت و جلو کشید. دستباره دستیک

هایش گذاشتم که تو بغلش نیفتم که یک دستش را دور کمرم حلقه کرد و جلو شانه

 .اختیار افتادم تو بغلشکشید، بی

 صدایش وحشتناک بود وقتی کنار گوشم زمزمه کرد

 وست نداری یا از اینکه عاشق سیمین بودم دلت شکسته کوچولو؟قاتل د-

کشید که واقعاً ترسیدم. چنگ سرم را انقدر محکم گرفته بود و کنار گردنم نفس می

هایش را حس کردم، ولی سرم را رها ای سفت شدن دستهایش، لحظهزدم به مچ

 نکرد. فریاد زدم

 ...ولم کن... ولم کن-

 .بدتر کرد ی صدایش حالم راخلسه

شه همین االن تو رو نکشم؟ به هر حال کسی اگر برادرت رو کشتم چی باعث می-

گم رفتی و دیگه خبر ندارم. تو تنها کسی دونه اینجایی؛ بدونه هم مهم نیست، مینمی

 .هستی که واقعیت رو فهمیدی و زنده موندنت خطرناکه

، روی دو آرنجم تکیه دادم که باره سرم را پرت کرد، عقب رفتم و روی میز افتادمیک

 .بلند شوم، با یک پایش پاهایم را باز کرد و رویم خیمه زد
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 چجوری دوست داری بکشمت؟ مثل سیمین یا مثل آراد؟-

هایش برق خاصی داشت، حس کردم راه از ترس زبانم بند آمد، برای بار اول چشم

 .حنم رنگ ترس داشت. چنگ زدم روی قلبم، با تمام تالشم لزیادی تا جنون ندارد

 .بذار برم-

 .یک ابرویش را باال داد و خندید

 از کجا بدونم فردا با پلیس و دستبند سراغم نمیای؟-

ام با برادرم باره ترسم ریخت، از ترس االنم، از احساس چند سال قبلم، از رابطهیک

 .سوءاستفاده کرده بود، دیگر کافی بود

 .ی محکمی به عقب پرتش کردمشتم و با ضربهپاهایم را جمع کردم، روی شکمش گذا

ایستادم و میز را دور زدم، روی مبل افتاده بود ولی خم به ابرو نیاورد و من مات ماندم 

که با این ضربه حالش واقعاً خوب است یا نه. چند لحظه نگاهش کردم، ولی وقتی 

 .جایش را روی مبل تنظیم کرد و نگاهم کرد مطمئن شدم که درد ندارد

هات زندگی کردم، برادرم رو گول زدی، گوش کن آقای خاتمی، چند سال با دروغ-

 .سیمین رو نابود کردی

 .ام نگاه کردبغضم سر باز کرد و او به دانه اشک راه گرفته روی گونه

تو زندگی ما رو سیاه کردی، مادرم رو به سکته انداختی، کمر پدرم رو شکستی، و -

 ...من

توانستم انجام دهم هایم دست خودم نبود، مگر کاری هم میی اشکسرهباریدن یک

 .کردهایم نگاه میلرزید و او فقط به اشکهایم میجز گریه؟ لب
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شناسی کیه، بدون یک لحظه پرسیدن قابل اعتمادترین آدمی که میاگر... اگر ازم می-

خودم بهت هات حتی بیشتر از کاریدادم، چون با تمام پنهانتعلل تو رو نشون می

 .اعتماد داشتم

 .فهمیدمهایش که معنای نگاهش را نمیروبرویش نشستم و خیره شدم به چشم

 با اخم انگشتش را روی صورتش کشید و لب زد

 های مسخره رو، من آدم کشتم، تو چته؟پاک کن اون اشک-

 .تمام وجودم بغض شد، قلبم لرزید

ودی، برای اینکه باورم رو نسبت به دلم شکست دانیار، نه برای اینکه عاشق سیمین ب-

 .خودت شکستی، تو تنها باور من تو زندگی بودی

 .ابروهایش را باال داد و لبخند زد

 کیارش؟-

 .بی جان لبخند زدم

کنم، تو اعتماد من رو دونی سخت به کسی اعتماد میدوستش دارم، ولی می-

 .شمت خوب نمیشکستی، اعتمادم به دوستی و عشق رو شکستی و مطمئنم هیچ وق

 .ام انداختمی کیفم را روی شانهاز جایم بلند شدم و دسته

تونی به خودت افتخار کنی، حاال تو نه فقط آراد، که من رو هم کشتی دانیار؛ حاال می-

ی مختلف کشتی، یکی جسمش رفت، یه قاتل تمام عیاری؛ سه نفر رو به سه شیوه

 .یکی سالمت روانش، یکی تمام قلب و روحش

 .کرد، آرزو کردم دیگر نبینمشبستم خیره به روبرویش نگاه میوقتی در را می
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تمام شب در دفترم باال و پایین رفتم، گریه کردم، فریاد زدم. بوی دیوارهای تازه رنگ 

کرد و من از سردرد و سرگیجه به خود پیچیدم و از درد ام را بیشتر میشده سرگیجه

 .لذت بردم

یکی تا سر حد مرگ کتکم بزند، انقدر که زیر دست و پایش به زندگی خواست دلم می

 .سیاهم بخندم و جان دهم

ام را جمع کردم. آراد نیازی به آفتاب که وسط سالن پهن شد، بساط قلب شکسته

ام نداشت، اگر قرار به زنده ماندن اجباری بود پس باید درست زندگی قلب شکسته

 .کردممی

به جای پارکت فرش پوش زمین شده بودند قدم زدم، با آراد هایی که روی سرامیک

 .قدم زدم، با کیارش و نهایتاً دانیار

وقتی جلوی میز دفترم ایستادم، فهمیدم باید از اول شروع کنم، شروع به شناختن 

گ*ن*ا*ه بود ولی دروغ گفته بود و انقدر سوال دانیار، شناختن کیارشی که شاید بی

 .م مثل دانیار از قلبم به زیر پایم سر بخوردداشتم که شاید او ه

خورده را از یخچال برداشتم و الجرعه دهانم از تلخی مثل زهرمار شده بود، شیر نیم

 .سرکشیدم

هایم خط ی ورودی که ایستادم، دلم به حال خودم سوخت، زیر چشمروبروی آینه

ای بود که قلب را نشان زد. اگر آینهخوابی و گریه به کبودی میافتاده بود و از بی

 .کشید تا در خون غرق نشومگرفت و بیرون میداد حتماً باید کسی دستم را میمی

شود؛ پس به تنهایی دانستم این روزها حتی دست مادرم هم به سمتم دراز نمیمی

 .تکیه کردم و به روزی که شروع شده بود لبخند زدم خودم
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××××× 

زیر و رو کرد. کنار قبر آراد نشستم و چشم به سنگ  بوی حلوا و نوای قرآن قلبم را

 .اش دوختمیشمی

 .با دست اشکم را روی شیاری که اسمش را نوشته بود کشیدم

 .سالم عزیز خواهر-

شد جز اینکه حرف نزد برادر پرهیاهوی من. طعم تلخ دهانم با هیچ چیز شیرین نمی

 "امزنده"بلند شود و بگوید 

 .پَر کردم، دانه دانه گلبرگها را روی سنگش چیدمرهای رز را پَپر بغض گل

 ...دادی؟ شش ساله بودم و لجبازیادته دوچرخه سواری یادم می-

تر شد. بوی گالب حالم را یکی از گلبرگها را روی اسمش کشیدم و بغضم سنگین

 .آشوب کرد

 .دمعشق سرعت بوخوری به درخت، ولی من رفتم، از اول هم هی گفتی وایسا، می-

 .های روشنش بغضم جان دادی شیرینمان و به یاد چشمخندیدم به خاطره

خوردم به درخت که پرتم کردی یه طرف، ولی خودت با سر خوردی واقعاً داشتم می-

 ...تو درخت و افتادی

کس خواستم هیچزنی سینی خرما را جلویم گرفت و من سینی را پس زدم، نمی

 .خلوتم را به هم بزند

 ..زمین و هر چی صدات زدم بلند نشدی افتادی-
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هایم را دور پاهایم قالب کردم و کنار سنگ نشستم و پاهایم را جمع کردم، دست

 .سرم را روی زانوهایم گذاشتم

خیلی ترسیده بودم، مثل همون روزی که خبر قتلت رو دادن. فکر کردم مردی و هی -

شک قانونی رو باز کردن و تکونت دادم ولی تکون نخوردی، مثل وقتی که کاور پز

خواستم فرار کنم، ولی تو باورم شد که اون صورت رنگ پریده برادر منه. از ترسم می

دستم رو گرفتی و خندیدی و گفتی خودت رو زدی به مردن که دیگه سر این چیزها 

لجبازی نکنم، ولی تو سردخونه بلند نشدی، نخندیدی، مرده بودی آراد، مرده بودی 

 .داداشی

آلود و پر سنگ نگاه کردم. م را به جهت مخالف سنگ چرخاندم و به فضای خاکسر

 .آوردآلود زیرزمینی قلبم را به درد میهای خاکاین کلبه

 .دلم برات تنگ شده آراد-

 .هق زدم و مشت زدم روی سنگش

قرارمون این نبود، قرار بود بلند شی و بگی شوخی بوده، حتی اگر من رو تا مرز -

 .سونده باشیسکته تر

از سرمایش به خود لرزیدم و لعنت کردم  گلها را پس زدم و کنار سنگ دراز کشیدم.

 .های زیر زمینی راتمام کلبه

ای، بگی دانیار خواسته باهام شوخی کنه، بگی بخشمت اگر برگردی و بگی زندهمی-

 .شیبخشمت داداکنه، به خدا میسیمین داره یه صحنه از یه فیلم رو تمرین می

 .ام را گذاشتم روی اسمش و چشم بستمشقیقه
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دونم محاله برگشتنت، ولی محاله بذارم دستی که تو رو از من ام آراد، میخسته-

کنم؛ این قول یک گرفته جون داشته باشه، خودم تو همین قبرستون چالش می

 .خواهره

م که حالت چند دقیقه دل به دل آرادم داده بودم را نفهمیدم، وقتی به خودم آمد

 .تهوع، آرامشی که کنار سنگش داشتم را گرفت

دانستم وقت بلند شدم و شالم را تکاندم. صدای زنگ موبایل خلوتم را به هم زد. می

 .های گنگ زندگیمرفتن است و باید شروع کنم به شناختن آدم

 ی خصوصی خط را آزاد کردم. انتظار داشتم صدایگوشی را برداشتم و با دیدن شماره

 .کیارش را بشنوم، ولی صدای مرد غریبه نگرانم کرد

 خانم مشایخ؟-

 بفرمایید؟-

 .سریع بلند شدم و کیفم را برداشتم

ی آخر بازپرسی آقای کیارش ارجمنده، دادستان خواستند حتماً حضور امروز جلسه-

 .داشته باشید

 .رفتمنفسم را آزاد کردم، کار دیگری هم نداشتم، بهتر بود می

 ساعت چند؟ باشه،-

 .یازده-

های بی سرو سامان که سریع حرکت نگاهی به ساعتم انداختم و با دیدن عقربه

 .کردند پاتند کردممی
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 .رسونمخودم رو می-

شدم فکر کردم چرا دانیار خواسته حتماً حضور داشته باشم؟ از میان سنگها که رد می

 ."بینی بوددانیار غیرقابل پیش"اش یک جمله بود نتیجه

در ترافیک صبحگاهی پنج دقیقه دیر رسیدم. ماشین را در شانه خاکی جاده پارک 

کردم و آمبوالنسی که جلوی در ایستاده بود را دور زدم. مامور با دیدنم لبخند زد و 

 .ی ورود دادکارتم را سرسری نگاه کرد و اجازه

کرد گفت یها را ثبت مگذراندن مراحل بازرسی خسته کننده بود. ماموری که اسم

 .اینبار باید به اتاق رئیس زندان برویم

آمدم، اینکه به جای اتاق کرد، اینکه به جای کالنتری باید به زندان میذهنم کار نمی

 .رفتم انقدر عجیب بود که ذهنم را مغشوش کندبازپرسی باید به اتاق رئیس زندان می

ردم، خبری از رئیس زندان نبود؛ مامور تا جلوی در آمد و در را باز کرد. سرم را داخل ب

 .برگشتم و نگاهش کردم

 .میان، شما تشریف ببرید داخل-

های قدی بلند که رو به حیاط زندان بود روی مبل وارد اتاق شدم و روبروی پنجره

ای نشستم. کیفم را که کنارم گذاشتم در باز شد و بازپرس و دانیار و پشت چرم قهوه

 .کرد، وارد شدندرش را همراهی میسرش کیارش و ماموری که کیا

حس و بازپرس جواب سالمم را بلند داد و پشت میز رئیس رفت و نشست. دانیار بی

لبخند پوزخند مانندش سری ای بینمان اتفاق افتاده، با نیمانگار نه انگار که تراژدی

 .تکان داد و کنار پنجره رفت
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اش از برق افتاده ای مشکیهچشمم روی کیارش ماند، کمی الغر شده بود و چشم

 .بود، به سمتش رفتم

 خوبی؟-

 .هایش تا خط ابرویش باال رفتپلک زد و تاب مژه

 .خوبم عزیزم-

مامور، کیارش را به سمت مبل هدایت کرد و کیارش نشست، پشت سرش دانیار کنار 

 .پنجره ایستاده بود و من روبرویشان نشستم

، کیارش اخم کرد و من از حرکت لبهایش ای را از کیفش بیرون کشیدبازپرس پوشه

 .گویدفهمیدم چه می

 چته؟-

 .بی جان لبخند زدم و لب زدم

 .خوبم-

کرد سعی کردم نگاهم به طرف دانیار کشیده نشود. در همانطور که با اخم نگاهم می

های پوشه را ورق می زد و صدایش سکوت را قلبم غوغا بود و بازپرس دائماً برگه

 .شکستمی

وقت را بپرسم که در باز شد، خواستم دلیل این بازجویی بیطاقتم طاق شد، می دیگر

 .ی دو قدم از کیارش ایستاددانیار جلو آمد و به فاصله

هایش را گرفته بودند بلند شدم و چرخیدم، با دیدن سیمین و دو پرستاری که دست

نگاه کرد. ذهنم ی محکمی زد و پر اضطراب به من مات ماندم. روسری سفیدش را گره
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های مغزم پا سنگین کرده بودند و حتی یک قدم کرد، ولی عقربهمثل ساعت کار می

 .فهمیدمرفتند، هیچ چیز نمیجلو نمی

خواستم جلو بروم و بغلش کنم، نگاهش چرخید و بازپرس را که دید اخم کرد. چشم 

 .بست و رویش را برگرداند

نبار چشمش به کیارش افتاد. لحظه لحظه رنگ پاهایم به زمین ماند، چشم باز کرد و ای

هایش تا لبهایش که تکان خورد و تکان خورد و پریدگیش را دیدم، از نبض شقیقه

 .باره جیغ زدیک

هایش را گرفتند و من ترسیده خودم را عقب کشیدم. میان صدای دو پرستار دست

 .جیغ سیمین، دانیار فریاد زد

 .ولش کنید-

ی کیارش ایستاده است، هم قد هم، هم هیکل انه به شانهبرگشتم و دیدمش که ش

 بودند و من چرا تا حاال این شباهت را ندیده بودم؟

 .یکی از پرستارها صدایش را بلند کرد

 .زنه یا به شمایا به خودش آسیب می-

تحکم صدای دانیار بیشتر شد و دست و پا زدن سیمین برای رها شدن از دستان 

 .پرستارها

 .ش کنید، مسئولیتش با منهمیگم ول-

هایشان شل شد که سیمین مثل چله از پرستارها نگاهی به هم انداختند و دست

کمان رها شد و به سمت کیارش هجوم برد. رنگ کیارش مثل گچ سفید شده بود و در 
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هایش را کوبید فقط دستهایی که سیمین به سینه و سر و صورتش میمقابل مشت

 .حایل صورتش کرده بود

 .کشمتکشمت کثافت، میمی -

 .هایم از شدت لرزش به مانتویم چنگ شد، پاهایم لرزید و روی مبل افتادمدست

پرستارها سعی کردند سیمین را بگیرند، ولی دانیار دستش را جلوی آنها گرفت و 

خودش بازوی سیمین را گرفت. سیمین یک لحظه برگشت و نگاهش کرد، دوباره 

ش، چند بار بین صورت این دو چشم چرخاند و نهایتاً نگاهش چرخید روی کیار

بازویش را از دست دانیار بیرون کشید و دو دستش را قالب کرد و محکم بر سر 

 .کیارش زد

 ...باید بکشمت-

فهمیدم. آرام به دانیار م*س*تقیم نگاهم کرد، حاال خوب دلیل احضارم را می

 .گرفتند و عقب کشیدند پرستارها اشاره کردم و آنها بازوهای سیمین را

 .هایش رکیکترشد و فحشآمد هق هقش بیشتر میسیمین با هر قدمی که عقب می

 .کردهای سبز آبی سیمین نگاه میرنگ به صورت کیارش نمانده بود و خیره به چشم

 اختیار پرسیدمدانیار جلو آمد و من بی

 این چرا اینطوری شده؟-

شه و رو برگردونده، داره روانکاوی می داروهاش قسمتی از حافظه ی پنهانش-

 .شناخت اطرافش براش راحتتر شده



                 
 

 

 نرگس نجمی  | خط به خط تا تو رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

150 

 

م*س*تقیم و خیره نگاهم کرد، زیر نگاهش جان دادم. چرخیدم و به کیارش نگاه 

کردم که حاال و با خروج سیمین که هنوز صدای فریادهایش از راهرو به گوش 

 .کردرسید، به من نگاه میمی

ماند. چرخید و دوباره روی من ثابت میهایش میمی چشهایش در کاسهمردمک

اش را جمع کرد و در کیفش گذاشت و به سمت در آمد. بازپرس پوشهنفسم باال نمی

ای صورتش را جلوی چشم هایم گرفت و شد لحظهرفت. دانیار که از کنارم رد می

 لبخند زد

 .ذارمتنهاتون می-

برای گفتن ندارم، ذهنم خالی خالی وقتی در را پشت سرش بست فهمیدم هیچ حرفی 

 .بود

های بلند به سمتم آمد و ماموری که نزدیک به در ایستاده بود یک قدم نزدیک با قدم

 .شد. گیج و گنگ نگاهم بینشان چرخید

 .فهمهکنی؟ اون تعادل نداره، نمیتو که باور نمی-

 .شده بودهای لرزانش نگاه کردم که میان دستبند اسیر به رنگ پریده و دست

 .کنیآرام، بگو باورم داری تا جون بگیرم عزیزم، داری اشتباه می-

 .لب زدم

 مگه من چیزی گفتم؟-

 .کردمواقعاً هم هیچ فکری نداشتم، هیچ ذهنیتی نداشتم، باید فکر می

 لرزه؟کنی؟ چرا لبهات میچرا اینطوری نگاهم می-
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 چرا...چرا حالش بد شد؟-

 بد نشد؟مگه با دیدن دانیار حالش -

 .مغزم آتش گرفت، یک قدم عقب رفتم

 دونی؟تو... تو از کجا می-

آمد. کالفه خورد و صدایی از بینشان بیرون نمیهایش به هم میانگار الل شد که لب

 .دو دستش را در هم قالب کرد و به پیشانیش کوبید

 .ی اون بی همه چیزه، اون دانیار عوضیاش نقشههمه-

اش کردم، مردی که وقتی دستگیر شد لبخند زد، وقتی وثیقهبه تقالیش نگاه می

 .دانستم باید به چه فکر کنمپرید و من نمیقبول نشد لبخند زد، حاال باال و پایین می

 .دوباره نزدیکم شد

تو خودت اون عکس رو دیدی، دیدی که بهت خ*ی*ا*ن*ت کرد، دیدی که سیمین -

 .با دیدنش چه حالی شد

داد و من باید خودم جواب داند، چون جواب نمیز کجا میو دیگر نپرسیدم ا

 .کردمداد هم باور نمیکردم؛ که حتی اگر جواب میهایم را پیدا میسوال

کیفم را از روی مبل برداشتم و نگاهش کردم. نباید به هیچ چیز شک می کرد، باید با 

 .گذاشت. لبخند زدمهایم میاطمینان زندگیش را میان دست

های فریبش رو هم بشناسم، شناسم که شیوهرو اذیت نکن، انقدر دانیار رو میخودت -

ی خودم این بازی رو ی بازیه، منم بازیگر خوبی هستم، فقط به شیوهاگر اون سازنده

 .کنهکنم، نه اونطور که اون فکر میتموم می
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شد به دقیق نگاهم کرد، چشم از چشمش برنداشتم، یک بار پلک زدن منجر می

و اینبار  خواستم. آزاد شدن نفسش را حس کردمعوض کردن وکیلش و من این را نمی

ام بود و نبود به سمت گلویم آمد. از درد واقعاً لبخند زدم که یک دفعه هر چه در معده

 .معده خم شدم و چنگ زدم به مبل تا نیفتم. مامور و کیارش با هم فریاد زدند

 چی شد؟-

خوردم صدای فریاد دانیار م و وقتی داشتم زمین میصدای باز شدن در را شنید

 .پیچید

 .کنمات میهام خفهکیارش، بهش دست بزنی خودم با همین دست-

 .هایم بسته شدترین آغوش دنیا چشمحس کردم میان امن

×××× 

 .ام را به کار انداختهایم را باز کند حافظهبوی تند الکل پیش از اینکه چشم

دانیار گفت "هایش بود در ذهنم فلش خورد. لیل اثبات دروغی کیارش که دجمله

 "دوستت داره

ای از دانیار دیدم که به دیوار تکیه داده بود. تازه فهمیدم چقدر جشم باز کردم و سایه

 .دلم برایش تنگ شده

تر ببینمش، ولی نور تند و سفیدی که باالی سرم بود چند بار پلک زدم تا بتوانم شفاف

 .کردیف میدیدم را ضع

نزدیک شدنش را حس کردم، یک دستش از رویم رد شد و کنار کمرم روی تخت قرار 

گرفت. خم شد و سرش جلوی نور را گرفت و دیدمش. همان نگاه سرد و داغی که 

 .چند سال در آتشش سوختم
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 .گفت تو بهش گفتی دوستم داریمی-

 .جدی نگاهم کرد، انتظار داشتم حاشا کند

 .درسته-

 .ر شدنم تمامی نداشت وقتی بحث دانیار بودغافلگی

بعد نیکیتا گفت تو از قدیم عاشق سیمین بودی و کیارش این رو گفته، پس این -

 .حرفش دروغ بوده

ی گردنم نگاه کرد، نگاهش چرخید تای ابرویش باال رفت و سرش کج شد و به زاویه

هایش نوازشم با چشمهایم کشیده شد. احساس کردم ام تا چشمروی گردنم و از چانه

 .کندمی

 دوست داری کدوم رو باور کنی؟-

همه ناباوری را نداشتم، تحمل اینکه باور کنم پلک بستم، ضعیف شده بودم، تحمل این

 .دانیار دوستم نداشته مثل مرگ بود. چشم باز نکردم

 دوستم داشتی؟-

ردم و نفس ای هرم نفسش را روی پیشانیم حس کحرف نزد و چشم باز نکردم. لحظه

 .باره بغضم سر باز کردکشیدم، یک

 .میرممیرم، به خدا مینکن دانیار، نگو دروغ بوده، می-

 .لبهایش روی پیشانیم نرم بازی کرد

 .دروغ نبوده، آروم بگیر-
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ام افتاده بود هایم را که باز کردم خیره به زنجیر پهن در گردنش که روی سینهچشم

 .رد ازدواجمان برایش خریدمماندم. زنجیری که اولین سالگ

 هنوز داریش؟-

کمی فاصله گرفت و نگاهم کرد. خ*ی*ا*ن*ت کیارش مگر مهم بود وقتی دانیار در 

 .زدحوالی قلبم پر نور سوسو می

شدم؟ چرا مثل کیارش که نامزدم بود از او خجالت چرا زیر نگاهش ذوب نمی

کردم بند بند  هایش که بسته شد و نفس عمیق کشید حسکشیدم؟ چشمنمی

خواهد، حتی اگر محرمم نباشد، حتی اگر نگوید دوستم دارد، حتی وجودم او را می

 .اگر قاتل برادرم باشد و خجالت کشیدم از آراد

تفاوتیش را از صدایش را دوست داشتم، از صدای خنده های کیارش بیشتر، بی

تر و تازه فهمیدم های پر احساس کیارش بیشتر، وجودش را از وجود کیارش بیشنگاه

تمام این ماهها در وجود کیارش به دنبال دانیار گشتم، برای همین وقتی نزدیکم 

گفت صدای دانیار را توانستم نزدیکش شوم، وقتی از احساسش میشد نمیمی

 .شنیدم. صدایش در گوشم نشستمی

 حالت خوبه؟-

زیر پتو بیرون بود  ی نگاهش که روی یک پایم که ازکمی فاصله گرفت و من به زاویه

 .نگاه کردم

 .پلک زدم

 خوبم، فشار عصبی بود؟-

 .بار چشم بستم از بازی دستش روی موهایمدستش را روی موهایم کشید و این
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 هم این و هم مسمومیت غذایی، چی خورده بودی؟-

 .کمی فکر کردم

 .فقط یه لیوان شیر-

 .اش را نرم زیر لبم کشیدانگشت سبابه

 .باید ترکش کنی-

 .شدجای انگشتش گزگز می

 .شه ترک کردیه چیزها و یه کسانی رو نمی-

خواستم فاصله بگیرد، ولی خواستم حرف بزنم، نمیهایم مانده بود و نمیخیره به لب

 .ابروهایش گره خورد و صاف ایستاد

 .شهحیف که بازی زندگی دور امتحانی نداره، وقتی ببازی بازی تموم می-

 .ردم. خم شد و کنار گوشم لب زدهاج و واج نگاهش ک

باختی آرام، تو من رو باختی؛ منی که شاید نگفتم، ولی نشونت دادم که چقدر برام -

 ...مهمی، چقدر

 باره عقب کشید و به سمت در رفتیک

 "نرو، نباختمت"خواستم فریاد بزنم می

 .های سردش نفس و صدایم را با هم بریدولی چشم

 .ام رو دارین، اگر کار مهمی داشتی شمارهمامان و بابات دارن میا-
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 .معنای حرفش یعنی اگر کار نداشتی تماس نگیر، یعنی تمام شد، یعنی واقعاً باختم

 .ام در صدای کوبیده شدن در گم شدصدای هق هق خستگی

×××× 

ام را لرزید وارد خانه شدم. دلم خانهبابا زیر بغلم را گرفت و با زانوهایی که می

هایم سر باز کرده بود. دلم باره تمام دلتنگیی دانیار را، انگار یکخانه خواست،می

 .خواست روی آینه ریز به ریز اسمش را بنویسم و هر حرفش را بب*و*سممی

 .آوردبه تصورم لبخند زدم، بچه شدن من را فقط دانیار تاب می

ی فامیل، آب هایم را دوست داشت، گل کوچیک بازی کردن با پسرهای بچه بازیهمه

تا بادکنک باد کردن و تزئین کردن خانه، تنها چیزی دلیل پنجاه بازی تو استخر، بی

که حسرتش به دلم مانده بود یک بار حضورش در پیست رالی بود، جایی که خودم 

راند و نه تنها های پیچ در پیچ را میبودم، آرامِ بی حد و مرز، آرامی که با سرعت جاده

 .فهمید، آنروز روز دعوا بودنکرد، که هر بار که می بار همراهیمیک

داد، ولی شانه به هایم لقب خل بازی میگداری بچه بازیبرعکس کیارش که به گه

 .ی همیشگی بودراند و به قول خودش برندهام روی پیست میشانه

 با مانتو و روسری رو تخت افتادم، حوصله ی لباس عوض کردن نداشتم،

 "نباختمت من نباختمت،"

 .به پنجره چشم دوختم، بابا پرده را عقب زد و برگشت نگاهم کرد

 خوری؟چیزی می پ-

 .فقط سر تکان دادم
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 .می خوام تنها باشم-

مامان و بابا نگاهی به هم انداختند و از در بیرون رفتند. بی جان بلند شدم و کنار 

چرخید و خستگی ناپذیر میکرد، سیاه بود و ای میان مه پرواز میپنجره رفتم، پرنده

 .می چرخید

 جفتت رو گم کردی؟-

 .هایم که پایین ریخت پرنده به زمین نزدیکتر شد و مه غلیظ تراشک

 بینی، ولی چرا؟تو هم دل زدی به جایی که یک سانت جلوترت رو نمی-

توانستم بفهمم کبوتر ای نشست. از میان مه نمیپرنده چرخید و چرخید و روی شاخه

 .ا کالغ، ولی هر چه بود سرگشته بوداست ی

 به تو هم گفتن بری؟ گفتن برنگردی؟-

ی کمرنگی از او را پرنده بال باز کرد و اوج گرفت. نگاهم کشیده شد تا وقتی سایه

 .دیدم

 .تونم بذارم برهتونم قبول کنم، نمیمن نمی-

ردم با این باره با سرعت به سمت زمین پرواز کرد و من فکر کپرنده چرخید و یک

خورد، ولی میان درختان کوچه گم شد و من فکر کردم سرعت با سر به زمین می

 .امچقدر کرخت و ضعیف شده

 .برگشتم و به اتاق نگاه کردم

 .ی گوشی را لمس کردم و کیارش لبخند زدصفحه
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زدند، ولی در یک قاب های رنگارنگ بال میسریع عکس را عوض کردم. پروانه

 .ی شده بودندای زندانشیشه

 .انداختم و بیرون زدم، من آدم باختن نبودم سریع گوشی را در کیفم

×××× 

دیدمش. بعد از کوبید، باید میجلوی ساختمان پیاده شدم، قلبم بی سر و سامان می

 .سالها پر هیجان به دیدارش فکر کردم

دم عقب اش نگاه کردم. در که باز شد یک قدستم را روی زنگ گذاشتم و با پنجره

 .رفتم

 "تصمیم بگیر آرام، یا رفتن و باختن، یا موندن و بردن"

ای انعطاف حتی روی قلب شد مطمئن بود از بردن وقتی دانیار بدون ذرهولی مگر می

 گذاشت؟خودش هم پا می

اش چشم باز بود، وارد شدم و به سکوت خانهدر را باز کردم و آرام باال رفتم. در نیمه

 .دوختم

 .م در جا کفشی آرام گرفت. صدایش را شنیدمهایکفش

 .در رو ببند و بیا تو اتاقم-

در را بستم و به سمت راهرو رفتم، از صمیم قلبم از خدا خواستم دست خالی 

 .برنگردم

جلوی اتاقش ایستادم. حوله را روی سرش کشید و موهایش سیخ سیخ ایستاد. حوله 

 .درا به شوفاژ دیواری آویزان کرد و نگاهم کر
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 .خوای برو تو هال، میامبیا تو، یا می-

وارد اتاق شدم. تخت دو نفره شده بود یک نفره و تنها تغییرش همان بود. به سمت 

هایش موهایش را شانه زد. کمی میز کارش رفتم و روی صندلی نشستم. با انگشت

گاهش پاهایش را باز کرد و زانوهایش را تا کرد که در قاب آینه جا شود. از آینه ن

 .کردم

 .تیشرت سفید و گرمکن سفیدش را مرتب کرد. از آینه نگاهم کرد

 اتفاقی افتاده؟ مدرک جدید؟-

دانستم اش را از روی تخت برداشت و به حمام رفت. میبرگشت و تیشرت مشکی

 .های کثیف بیندازدرود که آن را در سبد لباسمی

 .صدایش را بلندتر کرد

 تهمت جدید؟ آدم جدید؟-

 .ون که آمد نگاهش کردم. در حمام را بست و به بیرون اشاره کردبیر

 .بریم بیرون-

خواستم خواست بحث کنم، نمیاختیار و مثل یک بچه دنبالش رفتم، حتی دلم نمیبی

هایش را باز کند و من پناه ببرم به آغوشش؛ ولی مثل خواستم دستبپرسم، فقط می

 .ر روی مبل نشست و خیره نگاهم کردکوه، محکم و سرد و سخت و انعطاف ناپذی

 .بشین-

شد قوی نباشم؟ دانیار دوست شد کمی بچه باشم؟ نمیروبرویش نشستم، نمی

 .نداشت، زن ضعیف را دوست نداشت
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 .نفس عمیقی کشیدم و چشم به ناخن هایم دوختم

 کنی؟برام تعریف می-

 .جواب که نداد، نگاهش کردم

 قصه بلد نیستم، نمی دونی کوچولو؟-

 .شدمکالفه چشم بستم، نباید عصبی می

کردی نباید جواب بدی، ولی ازت پرسیدم، ولی جواب ندادی، شاید اون روز فکر می-

 .کنم برام تعریف کنپرسم، خواهش میامروز به عنوان یک دوست می

باره بلند شد و به سمت دیوار رفت. دلم برای آن قد بلند و ای چشم بست، یکلحظه

 .نش ضعف رفتهای پهشانه

مان که جایش خالی رخ شد و خط نگاهش کشیده شد تا جای بوم عکس دو نفرهنیم

 .بود

 ...دادم. ولیپرسیدی، جوابت رو میطور میاگر اون روز همین-

ام را پرت کردم روی بلند شدم و به سمتش رفتم، چرخید و به دیوار تکیه داد. روسری

 .و را باز کردم ولی درش نیاوردمهای مانتمبل، نفسم سنگین بود. دکمه

 .روبرویش ایستادم

 .اون روز هم پرسیدم-

 .محکم سر تکان داد

 .نپرسیدی، تو با یه بغل قضاوت و تهمت اومدی سراغم-
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 .صدای فریادهایم هنوز میان این چهار دیواری جا مانده بود

 .دست دراز کرد سمت جای خالی بوم عکس عروسیمان

 کوبیدی زمین، یادته؟اون عکس رو برداشتی و -

 .سر پایین انداختم، یک قدم نزدیک شد و رخ به رخم ایستاد

 .کنیکنی، گفتم داری قضاوت میبهت گفتم داری اشتباه می-

 .گفتم توضیح بده، ولی تو فقط نگاهم کردی-

 .اخم آلود نگاهم کرد

م رفت، ولی اینها مهم نبود، سکوت کردکردم آبروی برادرت میاگر سکوت نمی-

مونه با شک به یه عکس مبهم از گی تا کِی سر پا میببینم اون کوه اعتمادی که می

من و یه زن که خلوت هم نکرده بودیم؛ توی یه رستوران بودیم و یه گفتگوی ساده 

 .داشتیم

 بغض کرده لب زدم

 .پرسیدم-

 انگشتش را تکان داد

یح دادی با اولین لرزش من دنیا رو به پات ریختم، ولی تو کمبود داشتی که ترج-

 .زندگیمون رو از هم بپاشی

 .کرد و من تاب نداشتمبی انصافی می

 من؟ چند بار التماس کردم حرف بزنی؟ چند بار گفتم توضیح بده؟-
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 بار صدایش کمی باال رفتبرای اولین

چند بار گفتم اون دیدار به من ربطی نداشته؟ چند بار گفتم تو به من اعتماد داری یا -

 ه یه عکس که معلوم نیست کی و به چه نیتی برات فرستاده؟ چند بار گفتم آرام؟ب

 .لرزیدروی پشتی مبل نشستم، پاهایم می

 .حاال برام بگو دانیار، به خدا توان جنگیدن ندارم-

 .جا شدم تا راحت تر ببینمشروی مبل نشست، کمی جابه

خواستم بفهمم فهمیدم، چه میخوام مرموز باشم، اون گم که فکر نکنی میبرات می-

 .موردهدیگه پنهان کردنش بی

تمام وجودم گوش و چشم شد. یک پایم را کامالً آوردم روی پشتی مبل و پای دیگرم 

 .روی زمین ماند

آراد سیمین رو دوست نداشت، فقط بهش عادت کرده بود. اون دختری که تو عکس -

رش شد. یه روز اومد سراغم و دیدی خطای آراد بود، ولی همین خطا دست و پاگی

گه آبرو براش مهم نیست و زندگی آراد خواد ازش اخاذی کنه، میگفت اون دختر می

ریزه. یا باید سیمین رو طالق بده و با اون ازدواج کنه یا پای بی آبرو شدن رو به می

 .اش بایستهجلوی زنش و خانواده

سیمین خ*ی*ا*ن*ت کرده بود؟ با دهان باز نگاهش کردم، برادر من؟ آراد من به 

 .سیمین که عاشقش بود

ی کافی تونی بفهمی اگر مردی زنش رو به اندازهوقت نمیاینطور گیج نشو، هیچ-

 .دوست نداشته باشه، چه کارهایی از دستش برمیاد

 .ی مبل تکیه زدبه دسته
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کس دیگه، قرار شد زد من بودم و کیارش و خودش، نه هیچوقتی داشت حرف می-

ها رسید دست تو برم سراغ دختره و باهاش حرف بزنم و رفتم، سه روز بعد اون عکس

 .و من دو تا حدس داشتم

 .هایش خیره مانده بودمبه لب

 .کس دیگه خبر نداشتیا کار آراده، یا کیارش، چون هیچ-

 .از جایش بلند شد و دو قدم عقب رفت

نستم سیمین رو دوست داره، دوام با کیارش خوب نبود، من میگفتی چرا رابطه-

 ...باهاش همدلی کردم تا آراد و سیمین ازدواج کردن

 .هایم بود، نیم لبخندی زد و سر تکان دادسوالی روی لب

وقت باهاش ازدواج نمی کرد، دونست کیارش سیمین رو دوست داره هیچآراد اگر می-

ترسید ن میوقت به آراد نگفت کیارش ازش خواستگاری کرده چوسیمین هم هیچ

 .آراد رو از دست بده

ی مبل تک نفره نشست و من پای دیگرم را جمع کردم و خودم را سر دادم روی دسته

 .روی مبل

ها رسید دستت، وقتی دیدم که هنوز کیارش مثل یه شیفته به وقتی دیدم عکس-

کنه و سیمین چقدر جلوش معذبه فهمیدم کار کارِ کیارشه، یادت سیمین نگاه می

ه از مالقات من فقط آراد و کیارش خبر داشتن؛ نفهمیدم چرا باید اینکار رو بکنه، باش

 .خوردولی یه حدس داشت مثل خوره مغزم رو می

 چی؟-
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اون دختر کیه و قضیه دیر یا زود رو میشه و  گماینکه کیارش مطمئنه من به تو می-

 .ستادمآراد و سیمین مجبور به طالق میشن، ولی من پای طالق خودم ای

 .تر ببینمشبلند شدم و خم شدم تا دقیق

 فقط برای اینکه بهم نگی اون دختر دوست دختر برادرمه؟-

 .ایستاد و لب گزید

نه، برای اینکه انتظار نداشتم با یه عکس اونطور بهم حمله کنی، انتظار نداشتم انقدر -

 .های اعتمادت سست باشهپایه

 .ام کندد با دندان تکه پارهخواهنزدیکم شد و احساس کردم دلش می

دونی چه دخترهایی به خاطر شم؟ میدونی در روز با چند تا زن و دختر روبرو میمی-

 اینکه فقط یه روز تو بازداشتگاه نمونن حاضرن چه کارهایی بکن؟

 .سرم را پایین انداختم

تونم بهت دونی حتی برای یک لحظه به ذهنم هم خطور نکرده بود که میمی-

 *ا*ن*ت کنم؟خ*ی

 .ام گذاشت و سرم را بلند کردیک قدم عقب رفت و دستش را زیر چانه

 .نه به خاطر تو، به خاطر خودم، به خاطر تعهدی که به دلم داده بودم-

اش، بودن چقدر غرورش را دوست داشتم، چقدر تشنه بودم برای آغوش مردانه

 .کنارش

ی کافی شی کنار، ولی نرفتی، به اندازهخودت رو بکخواستم وقتی این اتفاق افتاد می-

 .از نامزد کردنت با کیارش عصبی بودم
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 .هایم برق زد که با لبخند سر تکان داد، لبخند زدم و او واقعاً خندیدچشم

 .ی عشقنواقعاً که دخترها تو هر سنی وابسته-

 .اخم کردم

 کی گفته عاشقتم؟-

 .سته ای بهش دیگهکی گفت منظورم خودمم؟ منظورم کیارش بود، واب -

 .هایم خاموش شد، به تمام معنا وا رفتم و او خندید و نگاهم کردچشم

 .خیلی بدجنسی-

 .سرش را نزدیک آورد و دستش را پشت گوشش گذاشت

 .نشنیدم چی گفتی-

 .مشت زدم به بازویش

 .گفتم بدجنسی، گفتم داری عذابم میدی-

 .ه یک قدم عقب رفتماش ترسناک شده بود، انقدر اخمش غلیظ بود کچهره

هایم را روی لبهایم گذاشتم و نگاهش کردم. همانطور با اخم به تمام اجزای دست

 صورتم نگاه کرد. سوالش قلبم را زیرو رو کرد

 چرا ازم جدا شدی؟-

های زنانه و نه حتی دهد، نه دلبریدانستم جز صداقت هیچ چیز روی او جواب نمیمی

 .اگر زیر پایش جان دهم
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هت شک کردم، چون ازم پنهان کردی، چون حس کردم انقدر محرمت نیستم چون ب-

کاریت برداری و مهمتر از اون من فقط تهدیدت کردم که طالق که دست از پنهان

 .خوام تا حرف بزنی، ولی تا گفتم طالق گفتی باشهمی

 هایش افتاد. آهسته لب زدهایش از دور بازوهایش افتاد، شانهدست

 تهدیدم کردی؟-

 .جرات نداشتم جواب بدهم

دفعه صدایش را بلند کرد و در عین حال انقدر نزدیکم شد که حس کردم االن به یک

 .زمین میفتم

دم؟ مگه نگفته بودم با این لفظ مگه نگفته بودم اولین باری که بگی طالق، طالقت می-

 یدم کرد؟شه؟ تو به خاطر اینکه دهن من رو باز کنی تهدبازی نکن من بازی سرم نمی

 .مشت محکمی روی دیواری که پشتم به آن رسیده بود زد

تو نفهمیدی؟ نفهمیدی دست و پا زدم تا جات رو تو زندگیم قرص کنم؟ تو نفهمیدی -

بدم میاد مثل زن و شوهرهای دیگه تو ناز کنی و من هر حرفی رو به جون بخرم چون 

 دوستت دارم؟

 .مبهوت نگاهم کرد. یک قدم عقب رفتگفت دوستم دارد؟ آنچنان نیشم باز شد که 

 .ای، گفتم داشتم، نگفتم دارمتو دیوونه-

 .دانستم عشق و نفرت دانیار همیشگی استنزدیکش شدم، فقط من می

 دوستم نداری؟-

 .هایش غریددفعه بازوهایم را گرفت و کشید جلو. از بین دندانیک
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 .ندارم-

رود. دستم را ین باال و پایین میاش سنگهایش نگاه کردم و حس کردم سینهبه لب

کرد اش کشیدم و او بی هیچ حسی نگاهم کرد، تنها چیزی که مطمئنم میروی گونه

های سنگینش بود و رنگی که فقط من در عمق نگاه سردش حال طبیعی ندارد نفس

 .دیدممی

 .تو دوستم داری-

 .صورتم را قاب گرفت

 .نه بعد از اون همه تهمت-

 .سر تکان دادم

 .تو دوستم داری-

 .سرم را پرت کرد

بخشمت؟ تویی که کنی به این سادگی میکه چی؟ باشه، دوستت دارم، ولی فکر می-

همین دو روز پیش اومدی اینجا و تو چشمام نگاه کردی و بهم تهمت قتل و 

 ت*ج*ا*و*ز زدی؟

 .خواستم باور کنمهایم ریخت، نمیسر تکان دادم و اشک

 ...م داریتو دوستم داری، دوست-

 .ام نشستهایش روی شقیقهلب

 .کنم برواز اینجا برو، خواهش می-



                 
 

 

 نرگس نجمی  | خط به خط تا تو رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

168 

 

 .هایم تا گردنم راه گرفتچشم بستم و اشک

 .دوستم داری-

 .باره فاصله گرفتشدم که یکمحکم بغلم کرد، میان گرمای دستانش ذوب می

 .با اخم نگاهم کرد

 مگه تو محرم کیارش نیستی؟-

هم با لبهای دانیار. چقدر غریب بود مردی که ش، آنخجالت کشیدم از آمدن اسم

 ام؟کشید و فکر کردم واقعاً حتی یک روز هم دوستش داشتهاسم نامزدم را یدک می

 .هیچ وقت نتونستم-

 .اش آزاد شددست مشت شده

 .خونم و تو میگی بلهمی-

ه لبخندم که کش آمد شروع به خواندن کرد. بله به آخر نرسیده بود که نفسش ب

هایم بند آمد و آرام گرفتم، حاال نفسم گره خورد، تنم سوخت از حس دستانش، اشک

 .ام بودمدرخانه

×××× 

ماگها را از نسکافه پر کردم و روی میز آشپزخانه گذاشتم. وارد آشپزخانه شد، 

 .اش را کمی لوله کرد و دور گردنش انداختحوله

 .ممنون-

 .نگاهش کردم، عمیقاً در فکر بود
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 شده؟چی -

وقتی نگاهم کرد حس کردم هنوز رنجیده است. پشت میز که نشست دستم را دراز 

 .کردم و دستش را که برای گرفتن ماگ روی میز آمده بود گرفتم

 بخشی دانیار؟من رو می-

طور نگاهم کرد، انقدر سکوتش طوالنی شد که ترسیدم از حرفی که ممکن بود همین

 .بزند

 .شت و دستم را فشردماگ را با دست دیگرش بردا

 .کنم، اینها همه م*س*تلزم زمانهسعی می-

 .دانستم به این سادگیها بخشیده نخواهم شدنفس راحتی کشیدم، با اینکه می

های کوچکی که زیر پنجره و روی میز باریک صندلی را کمی چرخاندم و به گلدان

 .بلند چیده شده بود نگاه کردم

ام، گفت برای خودم دردسر درست کردهدم و دانیار میاش را خودم خریده بودانه دانه

ها تعدادشان بیشتر شده بود و به کرد. حاال گلدانولی بیشتر از من از آنها مراقبت می

 .خوبی رشد کرده بودند

 .هنوز داریشون-

 .خط نگاهم را گرفت تا به گلدانها رسید

های ن چه ربطی به این گلدونمگه قرار بود بندازمشون بیرون، از تو عصبانی بودم، ای-

 بیچاره داره؟

 .با حرص نگاهش کردم و لب گزیدم
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 تر باشی؟تونی یک کم احساساتیتو رو خدا دانیار، یک کم عوض شو، نمی-

 .ماگ خالیش را برداشت و کمی خم شد

 دوست داری عوض شم؟-

طعاً دقیق نگاهش کردم، شاید نیاز داشتم گاهی احساساتی بودنش را ببینم، ولی ق

 .تر شدخواستم عوض شود. دستش را کشیدم و نزدیکنمی

 .وقت عوض نشوهیچ-

 .کمی نگاهم کرد و دوباره نشست و ماگ را روی میز گذاشت

گم برای همیشه، من مردی نیستم که اگر کسی رو دوست نداشته یکبار بهت می-

 .باشم حتی نگاهش کنم، چه برسه بهش دست بزنم یا باهاش ازدواج کنم

خوانی هایش با نگاه ماتش همهایم را با هر دو دستش گرفت. حس دستستد

 .نداشت

بار دیگه بهم شک کنی، اگر به صداقت یا سر به راه بودنم شک کنی، یا به هر اگر یک-

 .بینیدلیلی اسم طالق بیاری مطمئن باش دیگه من رو نمی

 .دهانم باز ماند، خیره نگاهش کردم تا بلند شد

 خوای؟یگه، بیشتر از این چی میبخشیدمت د-

ای بوی تقاضای افتاد، حرفش حتی ذرهمن هنوز گیج حرفش بودم، برایم جا نمی

 .کردندداد ولی در دلم قند آب میازدواج نمی

 رفت بلند گفتماگ را در ظرفشویی گذاشت و در حالیکه بیرون می
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 .ی مسخره رو دستت نبینمدیگه اون حلقه-

یوار هال پنهان شد، هنوز چشمم به راهش بود که سرش را خم بیرون رفت و پشت د

 .کرد و نگاهم را شکار کرد

کنی، اون حلقه رو درمیاری، به موقعش خودم با جواب نخواستم که داری فک می-

 .زنمات حرف میخانواده

 هایم در هم حلقه شد، اشک به چشمم آمد و لب زدمدست

 .دوستت دارم-

 .از هال صدایش را شنیدم

دم، نپرسیدی ولی از اونجایی که حداقل بیست و چهار ساعت جواب این سوالتم می-

دم. آراد دلیل طالق ما رو کشه تا سوال به ذهنت برسه من زودتر جواب میمی

 .کنمات میدونست، ولی بهش گفتم اگر حقیقت رو بهت بگه سه طالقهمی

 .شناسمشیتنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که هیچ وقت نم

 .ام را در ظرفشویی گذاشتم و بیرون رفتمبلند شدم و ماگ پر از نسکافه

 .دانیار، باید با هم حرف بزنیم-

 .صدایش را اتاقش شنیدم و به آن طرف رفتم

 .کنیمداریم همین کاررو می-

 .وارد راهرو شدم

 .در مورد کیارش-
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 .رداش خوردم، پرغضب نگاهم کبه در اتاق که رسیدم به سینه

کنم اسم خودت رو هم فراموش کنی آرام، یکبار دیگه اسمش رو بیاری یه کاری می-

 .اخطارم رو جدی بگیر

 .ام آمد که از ترس به دیوار چسبیدمانقدر ناگهانی تو سینه

 .خیلی خب، چته حاال-

 .امانگشتش را باال آورد و زد روی سینه

نداری، مخصوصاً در مورد اون  کاری نکن که پشیمون بشی آرام، دیگه جای اشتباه-

 .مردک

 .ام را از دیوار سنگ شده برداشتمهایم را دو طرف صورتش گذاشتم و تکیهدست

 .ترسم، حتی خودتتاوقتی تو پشتمی از هیچی نمی-

 .نیشخند زد

 .تونه از دست من نجاتت بده، حتی خودماگر عصبیم کنی مطمئن باش کسی نمی-

 .ترسیدم. بی اختیار بغض کردم از او میهایم افتاد، گاهی واقعاًدست

 .ترسونیمخب داری می-

 .سری تکان داد و دوباره وارد اتاقش شد

 .خوبه که بترسی، تو این یک مورد بترس-

 .پشت سرش وارد اتاق شدم
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 های ترسو و ضعیف بدت میاد؟خوام بترسم، مگه نگفتی از زننمی-

 .جدی نگاهم کرد دستش در کشوی میزش ثابت ماند، سر چرخاند و

هاش به همسرش پناه هیچ مردی از زن ضعیف خوشش نمیاد، ولی زنی که از ضعف-

 .ببره اوج آرزوی یه مرده

 .ای بیرون کشید و برگه را روی میز انداخت و به طرفم آمددستش را با برگه

 وقتی زیادی قدرت نمایی کنی مجبورم باهات مقابله کنم و اون وقته که تو دیگه برام-

ی من سنگینی کنه، من همه چیز هات رو شونهزن نیستی. لطیف باش آرام، بذار ضعف

خوام آویزونم کنم. اگر نبودم اون وقته که انتظار دارم قوی باشی، نمیرو حل می

 .ایای باشی، ولی نه وقتی که زیر سقف این خونهخوام برای خودت وزنهباشی، می

 .سر تکان دادم

 .باشه-

 .پیشانیم را ب*و*سید

 .آفرین دختر حرف گوش کن-

 .دندان که ساییدم برگشت و با لبخند نگاهم کرد

 دونی عاشق حرص خوردنتم؟می-

 .شیدونی عاشق حرص دادنمی؟ واال هر کی حرصم بده رو سرش آوار میمی-

 .برگه را برداشت و نزدیکم شد
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کنم، تو هم آزادی، ولی می آفرین، حاال خوب فهمیدی، هر کاری دلم بخواد باهات-

قرار نیست بذاریم کسی پا به حریممون بذاره؛ خودمون همدیگر رو بکشیم بهتره تا 

 .بذاریم بقیه پاهامون رو بلرزونن

 .هایم را دور گردنش حلقه کردمسر خم کردم و دست

برد. برگه را باال هایم نگاه کرد و اخم کرد و لبخند زد؛ تناقضاتش دل میبه دست

 .فتگر

 .وقت کاره-

 .با شیطنت خندیدم و او نفس عمیقی کشید و سر تکان داد

 .تشنمه-

هایش را دور شکمم انقدر جدی گفت که وا رفتم، برگشتم به آشپزخانه بروم که دست

 حلقه کرد و مرا به خودش چسباند، کنار گوشم زمزمه کرد

 .گرسنمه، تشنمه، تا وقتی سیرابم نکنی همین آشه و همین کاسه-

 .ام که بلند شد پایش را دراز کرد و در را بستصدای قهقهه

×××× 

حوله را روی تک مبل اتاقش انداخت و من روی تخت چرخیدم و دستم را زیر سرم 

 .حایل کردم

 .دستش البالی موهایش ماند و میخکوب نگاهم کرد

 آرام جان، بلند شو عزیزم، نذر کردی کل روز رو تو تخت باشی؟-
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و کردم و بلند شدم. چرخید تا تیشرتش را بپوشد، آرام به طرفش رفتم خودم را جمع 

 تیشرت را از دستش قاپیدم و از اتاق بیرون زدم. داد زد

 .چیزی که زیاده تی شرت-

رسید، آستینش تا آرنجم بود و تیشرتش را تنم کردم، تیشرت تا وسط رانم می

 .زدم زار میام باز بود، به تمام معنا تو تناش تا سر شانهیقه

 .دستم را به دیوارهای دو طرف راهرو گذاشتم و ایستادم

 .از اتاق که بیرون آمد نگاهم کرد و خندید

 خواد؟تیشرتت مهمون نمی-

مبهوت نگاهش کردم، سریع تیشرتش را در آوردم و پرت کردم سمتش و او در هوا 

 .گرفتش. بلند خندید

 ترسیدی؟-

 .عقب رفتم تا رسیدم به مبل

 .ام خارجهناتوان رو ببخشید آقای خاتمی، از عهده من-

 .تیشرت را به اتاقش پرت کرد و جلو آمد

 .برو یه لیوان زرده تخم مرغ و شیر بخور-

 زیر لب زمزمه کرد

 .از دست ناز این خانمها-

 اش، با اخم برگشت و به دستم نگاه کردسریع به سمتش رفتم و چنگ زدم به شانه
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 .ی دریدنه، به نفعت نیستننداز، چنگال من آمادهی وحشی، چنگ گربه-

 گفتی خانمها؟ چند تا خانم؟-

کند به دیوار پشت سرم نگاه کرد. دوست داشتم بگوید جوری که انگار دارد فکر می

 .پلک زدن نگاهم کردهیچی، ولی کمی که فکر کرد م*س*تقیم و بدون 

 .دوتا، البته بعد از تو-

 .گلویم، از پس حلقه ی اشک نگاهش کردمدرجا بغض چنگ انداخت به 

 .خندید و نزدیکم آمد

قبل از اینکه از حال بری یادت بیاد چی گفتم بهت، من وقتی کسی رو دوست ندارم -

 .کنم، متاسفانه استعداد عالقمند شدن ندارم، پس تمومش کنبهش نگاه هم نمی

گر حق داشت، حتی اگر اش، واقعاً قلبم به درد آمده بود؛ حتی امشت کشیدم به سینه

 .خواستم بدانماینطور بود، نمی

 اش اینطوری امتحانم کنی؟کنی؟ قراره همهخب چرا اذیتم می-

 .اش فشردبغلم کرد و سرم را ب*و*سید و به سینه

کنم گربه کوچولو، دارم بهت میگم از شناختت روی من استفاده کن تا امتحانت نمی-

 .پات سُر نخوره

 .اش بلند کرد و صورتم را قاب گرفتینهسرم را از روی س

کنم، چشم من فقط روی ای نگاه نمیکس، هیچ زنی، هیچ موجود مادهمن به هیچ پ-

 .ی وحشی خودمهگربه



                 
 

 

 نرگس نجمی  | خط به خط تا تو رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

177 

 

اش و تیشرتش را عقب زد، جای هایش در هم رفت و دستش را گذاشت روی شانهاخم

 .هایم خراش خورده بودناخن

 .سوزه؟ بمیرممی-

 .خندید

 .کنم، دو سه شب با دیدنش تجدید خاطرات میخوبه-

به طرف مبل رفتم و به سختی نشستم. بالشتک را پشت کمرم گذاشت و روبرویم 

 .نشست. از توجه زیر پوستیش غرق لذت شدم

 .برگه را نشان داد

 .ست، تنها جایی که سالهاست از تملک کیارش خارج نشدهاین آدرس یه کلبه-

 .باره بلند شدم و آخ بلندی گفتم. خندیدم. یکمتفکر به برگه خیره ماند

 .زیر لب غر زدم

 .کنه از شاهکارشکیف هم می-

 انگشت سبابه و شصتش را به هم چسباند و لب زد

 .کارم بیسته-

 .با اخم ظاهری نگاهش کردم و او با لبخند ادامه داد

 خب بلند شدی چی بگی که خاک شدی؟-

 .زده نگاهش کردمحرص
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 .م بریم اونجاخواستم بگمی-

 .سر تکان داد و بلند شد

 .دوره، فردا صبح راه میفتیم-

 .سرم را به پشت مبل تکیه دادم. صدایش را از کنار گوشم شنیدم

 .تونی بریامشب دیگه مرخصی، می-

کوسن را که از پشتم بیرون کشیدم، عقب رفت و وقتی پرتش کردم پیچید تو 

 آشپزخانه و داد زد

 .خوامت پیشی کوچولوی، منم میدونم دوستم دارمی-

××××× 

 .های دیزین رسیدیم ساعت از یازده گذشته بودوقتی به دهات

های خاکی افتادیم که حالت به جایی رسیدیم که دیگر آسفالت نبود، انقدر در چاله

ی ویالیی ای که حس کردم االن است که باال بیاورم به خانهتهوع گرفتم. درست لحظه

ه جلوی نرده هایش تابلوی سبز رنگی نصب کرده بودند. رویش کوچکی رسیدیم ک

 .، با خواندن اسم به هم نگاه کردیم"ی خاطراتکلبه"نوشته بود 

 .کشهکنم چیزهای جالبی انتظارمون رو میفکر می-

ها رد کرد و در را باز کرد. وارد که شدیم از فضای سبز پیاده شدیم. دستش را از نرده

فضایی که پشت دیوار پنهان بود و بودنش در این فصل و اینجا  زیبایش مات ماندم.

 .کمی عجیب بود
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ی ابروهایش را های اطراف نگاه کرد، معنای گرهدانیار با بهت به اطرافش و به درخت

 .فهمیدمنمی

چند قدم تا باغچه را به سرعت طی کرد و برگی را میان دستش گرفت. سریع چرخید 

 .طرفم

 

 (1roman.irیک رمان ساخته شده است) این کتاب در سایت

 .بیا اینجا

 .کنارش ایستادم، به برگ اشاره کرد

 .لمسش کن-

 .دستم که به برگ خورد مات ماندم، کاغذی بود

 این یعنی چی؟-

ی سمت چپ شد. به سمت باغچهی ابرویش دائم بیشتر میبه اطراف نگاه کرد و گره

 .ها هم مصنوعی بودها را لمس کردم، آنرفتم و شمعدانی

وقتی چرخیدم که به دانیار بگویم، وسط حیاط ایستاده بود و دقیق به نمای ویال نگاه 

 .کردمی

 .کنارش ایستادم

 چی شده؟-

 .ی کوتاه سنگ سفید را باال رفتسر تکان داد و سریع به طرف ویال رفت، پنج پله

https://www.1roman.ir/
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 .و برگشتباالی پله ها ایستاد 

 .بیا دیگه-

به سمتش رفتم و پیش از اینکه به در برسم او جلوی در ایستاد. کمی به در نگاه کرد. 

ی دو حلقه گل بزرگ دو طرف در آویزان بود. نمای ویال چوبی بود و این از سلیقه

 .زدتجمل گرای کیارش بعید بود. بدتر از آن دو حلقه گل که بدجور تو ذوق می

 نجا مال کیارشه؟تو مطمئنی ای-

 .سری تکان داد و به در دست کشید. به قفل بزرگ در نگاه کردم

 چطوری بریم تو؟-

 .لبخند کجی زد و نگاهم کرد

خوام ی دادستانی، یعنی خودم رو دارم، ولی میتونم در رو بشکنم، اجازهراحت می-

 .کلیدش رو پیدا کنم

 .دیداً در فکر بودبه دیوار تکیه زدم و گذاشتم دنبال کلید بگردد. ش

دانست رسیدند. فقط خدا میهای مصنوعی واقعاً طبیعی به نظر میاز این باال درخت

 .چقدر خرج کرده بود تا این فضا را درست کند

ی گل که کنار سرم به دیوار آویزان بود آمد، بلندش کرد و دانیار به سمت حلقه

 .ی در دستش بوددستش را زیرش برد، وقتی دستش بیرون آمد کلید بزرگ

 .مبهوت نگاهش کردم، سریع کلید را گرفتم

 از کجا فهمیدی اینجاست؟-
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 .هایش را فشرددو قدم عقب رفت و چشم

 ...آرام-

 .تاب بودنگرانش شدم، صدایش بی

 چی شده عزیزم؟-

 .ها نگاه کردبرگشت و به باغچه

ودش به ارث برده نوجوون که بودم با کیارش زیاد میومدیم اینجا، مادرش از پدر خ-

 ...بود. به کل فراموش کرده بودم، اینجا

کوبید که انگار انتظار بدترین خبر دنیا را دلیل قلبم آنچنان میسکوت کرد. بی

 .کشم. دهانم تلخ شده بودمی

 چی شد دانیار، اینجا چی؟-

 .گیج به اطراف نگاه کرد

 .جاست، همه چیزش یادم بود جز جاشاینجا... اینجا همون-

 .ی گل اشاره کردبه حلقه

ی گل کلید برداریم. گفت از زیر حلقهوقتی میومدیم اینجا و مادرش تو باغچه بود می-

 ...ولی

 .گیج نگاهش کردم. اینکه قبالً به اینجا آمده باشد عجیب نبود

 ولی چرا همه چیز مصنوعیه؟ چرا هیچ چیز این ویال عوض نشده؟-

 .متر شد، به در نگاه کرددهانم خشک
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خواد خاطرات مادرش رو زنده نگه داره، شاید... شاید مادرش رو خب... خب شاید می-

 .خیلی دوست داشته

 .نگاهم کرد ولی انگار اینجا نبود، مردمکش هیچ حرکتی نداشت

 ...دانیار-

 دونی؟مادرش... مادرش گمشده، این رو می-

 .کردمحواسم نبود، به گلهای کاغذی نگاه می

 .پریده باشد نگاهم کرد، سریع کلید را گرفت و در را باز کرد انگار از خواب

 .ام انداختخورده و خاک به سرفهوارد که شدیم بوی چوب نم

 .دستش به سمت کلید رفت و فشرد، ولی روشن نشد

 .نیا تو، خیلی تاریکه، بذار فیوز رو پیدا کنم-

 .اش را روشن کردی گوشیوارد شد و دیدم چراغ قوه

سیزده سالم بود که مادرم با یکی "یارش در مورد مادرش را دوره کردم. حرفهای ک

فرار کرد، بابام سکته کرد و من دیگه هیچ کدومشون رو ندیدم، حقیقت رو بخوای 

 "مادربزرگم من رو بزرگ کرده، من مادر و پدری ندارم

 .متعجب به فضای تاریک خانه نگاه کردم. صدایم را بلند کردم

 .مادرش وقتی سیزده سالش بوده با یکی فرار کردهگفت کیارش می-

های باره فضای خانه روشن شد و من خودم را جلوی هال کوچکی دیدم که مبلیک

 .چوب گردو و سلطنتی داشت
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 .دانیار به اطرافش نگاه کرد و چرخید طرفم

 .حدسم درست بود-

ای که و به پرده ای رد شدمنمای کرم قهوهوارد خانه شدم و از روی فرش قدیمی و نخ

 .از وسط پاره شده بود نگاه کردم

 دانیار، اینجا چه خبره؟-

اون تا تونسته وسایل ویالی مادرش رو حفظ کرده، حتی نکرده یه جایی نگهشون -

 .جاست، حتی باغچه رو مثل همون موقع درست کردهاش همینداره، همه

لند بود و زن ل*خ*ت گچی ی طالیی نگاه کردم که روی میزی پایه ببه گلدان عتیقه

 .آن را در دست گرفت بود

 یعنی انقدر عاشق مادرشه؟-

 .پنجره را باز کرد و سرش را بیرون برد

 .پشت ویال هم همونه-

سریع به سمتش رفتم و سرک کشیدم، پشت ویال، سمت چپ دو اتاقک بود، شبیه 

 .اسطبل

 .سرم را عقب کشیدم

 مامانش اسب داشت؟-

 .کشید سر تکان دادل قدم می زد و روی وسایل دست میطور که وسط هاهمین
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دو تا، یکیشون مال کیارش بود، یکیش مال خودش، یادمه کیارش یکبار سعی کرد -

 .سوار اسب مامانش بشه و به خاطر این مامانش به شدت تنبیهش کرد

 .آمد و کمی عجیبآوردم، این ویال در عین زیبایی به نظر فرسوده میسر در نمی

اش ها ترک خورده بود و مشخص بود به زور میخ دو تکهای وسط مبلقدیمی قهوه میز

 .اندوصل کردهرا به هم 

دانیار به سمت میز زیر پنجره رفت و کشویش را بیرون کشید، کشو به سختی باز 

 .انداختشد، صدایش انگار خراش به تنم می

 .شانه باال انداختم اه کرد.هیچی در کشو نبود. دانیار چرخید و خیره به اطراف نگ

 ...هیچی اینجا پیدا نکردیم جز خاطرات زنده.ی مادر کیا-

 .لب.هایم را جمع کردم باره برگشت و پرغضب نگاهم کرد.یک

 گی؟ چی بگم؟ آقای ارجمند؟خب ببخشید، بابا موکلمه، چرا زور می-

 کرد گفتمیطور که خم شده بود و زیر تابلوی زن گمشده در مه را نگاه همین

خوای بده، ولی خوای بگو مرتیکه، هر فحشی میخوای بگو آقای ارجمند، میمی-

 .اسمش رو نیار

 .ای حسود متعصب-

 .و به امضایش خیره ماند تابلو را سر جایش برگرداند

 .اوهوم، هستم-

 .کنارش ایستادم و به امضای زیر تابلو نگاه کردم
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 این کیه؟ شورانگیز؟-

 اب تابلو و آرام لب زددست کشید روی ق

 .مادرش-

به تابلوهای دیگر نگاه کردم. جمعاً سه تابلو آنجا بود، یک اسب در حال دویدن، یک 

 .ی پاییز و یکی تابلویی که دانیار به آن خیره مانده بودمنظره

 .پس استعدادش رو از مادرش به ارث برده-

شپزخانه که به سبک قدیم حرف نزد. مدتی در سکوت روبروی تابلو ایستاد و من به آ

بسته بود رفتم. یخچال فیلکوی قدیمی برایم جالب بود. ماشین لباسشویی نبود و 

 .ی کیارش به مادرش به خاطر فرار او استفکر کردم این میزان عالقه

های فلزی باره دانیار دستم را کشید، انقدر محو ظرفهای قدیمی داخل کابینتیک

 .بودم که متوجه حضورش نشدم

 .ترسیدم-

 .رفتیم توضیح دادطور که از در بیرون میهمین

 .اگر کیارش به هیچی دست نزده پس باید پشت ویال یه زیر زمین باشه-

ها را پایین آمدیم و ویال را دور زدیم، از کنار دیوار اسطبل خالی را دیدم. پشت پله

 .شده بود افتادهایش سیاه های زیر زمین که کاشیویال که پیچیدیم چشمم به پله

ها پایین رفت و دستش را روی در گذاشت، پایین در روی زمین کشیده دانیار از پله

 .هایم را گرفتمشد و آنچنان موزاییک را سایید و باز شد که گوش
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پشت سر دانیار وارد زیر زمین شدم، چراغ را روشن کرد و چشمم به تک المپی که با 

 .ان بود افتادسیم از وسط راهروی زیر زمین آویز

 .کل زیر زمین یک راهرو بود و چهار اتاق

دانیار در اتاق سمت راست را باز کرد، جز یک حوض آبی رنگ هیچ.چیز در اتاق نبود. 

 .توانستیم بیرون را ببینیمتر، انقدر که نمیها کثیفها کثیف و پنجرهکاشی

 .گچ دیوارها ریخته بود

هایم یخ بسته بود. دانیار با نگاه به من ید، دستلرزاز اتاق که بیرون آمدیم قلبم می

 .متوجه حالم شد، دستم را گرفت

 خوای بری باال تا بیام؟می-

 .سریع سر تکان دادم

 .پس آروم باش-

 .به سمت اتاق سمت چپ رفت و در را باز کرد

هایش را موریانه خورده بود و یک تخت فلزی ی بدون کتاب که چوبیک کتابخانه

ی تشکی که روکشش پاره شده بود و پنبه و فنرهایش مشخص بود گوشهقدیمی با 

 .اتاق بود و دیگر هیچ

های دیگر تر از اتاقاتاق دوم سمت چپ را باز کرد و حس کردم این اتاق خیلی کوچک

 .ای نبوداست، هیچ وسیله
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خواستم بیرون بیایم که دانیار دستم را کشید و به سمت دیوار چوبی رفت. دستش را 

که روی دیوار گذاشت احساس کردم دیوار نیست، فقط یک پاراوان است که در 

 .زندجایش لق می

دانیار کنار دیوار رفت و دستش را الی درز فرو برد و دیوار را هول داد. پاراوان جمع 

ی اتاق مشخص شد. بیشتر شبیه به حمام بود. یک وان، دوش آب و شد و پشتش بقیه

رخت آویز کنار اتاقک بود. میز کوچکی کنار وان بود که یک ی قدیمی با یک سربینه

 .سشوار رویش بود

 .با تعجب به وان نگاه کردم

 اینجا که واقعاً حموم نیست، هست؟-

 .دانیار به وان دست کشید و شانه باال انداخت

 .ظاهراً که هست-

م را روی لرزید، به سختی وزنهایم هم میچیز عجیب بود که دیگر استخوانانقدر همه

 .کردمپاهایم تحمل می

بیرون رفتیم و به سمت اتاق آخر سمت راست رفتیم. در که باز شد احساس کردم به 

 .امیک آتلیه وارد شده

دقیقاً وسط اتاق یک چهارپایه بود و یک بوم بزرگ. دانیار سریع به سمت بوم رفت و 

 .ای که رویش کشیده شده بود را برداشتپارچه

های گرم و سرد که در هم ادغام شده بودند خیره ادم به بازی رنگکنارش که ایست

 .ماندم
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های تمیز که گرد کمی رویش را بر عکس سه اتاق دیگر این اتاق تمیز بود. شیشه

 .دادپوشانده بود. این اتاق بوی زندگی می

 این اتاق تازه مهمون داشته، فهمیدی؟-

سمت تابلوی بزرگی که تنها و روی در جواب حرفش سری به تایید تکان دادم و به 

 .یک دیوار نصب شده بود رفتم

زد، دستش را های سبز آبی و صورت فتوژنیک لبخند میای زیبا، با چشمزنی با چهره

 .ر*ق*صیدباال گرفته بود و پیراهنش در باد پاییزی می

وی های رکرد از رنگتر نگاهش کردم. دانیار هنوز سعی میکمی نزدیک شدم و دقیق

 .بوم سر درآورد

تابلوی زن انقدر بزرگ بود که تقریباً کل دیوار را گرفته بود. به پیراهن سفید با 

های ریز آبی نگاه کردم، انگار واقعاً باد در آن پیچیده بود. به امضایش نگاه کردم و گل

آمد. از همانجا صدا بلند این زن به شدت به نظرم آشنا می امضای کیارش را شناختم.

 .کردم

 شناسی؟دانیار، تو این زن رو می-

 .جلو آمدنش را حس کردم

 .مادرشه-

باره متوجه انگشتر شدم. زبانم هایش نگاه کردم که یکجلوتر رفتم و به ظرافت دست

اختیار انگشتم را به طرف انگشتر که در دست زن بند آمد، قلبم لرزید. بی

 .درخشید گرفتممی

 .دا... دانیار-
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 .ا کنار گوشم شنیدم، هیجانش برایم تازگی داشتصدای نفسش ر

 .خودشه آرام، خود لعنتیشه-

زد نگاه کردم. محکم زد روی انگشتری که هایش که واقعاً برق میبرگشتم و به چشم

 .درخشیدحتی در تابلوی نقاشی هم خوش می

اون روز که انگشتر رو دیدم فهمیدم یه جایی دیدمش، تو دست مادر کیارش دیده -

 .ودمشب

 .هایش را به هم ساییدیک قدم عقب رفت و دست

دونستم یه ربطی به کیارش داره، ولی اصالً یادم نمیومد، انقدر دونستم، میمی-

گذشته که یادم نبود این انگشتر رو تو نوجوونیم دیدم، انقدر خاص بود که شکلش 

 .یادم مونده بود

م، بگوید کیارش قاتل آراد کنهنوز ته دلم دوست داشتم یکی بگوید اشتباه می

نیست، کیارش مت*ج*ا*و*ز سیمین نیست، نه برای اینکه دوستش داشتم، برای 

توانستم عذابی را که برادرم کشیده دیدم نمیهایی بود که میکه اگر کیارش همیناین

 .بود را تصور کنم

 .نفسم گرفته بود، همه چیز دور سرم می چرخید و دانیار اصالً متوجه نبود

شناسه، از همونجا شکم بیشتر شد؛ چون مطمئن بودم که ببین، گفت انگشتر رو نمی-

 .این انگشتر یه ربطی به کیارش داره

دفعه ذهنم روشن شد، چنگ زدم به بازویش. او که محو انگشتر بود سریع یک

چرخید و به خیال اینکه حالم بد است زیر بازویم را گرفت. حالم بد بود ولی هیجانم 

 .ربیشت
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 .شناسهدانیار، نیکیتا هم انگشتر رو می-

 .دستش را کشید و متعجب نگاهم کرد

 چطور؟-

تونه این رو درخشه، به نظرت کسی میببین، این انگشتر حتی تو نقاشی هم می-

 ببینه و نگاهش نکنه؟

 .تر نگاهم کردسر تکان داد و دقیق

 خب؟-

 .پر هیجان ادامه دادم

ن نیکیتا دادم انقدر عادی برخورد کرد که انگار بار عکس این انگشتر رو که نشو-

 .بینه، حتی ته چهره اش احساس کردم از انگشتر بدش اومدههزارمه این رو می

 .دستش از بازویم جدا شد، به جایی پشت سرم خیره ماند

تونه راجع به شناسه و دروغ گفته پس میشناسه، اگر میاون این انگشتر رو می-

 .غ بگهخیلی چیزها درو

 لب زد

 .درسته-

هایی که روی هم و به دیوار تکیه خورده بود نگاه کردم. دوست چرخیدم و به قاب

 .داشتم تک تکشان را از نزدیک ببینم. بیشتر از دیوار روی زمین بوم چیده شده بود

 .حس تلخ و اضطرابم را کنار گذاشتم و به طرف یکی از بومها رفتم
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سوخت. امضایش امضای مادر کیارش از می کرد و نمیی بزرگی دور شمع پروپروانه

بود. بوم را جلو کشیدم و به زانویم تکیه دادم. نقاشی بعدی مردی بود که روی اسب 

نشسته بود و اسب به هوا بلند شده بود، امضایش باز هم شورانگیز بود. به بوم بعدی 

 .نگاه نکردم

ی مادر کیارش بود رحی از چهرهبه سمت بومهای چیده شده زیر پنجره رفتم. اولی ط

هایش نگاه کردم و از چیزی که فهمیدم چهار ستون و عجیب آشنا بود. دقیق به چشم

 .بدنم لرزید. نتوانستم تحمل کنم و دو زانو روی زمین و مقابل بوم افتادم

 .دانیار سریع خودش را به من رساند. کنارم روی زانوهایش نشست

 چی شد؟-

م. نگاه کرد و نگاه کردم. سرمان با هم چرخید و به هم نگاه به نقاشی اشاره کرد

 .کردیم و او لب زد

 لعنتی، سیمین شبیه مادرشه، چرا نفهمیده بودم؟-

هایم را بین موهایم آمد دستسرم را بین دو دستم گرفتم و از فشاری که به سرم می

 .کشیدم و چنگ زدم

ضای کیارش بود. نقاشی پشتش دانیار دست هایم را گرفت، بوم را بلند کرد، ام

ای در ابرها بود که با حسرت به زنی که روی تابی که به درخت بسته ی پسر بچهچهره

 .کردشده بود نگاه می

 .دانیار دست روی صورت محو پسرک گذاشت

 .خودشه-

 .دستش سر خورد روی زن
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 .مادرشه-

 .باره بلند شدهای او هم سنگین شده بود، یکحتی نفس

ی اینها رو باید با دقت ببینیم و از وضع اینجا مشخصه که نمیشه، دونه دونه اینطوری-

ها رو بذاریم تو خونه خالی نیست. پس بهتره قبل از اینکه کسی بیاد تمام نقاشی

 .ماشین و ببریم

 .بلند شدم و تنها کاری که توانستم بکنم تکان دادن سر سنگینم بود

×××× 

ردی که کیارش کشید و دردی که به برادرم داد فکر تمام طول راه چشم بستم و به د

تر بود، چون از دوازده کردم. دانیار در سکوت محض فرو رفته بود. شاید برای او سخت

سالگی با کیارش بود و سخت بود پذیرفتن این حجم اطالعات در مورد کسی که با او 

 .برادرانه بزرگ شده بود

زد و دستم را گرفت، روی دنده گذاشت و  دستم را روی دستش گذاشتم. لبخند تلخی

 .های بلندش دستم را به دنده فشردانگشت

 خوبی؟-

رفتند و هدف میهدف و بیهایی که بااش نگاه کردم و به ازدحام آدمبه مسیر خانه

 .آمدندمی

 .تنها ناراحتیم به خاطر عذابیه که برادرم کشیده-

 .دستم را بیشتر فشرد

 مطمئنی دلت نشکسته؟-
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 .به در تکیه دادم، ولی دستم را از دستش بیرون نیاوردم

یه موقعی دوست داری یکی رو دوست داشته باشی، یکی که از یادت ببره چه روزها -

 .های تلخی رو گذروندی، کی بهتر از کسی که دوستت دارهو شب

 .صدایم ضعیف شد

 ...کنه دوستت دارهیا حداقل تظاهر می-

شد نگاه تر میو دوباره به مسیر روبرویش که هر لحظه شلوغنگاهی به من انداخت نیم

 .کرد

 .خوای اسمش رو ببر، االن دوستتمباهام حرف بزن، می-

تمام تلخی ها تا گلویم باال آمده بود، کمی شیشه را پایین کشیدم و سوز سرد که به 

 .صورتم خورد کمی نفسم باال آمد

 .محاال دیگه خودم دوست ندارم اسمش رو بیار-

درخت گرفتم و به مردی نگاه کردم که هر لحظه برایم نقش چشم از خیابان بی

ای ها حامیکرد؛ گاهی پدر، گاهی برادر و گاهی دوست و در تمام نقشپررنگی ایفا می

 .پرقدرت

خواستم فراموشت کنم، سخت بود باور دوست داشتم دوستش داشته باشم، می-

 .خواستم حتی بهش شک کنماینکه اونی نیست که نشون میده و ن

 .هایش تنگ شددستش را پشت دستم کشید و چشم

 .فهمممی-
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وقت نتونستم جز تو کسی وقت از دلم نرفتی، هیچوقت فراموشت نکردم، هیچهیچ-

 .رو محرم بدونم

 .گرفت تکیه دادمای که بسته بودم و کم کم بخار میسرم را به شیشه

بهش نزدیک شم، ولی نشد، یعنی نخواست، ناراحت نشو، سعی کردم، سعی کردم -

 .کنه ولی حاال دیگه شک دارمگفت به خاطر من این کار رو نمی

باره ماشین را کنار خیابان کشید و نگه داشت. وقتی برگشت طرفم خودم را لعنت یک

 .کردم که چرا این حرفها را زدم

 تو چی گفتی؟ گفتی امتناع کرد؟-

مان را خراب بگویم، ولی هر دروغی ممکن بود رابطه دانستم باید چکار کنم، چهنمی

 .کند

ای که روی کاپوت ماشین آرام سر تکان دادم و ترسیده نگاهش کردم. از صدای گربه

چنان صدایی داد که فکر کردم گربه مرد ولی از پرید و بعد به شیشه خورد پریدم. آن

 .اشین را دیدمی ماشین باال رفت، برگشتم و پایین رفتنش از پشت مشیشه

 .دانیار شدیداً در فکر بود

خواستم دوستش داشته باشم. تو رفته دانیار، تو رو خدا ناراحت نشو، فقط... فقط می-

 ...بودی و من

 .حرفم را برید

به این چیزها کاری ندارم، انقدر این احساساتت رو برام تشریح نکن فهمیدم، -

 هت نزدیک شه، چرا؟که برام عجیبه اینه که اون نخواسته بچیزی
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 .به من من افتاده بودم

 .گفت... گفت به خاطر اینکه من آماده نیستم-

 .چشم از روبرویش برنداشت

تر از این حرفهاست، اون محرم و نامحرم تر و داغکنم، کیارش خودخواهباور نمی-

کنه؛ چه برسه سرش نمیشه، اگر از کسی خوشش بیاد تا به دستش نیاره رهاش نمی

 .د رعایت حال کسی رو بکنه که نامزدشهبخوا

هایش، به دانستم چه بگویم، حاال دیگر حتی به یک نگاه کیارش، به حرکت دستنمی

 .داشت هم مشکوک بودمهایی که بر میقدم

شناخته، کیارش در مورد انگشتر یک چیزهایی محرزه، کیارش اون انگشتر رو می-

 ...ی من و سیمین دروغ گفته، کیارشبطهدروغ گفته، کیارش در مورد اون عکس و را

 .باره چرخید طرفم و میخکوب نگاهم کردسکوت کرد و بعد یک

 ... کیارش در مورد نیکیتا هم دروغ گفته، شاید اصالً طالقش نداده، شاید-

 .پر هیجان دستش را گرفتم

 شاید چی؟-

 .تر گرفتدستم را محکم

دست بده، شاید نیکیتا رو طالق داده باشه ببین، کیارش متنفره از اینکه چیزی رو از -

ولی مطمئن باش به نوعی نیکیتا رو تو زندگیش نگه داشته، برای همین وقتی رفتی 

 .اش نیکیتا اونجا بودخونه
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هایش را نشان باره گربه روی کاپوت پرید، دندانهر دو به جلو خیره ماندیم که یک

ای روی شیشه کشید، روی سقف هداد و تا ته حلقش را دیدم، دلم آشوب شد، پنج

 .پرید و برنگشتم پایین رفتنش را ببینم

 .ام گذاشتمدست روی سینه

 .این گربه دیوونه ست-

 .چرخهکنه از یه چیزی فرار کنه، ولی داره دور خودش مینه، داره سعی می-

ی بزرگ ی دانیار گذاشتم و نشستم روی مبل. کاناپهی سالن خانهآخرین بوم را گوشه

ها دید داشته باشیم. کنارم نشست و به بوم ر*ق*ص برگ جا کرد تا به بومرا جابه

 .نگاه کرد

بلند شدم و مانتو و شالم را در آوردم. دانیار در جعبه ی پیتزایی که سر راه گرفته 

 .بودیم باز کرد و جلویم گذاشت

ردم. به کها رو قورت می دادم و به توهم دوست داشتن کیارش فکر میآرام لقمه

دوستی عمیقش با آراد که بدون هیچ دلیلی و با یک برخورد ساده در یک مهمانی 

 .تر از آن عمیق شددلیلشروع شد و بی

ها را روی هم گذاشتم و کنار سطل آشغال بی.حرف غذایمان را تمام کردیم. جعبه

 .گذاشتم. مشغول درست کردن نسکافه بودم که دانیار صدایم زد

ها ریختم و به سالن رفتم. جلوی تابلویی نشسته بود و نگاهش در ماگها را نسکافه

 .ها را روی میز گذاشتم و به انتهای سالن رفتم و کنارش ایستادممی کرد. نسکافه

هایش را جان که آخرین نفسی آفتاب نیمهر*ق*صاند. اشعهی باز پرده را میپنجره

 .شدند*ص پرده تاریک و روشن میکشید روی بوم افتاده بود، تابلوها با ر*قمی
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 .اشاره کرد که کنارش بشینم. وقتی نشستم به پایین تابلو اشاره کرد

 .عجیب نیست؟ امضا نداره-

های بهاریش را از نزدیک نگاه کردم شاید امضایی پیدا تمام تابلو را، حتی زوایای برگ

 .کنم، ولی هیچی نبود

ضای کیارش را داشت و هوای ابری و دانیار بلند شد و جلوی بوم کناری رفت. ام

 .خروش دریا را تصویر کرده بود

زار پشت کرد و مادر از پنجره به سبزهنقاشی بعدی نوزادی در آغوش مادری گریه می

 .پنجره چشم دوخته بود، امضای شورانگیز رویش بود

آن  تمام تابلوها را دانه به دانه نگاه کردیم، میان هفتاد و شش تابلو فقط شش تای

 .امضا نداشت

یکی از آن شش تا را دستم گرفتم و روی مبل نشستم. دست کشیدم روی علفهای 

 .ای را پوشانده بودهرزی که قصر متروکه

تابلو را برگرداندم، همه چیز عادی بود جز نداشتن امضا. دستم را روی نقاشی گذاشتم 

های وم لطافت بومو دست دیگرم را پشتش تا کنار مبل بگذارم که حس کردم کاغذ ب

هایم را محکم هایم بود و دستدیگر را ندارد. دوباره دست کشیدم، بوم بین دست

 .روی هم کشیدم و حس کردم دو پارچه روی هم است

 .سریع بلند شدم. دانیار نگاهم کرد

 چی شده؟-

 .به آشپزخانه رفتم و صدایم را بلند کردم
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 .االن می فهمیم-

سالن و روی مبل نشستم. نوک کارد را انداختم زیر منگنه  با کارد نوک تیز برگشتم به

 .و کشیدم

 کنی؟داری چیکار می-

 .ی دوم کلنجار رفتم و جوابش را دادمبدون اینکه نگاهش کنم با منگنه

 .کنم دو تا نقاشی رو همهفکر می-

ی سوم را که باز کردم صدای اذان مغرب بلند شد، قلبم زیر و رو شد. بانگ منگنه

 .حرکت ماندن خراش انداخت به گلویم و دستم بیموذ

 چی شده؟-

 .هایم ریختهایم روی گونهاختیار اشکبی

 .حس بدی دارم-

ی چهارم و آخرین ی اشک منگنهبلند شد و به آشپزخانه رفت و من از پس پرده

ی ی پایینی را درآوردم. کمی پارچه را باال زدم. حدسم درست بود، پارچهمنگنه

 .یرش بوددیگری ز

 .کردم حال بدم را پس بزنم به کارم ادامه دادمکه سعی میبا عجله و در حالی

 .دانیار با لیوانی شربت جلویم ایستاد

 .کنهبهارنارنجه، آرومت می-

 .چاقو را روی میز گذاشتم و بوم را روی زمین و به مبل تکیه دادم. لیوان را گرفتم
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 .ممنون-

ها کرد. نیمی از ا برداشت و شروع به باز کردن منگنهروی مبل، کنارم نشست و بوم ر

 .ها کنده شده بود که دستم را زیر پارچه بردم و کمی بلندش کردممنگنه

ای خواسته بود نقاشی پاهای کوچکی را دیدم که خیلی بد رنگ شده بود، انگار بچه

 .ها از خط بیرون زده بودندکشیده شده را رنگ کند و رنگ

 .ر که رسید چاقوی او و لیوان خالی من با هم روی میز گذاشته شدی آخبه منگنه

 .به هم نگاه کردیم و من آب دهانم را به سختی قورت دادم

ی زنی های وحشت زدهدفعه پارچه را برداشت، اول نفهمیدم، فقط مات چشمیک

 .زدشدم که میان آب دست و پا می

گزد؛ بوم را روی میز انداخت و تش را میدانیار بوم را از خودش دور کرد، انگار مار دس

 .بلند شد. بلند شدم و خم شدم روی تابلو و احساس کردم در حال مردنم

هایش به طرز لرزید و چشمای در حال خندیدن بود، زنی در آب وان میپسر بچه

وحشتناکی بیرون زده بود، سیم سشواری در دست پسر بود و سشوار را در آب فرو 

 .برده بود

های پسرک که دهانش باز ی یک برق گرفتگی بود، خیره به چشمن صحنه، صحنهای

 .خندید ماندم. چقدر شبیه کیارش بودبود و از ته قلب می

های مادر کیارش را داشت، ولی در آن حال انقدر زشت شده زن را نگاه کردم، چشم

 .بود که تشخیصش برایم ممکن نبود

دفعه از تنم پر کشیده بود. با باد تندی که یک سست و بی جان روی مبل افتادم، حس

 .شروع به وزیدن کرد یخ بستم
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 .دانیار کنارم نشست و از میان فک منقبضش غرید

 .این... این مادرشه، اون... اون خودشه-

فهمیدم. انگار قلوه سنگی در گلویم گیر کرده بود، در حال خفه فهمیدم، نمیمی

 .شدن بودم

ام، گرمای دست دانیار را روی پشتم حس کردم که سریع مشت کوبیدم روی سینه

 .داد و فریاد می زدپشتم را ماساژ می

 .نفس بکش-

 .تمام توانم را جمع کردم و نفس عمیق کشیدم و در آنی بغضم ترکید

 .اون... اون مادرش رو کشته دانیار، مادر خودش رو کشته-

 .ره شدای که تا به حال ندیده بودم به تابلو خیبا چهره

 .آره-

کنم، بگوید توهم دارم، ولی سرش را به تایید تکان دوست داشتم بگوید اشتباه می

 .سوزدداد و من حس کردم تمام بدنم از داغی بیش از حد نفرت می

امضای دوم. دانیار دستم را گرفت و من دستم را باره هجوم بردم به تابلوی بییک

شد. چاقو را بغل بوم گذاشتم و م پاره میی بوکشیدم. دیگر مهم نبود اگر پارچه

خواستم سر به هایم گرفتم مییکسره بریدمش. وقتی تابلوی زیرین را جلوی چشم

 .دیوار بکوبم

ای زد، آراد گوشهکیارش بود که روی تخت بود و سیمین میان آغوشش دست و پا می

 .کردهایش بسته بود و نگاهشان میایستاده بود و دست
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 .تکان دادم ناباور سر

 .این، این امکان نداره-

ام تابلوی سوم را برداشت. دانیار دیگر سعی نکرد جلویم را های کرخت شدهدست

 .اش کردم و جلویم گرفتمبگیرد. پاره

تصویر مرد مسنی که یک دستش روی قلبش بود و و دست دیگرش به سمت همان 

صی در دستش بود و جلوی ی قرپسر نوجوان تابلوی اول دراز شده بود، پسر بسته

 .کردپنجره ایستاده بود و خونسرد به آن مرد نگاه می

توان حرف زدن نداشتم، ولی حدس زدم آن مرد پدر کیارش است. به دانیار نگاه 

 .هایش ندیده بودم تایید کردکردم و با افسوس و غمی که تا به حال در چشم

 .پدرشه-

 .داشتمتابلو را پرت کردم و تابلوی بعدی را بر

آمد کیارش پشت درخت ایستاده بود و سیمین با لباسی که به نظرم خیلی آشنا می

رفت و کیارش از پشت دانستم سیمین چنین لباسی ندارد در خیابان راه میولی می

 .کرددرخت او را نگاه می

این تابلو تنها تابلوی پنهانی بود که خشونتی نداشت، ولی حس خیلی بدی از آن 

تر نگاه کردم و با دیدن ه دانیار نگاه کردم. او هم سوالی نگاهم کرد. دقیقگرفتم. ب

انگشتر مادر کیارش در انگشت سیمین به شک افتادم که آیا واقعاً او سیمین است یا 

دانستم مادرش، ولی محیطی که نقاشی شده بود مدرن بود، جلوی دانشگاه بود و می

 .مادر کیارش تحصیالت دانشگاهی نداشته
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بلند شدم و جلوی تابلوهای دیگر رفتم و نهایتاً همان پیراهن را برتن مادرش و روی 

 .یک بوم دیدم

 .هایم حرف زد ولی درونم منجمد بودبرگشتم و خیره به دانیار نگاه کردم. لب

 کنم یا اون واقعاً مشکل داره؟من بد فکر می-

 .ندهایش روی گردنش ثابت مادانیار به موهایش چنگ زد و دست

 .مریضه، مریض-

وقتی سر به دیوار گذاشت و درماندگی تنها مرد قدرتمند زندگیم را دیدم، وقتی 

زد حس کردم چشمم به تابلویی افتاد که آراد در آن بود و سیمین دست و پا می

 .چیزی درونم سنگ شد، انگار قلبم منجمد شد، دیگر هیچ حسی نداشتم

کرد. زنی که لباس خوابی توری بر تن داشت و  دانیار به طرف بوم دیگری رفت و بازش

انگشتر مادر کیارش در دستش بود زیر دست و پای کیارش به خون افتاده بود و 

 .کردهای بیرون زده به زن نگاه میی ترسناک کیارش با چشمچهره پ

 .تابلو را از دست دانیار گرفتم

 کنی این زن کیه؟فکر می-

اش کرد. روبرویم که گرفت صورت نیکیتا فت و پارهبدون جواب به سمت آخرین بوم ر

کرد و هایش که بسته شده بود به تخت نگاه میرا دیدم که وحشت زده به دست

 .کیارش در حال آرایش کردن اوست

رفتند. چرخیدند و باال و پایین میبه اطرافم نگاه کردم، تابلوها جلوی چشمم می

دهای سیمین را نشنوم، چشم بستم که هایم گذاشتم که صدای فریادست روی گوش

 .شودنبینم شورانگیز از شدت برق گرفتگی خاکستر می
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هایم منجمد شده بود، در کوه یخ گیر افتاده بودم. آراد با دختری تمام استخوان

تر سیمین با لباس و طرفکرد، کمی آنسرمیزی نشسته بود و عاشقانه نگاهش می

ای از آمد کیارش تکهو هر بار که با تاب به جلو میخورد انگشتر مادر کیارش تاب می

 .زدکند و قهقهه میلباسش را می

 .خواست دستم را بگیرد و من دست تا قلبم یخ بسته بوددانیار می

کرد که سیمین خورد و به کیارش نگاه میهای بریده شده روی دار تاب میبا رگ آراد

زد. مادرم دستش چنگ ی اسب کتکش میرا زیر دست و پایش گرفته بود و با تازیانه

توانستم شد روی قلبش، پدرم با زانو به زمین خورد و من وسط این هیاهو حتی نمی

 .فریاد بزنم

 .کشیدمبارید و درد نمیهای سنگی بر سرم میبرفدور خودم چرخیدم و گوله 

ریخت و فریاد برادرم مرده بود، دوستی کیارش او را کشت. از بدن سیمین خون می

 .کردزد و کیارش می خندید و نوازشش میمی

برف که تا گردنم رسید، سیمین با قهقهه سر به بیابان گذاشت، مادرم سکته کرد، بابا 

بست، آراد مچ دستش کنده شده و روی زمین افتاده بود،  در اتاق را روی خودش

هایش بیرون زده بود. وقتی زیر برف مدفون شدم فقط کیارش ماند که قهقهه چشم

 .زدمی

با تکان و صدای دانیار به دنیا برگشتم. به دنیای کثیفی که کیارش در آن مادر و 

های ایی که با دستکرد، دنیکشت و به همسر دوستش ت*ج*ا*و*ز میپدرش را می

احساسی شد که تا عمق قلبم را قندیل آلود کیارش برای من زمهریر سرد بیخون

 .بست
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کردم. تپید که دیگر تپیدنش را حس نمیچیزی درونم مرد، قلبم انقدر سریع می

 .سردی دست و پایم به جای رخوت، به بدنم حرارت داد

 .به دانیار نگاه کردم و او به ساعتش نگاه کرد

 .دونهباید بریم پیش نیکیتا، اون همه چیز رو می-

 .انگار از دنیا جداشده بودم، از هر حسی خالی بودم، خونسرد مانتو و شالم را برداشتم

 .بریم-

 .ای ایستاد و دقیق نگاهم کردلحظه

 .حالت خوبه؟ رنگت بدجور پریده-

 .مانتو را تنم کردم و به پنجره اشاره کردم

 .پنجره رو ببند-

 .یر نگاه گنگش از خانه بیرون آمدم و منتظر شدم تا بیایدز

 .منتظرش بودم که دستم را کشید و وارد خانه شدم

 .نگاهش کردم و هیچی نگفتم

 .اول باید بفهمیم چرا دروغ گفته، باید یه دلیلی داشته باشه-

 .به طرف تابلویی که نیکیتا بسته شده بود رفت

رده، قطعاً یک دلیل خیلی قوی وجود داره که اگر این کاریه که کیارش باهاش ک-

 .نیکیتا به نفع این آدم دروغ بگه، اول باید اون دلیل رو کشف کنیم
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 .دوباره به سمت مبل رفتم و نشستم

 چرا کیارش باید از خودش چنین مدارکی جا بذاره؟-

 .روبرویم نشست و خیره به پشت سرم ماند

هایی که هیچ وقت یه، اون میگه مجرمیه دوستی دارم که روانشناس پزشک قانون-

کنند؛ یا از سر عذاب قتل یا جرمشون کشف نمیشه به نوعی اون رو اعتراف می

خوان هنرشون رو نشون بدن. کیارش باشن می وجدان یا اگر مثل این کیارش دیوونه

 .ای به نمایش گذاشته و ازش لذت بردهکه نقاش هم بوده و هنر قتل رو با هنر دیگه

حسی خودم ترسیدم، انگار در حال خواندن یک کتاب جنایی فقط کمی از بی کمی

 .بودم، هیجان داشتم ولی هیچ حسی به هیچ کارکتری نداشتم

 .ای زدم. انگار تازه از این بازی خوشم آمده بودلبخند جانانه

 خوای چیکار کنی، این رو بگو؟دانیار، می-

کنار بزند به چیزی خیره ماند که پشت پنجره ایستاد و بدون اینکه پرده را 

 .دیدای که نمیسوی شیشهفهمیدم چیست، پرده یا آننمی

تو هیچی در مورد نیکیتا یادت نمیاد؟ یک کم به حرفهاش فکر کن، به حرکاتش، -

 .اهمیت باشه شاید یه سرنخ باشههرچقدر بی

می رفتم،  هر چقدر فکر کردم هیچ چیز به ذهنم نرسید. بلند شدم، باید به خانه

 .ساعت از هشت شب گذشته بود و بابا بارها تماس گرفته بود

 .من دیگه برم-
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. شالم را کمی جلو کشیدم و به سمت در به سمتم آمد و با ابرو به شالم اشاره کرد

 .رفتم

 .سوییچش را برداشت

 .رسونمت، ماشین نداریمی-

شد دستش را از فرق رد میطور که از کنارم سر تکان دادم و در را باز کردم. همین

 .سرم کشیده شد تا پیشانیم و شال افتاد تو صورتم

 .اذیت نکن-

 .از پله ها پایین رفت

 .موهات رو بتراش تا اذیتت نکنم-

دنبالش کشیده شدم، در طول مسیر نه او حرف زد و نه من. ترافیک نفس گیر بود، 

سبز شدن نداشت. ماشین میان تاریکی، چراغ قرمز شعاع گرفته بود و انگار خیال 

 .کناریمان کمی جلو رفت و ماشین دیگری جایش را گرفت

کرد. بچه خندید و ای را کنار شیشه نگه داشته بود و با او بازی میزنی دختر بچه

باره شروع به گریه کرد. زن خم شد و پستونک را در پستونک از دهانش افتاد و یک

 .دهانش گذاشت

ی چرخیدم و به دانیاری که داشت به یک موتوری آدرس چشمم به پستونک ماند. کم

 .داد نگاه کردم. وقتی حرفش تمام شد و شیشه را باال کشید لبخند زدممی

 .پستونک-

 .هایش خندیدچشم
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 دوست داری؟ بخرم برات یا بیارم برات؟-

 .اخم آلود نگاهش کردم

اونجا بود که خیلی  زدم یه بچهگم وقتی با نیکیتا تو پارک حرف میسیرم، دارم می-

 ...کردگریه می

 .ی ترافیک باز شد و دانیار راه افتادگره

 ...خب-

 .نیکیتا یه پستونک بهش داد و آروم شد-

 .هایش کمی به سمت پایین کش آمدلب

 خب که چی؟-

دفعه زد روی ترمز و پرت شدم جلو، صدای ترمز ماشین عقبی پیچید و ماشین یک

 .شد کناری فحش رکیکی داد و رد

 گی؟چی داری می-

زد نگاه کردم. به رگباری که تازه شروع شده بود یک ریز روی شیشه ضرب می

 .چشمم با هر رد تا پایین شیشه کشیده شد

فقط یه دلیل بیار که چرا زنی که مطلقه ست، شوهر نداره، بچه نداره باید تو کیفش -

 .پستونک داشته باشه

 .پرهیجان خندید

 .اکیارش آخرشه به خد-
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ولی من دیگر به همه چیز شک داشتم. بخار شیشه را با دستم گرفتم و به شعاع نور 

 .شد نگاه کردمچراغ قرمز ماشین جلویی که دور می

 .اش باشه، شاید هم نهشاید بچه-

 .اش را پایین کشیدکمی شیشه

ی خودش نیست، البته اگر این چیزی باشه که باهاش نیکیتا رو تهدید مطمئناً بچه-

 .کنهمی

 .خیره نگاهش کردم

سیمین هم عشقش بود، آراد دوستش بود، مادرش هم مادرش بود که راحت کشتش؛ -

 .ی خودش باشه براش اهمیتی داشته باشهکنم حتی اگر بچهفکر نمی

 .تر از هر وقتی خیره شدنگاهش تیره

 .درسته-

××××× 

 میای بریم اصفهان؟-

هایم لذت بردم. مردمک ازی نور پشت پلکجا کردم و از بسرم را روی بالش جابه

 .چشمم را بدون باز کردن چشم گرداندم

 برای چی؟-

آرام، خیلی بدخوابیدم، باید بفهمم واقعاً مادرش رو کشته یانه، باید بفهمم چی تو -

 ...سر اون بچه ست، شاید
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اش به یک سمتی مایل چشم باز کردم و به لوستر سه شاخه نگاه کردم که هر شاخه

 .ود و پشت به هم کرده بودندب

 شاید چی؟-

 .کنیمشاید اشتباه می-

کرد راهی برای تمام شدن کاب*و*سش پیدا به خوش خیالیش، به اینکه سعی می

 .کند خندیدم

 .تو هر جا بگی باهات میام، ولی دادگاه آراد نزدیکه-

خاطراتش  دونم، بریم پیش مامان، اون دوست قدیمی این خانواده بوده، شاید بینمی-

 .یه چیزهایی بفهمیم

 .رو تخت نشستم و موهایم را عقب زدم

 .امتا نیم ساعت دیگه آماده-

××××× 

های مرمر سفید و چقدر دلم برای این خانه تنگ شده بود، عمارت با آن سنگ

 .درخشیدی بزرگ، زیبا میستونهای هخامنشی میان محوطهسر

خورد سطح زمین بود. یک در به آشپزخانه میهای ویالیی کامالً همبرخالف تمام خانه

 .های تمام قد سالن ویوی استخر و فضای سبز را داشتی کمی شیشهو با فاصله

از کنار استخر رد شدیم و با دیدن صندلی استراحت کنار استخر به خودم قول دادم 

بعد از تمام شدن قائله خودم را به یک استراحت طوالنی مدت دعوت کنم. از راه 

ای را باز کرد و وارد ها بود رد شدیم و دانیار درب شیشهباریکی که وسط سبزه
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کریدور شد. پشت سرش وارد شدم و بعد از آویختن اورکت و شالم همراه با دانیار 

 .وارد سالن شدیم

ها پایین می به محض ورود چشمم روی پاهای کشیده و الغر مادرش افتاد که از پله

 .آمد

 .و زیباجون با لبخند به او نگاه کرددانیار جلو رفت 

 .خوش اومدی پسرم-

. زیبا جون از آن مادرهای کردچشمم به دانیار بود که حتی مادرش را مردانه بغل می

گرفت و دقیقاً همین داد و اخمش جان میمقتدر و مهربان بود که لبخندش جان می

 .خصیصه را به دانیار داده بود

من نگاه کرد و لبخند گرمی زد. کمی خیالم راحت شد، انتظار ی دانیار به از روی شانه

کردم زیبا جون بعد از طالق بی سرو صدایمان برخورد گرمی نداشتم، ولی فکر نمی

 .روی خوش به من نشان دهد

 .از دانیار جدا شد و به طرفم آمد

 .خوش اومدی دخترم-

وارد سالن که شدیم زیبا جون دستور سرو غذا را داد. تا آن لحظه نفهمیده بودم 

 .امچقدر گرسنه

نشستیم. مثل پشت میزی که زیبا جون در راس آن نشست و دانیار و من دو طرفش 

 .بردیقدیم اول برای من و بعد برای دانیار غذا کشید؛ از این کار لذت م

 .دهمدانست بین نوشیدنیها نسکافه را ترجیح میبعد از غذا دستور نسکافه داد، می



                 
 

 

 نرگس نجمی  | خط به خط تا تو رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

211 

 

 .اگر دوست داشته باشید بریم اتاق مطالعه، فضاش برای صحبت کردن بهتره-

ی دوم رفتم. نیم*س*ت بادمجانی که زیبا ساخته شده با لبخند همراهشان تا طبقه

ای که سراسر کوچک رفتیم و از دیدن کتابخانه بود، جدید بود. به اتاق انتهای هال

 .دیوار را پوشانده بود مبهوت ماندم

 .ی پر برکتی داریدزیبا جون مبارکه، چه کتابخونه-

 .لبخند زنان کنارم ایستاد

خورد و از بین تمام این کتابها یادگار مصطفی خدابیامرزه، تو انباری داشت خاک می-

 .می رفت

های سمت چپ ها، کل کتابنه رفت و دست کشید روی کتابدانیار به طرف کتابخا

 .زرکوب بودند

 .دانیار با لبخند به مادرش نگاه کرد

یه روز رفته بودم کتاب بخرم، یه خانومی اومد تو و گفت حدود بیست تا کتاب جلد -

اش خواد. هم من و هم فروشنده مات مونده بودیم. گفت برای کتابخونهزرکوب می

ورت میشه مامان؟! یکی بیاد حدود یک میلیون پول کتاب بده فقط برای خواد؛ بامی

 .اش، حتی مضمون کتاب هم براش مهم نبودجلدش، برای کتابخونه

 .کمی نزدیک شد

 نکنه شما هم این کار رو کردید؟-

 .ها رفتزیبا جون خندید و به طرف مبل
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ه بود و دو مبل ی گرد سفید مشکی انداخته شددرست وسط اتاق بزرگ یک قالیچه

راحتی سفید روبروی هم و دو مبل مشکی روبروی هم و دور قالیچه گذاشته شده 

 .بود

 .روی مبل سفید نشست و رو به من به مبل روبرویش اشاره کرد

 .خواد بگه تو هیچی حالیت نیستبیا بشین دخترم، دانیار رو ولش کنی دائم می-

 .ما زد زیر خنده اختیار بلند خندیدم و دانیار بلندتر ازبی

های یک دست وارد شد و سینی را روی میز م*س*تخدم قدیمی با سینی نقره و ماگ

 .ای وسط مبلها گذاشت و بیرون رفتشیشه

 .دانیار نشست و ماگش را برداشت

 .ببخش مامان، ما باید سریع برگردیم؛ بهتره زودتر شروع کنیم-

 .شد نگاهم کردروی ماگش بلند می زیبا جون لبخند گرمی زد و از پشت بخاری که از

شورانگیز دختر زیبایی بود، مخصوصاً رنگ چشمهاش. به خاطر اینکه تو فریدن سه -

دیدیم. با وجود تا خانواده بیشتر نبودن که برو بیایی داشتن ما زیاد همدیگر رو می

 .وقت نتونستم باهاش صمیمی بشمسن بودیم، ولی هیچاینکه تقریباً هم

کرد توجه آدم جلب دهان گرمی داشت، حتی وقتی ساده صحبت میزیبا جون 

 .شدمی

 .ماگم را روی میز گذاشتم و خیره به دهانش نگاه کردم

 چرا زیبا جون؟-
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کرد. وقتی رفتیم که خودش گوشه گیری میوقتی نوجوون بودیم و به یه مدرسه می-

 .سال کمتر دیدمشاز مدرسه رفت هم تا یک

 .یداینبار دانیار پرس

 چرا از مدرسه رفت؟ درسش تموم شد؟-

 .خورده اش را روی میز گذاشت و تکیه دادزیبا جون ماگ نیم

پیچید، اینطور شایع نه اتفاقاً، ترک تحصیل کرد، شهر کوچیک بود و خبرها زود می-

اش رو دوست داره و چون پدرش مخالف ازدواج این شده بود که شورانگیز پسر خاله

کنه با پسر از اینکه نتونه جلوی این ازدواج رو بگیره مجبورش می دو تا بوده، قبل

 .برادر خودش که دست بر قضا بدجور عاشق شورانگیز بود ازدواج کنه

 .ی جالبی بود، اگر این شایعات درست بود. کمی خودم را جلو کشیدمقصه

از هیچی ها جشنشون زبانزد بود. پسره اتفاقاً ما هم به عروسیشون رفتیم، تا سال-

کم نذاشته بود، ولی وقتی شورانگیز سر عقد با جیغ و گریه بله گفت بازار شایعات 

 .اش تو همون ماه رفت اروپاداغتر شد؛ مخصوصاً وقتی پسر خاله

 .نگاهی به من انداخت و سر تکان داد

کرد، ولی داماد عین خیالش دونی چطور سر عقدش گریه میدلم براش سوخت، نمی-

 .شدهاش قطع نمیحظه هم صدای خندهنبود، یک ل

 همه امتناع را ببیند و باز هم خوشحال باشد؟شد مردی که عاشق است اینمگر می

سال غیبشون زد، پدرش گفت رفتن ماه عسل، ولی بعداً معلوم شد شورانگیز یک-

سال رو تو یه ویال تو تهران بوده و سرش رو با ی یکفقط سه روز تحمل کرده و بقیه

 .هاش گرم کردهاسب
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متروکه و نگاه من و دانیار در هم پیچید. قطعاً منظورشان از ویال همان ویالی نیمه

 .عجیبی بود که من و دانیار دیده بودیم

 .این اطالعات رو مادرم بهم داد، آخه با مادر شورانگیز دوستی عمیقی داشتن-

 هایش برق زد. رو به دانیار کرددفعه چشمیک

 ی دیدن ماه طلعت خانم؟رتو چرا نمی-

 .ابروی دانیار باال پرید

 ماه طلعت کیه؟-

 .مادر بزرگ کیارش، همون که بزرگش کرده، مادر شورانگیز-

شد هنوز زنده باشد و کیارش حرفی از او نزده باشد؟ نفسم سنگین شده بود، مگر می

د، ولی هایش که گشتم یادم نیامد راجع به فوت مادربزرگش حرفی زده باشمیان حرف

 .وقت حرفی از او نزده بودوقت به دیدنش نرفت، هیچهیچ

 .صدای دانیار کمی هیجانم را کنترل کرد

 .دونی بگوریم، حاال شما هر چی میاونجا هم می-

زیبا جون دستی میان موهای بلوندش کشید، اکثر موهایش سفید شده بود و رنگ 

 .ه بودطالیی روی موهای سفید، هارمونی زیبایی پیدا کرد

راستش رو بخوای چیز زیادی نیست، ولی چند باری که شوهرش رو دیدم به نظرم -

 .طبیعی نمیومد. البته بگم خود شورانگیز هم خیلی طبیعی نبود

 .انگار هیجان دانیار بیشتر از من بود که سریعتر از من پرسید
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 چطور؟-

دیدیمش اگر هم میدید، ساله برگشتن کمتر کسی شورانگیز رو میوقتی از سفر یک-

تونستیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. حاال اینها مهم نیست، انقدر ساکت بود که نمی

کرد. گاهی حالت کرد، به یه جایی پشت سر آدم نگاه میوقت به آدم نگاه نمیهیچ

 .ترسیدشد که آدم میهاش یه جوری میچشم

 .رو به دانیار کرد و ابرو گره زد

ا کیارش صمیمی شدی مخالفت کردم، چون شورانگیز برام قابل برای همین وقتی ب-

 .اعتماد نبود

 .دانیار سریع سر تکان داد

 اش؟بقیه-

 .کشید و ادامه داد زیبا جون نفس عمیقی

شه، ولی برخالف انتظارمون حامله کردیم شورانگیز به زودی جدا میهمه فکر می-

شورانگیز هر کاری از دستش براومده شد. اون موقع ها ماه طلعت به مامان گفته بود 

 .کرده که بچه بیفته، ولی کیارش دو دستی چسبیده بود به دنیا

ی تر گوش کنم. حواسم پرت ویال و چهرههایم گره خورد و سعی کردم دقیقدست

 .شورانگیزی بود که با عذاب زندگی کرده و نهایتاً با عذاب مرده بود

ر بودم، خیلی ضعیف شده بودم و بیشتر تو خونه اون موقع من تو رو دو ماهه باردا-

داد. سالها خبر خاصی نبود جز اینکه موندم. بیشتر مامان خبرهای شهر رو بهم میمی

گفت دلیل این شد، ولی حتی ماه طلعت هم به مامان نمیگاهی شورانگیز مریض می

 .بیماریها چیه



                 
 

 

 نرگس نجمی  | خط به خط تا تو رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

216 

 

ی شورانگیز کرد و دیدن چهرهبه صندلی تکیه زدم و پا روی پا انداختم. سرم درد می

 .برایم فشار مضاعفی بود

 .اش برگشتها خبری نبود تا پسر خالهتا سالها جز همین بیماری-

 .چشم از گلدان زیبا و کریستالی وسط میز برداشت و به دانیار نگاه کرد

 .اون موقع تو و کیارش خیلی صمیمی شده بودید و من خیلی نگران بودم-

 .ادامه داد نفس عمیقی کشید و

اش که برگشت انگار زلزله افتاد به جون این خانواده، خبر دعواها و پسر خاله-

 .های پدر کیارش همه جا پیچیده بودبدبینی

 .هایش ریز شداش گذاشت و چشمدستش را روی شقیقه

 .بدبختی اسم بابای کیارش رو هم یادم نمیاد-

 دانیار سریع گفت

 .مُخبر-

 .ال چنین اسمی نشنیده بودمام گرفت، تا حاخنده

 .زیبا جون با لبخند سر تکان داد

گفتن شورانگیز واقعاً به ها میآره، اسمش مخبر بود، خالصه، خدا عالمه بعضی-

گفتن شوهرش انقدر بدبینه که توهم کنه، بعضی هم میشوهرش خ*ی*ا*ن*ت می

رفت کرد و میگرفته. کم کم کار به جایی کشید که در رو روی شورانگیز قفل می

وقت نتونست مچ شورانگیز رو بیرون، تازه سه چهارتا به پا هم براش گذاشته بود. هیچ

رفت ی خودش بیرون میکرد، انگار وقتی شورانگیز حتی با اجازهبگیره ولی ول نمی
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دید به جای اینکه خوشحال بشه، بدتر امیدوار بود یه چیزی ازش ببینه و وقتی نمی

 .گرفت زیر مشت و لگد تا به خ*ی*ا*ن*تش اعتراف کنهرو می شد، شورانگیزمی

 .و باز نگاه من و دانیار گره خورد

یه روز ماه طلعت اومد و گفت شورانگیز گمشده، از پلیس بگیر تا مردم شهر -

دهنشون باز مونده بود. هیچ اثری از آثارش نبود، یک هفته بعد هم شوهرش خودش 

 .رو کشت و قصه تموم شد

 .زمان من و دانیار به مبل تکیه زدیم و خیره به هم ماندیمهم

×××× 

کردم برای دیدن ماه طلعت باید به فریدن برویم، ولی او هم ساکن اصفهان فکر می

 .شده بود

 .مثل اینکه آخرش هم قسمت نیست من زادگاه شما رو ببینم آقا-

 .نجا نیستبه خیابان خیره بود. وقتی جواب نداد فهمیدم به کل حواسش ای

 .دستم را روی دستش که دور فرمان مشت شده بود گذاشتم

 .دانیار-

 .به دستم نگاه کرد و نگاهش چرخید

 جان؟ چیزی گفتی؟-

 حواست کجاست؟-



                 
 

 

 نرگس نجمی  | خط به خط تا تو رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

218 

 

نفس عمیق که کشید، فهمیدم چقدر ذهنش درگیر است. باز نگاهش خیره و سرد 

 .دهدنمیکردم دیگر هیچ چیز تکانم شده بود و بدتر از او من که حس می

 .ی زیبا جون و ماه طلعت ده دقیقه بودی بین خانهفاصله

 .شان که نگه داشت اولین چیزی که به نظرم آمد فرسودگی بودجلوی خانه

ی های ریخته شده ی دیوار و کثیفی نمای ساختمان وسط آن منطقهسنگ

 .نشین واقعاً عجیب بوداعیان

 مطمئنی اینجاست؟-

 .دستش بود نگاه کرددانیار به کاغذی که در 

 .جاستگه همینآدرس می-

پیاده شدم و سر و ته کوچه را با یک نظر تمام کردم. کوچه چهار خانه داشت و این 

 .تر بودعمارت از همه بزرگتر، ولی قدیمی

 .جلوی در ایستادیم و دانیار دستش را روی زنگ گذاشت

 .بری نشدوقتی انتظارمان طوالنی شد من زنگ را فشردم و باز هم خ

 .شاید رفتن بیرون-

دانیار جوی باریک را رد کرد و کمی عقب رفت، سرک کشید که صدای زنی در کوچه 

 .پیچید

ببخشید اومدیم تحقیق؟ ببخشید اومدیم بفهمیم کیارش "دانستم چه بگویم، نمی

 "دخترتون رو کشته یا نه؟
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 .دانیار سریع جلو آمد

 منزل خانم ارجمند؟-

ی نگاه کردیم. آیفون تصویری نبود و این هم از آن خانه ما به همزن کمی مکث کرد و 

 .اشرافی بعید بود

 بله، شما؟-

 .دانیار صاف ایستاد

 دید بیام داخل؟دانیار هستم، دوست کیارش، اجازه می-

 .جا جواب دادزن در

 .بیا تو قربونت برم، بیا تو تصدقت-

هایش خراشی باز شد. لبهای گوشدانیار و من متعجب به هم نگاه کردیم. در با صد

 .دادزنگ زد بود و وقت باز شدن صدای بدی می

 .دانیار دستش را روی در گذاشت و هولش داد و همراه هم وارد شدیم

های خودرو شده بودند علف هرز و انقدر به هم گره خورده بودند که زرد و علف

 .سبزشان مشخص نبود

ها هم علفها بیرون زده ذاشتم؛ بین سنگریزه که راه عمارت بود پا گروی سنگ

 .بودند، هر چند کوتاه

 کرد، گفتمبرگشتم و به دانیار که به اطرافش نگاه می

 رسه؟ این زن تنهاست؟کس به اینجا نمییعنی هیچ-
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 .اش را به من دوختهای تنگ شدهدانیار چشم

 .مونیوقتی اون سرنوشتت باشه معلومه تنها می-

کرد روی تراس جلوی در حالیکه به سختی راه رفتنش را کنترل میپیرزنی با واکر و 

 .کردعمارت آمد؛ زنی حدوداً شصت ساله همراهیش می

 .نزدیک به خانه که شدیم لبخند شیرینی زد. یک دستش را رو به دانیار دراز کرد

 .زنهدیدی گفتم شهربانو؛ دیدی گفتم باالخره یکی بهمون سر می-

 .و من دلم لرزید از تنهایی و چشم به راهی زن تنها ماندهدانیار قدم تند کرد 

های ساق کوتاهش را به نمایش خورد و جورابپیراهن گلدار و بلندش در باد تکان می

 .گذاشتمی

طلعت را دانیار پله ها را دو تا یکی باال رفت و دست زن را گرفت. خم شد و دست ماه

ت مادرش را نب*و*سیده بود، حداقل ب*و*سید. سر جایم ماندنم، دانیار حتی دس

درمان این زن، های بیکنم برای زخمنه جلوی من. این حرکتش یعنی اگر من بغض می

 .دهداو جان می

ی دانیار گذاشت و به سختی سرش را طلعت دست لرزانش را روی سر خم شدهماه

 .بلند کرد

طلعت را بغل کرده ماه وقتی باالی پله ها رسیدم دانیار از روی واکر خم شده بود و

 .بود

ای کنار در ایستاده بود و دستش زنی که ماه طلعت، شهربانو صدایش زده بود گوشه

طلعت نگاه هایش به ماهپر روسریش را جلوی دهانش مچاله کرده بود و از پس اشک

 .کردمی
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 های. روبه من لبخند زد و چروکطلعت از آغوش دانیار بیرون آمدجلو رفتم و ماه

 .صورتش ده برابر شد. جلو رفتم

 .سالم خانم-

 .اشکش را پاک کرد

 .، خوش اومدی تاج سرسالم عزیز-

 .از آن پیرزنهای قدیمی بود که تجمل روی لحنش اثر نگذاشته بود

 .جانش واکر را چنگ زدهای بیبا سر به در اشاره کرد و دست

 .بفرمایید تو-

 .دانیار دستش را گرفت و واکر را عقب زد

 .به من تکیه کنید-

خواستم فریاد بزنم از حجم درد و تنهاییش. فریاد بزنم و طلعت بغض کرد و من میماه

 .دار کرد و رهایش کردکیارش را لعنت کنم که مادری را داغ

اش را به بدن دانیار تکیه داد و دانیار یک دست او را گرفت و ماه طلعت یک شانه

 .شددست دیگرش دور کمر پیرزن قالب 

رفت ولی صدای بغض و جان میچند دقیقه طول کشید تا وارد سالن شویم، بی

 .شداش قطع نمیخنده

 .کار خوبی کردی اومدی، بوی کیارشمو میدی ننه-
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ی سطلنتی همراهیش کرد و نشاندش. کنارش نشست و دانیار تا مبل رنگ و رو رفته

 .بانو کردطلعت رو به شهردستش را گرفت. روبرویشان نشستم. ماه

 .ای، چیزی بیار گلوشون تازه شه مادرای، دو تا چاییبرو جونم، برو یه ظرف میوه-

 .سریع رو به شهربانو کردم

 .کنم زحمت نکشید، صرف شدهخواهش می-

 .توجه به سمت آشپزخانه رفت و ماه طلعت گفتشهربانو بی

 .شه ننه؟ هرجا خوردی اینجاهم بخور عزیز دردونهمگه می-

 .سرش را خم کرد سمت دانیار کمی

 اسمش چیه؟-

 .دانیار رو به من لبخند زد

 .آرام-

 .تر بردطلعت سرش را نزدیکماه

 چی؟-

 .و پیش از اینکه دانیار جواب دهد، خندید

 .گوشم سنگین شده ننه، درست و حسابی نمیشنفم-

 .دانیار دستش را بین هر دو دست گرفت و صدایش را بلند کرد

 .ادرجوناسمش آرامه م-
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درخشید، نور اش از شادی میهای پیر شدهطلعت به رویم لبخند پاشید، چشمماه

 .درخشیدنداشت و می

 .سرم را پایین انداختم

 .چه اسم قشنگی، نامدار باشی-

 .طلعت شدسرم که باال آمد، سر دانیار نزدیک ماه

 خوبید؟-

شهربانو  پیرزن نفس عمیقی کشید و دست لرزانش رفت سمت سینی چای که

 .جلویش گرفته بود

ای جلوی تر از او عمل کرد و دو استکان چای برداشت و روی میز قهوهدانیار سریع

 .رویشان گذاشت

شهربانو در حالیکه از راه رفتنش مشخص بود پا درد دارد به سمتم آمد. بلند شدم و 

 .سینی را از دستش گرفتم و روی میز گذاشتم

 .نیومدیم مزاحم بشیمکنم، ما بشینید خواهش می-

شهربانو نشست و من استکان چایم را برداشتم. واقعاً به این گرما نیاز داشتم، از 

 .کردمشدت سرما دست و پایم را حس نمی

 .طلعت نگران شدهای ماهدفعه چشمیک

 چی شده که اومدی اینجا؟ بالیی سر بچم اومده؟-

 .نپیش از اینکه جوابی بشنود شروع کرد به گریه کرد
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 .دیدی گفتم شهربانو، دیدی گفتم یه بالیی سر خودش میاره آخر-

 .هایش را دو طرف سرش گرفتدست

 .کَلَش باد داره، باد-

 .دانیار محکم دستش را گرفت

هیچی نشده مادرجون، کیارش حالش خوبه، من اومدم مادرم رو ببینم، کیارش -

 .سفارش کرد به شما هم سر بزنم

 .اه شهربانو دوخته شد که اخم کرد و روبرگرداندناخوداگاه نگاهم به نگ

 .طلعت سریع خندیدماه

 گی مادر؟ خیالم راحت باشه؟راست می-

 .دانیار پلک زد

 .بله-

 .شهربانو برای بار اول حرف زد

چرا سفارش کرده بیاید دیدن این پیرزن که دائم چشمش به راهه؟ چرا خودش -

 نیومد؟

 .دانیار با چشم به ماه طلعت اشاره کرد این زن دل خوشی از کیارش نداشت.

خودش خیلی درگیره ولی خیلی سفارش کرد که ما حتماً یه سری به مادر جون -

 .بزنیم

 .لوحانه خندیدطلعت سادهشهربانو پوزخند زد و ماه
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 .دیدی شهربانو، گفتم که منو یادش نمیره، خودم بزرگش کردم-

 .بغض کرد

 همین بچه واسم موند، مگه می شه منو یادش بره؟بعد از اون دختر پرپر شدم فقط -

شهربانو به پوزخندش ادامه داد. دانیار عصبی نگاهی به او انداخت که خودش را جمع 

 .کرد

 ماه طلعت ادامه داد

دخترمو که کردن زیر خاک، چش نداری ببینی همین یه بچه واسم مونده؟ هی -

 خوای ته دلمو خالی کنی که چی بشه؟می

 .هایم تیز شدفرصت استفاده کرد و من گوش دانیار از

 .گفت شورانگیز خانم رفتهمگه دخترتون به رحمت خدا رفته؟ کیارش می-

ای که روی میز گذاشته طلعت نفس عمیقی کشید و شهربانو بلند شد و ظرف میوهماه

 .بود را جلویم گرفت

 .دونم بچمو هالکش کردنمیگن دنیا جون، میگن ولی من که می-

ام گرفت. به ذهنم سپردم که بعداً حسابی ط اون غصه از اسم جدید دانیار خندهوس

 .اذیتش کنم

 کنید؟چرا اینطور فکر می-

ی چشمش جمع شده بود ماه طلعت دست کشید روی پلکش و اشکی را که در کاسه

 .پاک کرد
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گشتن به اون شوهر خیر ندیدش گفتم فهمم، همون موقها که دنبالش میمن می-

 .زدکی نگرد، بچم مرده؛ ولی اون خودشو گول میال

طلعت کشید و من سر خم کردم جلوی حس ی ماهدانیار دستش را روی گونه

 .اشمادرانه

 .انقده بچمو عذابش داد تا هالکش کرد-

هایش را جمع کرد های مصنوعی ردیفش برق زد وقتی لبرو به شهربانو کرد و دندان

 .و تنگ نگاهش کرد

 .بینی یکیو فرستاده. حاال که میخوای کیارشمو بگیریکشتن توام میبچمو که -

 .طاقتی است درجا جواب دادشهربانو که مشخص بود زن عصبی و کم

 .یه تلفن بزنه، پیغام پسغوم و یکیو فرستادن پیشکشش-

 .طلعت دست دانیار را گرفتماه

وفاست و منو ، بیشهخواد بگه اون بچه مریضه، یه چیزیش میبینی، همش میمی-

 .کنه به دلمیادش رفته. خون می

سر من و دانیار با هم چرخید رو به شهربانو که هم من یادم رفته بود ظرف میوه به 

 .دست جلویم ایستاده و هم خودش. ظرف را روی میز گذاشت و حرص زده گفت

ش خوای چشم انتظاری بکشی زن؟ ولخوام باورت بشه که ولت کرده، چقده میمی-

 کن بره پی کارش؛ یادت رفته چقدر اذیتت کرد؟

های شورانگیز از های ریزش را درشت کرد و فهمیدم رنگ چشمطلعت چشمماه

 .مادرش به ارث برده شده
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 .بچم کجا اذیتم کرد؟ یه پارچه آقاس مشاهلل-

 .شهربانو نشست و پوزخند زد

 یادت رفته بعد از اون خدابیامرز روز و شبتو یکی کرد؟-

 .کرد به دانیار رو

رفت، یه روزایی شما که غریبه نیستی، دوستشی. یه روزایی از دیوار راست باال می-

کشید که مو به تن آدم راست شد اندازه گردو و بعدشم یه نقاشیایی میچشاش می

ای بود که بیا و ببین، خودم چند بار مچشو گرفتم که شد. واسه خودش یه دیوونهمی

سوزوند، اونم زنده زنده زد. یه بارم وقتی داشت گربه رو میداشت گربه دار می

 .رسیدم

طلعت. انقدر حرف نزده بودند که با دیدن ما انگار دوباره سرچرخاند سمت ماه

ی دلشان ترکید و شروع کردند به سر هم باریدن. من و دانیار سکوت را صندوقچه

 .واهیم را بفهمیمخترجیح دادیم تا شاید از بین بحثشان چیزهایی که می

گفت منو ببرین ویال، یادته بردیمش رفت تو زیر زمین خودشو زندونی همش می-

 کرد؟

 .دوباره و به دانیار کرد

آقا ما دو روز تموم رو دنبالش گشتیم، به آژان خبر دادیم، آخرم معلوم شد آقا اون -

گفت که یادش می زیر انقده نقاشی کشیده که یادش رفته بیاد باال. البته بگما، دروغ

 .خواست تن و بدن این بدبختو بلرزونهرفته، از قصد می

 .ی نسبتا خالی پیچیدطلعت در خانهصدای ماه
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مگه مرض داشته بچم؟ خب دلش هوای مامانشو کرده بود، ندیدی وقتی اومد رنگ به -

 روش نمونده بود؟ نقاشیاشم که دیدی، دیگه چه مرگته؟

 .راق شده نگاهش کردشهربانو سری تکان داد و ب

خوای بگو، من میگم کیارش به اون پدر نیامرزیدش رفته. یادت رفته تو هرچی می-

زد که بگه با چقدر تن و بدن شورانگیزو سیاه و کبود کرد؟ یادت رفته کتکش می

ذاره؟ تو اون موقها حواست نبود ولی من حواسم بود، کیارش شهریار قول و قرار می

کرد انگار دشمن خونیشه، واال اگه بگن کیارش سر یز نگاه مییه جوری به شورانگ

 .شهمادرشو زیر آب کرده من که باورم می

 .باره ماه طلعت شروع کرد به داد زدنیک

کنی همچی فکری بکنی، بچم همش سینزه چهارده سالش بود. این بار توغلط می-

کشه؟ تازه بکشه کجا چندمته که داری اینو میگیا، آخه بچه سینزه ساله مادرشو می

 ببرتش چالش کنه زن حسابی؟

هایش خورد و اشکهای ضعیفش روی پایش میگریه نگذاشت ادامه بدهد. مشت

دانستم باید چکار کنم تا آرام شود. تمامی نداشت. دست و پایم را گم کرده بودم، نمی

 .دانیار بدتر از من سکوت کرده بود

طلعت انگار نه انگار تا همین گرفت و ماه شهربانو رفت و کنارش نشست. دستش را

ی شهربانو گذاشت و هق زد. کرد، سرش را روی شانهیک دقیقه پیش با او مجادله می

 .شهربانو موهای کم پشت و مخمل سفیدش را نوازش کرد؛ بغض کرده بود

آخه خودتو کشتی بس که نشستی جلو این درو هر کی از تو خیابون رد شد و یه -

 .گفتی کیارشه صدایی کرد

 .ها نگاهش کردطلعت مثل بچهماه
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 دیگه نگو کیارش بچمو کشته، باشه؟-

 .اش گذاشتطلعت را روی شانههایش را بست و سرماهشهربانو چشم

 .باشه-

×××× 

کرد، اش را حس میهای منتظر زنی فکر کردم که مردن بچهتمام طول مسیر به چشم

 .دیداش را نمیولی دیوانگی نوه

 .به دانیار کردم رو

 .کنم مشکل این مردک ژنتیکی باشهفکر می-

 .قبول دارم، ولی شدیدتر-

به جلو نگاه کردم، به جایی روی خط افق که خورشید نداشت، مدتها بود خورشید 

 .راندیم بدون اینکه برسیمی برهوت میغروب کرده بود و ما در جاده

 .شک تنها حقیقته-

 .ی پیشانیش گذاشت و فشردگنگ نگاهم کرد، دستش را رو

 خوای بگی به همه چیز شک داری؟می-

 .نگاهم بین افق و ماه درگیر بود

کرد، اگر شورانگیز اش شک میاگر بابای شورانگیز کمی به عشق ملتهب برادر زاده-

طلعت کمی به اون نقاشیهای کرد، اگر ماهکمی به رفتارهای پسرش شک می

 ... کرد، اگروحشتناک شک می
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 .رفم را قطع کردح

 .اینطوری سنگ رو سنگ بند نمیشه-

 .ی تاریکش گشتمجشم به هالل ماه دوختم و دنبال نیمه

همه آدم کنه، اگر این وسط کمی شک بود، االن اینولی حقیقت رو روشن می-

ها و مشکالت رو حتی تو بچه هامون باور کنیم سرگشته دوروبرمون نبود. کاش عقده

 .ام کنیمو برای درمانش اقد

 .دستم را فشرد

 .بین باش، دوست ندارم نگاهت انقدر سیاه باشهکمی خوش-

تر بود ی تاریک ماه گشتم، قطعاً از افق حقیقیشانه باال انداختم و باز هم دنبال نیمه

 .کردوقتی تا صبح فردا خورشید طلوع نمی

 .گرا شدم، همینبینم، واقعسیاه نمی-

 .جان بودو احساس کردم تب دارد. لبخندش بی دستم را روی پیشانیش گذاشت

 .تو تب داری-

 .سرش را تکیه داد

 .شمرسیم، یه دوش بگیرم بهتر میتا یه ساعت دیگه می-

 .ی روشن هم گمشده بودهر چه گشتم دیگر ماه را ندیدم، نیمه

×××× 
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 هایم را درآوردم کهوارد خانه که شدم سکوت مطلق بود و تاریکی محض. آرام کفش

 .ی برزخی نگاهم کردچراغ روشن شد. مامان با چهره

تر از آن بودم که بخواهم چیزی را از دلش دربیاورم. کیفم را به جا لباسی خسته

 .آویزان کردم و مانتو را رویش

 معلومه تو کجایی؟-

 .دانمهایم دید که عقب رفت نمیجلو رفتم و نگاهش کردم. چه در چشم

 چته؟ خبری شده؟-

 .ی روی میز طالیی نگاه کردمی تا شدهباال انداختم و به روزنامهای شانه

خوای بدونی چی شده و کجا بودم، کنن، ولی اگر میخبرها رو تو روزنامه چاپ می-

 .سرم نذارباید بگم از ته جهنم برگشتم، پس سربه

هایش گشاد شد، به سمت اتاقم رفتم و دست کشیدم روی در سفید با آن چشم

 .باریک خود رنگ و ایستادمهای رگه

 .و من چشم بستم رو به دردهای خودم و برگشتمصدایش بغض داشت 

دونم تو به کی رفتی که اینطور زد، نمیوقت اینطوری باهام حرف نمیآراد هیچ-

 .شدی

سوخت، در دنیای او فقط پسرش کشته شده بود و نگاهش کردم، دلم برایش می

 .دهای زندان بوقاتلش پشت میله

 .روی مبل پشت بلند استیل نشست و دستش را روی پیشانیش کشید
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هایش دانه دانه و پشت هم روی پاهایم مرا به جلوی رویش رساند و خم شد. اشک

 .لرزیدهایش از بغض بیشتر میریخت و او لباش میصورت رنگ پریده

 .مامانم، خانمم-

 .سرش را برگرداند و به تابلوی وان یکاد خیره ماند

کردی؟ کردی؟ شماتتش میگفت خسته ام چیکار میمادرم، خسته ام. آراد وقتی می-

کشتیش؟ بیا من رو بکش، شماتتم کن، ولی تو رو خدا جوری با من حرف نزن که می

 .ی شما بودهحس کنم آراد تنها بچه

 .برگشت و طوری نگاهم کرد که خجالت زده سرم را پایین انداختم

 .زد روی سینه اشد. محکم میباره صدایش بلند شیک

گیره و تو به جای اینکه آتیش می امفهمی؟ دلم داره واسه بچهجیگرم سوخته می-

زنی که قاتلش رو آزاد کنی، اونوقت ها این در اون در میمرهمم باشی داری تو خیابون

 ام بوده؟طوری حرف نزنم که انگار اون تنها بچه میگی

 .هایش را بگیرم ولی پرتم کرد عقبی کردم دستمشت کوبید روی پاهایش، سع

ای هم برام مونده؟ مگه یک بار اومدی دستم رو بگیری بگی مگه بعد از آراد بچه-

 .زنم و تو پی دلتیمادر، من هستم؟ شب و روز دارم جز می

اش زیر خاک و من نه هایش سنگین بود، ولی حق داشت؛ مادر بود و جگر گوشهحرف

ل قاتلی بودم که خیلی پیش از آراد، مادرش را کشته بود، پدرش را پی دلم که دنبا

 .کشته بود، آراد را کشته بود و روح مرا هم کشت

های طالیی مبل گذاشتم و بلند شدم، خم شده روی صورتش هایم را روی دستهدست

 .ماندم. سرش را به پشتی مبل تکیه داد و نگاهم کرد
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 ...مامان-

 .فهمیدمهش را نمیهایش بند آمد، نگااشک

 .ترسونه آراماین نگاهت من رو می-

 .لبخند زدم و دوباره نشستم جلوی پایش، سرم را روی پاهایش گذاشتم

 برام از آراد میگی؟-

سکوت کرد، دستش روی سرم نیامد، نوازشی نبود، من به پای کیارش، مادرم را هم از 

 .دست داده بودم

 .هایش آرامش بگیرمخاطرات مادرانه ای چشم بستم و سعی کردم از حسلحظه

 .گمگی؟ من میتو نمی-

 .باز هم سکوت بود

ی اولی که حس کردم برادر دارم وقتی بود که شما و بابا رفته بودید کربال، خاله دفعه-

 پیش ما مونده بود، یادته؟

 .هیچی نگفت، منتظر حرفی هم نبودم

بودم، نخوردم و خاله گفت اگر یه شب خاله اشکنه گذاشت، من از این غذا متنفر -

 ...نخورم باید گرسنه بخوابم، منم لج کردم و نخوردم

 .های کوچک حمایتگر و مهربانشچقدر زنده بود خاطراتش، لبخندش، دست

 .جا کردم و نگاهش کردم؛ خیره به سقف مانده بودسرم را روی پایش جابه
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رفت خوابید آراد ساندویچ کرد، وقتی خاله هر شب ساندویچ فردامون رو آماده می-

فرداش رو برام آورد و با اینکه چشماش از خواب سرخ شده بود انقدر جلوی در اتاق 

 .کشیک کشید که خاله نیاد، تا من کامل ساندویچ رو خوردم

 .های صندلی گذاشتم و نگاهش کردمهایم را روی دستهسرم را بلند کردم و آرنج

یهش کرد، ولی آراد گفت نصف شب گرسنه خاله وقتی دید ساندویچش نیست تنب-

 .اش شده و ساندویچش رو خورده

ی بلوزش هایش که تا گردنش راه گرفته بود و زیر یقههایم همراه با اشکچشم

 .شد، حرکت کردرسید و محو میمی

گم پدر، خوام شعار بدم، پدر من پدر خوبی بود، ولی آراد یه چیز دیگه بود. نمینمی-

 .شتر از برادرم بودولی خیلی بی

 .هایم انداختم و بلند شدموزنم را روی آرنج

ای داره، گفت من یه روز بهم گفت من سر زبون دارم، اون ذهن خیلی تیز و پیچیده-

باید وکیل بشم و اون بازپرس یا مامور مخفی، اونوقته که هیچ مجرمی از دستمون 

 .کنهفرار نمی

 .وختمی بی حرکت چشم دبه پشت سرش و پرده

 .خواستمن وکیل شدم و اون شد مهندس کامپیوتر، من شدم اونی که برادرم می-

 .هایش زل زدمباره خم شدم و نفس به نفسش به چشمیک

شه یادم بره وکیل شدم چون برادرم خواسته؟ فکر کنی چی باعث میفکر می-

 م؟ی برادرم رو فراموش کنشه آرزوهای زیر خاک رفتهکنید چی باعث میمی



                 
 

 

 نرگس نجمی  | خط به خط تا تو رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

235 

 

های آبیش بیرون زده بود، جلوی لبهایش های لرزانش که رگریخت و دستاشک می

 .قفل شده بود

تونه قاتل آراد رو از دست من کس تو این دنیا نمیچیز و هیچچیز مامان، هیچهیچ-

 .نجات بده

مکث در را باز کردم، در را که پشت سرم بستم احساس سریع چرخیدم و اینبار بی

هایم ریختم، دستکرد و عرق میف همیشه که موقع ناراحتی بدنم تب میکردم برخال

 .لرزدکردم مییخ بسته و تا مغز استخوانم از سرمایی که حتی حسش نمی

×××× 

دو روز انتظار کشنده را پشت سر گذاشتم. با مامان سر خاک آراد رفتیم و او گریه 

 .دند نگاه کردمکرکرد و من به ابرهای سفید که در آسمان بازی می

با بابا شعر خواندیم و او معنی کرد و من در ذهنم به دار آویخته شدن کیارش تعبیر 

 .کردم

نگاه  هایمصبح روز سوم کالفه و گوشی به دست کنار دیوار نشستم و به ردیف کتاب

 .کردم که گوشی زنگ خوردمی

 .صل کردمبه خیال اینکه دانیار است حتی به صفحه نگاه نکردم و خط را و

 .سالم-

 .ای به تمام معنا یخ زدمصدایش که به گوشم نشست برای لحظه

 خوای جواب بدی؟نمی-

 .محکم سرم را به دیوار کوبیدم تا حواسم برگردد
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 سالم عزیزم، خوبی؟-

گذاشت، اش کنار میکرد، اگر مرا از پروندهمکث کرد و من ادامه دادم. اگر شک می

 .دانیار را تصور کردم کار تمام بود. چشم بستم و

 .دلم برات تنگ شده-

 .صدای پوزخندش که پیچید، ذهنم هوشیار شد

 .از تشریف فرماییهای پشت سرهمتون مشخصه-

 .تا خواستم حرف بزنم ادامه داد

 .تقاضای عوض شدن وکیل دادم، خواستم در جریان باشی-

آرامش کنم. وقتی لب  ای که بتوانمبی قرار بلند شدم، دنبال کلمه گشتم، دنبال جمله

 .باز کردم صدایم انقدر بلند بود که خودم جا خوردم

 وکیل عوض کردی؟-

 .سرخوش خندید

 .بله-

 .مشت زدم به دیوار و همانطور ایستادم

دونی شب و روز دارم ام رو از دست دادم؟ میدونی من به خاطر تو تمام خانوادهمی-

 ی دو روزه به خاطر تو چی کشیدم؟دونزنم که یه سرنخ پیدا کنم؟ میسگ دو می

 .گچ یک نقطه از دیوار ریخته بود، ناخنم را در آن فرو بردم و مقدار بیشتری کندم

 .دونیدونی؟ تو هیچی نمیمی-
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 .ی سوراخ بزرگتر شد و من به تالشم ادامه دادمدایره

هم حاال که زندگیم رو به هم ریختی، حاال که همه کَسِ من رو ازم گرفتی میگی ب-

 اعتماد نداری؟

 .کنی انگار من گ*ن*ا*هکارمتو نمیای، یه جوری رفتار می-

 .اینبار واقعاً فریاد زدم

 به من اعتماد داری یا نداری؟-

سکوت کرد و من واقعاً ترسیدم. بلند خندیدم، انقدر بلند که مامان در را باز کرد و 

 .مبهوت نگاهم کرد

 .باشه آقا، باشه، برو دنبال زندگیت-

 .دایش آرام بود وقتی اسمم را صدا زد و من مشمئز شدمص

گی بهم اعتماد نداری؟ مگه تقاضای عوض شدن وکیل خوای؟ مگه نمیچی می-

ام رو پای زندگی تو مونه. حیف، حیف من که حتی خانوادهندادی؟ دیگه حرفی نمی

 .ام کردیقمار کردم، باعث شدی ببازم، سرافکنده

ی یک نعلبکی بزرگ و گود شده بود و سوراخ دیوار اندازهصدایش باال رفت و حاال 

 .کرد دستم را بگیرد تا بیشتر از آن دیوار را نکنممامان سعی می

از اون روز که با اون حال رفتی دیگه سراغم نیومدی، چه انتظاری از من داری؟  -

 بینانه فکر کنم هنوز هم دوستم داری؟اینکه خوش

 .یه دادم و چشم بستمام را به دیوار تکپیشانی
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تونی اینطور حرف بزنی؟ من عاشقتم، عاشق چیزهایی که بهم دادی، چطور می-

 .عاشق شخصیتت، عاشق هر حرکتت

مامان دستم را رها کرد و از اتاق بیرون رفت. گچ زیر ناخنم را با ناخن دیگری بیرون 

 .کشیدم و به شاهکاری که روی دیوار ثبت کرده بودم نگاه کردم

 .بیا پیشم، بیا بذار ببینمتپس -

 .خوام برم دیدن نیکیتاتونم، مینمی-

 .مکث کرد و منتظر سوالش ماندم

 چرا؟-

 .کنه، باید برم ببینم چی تو چنته دارهکنم یه چیزهایی رو پنهان میفکر می-

 .باشه، من رو بی خبر نذار-

 صدایش همان رخوت همیشگی را داشت وقتی آرام زمزمه کرد

 .رمدوستت دا-

 .لبخند زدم

 .یادت نره، عاشقتم -

گوشی را که گذاشت برگشتم و به آینه نگاه کردم. انگشتم را گرفتم طرف آینه و 

 .خندیدم

دروغ نگفتم، من عاشقشم، عاشق چیزهایی که یادم داد، عاشق هر حرکتی که باعث -

 شد آرام ساده لوح عوض بشه،
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 ...عاشق شخصیتش که بی نظیره چون

 .م و روی میز آرایش خم شدمکمی نزدیک شد

چیز براش مهم نیست، اون یه مرد قدرتمنده، کی کس و هیچچون اون کسیه که هیچ-

تونه انقدر از هر صفت انسانی خالی باشه؟ تونه مثل اون مادرش رو بکشه؟ کی میمی

 .نما هستممن عاشق این حیوان انسان

 پیشانیم را به پیشانی تصویر چسباندم و لب زدم

کنم، تو هم بگو ن برای زمین زیاده، انقدر عاشقشم که براش آرزوی مرگ میاو-

 .آمین

کردم سنگینی گشت، حتی وقتی نگاهش نمیانگار مامان دنبال چیزی در نگاهم می

 .کردمنگاهش را حس می

هایم را خشک آخرین لیوان را که شستم گوشی زنگ خورد و من بدون اینکه دست

نتر قاپیدم. با دیدن اسم دانیار نفس راحتی کشیدم و سریع کنم گوشی را از روی کا

 .خط را آزاد کردم. با عجله به اتاقم رفتم و دستم را به پشت در تکیه دادم

 چی شد؟-

 .او هم بدتر از من نه سالم کرد و نه حالم را پرسید

 .خودت رو برسون، گیرش انداختم-

 .بعد از سه روز حس کردم لبخندم واقعی است

 ات؟هخون-

 .ی نیکیتا، جلوی در منتظرتمبیا خونه-
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گوشی را قطع کردم و سریع لباس عوض کردم که مامان وارد اتاق شد. از پشت سرش 

 .کردبابا را دیدم که مشغول خواندن حافظ بود و زمزمه می

 کجا میری؟-

 .کاپشن چرمم را روی مانتو پوشیدم و نگاهش کردم

 .دنبال قاتل-

 .اممن شالم را روی سرم انداختم و کیفم را روی شانهمبهوت نگاهم کرد و 

 .اش را قاب گرفتمبه طرفش رفتم و صورت پیر شده

 .برام دعا کن مامان، دعا کن دست خالی برنگردم-

هایش را باال برد، ولی هیچی نگفت. از دید او قاتل در زندان بود و از دید من دست

 .ش را تو صورتش پرت کنممانده بود تا بتوانم مدرک قاتل بودن کیار

 .امسرعتم انقدر زیاد بود که فکر کردم اگر کسی را نکشم شانس آورده

از سر کوچه ماشین دانیار را تشخیص دادم، ترمز کردم ولی دیر بود. ماشینش به جلو 

 .رفت و من سرم به شیشه خورد

 .ی برزخی و شماتتش ماندماز ماشین که پیاده شد منتظر چهره

 .و به سمتش رفتمپیاده شدم 

 .ببخشید، زمین لیز بود ماشین سُرخورد-
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خیال به پشت ماشینش که جمع شده بود نگاه کرد و بعد چرخید طرف من. بی

نگاهش روی پیشانیم ماند. دست گذاشتم روی پیشانیم و سعی کردم مظلوم به نظر 

 .برسم

 .برگشت رو به ساختمان

که دوست داری با سر بری ته همه چیز وقتی از اینجا اومدیم بیرون راجع به این-

 .کنیمصحبت می

های انحرافی خاص دانیار گیج نگاهش کردم، لبخند شیطانش را که دیدم دنبال نکته

 .گشتم، ولی چیزی نفهمیدم

 منظورت چیه؟-

عرض کوچه را طی کرد و من دنبالش رفتم، نگاهم روی موهایش بود که انگار با دست 

 .شان کرده بودشانه

تر، عتت که باال باشه مثل همین االن کنترلت رو از دست میدی، یک کم آرومسر -

 .تر عزیزم، بذار یه چیزهاییم برای دور بعدی باقی بمونهلطیف

 .برگشتم و به ماشینها نگاه کردم، انقدر داغون نشده بودند که طعنه بزند

 .دستش را روی زنگ گذاشت و سر تکان داد

 .پیشی وحشی خنگول من-

ی هایی در مورد منظورش داشتم ولی فرصت نداشتم. طبقهکه باز شد یک حدسدر 

 .ی این پرونده بودآخر این ساختمان تنها امید من برای باز کردن گره

 .کنار ایستاد
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 .بفرمایید-

 .شدم آرام گفتماز کنارش که رد می

مونه ی بعد باقی نمیبرم، حتی اگر بدونم چیزی برای دفعهمن از سرعت لذت می-

 .بار تا تهش رفتمراضیم، حداقل یک

 .پشت سرم وارد آپارتمان شد و در رابست

 .نوش جونت-

ای به در زد و منتظر ماندیم. نیکیتا در را باز کرد و نفس کنار در ایستادم. دانیار تقهبی

 .هایش چهارتا شدبا دیدن من و دانیار کنار هم چشم

 .شت ما را با هم ببیندهایی که گفته بود انتظار ندابا دروغ

 دانیار به جایی کنار سرش و به در نگاه کرد

 تونیم بیایم تو؟می-

 .کمی مکث کرد، ولی بعد خودش را کنار کشید و در را کامل باز کرد

سره سمت شزلون رفتم و نشستم. دانیار کنارم نشست. انگار وارد خانه که شدیم یک

 .های قالی را بشمردقصد کرده بود گل

 .کیتا جلوی آشپزخانه ایستادنی

 چای؟-

ای و سر تکان دادم و انگار فقط من آدمم، آمد و روبریمان نشست. بلوز بلند قهوه

 .شلوار همرنگش قالب بدنش بود
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هایش گرفت. من که چیزی ای بیرون آورد و بین دستدانیار از کیفش برگه

 .دانستم، ترجیح دادم سکوت کنمنمی

 وتمان خسته شده بود با کالفگی گفتنیکیتا انگار که از سک

 چی شده؟-

گردد. دانیار نگاهی به اطراف انداخت، نگاهی که حتی من فکر کردم دنبال کسی می

نیکیتا با تعجب به او نگاه کرد. باالخره دانیار چشم در چشمش دوخت و کاغذ را دور 

 .انگشتش لوله کرد

 .رامتین نیست؟ دوست داشتم ببینمش-

های نیکیتا بودم یتا پرید. دانیار از او چشم برنداشت و من محو چشمرنگ از رخ نیک

 .شدتر میکه هر لحظه مات

 دانیار نفس عمیقی کشید و آرام ولی طوری که هر دو شنیدیم گفت

 ...کنم االنحیف شد، فکر می-

 .کاغذ را از دور انگشتش باز کرد و نگاهی به آن انداخت

 .شهآره، دو هفته دیگه یک ساله می-

شد. دانیار خونسرد تکیه داد و پا روی پا انداخت. نیکیتا هر لحظه رنگش سفیدتر می

 .نگاهش کرد

 خب؟-

 .سرش را باال آورد و گیج و گنگ به دانیار نگاه کرد
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 خ...خب چی؟-

دونی و نگفتی بگو، واال اون بچه به جای کیارش میفته تو دستای کسی که هر چی می-

 .بینیدیگه رنگشم نمی

گوید، انقدر محکم حرف زد که باور کردم که رای یک لحظه فکر کردم جدی میب

 .ممکن است برای به حرف آوردن نیکیتا بچه اش را هم بدزدد

 .خب، منتظرم-

 .چرخید سمت من

 .یادداشت کن-

دفتر و قلم همیشگی را از کیفم در آوردم و روی پایم گذاشتم. نیکیتا انگار تازه به 

 .لند شد و عصبی فریاد زدخودش آمده باشد ب

 .امچی بگم؟ رامتین کیه؟ برید بیرون از خونه-

هایش را پشت طور که نشسته بود کمی خودش را سُرداد روی مبل، دستدانیار همین

ام گرفت، لب گزیدم و سرم را پایین خیال نگاهش کرد. از حالتش خندهسرش زد و بی

 .انداختم

پسر تقریباً یک ساله داری، البته هفت ماه بعد از واال تو این کاغذ نوشته شما یه -

 .ی کیارش هستطالقتون به دنیا اومده و اسمش هم تو شناسنامه

 .نیکیتا پر حرص خندید

 اش هست، چرا من ندیدم؟اگر کیارش بچه داره و اسمش تو شناسنامه-

 .هایش را جمع کرددانیار کمی لب
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اش المثنی ید، ما ندیدیم چون شناسنامهضمیرتون اشتباه بود، ما ندیدیم، شما دید-

 .ست

باره بلند شد و آنچنان با سرعت به سمت نیکیتا رفت که از جا پریدم. نیکیتا تنها یک

توانست یک قدم عقب برود، پیش از اینکه عکس العملی نشان بدهد دانیار دست 

 .ی راستش عقب زدی لباسش را تا سر شانهدراز کرد و یقه

اش بود. نیکیتا کمی به دست دانیار و کمی به تگی بزرگ روی شانهجای یک ماه گرف

 .هایش بی حس افتادهایش نگاه کرد و بعد دستچشم

 .دانستم چه خبر است، ماه گرفتگی چه ربطی به داشتن بچه داردنمی

 .دانیار که بلوز را روی هوا گرفته بود رهایش کرد و یک قدم عقب آمد

 .جلب شدبا حرفی که زد تازه توجهم 

 چطور اینکار رو کرد؟-

هایش و هایش را روی صورتش گذاشت. لرزش شانهنیکیتا روی مبل افتاد و دست

های عمیقش روی اعصابم بود. شاید اگر زمان دیگری بود دلم برایش صدای نفس

 ...سوخت ولی حاالمی

 .دانیار برگشت و کنارم نشست

 خب؟-

 .سرم را نزدیکش کردم

 .یک ابرویش را باال داد و بدون اینکه نگاهم کند سرش را کنار گوشم آورد -
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اش یه نشونه داشت. در ضمن خوش اندامه، چه یادم اومد مامان کیارش روی شونه-

 .حسودی کنی، چه نکنی

هایم را شنید که لبخندش عمیق شد، ولی فکم منقبض شد، صدای سایش دندان

 .که دست از روی صورتش برداشته بود برنداشت چشم از نیکیتا

 خب؟-

 .هایش را پاک کرد و نگاهم کردنیکیتا اشک

 .کُشهام رو میاگر حرف بزنم بچه-

 .قبل از اینکه مطمئنش کنم که چنین اتفاقی نمیفتد دانیار صدایش بلند شد

 .بینیشممکنه، ولی اگر حرف نزنی هم دیگه نمی-

رحم. ولی به او اعتماد داشتم، پس القلب و بیده بودم، قسیاین چهره ی دانیار را ندی

 .کردم سکوت کردم و سرم را به دفتر گرم

 نگفتی؟ چطور این نشونه رو گذاشت؟-

 .اش را پوشانده بود نگاه کرداش که حاال بلوزش روی نشانهنیکیتا به شانه

 .دوست داشت شبیه مادرش باشم، سوزوندش-

ی شزلون کردم. به خط نگاهش که روی پایهتعجب نمیدیگر از هیچ کار کیارش 

 .دوخته شده بود نگاه کردم

خواد، ولی وقتی به دنیا اومد دونست حامله ام، طالقم داد، گفت بچه رو نمیمی-

 .گرفتش



                 
 

 

 نرگس نجمی  | خط به خط تا تو رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

247 

 

 .دانیار آرنجهایش را تکیه داد روی زانوهایش

 خب؟-

 .نیکیتا یک باره منفجر شد

ای یه روز ببینمش، اگر ذاره هفتهجاست، ولی میدونم کرامتین رو ازم گرفت، نمی-

 .بینمام رو نمیحرف بزنم دیگه بچه

هایم چهارتا شد از دانیار به سمتش رفت و کنارش روی مبل نشست و من چشم

اش به زنی که از روز اول از او خوشم نیامده بود؛ مشکلی با او نداشتم، ولی نزدیکی

 .حس مثبتی هم نداشتم

 .تونه بکنهنه، هیچ کاری نمیاون تو زندا-

 .انگار از دهانش پرید که بعد از حرفش سریع جلوی دهانش را گرفت

 .تو زندانه، ولی انقدر آدم داره که بریزن دفتر آرام رو زیرو رو کنن -

شد. به دانیار که خونسرد کنار نیکیتا تکیه داده بود نگاه تر میمغزم هر لحظه فشرده

، ولی او تمام حواسش به نیکیتا بود که جوابش را شمرده کردم تا کمی آرامم کند

 .شمرده داد

اینکه ریختن تو دفتر آرام برای پیدا کردن انگشتر بود، ولی فعالً دلیلی نداره بخواد -

مونه که ات رو ازت بگیره. وقتی که حرف زدی و اون محکوم شد قدرتی براش نمیبچه

 .اینکار رو انجام بده

انگشتر که پیش من نبود، چرا "من مبهوت به دهان دانیار ماندم.  نیکیتا بلند شد و

 "باید فکر کنه پیش من بوده؟
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کشید. دانیار با نگاه همراهیش رفت و کالفه دست میان موهایش مینیکیتا راه می

 .کرد و من با حرص به دانیار خیره بودممی

فرسته که دیگه میشناسیدش، یه روز مونده به آخر عمرش بچه رو جایی شما نمی-

 .دستم بهش نرسه

ی دانیار خورد، حواس چرخید و به سینهدانیار بلند شد و روبرویش ایستاد، نیکیتا بی

 .بلند شدم

 .ی چشم نگاهم کرد و یک قدم عقب رفتدانیار از گوشه

کنی، خوب گوش کن ببین چی میگم، کیارش اگر به جایی برسه که تو فکر می-

ده بمونه، پس بهتره یه فکری به حال این قضیه بکنی، نه گم ذاره اون بچه زننمی

 .کردنش

های قرمز به دانیار خیره ماند، دهانش مثل ماهی بیرون نیکیتا با دهان باز و چشم

 .خورد ولی صدایی از دهانش بیرون نمیآمدافتاده از آب تکان می

نارم روی شزلون نشست، جلو رفتم و بازوهای نیکیتا را گرفتم، بی اراده با من آمد تا ک

 .شدنگاهش از دانیار قطع نمی

 .ی خودشهاون بچه-

 .دانیار سر تکان داد و خیره نگاهش کرد

 .هایش پیچید و عقب رفتهایش را ضربدری دور شانهنیکیتا دست

 .وای، چیکار کنم-

 .برای اولین بار از زمانی که وارد خانه شده بودیم حرف زدم
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 .دونیمن رو میحرف بزن، ما جای رامتی-

 .خودم به حرفم اعتماد نداشتم، برگشتم و دانیار را نگاه کردم، آرام پلک زد

 .نیکیتا چنگ زد به بازویم

 دونید؟جاش رو می-

 .دانیار نزدیک شد و بین ما دوتا روی زمین نشست

ذارم تو دستت و تو رو بخیر و ما رو ات رو میخب، قصه ات که تموم شد، دست بچه-

 .تبه سالم

 .نیکیتا دوباره عقب رفت

 فهمی؟تونم، میمیگم نمی-

 .ی نیکیتا اشاره کرددانیار اخم کرد، به شانه

تونی، برامون خاطره بگو، من که نخواستم جای زخمهات رو نشون بدی که میگی نمی-

 .همین

های نیکیتا واقعاً حالم را بد کرده بود. دست نیکیتا را رحمی دانیار وسط لرزشبی

 .م، به جای اینکه سرد باشد، گرم گرم بود. به چشمهایش زل زدمگرفت

 .خوای با نازو ادا بگی؟ همون رو بگوگفته چی رو بهمون بگی که می-

های دانیار دیدم، ولی من هم بلد بودم رنگش مثل مرده سفید شد، تعجب را در چشم

 .بازی کنم و این را مرهون کیارش بودم

 .ت. عمیقاً در فکر بودنیکیتا سرش را پایین انداخ
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 .دانیار روی مبل نشست و با چشم و ابرو اشاره کرد چه شده و اخم کردم

 .ده دقیقه ی کامل در فکر بود. از جایم بلند شدم

 .بریم دانیار-

 .باره چنگ انداخت به دستم، ایستادم و نگاهش کردمیک

 .قرار بود، قرار بود بهتون فیلم بدم-

 .دوباره نشستم

 فیلم؟-

 .زندنیار خم شد و با دقت گوش می داد و من حدس زدم از کدام فیلم حرف میدا

 .نیکیتا نفس عمیقی کشید و رو به دانیار کرد

 .دید؟ قول مردونه؟ نه مثل اون، مثل خودتونقول می-

 .دانیار با آرامش و اطمینان پلک زد

 .نیکیتا نفس عمیقی کشید و بلند شد

 چایی بیارم، حرفهام طوالنیهببخشید، سرم درد گرفته، میرم -

 .به آشپرخانه که رفت، سریع رفتم کنار دانیار نشستم

 اون چه حرفی بود؟ چرا انقدر نزدیکش میشی؟-

 .با ابروهای گره خورده نگاهم کرد و سر تکان داد
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 .اگر اینطوری بودم حق داشتی بهم شک کنی، ولی نبودم-

 .تقیماً به دانیار مربوط بودتپید، آنهم م*س*تنها یک تکه از قلبم هنوز می

 .کنیپس نبخشیدی، داری تنبیهم می-

درست حدس زدی، البته بخشیدمت ولی برای تنبیهت این الزم بود که دیگه -

 .تکرارش نکنی

 .با حرص چشم بستم، ناخنهایم در مخمل فرو رفت و لب گزیدم

با همین  دونی که من اهل تالفیم، خدا رو شکر کنحرص نخور پیشی چنگولی، می-

 .نکردم تنبیهت تموم شد چند دقیقه که تازه هیچ کاری هم

 .سرم را نزدیکش بردم

 .منم اهل تالفیم، ولی تالفی من بمونه برای بعد-

 .امآرام خندید و دستش را کشید روی گونه

 .خوای چیکار کنی؟ چنگم بزنی؟ بذار جای این یکی خوب شه بعدمثالً می-

پلک نزدم. نیکیتا با سینی چای وارد هال شد، صاف به خنده اش نگاه کردم و 

 .نشستم. چای هایمان را که برداشتیم، روبرویمان نشست

 .دستش دور استکان گره خورد. انقدر سردم بود که چای داغ را بدون قند خوردم

 .وقتی چایش تمام شد نگاهش کردم

 خب؟-

 .ولی متوجه نگاهش شد ها بودبه دانیار نگاه کرد، نگاه دانیار روی میز وسط مبل
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ات رو بذارم تو دستت، قول میدم از دست کیارش نجاتت گفتم قول میدم دست بچه-

 .بدم

 .نیکیتا دم عمیقی گرفت و تکیه داد

 .اش نزدیک پرورشگاهه، همونجایی که من بزرگ شدمخونه-

طر او دانستم، کیارش گفته بود پدر و مادر نیکیتا خارج از کشورند و نیکیتا به خانمی

 .ایران مانده

 .انقدر رفت و اومد و سر راهم سبز شد تا با هم ازدواج کردیم-

که کرد، دانیار بلند شد و با کمی فاصله از من دوباره نشست. نگاه نیکیتا روی سکوت 

 .فرش بود و من به دانیار نگاه کردم

 لب زد

 .حواست رو جمع کن، بنویس-

 .. نیکیتا ادامه داددفترم را از روی میز برداشتم و نشستم

ی پرحرارتی داشته کرد انتظار داشتم رابطهبا تمام اون احساسی که خرجم می-

 .شدباشیم، ولی اون حتی نزدیکمم نمی

 .نیم نگاهی به دانیار انداخت و بعد به من

 .تونم بگمببخشید، بعضی چیزها رو نمی-

 .دانیار بلند شد، به اتاق اشاره کرد

 دید برم تو اتاق تا حرفهاتون تموم شه؟ره، اجازه میبودن من لزومی ندا-
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 .نیکیتا نفس راحتی کشید

 .کنم، راحت باشیدخواهش می-

 .دانیار گوشیش را روی میز گذاشت و به اتاق رفت و در را بست

 .نیکیتا نگاهم کرد و من چشم از چشمش برنداشتم

 خب؟-

کرد، برام تاب خونه دنبالم می کرد که اوایل برام جالب بود، تو حیاطیه کارهایی می-

کس موند و من که از هیچشدم تا صبح باالی سرم بیدار میبسته بود، وقتی مریض می

 .محبت ندیده بودم کم کم عاشقش شدم

 .سرش را به تاج بلند شزلون تکیه داد و به سقف خیره ماند

های کرد، اونهم از اون آرایشکم کم رفتارهاش عجیب شد، خودش آرایشم می-

خرید هایی برام میخوابهای قرمز و رژهای جگری. لباسقدیمی، با سرمه و رژ گونه

 شد تنم کنم، دور یقه پر از تور بود،که چندشم می

شد، اکثراً های بلند که پایینش تور داشت و دامنی که روی زمین کشیده میآستین

 .هم حریر

هایی که برام ین لباس خوابشه که یکی از اکم کم متوجه شدم وقتی نزدیکم می

 .کنمخریده رو تنم می

 .نفس عمیقی کشید و صاف نشست
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کردم که مادرش رو دیدم، های قدیمیش رو نگاه مییه روز که خونه نبود داشتم آلبوم

یعنی تنها عکس مادرش که تو آلبوم بود، تو رختخواب بود، انگار مریض بود. لباس 

 .کردهایی بود که تن من میخوابی که تنش بود مثل لباس خواب

 .هایش بود، صدا از دانیار در نمیامدتمام توجهم به حرف

 .ازش ترسیدم و همین ترس اوضاع رو بدتر کرد-

 .اش ریختی چشمش روی گونهی اشک از گوشهجشم بست و دانه

وقتی ازم خواست اون لباس خواب رو بپوشم و گفتم نه، اصرار کرد و من بچگی کردم -

 .خوامخوای من رو شبیه مادرت کنی، من نمیم میو گفت

نگاهم کرد و من منتظر بودم ادامه بدهد که بلند شد. پشتش را به من کرد و پیراهنش 

را تا باالی کمر باال زد. یک رد گوشت اضافه روی کمرش بود که مشمئزم کرد، سرخ و 

 .بریده بریده

 .برگشت و لباسش را پایین انداخت

 .ین بال رو سرم آوردبا شالق اسب ا-

هایم یخ بسته بود، سرم را پایین انداختم، نشست و سکوت کرد. گذاشتم تا دست

 .نفس تازه کند. وقتی دوباره شروع کرد صدایش شکسته بود

سه شب تب کردم و حتی دکتر باالی سرم نیاورد، ولی خودش تا صبح باالی سرم -

رفت و من خوش ام میقربون صدقه پریدم و اونموند. از ترسم از خواب میبیدار 

 .خیال فکر کردم پشیمون شده، هنوز دوستش داشتم
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یک هفته گذشت که دوباره با اون لباس و با یه انگشتر، همون انگشتری که نشونم 

دادی، اومد سراغم. اینبار جرات نکردم مخالفت کنم. لباس رو تنم کرد که کاش 

 .کردمنمی

نفس کم آورده بودم، بلند شدم و الی در را باز کردم تا صدایش بریده بریده شده بود، 

 .هوا عوض شود

زد که بهش خ*ی*ا*ن*ت دفعه دیوونه شد، داد میکمی که بهم نزدیک شد یک-

داد. دوباره وقت اینکار رو نکردم، ولی اون اصالً گوش نمیکردم، قسم خوردم که هیچ

 .شالق و تا تونست من رو زد

توانستم خودکار را نگه دارم. دفتر و خودکار را روی میز ام نمیهای یخ بستهبا انگشت

 .پرت کردم

اینبار دو روز تو رختخواب موندم و اون باز هم باالی سرم بود. ده روز بعد اومد -

ای نداشتم جز هاش گوش کنم و من چارهسراغم و گفت تا وقتی زنشم باید به حرف

قرار کرد دست روی من گذاشته چون اطاعت، جایی رو نداشتم که برم؛ بعدها ا

 .تونم فرار کنمدونسته نمیمی

 .بلند شد و شروع به راه رفتن کرد

گفت شد میکرد، کارش که انجام میهر شبی که میومد سراغم بیشتر خوردم می-

خوام با یکی دیگه فرار کنم و من حتی دیگه سعی بهش خ*ی*ا*ن*ت کردم، می

زد کنه. اون لحظه.ها اون واقعاً دیوونه بود، چشماش میکردم بهش بگم اشتباه مینمی

شد. بعد خودش زد که نفسم قطع میگرفت و جوری میمی بیرون، مثل بچه ها گازم

 .بردم زیر دوش آب سرد تا حالم جا بیادمی

 .به دیوار تکیه داد و سرش را پایین انداخت
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رفته بود یه دوری بزنه و من  ی خاطرات بود،یه روز من رو برد یه ویال، اسمش کلبه-

های ام سر رفته بود رفتم تو زیر زمین. یه اتاقش پر بود از نقاشی، نقاشیکه حوصله

کنه چطور خودش و مامانش. برام عجیب بود مردی که به این لطافت نقاشی می

 .تونه انقدر خشن باشهمی

ی عمرم جهترین شکنها رو دیدم و اون شب سختوقتی برگشت بهش گفتم نقاشی

خوام ولش کنم رو تجربه کردم. گفت نقاشیها رو دیدم و فیلم یاد هندوستان کرده، می

شستی داشتی به برم، اولش نفهمیدم چی میگه، ولی وقتی گفت وقتی رو تاب می

گیره. اون کردی حدس زدم تو اون لحظات من رو جای مادرش میات فکر میمعشوقه

م و بعدش انقدر کتک خوردم که مجبور شد من رو شب بدترین رابطه رو تجربه کرد

 .برسونه بیمارستان

 .کردهایم گرفتم و فشردم. خون در سرم فوران میسرم را بین دست

دونستم هیچ راهی جز زندگی کردن دکتر و پرستار گفتن شکایت کنم ولی می-

میشه کرد، هباهاش رو ندارم، ولی تصمیم گرفتم پول جمع کنم و برم. خوب خرج می

 .حساب بانکیم پر بود، ولی نه انقدر که بتونم فرار کنم

داد. وقتی خیالم هاش ادامه میکم کم شروع به جمع کردن کردم و اون به شکنجه

تونم برم ساکم رو بستم، منتظر موندم که بره سفر، قرار بود برای راحت شد که می

افتادم، ولی انقدر خام  خرید سنگ بره شهرستان. وقتی رفت ساکم رو برداشتم و راه

و بی تجربه بودم که با اسم خودم بلیط گرفتم، رفتم یکی از شهرهای شمال، سه روز 

 .بعد پیدام کرد

چشم بست و روی زمین نشست، زانوهایش را بغل کرد و سرش را به زانویش تکیه 

 .داد
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 تو تمام طول مسیر برگشت حرف نزد، ولی تا رسیدیم دستم رو گرفت و کشید تو-

 .کنه تا دیگه نتونم فرار کنماتاق خواب. گفت پابندم می

 .پیشانیش را به زانوهایش کوبید

حامله شدم، دو ماهه بودم که یه روز اومد خونه و گفت طالقم میده، گفت دست و -

ده ولی اش، گفت طالقم میخواد بره سر وقت معشوقهپاگیرشم؛ گفت عاشقه و می

 .م داشت باید برم پیششکنه، و هر وقت الزمحمایتم می

چندشم شد، از فکر اینکه حتی برای یک روز اسمش کنار اسمم برده شده حالم به 

 .هم خورد

خورد، انقدر تاب خوردنش سرعت گرفت که دیگر کف پاهایش از زمین نیکیتا تاب می

 .شدبلند می

داد، ولی کاری کرد کارم به آزمایش و پزشک قانونی نرسه و نفهمن حامله ام، طالقم -

 .قبلش برام اینجا رو گرفت

 .به اطراف نگاه کرد

 .از این خونه بیزارم-

 .تر تاب خوردتوانستم حرف بزنم و او آرامنمی

هفت ماه بعدی رو حسابی بهم رسید، تمام امیدم رامتین بود، وقتی رامتین به دنیا -

ستان بیرون ترین حس دنیا رو تجربه کردم، ولی نذاشت. هنوز از بیماراومد قشنگ

 .نیومده بودم که بردش و من دیگه ندیدمش

دانستم باید چکار کنم تا ریخت و من نمیهایش پشت سر هم مینگاهم کرد، اشک

 .های بی صدایش تبدیل به هق هق شدآرام شود. اشک
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 .ای یکبار دیدمشبچه ام رو برد، هفته-

 .جلویش نشستم و دستش را گرفتم

 .گیریآروم باش، پسش می-

 .جانش ناباور بودلبخند نیمه

 .شناسیشتو نمی-

 .دونم، تو کمک کن بشناسمشمی-

ام گذاشت و من جمع شدم. در این چند روزی که از دیدن تابلوها سرش را روی شانه

شد. به شد؛ تمام بدنم مورمور میشد حالم بد میگذشت هر کسی که نزدیکم میمی

 .سختی تحمل کردم تا سرش را برداشت

خواسته جای سیمین رو براش بگیرم، ولی شب میون کتکهاش گفت دلش می یه-

گفت شکل مادرشم و چون به پدرش نتونستم، برای همین باید تنبیه بشم. یه شب می

اومد ولش کنم و برم. هر  گفت چطور دلمخ*ی*ا*ن*ت کرده باید بمیرم، یه شب می

 .عاشق یه زن متاهله گفت ولی تو اون هذیونهاش من فهمیدمشب یه چیزی می

کمی فاصله گرفتم تا دوباره ه*و*س نکند سر روی شانه.ام بگذارد. روبرویش روی 

 .زمین نشستم

 گفت؟از... از آراد چیزی نمی-

 .چانه.اش را روی زانوهایش گذاشت

وقتی هنوز زنش بودم آراد و سیمین یه شب اومدن اونجا. از قبل بهم گفت باید مثل -

خدمت کنم. آراد رو دیدم، پسر تیزهوشی بود، به قول کیارش مخ  یه کلفت به سیمین
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کرد، مسائل بود، ولی خیلی ساده بود. ذهنش فقط برای مسائل بزرگ خوب کار می

 .دیدکوچیک رو نمی

 .با شک نگاهش کردم

 تمام این شناخت رو تو یه دیدار به دست آوردی؟-

 .دبه نظر کمی دستپاچه شد، ولی سریع خودش را جمع کر

زد بذار حرفهام تموم شه. بعد از طالق هر وقت ه*و*س کتک و شکنجه به سرش می-

اش. مجبور بودم به خاطر دیدن پسرم تحمل کنم. یه شب داغون برد خونهمن رو می

اش. اون شب بین حرفهاش اومد خونه، قبلش زنگ زده بود که خودم برم خونه

، حالم انقدر بد شد که نتونستم زدفهمیدم با سیمین بوده. خیلی کثیف حرف می

زد ها کتکم میتحملش کنم و پسش زدم و اون بر خالف همیشه که اینطور وقت

 .چیزی نگفت

چند وقت بعد حالش بد شد و گفت برم پیشش، تب داشت، دائم سیمین رو صدا 

خواست بغلش کنه. انقدر اعصابم رو خورد داد و ازش میزد، به مادرش فحش میمی

 .فتم تو یه اتاق و تا صبح بیرون نیومدمکرد که ر

صبح که شد حالش بهتر شد، ولی پلیس ریخت و دستگیرش کرد. با یکی از 

شناختمش تماس گرفتم تا بره ببینه به چه جرمی دستگیر کارمندهای شرکت که می

شده. زنگ زد و گفت به جرم کشتن آراد، اونهم شب قبل. تمام شب کنارش بودم، 

گیر باشه از دستش ل نیست ولی فرصت خوبی بود که بدون اینکه پاممطمئن بودم قات

خالص بشم، برای همین فیلمهای روز قبل رو کالً پاک کردم، البته قبلش از روش کپی 

 .گرفتم، ولی پاکش کردم تا شاهدی برای حضورش نباشه
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حال فکر کردم و فکر کردم. دانیار از اتاق بیرون آمد و روی مبل نشست. نیکیتا در 

خودش بود و من در فکر اینکه کیارش برای پنهان کردن نیکیتا خطر اعدام را به جان 

خواست مدرکی بدهد که تمام شب در خانه بوده حضور خودش خریده بود. اگر می

توانست حضور نیکیتا را برای من توضیح شد و آنوقت هم نمینیکیتا هم مشخص می

. برای همین حاضر نبود فیلمها رو شود، واال با ترسیدهای نیکیتا میدهد و هم از حرف

 .ها را از نیکیتا بگیردتوانست فیلمیک تهدید می

کردم. امکان نداشت کیارش آن سرم در حال انفجار بود، ولی باید قصه را تمام می

 ...های کیارش بود، ولی فیلمشب خانه بوده باشد. حتماً این هم از نقشه

ستادم و دستم را به سمتش دراز کردم، دستم را گرفت و بلند شدم و باالی سرش ای

 .به سختی بلند شد

 شه؟حاال چی می-

 .طور به سمتش دراز بود، به دستم نگاه کرددستم همین

 .فیلم اون شب رو بده-

ترسه محکوم شه، خواست فیلم رو بهتون باشه، خودش هم گفت که دیگه می-

 .من بوده برسونم ولی ناشناس، جوری که نفهمید دست

 .سری تکان دادم و دانیار بلند شد و نیکیتا به اتاق رفت تا فیلم را بیاورد

 .فیلم را که گرفتم جلوی دانیار ایستاد

 .ترسمکنم نجاتش بدید، من میست، خواهش میتمام زندگی من اون بچه-

 .دانیار بدون اینکه نگاهش کند به سمت در رفت
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 .ک نکنید به حرفمزنه، شبار حرف میخانم، مرد یک-

 .سوار ماشین که شدیم سکوت و کنجکاوی نکردن دانیار تو ذوقم زد

 پرسی؟گوش ایستادی که نمی-

 .گوشی را از روی داشبورد برداشت و بین دو انگشتش تکان داد

 .ضبط شده-

 .ی نیکیتا ماندهکردم که فهمیدم ماشینم جلوی خانهام گرفت، به مسیر نگاه میخنده

 .تو اومدم؟ ماشینم جا موند من چرا با-

 .خب طاقت دوری نداری-

رویم را برگرداندم. حجم اطالعات انقدر باال بود که توانی برای شوخی و خنده 

 .نگذاشته بود

 .صدایش پیچید

 .ذارمت خونه، یک کم استراحت کن، فردا بهش فکر کنمی-

بوده، اگر  تو فهمیدی چی گفت؟ گفت فیلم اون شب رو داره، گفت اون شب خونه-

 خونه بوده پس کی آراد رو کشته؟ کی؟

 .ی عمیق ابروهایش بیشتر شدگره

 .احتماالً دروغ میگه-

 .صدایم باال رفت
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 .گه، اون مرتیکه قاتل برادر منهاحتماال؟ صددرصد دروغ می-

 .خواندمتا به خانه برسیم نه او حرفی زد و نه من، ولی از نگاهش شک و تردید را می

 .فیلم رو با هم ببینیم، باید ببینیم ساختگیه یا نه فردا میام-

 .سر تکان داد و در را بستم

تا صبح راه رفتم، ساعت از هفت گذشته بود که از خانه بیرون آمدم. باید هر احتمالی 

کداممان حتی به او فکر گرفتم و یکی از احتماالت کسی بود که هیچرا در نظر می

 .نکردیم

ای شدم، وارد باغچه که شدم از پشت اتاقی که دیوار شیشهجلوی آسایشگاه پیاده 

 .کردها نگاه میداشت سیمین را دیدم که سر به شیشه تکیه داده بود و به درخت

از در ساختمان وارد شدم و به سمت اتاق رفتم. انگشتش روی شیشه بود. سرش را 

دایره  های شکسته کشید و با یکنزدیک شیشه برد و ها کرد، روی بخار خط

 .محدودشان کرد

اش گذاشتم، سریع از جایش پرید و عقب رفت، بدنش به شیشه دستم را روی شانه

 .خورد و ایستاد

 .سالم سیمین جان-

مقاومت با من به حیاط گنگ نگاهم کرد، نگاهش مات مات بود. دستش را گرفتم و بی

 .آمد

 .م دوختمروی صندلی آهنی سفید نشستیم و به وزش باد میان موهایش چش
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های شورانگیز بود، ولی جز آن هیچ شباهتی به آن زن هایش رنگ چشمچشم

 .نداشت

 حالت خوبه؟-

 .کردها نگاه میحرکت فقط به برگبی

 آراد خوبه؟-

 .منتظر عکس العملش ماندم، هیچی نگفت

 .شدم سرش را نزدیک کردوقتی داشتم ناامید می

 دونی آراد مرده؟می-

دانست، شبی که آراد به قتل رسیده بود او در ز سرم پرید، او نمیبه تمام معنا برق ا

ی خواهرش بود و روز بعد خواهرش او را به آسایشگاه برد. سه روز برای این به خانه

تواند خودش را با زندگی تطبیق بدهد یا نه و او نتوانسته خانه آمده بود که ببینند می

ن داده بود تا شاهد سکوت و سکون و گاها بود. آراد کالفه بود و پویا را به ماما

 .های مادرش نباشدپرخاشگری

 ... کس به او نگفته بود که آراد کشته شده و او حاالهیچ

 .نه، چطوری؟ اون که جوون بود-

های صندلی مرا گرفت، صندلی خودش را با بدنش تر آورد و دستهسرش را نزدیک

 .سکوت را شکستجلو کشید و صدای کشیده شدن آهن روی زمین 

 .خودم کشتمش-
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هایش را جلویم گرفت و من به صندلی باره شروع کرد بلند خندیدن. دستیک

هایش پنهان شده بود؛ از چسبیدم، از وحشت حقیقتی که شاید پشت دیوانگی

 .وارشهای دیوانهخنده

 .کشمشبهش گفتما، گفتم اگر نره اون آدمو بکشه می-

 .را آویزان کرد هایششانه باال انداخت و لب

 .مردحقش بود، باید می-

زد. دستش را دراز کرد سمت درخت هایش برق مینفسم سنگین شده بود، چشم

 .پشت سرم

 .ببینش، همینجا آویزونش کردم-

زد که صدایش را به سختی دیگر سرش کنار سرم بود و انقدر آرام حرف می

 .شنیدممی

 .بعدم بردم ته این باغچه چالش کردم-

 .ه داد و بلند خندید. به دهانش خیره مانده بودمتکی

 .اش قطع شد، سرش را تکان محکمی داد و نگاهم کردباره صدای خندهیک

 .ام به سختی باز شدلبهای خشک شده

 چرا کشتیش؟-

پیشانیش را خاراند، انگار یادش نمی آمد، کمی که فکر کرد لبخند زد. در آن لحظه 

آمد. نگاهش، حالت چیز عادی به نظر میحس کردم سیمین برگشته، همه 

 .هایش و صدایش که بغض داشتچشم
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گفت، فقط رفت تو اتاق دونست چه بالیی سرم آورده ولی هیچی نمیدونست، میمی-

نشست و بیرون نیومد. هر چی زدم به در بازش نکرد برای همین دررو شکستم و 

 .سرش و کشتمشرفتم تو، با یه چیزی که یادم نمیاد چی بود زدم تو 

دانست چه بالیی سر سیمین آمده و دانست، میشد. آراد میکم کم ذهنم باز می

سکوت کرده بود و سیمین عصبانی بود، انفدر عصبانی که در ذهنش آراد را کشته 

 .بود

 دونست کی اون بال رو سرت آورده؟دونست؟ میآراد می-

 .ه من دوختها گرفت و باش را از بین برگهای باریک شدهچشم

 کدوم بال؟-

هایش را جلوی هایش را نگاه کرد. چند بار دستبه بدنش دست کشید و دست

 .هایش نگاه کردهایش چرخاند و به تک تک انگشتچشم

 .من که چیزیم نیست-

آورد. روانکاوی انگار خیلی کرد و به یاد میوا رفتم، در عرض چند دقیقه فراموش می

 .شدذهنش بیدار میهم موثر نبود، فقط گاهی 

 .خم شدم و دستش را گرفتم و او با مهربانی نگاهم کرد

 شناسی؟من رو می-

 .خندید، بلند، پیوسته و نفس گیر

 ...تو زن اونی، زن اون-

 .شناخت، کیارش را یادش بود، حتی نسبتش با منقلبم لرزید، پس می
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 ...خواد زنش بشی کهمی-

وقت این نگاهش را ندیده مورمور شد. هیچ بلند شد و جوری خندید که تمام بدنم

 .بودم، خبیث و موذی

 .صدایش را پایین آورد

زنش شو، آراد حقشه عذاب بکشه، زنش شو تا بفهمی چه آدم خوبیه. آرادم زجر -

 .کشه، شاید بکشتشمی

 .سرش را رو به آسمان گرفت و چشم بست

 .نهکدید باهات چیکار میشد اگر میحیف که کشتمش، خوب می-

 .شدوقتی از آسایشگاه بیرون آمدم ذهنم به هزار جا کشیده می

خوانی نداشت. شاید سیمین گفت آراد را کشته، ولی نوع کشته شدنش با واقعیت هم

فقط کشتنش را یادش بود و تصویر از ذهنش پریده بود، ولی امکان اینکه کسی آن 

ی آراد را کشته پس باید نحوه کارها را بکند و فراموش کند خیلی کم بود. اگر سیمین

 .آوردکشتنش را هم به یاد می

 .سرم را به سقف ماشین تکیه دادم و جشم بستم

دانسته چه بالیی سر سیمین این دیدار فقط یک چیز را مشخص کرد، اینکه آراد می

 .دانسته آن شخص کیارش بودهآمده و می

×××× 
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بستان شده بود. پرده را کنار زدم و به باره تاهوا به شدت آفتابی بود، وسط پاییز یک

شان هایی که پر هیجان با باد خنک تن به ر*ق*صی داده بودند که ریشهبرگ

 .کرد نگاه کردمراسست می

روی از در بیرون آمدم. بابا جلوی در ایستاده بود و به گرمکن پوشیدم و به قصد پیاده

 .ها آب میداددرخت

 .صبحت بخیر بابا-

نگاه کردم که هرچقدر  ی درختیی خیس خوردهباالتر گرفت و به تنهشلنگ را کمی 

 .آمدپیر شده و شکسته به نظر می داد باز همبابا آبش می

 .بابا جون، پاییزه، بارون دیشب آب داده بهش-

 .اش را روی محاسنش کشیدنفس عمیقی کشید و دست تر شده

 .ر یه چیزی گم کردمعادت کردم بابا جون، یه روز که آبشون ندم انگا-

ی درخت با آن م و چشم گرداندم سمت درخت، تنههای مهربانش لبخند زدبه چشم

 .کشیدهای آخرش را میشیارهای عمیق نفس

 .عادت چیز خوبی نیست بابا-

 .دونم دخترم، ولی به نفعشهمی-

ها انقدر خشک بودند که حس کردم جان در تنش به بلندای درخت نگاه کردم؛ شاخه

ی زخمی و چروکش کشیده شد تا ریشه، نیمی از ریشه از نیست. نگاهم از روی تنه

 .خاک بیرون بود

 .شانه باال انداختم
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 .دونه بابا، شاید نفعش این باشه که از ریشه درش بیاریکی می-

چرخید و نگاهم کرد، شلنگ را پای درخت انداخت، نگاهم رفت تا درخت کناری که 

رسید، برگی هایش جوان به نظر میود، با اینکه پاییز بود شاخهکمی بزرگتر از نهال ب

 .ها پر نفس بودندنبود ولی شاخه

گیره. تو به این فکر کن ببین، تو ریشه موندنش جون این درخت جوون رو هم می-

 .بابا، نه درختی که عمرش رو کرده

 .ام را گرفت و سربرگرداندمچانه

درختیه که سالها کنارش نشستی و بازی برادرت با تو چت شده بابا جون؟ این همون -

هاش رو نگاه کردی. آراد زیرش نشست و درس خوند. همون درختی که هر دوست

 .سال قدت رو باهاش اندازه گرفتی. سنگدل شدی دختر

 .لبخند کجی زدم و عمیق نگاهش کردم

کردم حساس میشد ازدم بابا، هر چی بلندتر میمن قدم رو با قد برادرم اندازه می-

گم کوچیکتر شدم و وابسته تر. هیچ وقت بزرگ شدن خودم رو حس نکردم. نمی

گم آراد رو با داشته هاش زنده نگه داریم، مثل خاطرات آراد رو بریز دور بابا جون، می

 ....پسرش، آرزوهاش، نه با یه درخت

 .به ریشه اشاره کردم

خواد خم بشه، در عوض داره نمی ببین، نصف ریشه بیرونه، این درخت مرده، فقط-

 .گیرهتوان اون درخت جوون رو می

 .ریزم پاشکود می-

 .سری تکان دادم و شلنگ آب را برداشتم و داخل حیاط انداختم



                 
 

 

 نرگس نجمی  | خط به خط تا تو رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

269 

 

 .فایده نداره بابا، به خدا فایده نداره-

 .ی درخت زدم. محکم روی تنهی درخت کشیدهایش تر شد. دست روی تنهچشم

ده، آراد برای ما زنده ست، تو قلبمون، تو تمام لحظاتمون جریان این خاطرات آرا-

گیره بابا جون؛ یه فکری به حالش داره. ولی این درخت داره جون این نهال رو می

 .بکن

 .بدون اینکه منتظر جواب باشم راه افتادم

فهمیدیم وقتی همه چیز آرومه تازه موقع زلزله فهمیدیم بابا، کاش زودتر میکاش می-

 .ست

شد کشیدم و جلو رفتم. دستم را روی دستم را روی سر پسرکی که از کنارم رد می

 .دیوار سیمانی کشیدم و جلو رفتم

ها چرخید و چرخید. دستم روی سیمان لغزید و پایم روی نگاهم روی درخت

 .ی پیاده رو فرود آمدگهای ترک خوردهسن

و دستگاه روی آسفالت  ماشین مخصوص خط کشیهای خیابان از سر کوچه پیچید

صدا قطع شد و با فاصله  فرود آمد و خط پر رنگ سفید روی آسفالت کهنه نقش بست

 .خط دیگری روی زمین افتاد

به خط سفیدی که پشت ماشین جا مانده بود نگاه کردم و جلو رفتم. از کنار ماشین 

 .های بزرگش نگاه کردمرد شدم و به حرکت آهسته و چرخ

ی کم تردد رفتم و پایم را های قبلی افتاده بود. وسط کوچهبا خطکشی موازی خط

روی خط کمرنگ قبلی گذاشتم و پای دیگرم را روی خط جدید. پایم را که برداشتم 
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رد کفشم روی خط مانده بود. قدم بعدی و بعدی و دنبال ماشین تا ته کوچه رفتم. 

 .م را دنبال کردمماشین که آخر کوچه به خیابان پیچید دور زدم و رد پای

خط قدیمی کمرنگ بود ولی بود، سالم و بی نقص، خط جدید هیچ شباهتی به خط 

 .نداشت، به هم ریخته و کثیف شده بود

پایم را روی خطوط قانونی جدید گذاشتم و از به هم وصل کردن رد پایم به همدیگر، 

 .آنهم با رد دیگری از کفش لذت بردم

×××× 

تاب پشت میز نشسته بود و فلش به دست به پشت ر با لبوارد خانه که شدم دانیا

 .کرداش کنار رفته بود نگاه میای که پردهپنجره

 .اورکت و شالم را روی مبل انداختم و پشت میز نشستم

 بدون اینکه خط نگاهش بشکند زمزمه کرد

 .کنم برای اولین بار گیج شدماعتراف می-

 .خاندم سمت خودمفلش را از دستش گرفتم و لب تاب را چر

 چی شده؟-

 .اش زد و به جایی روی ساختمان روبرویی خیره مانددستش را زیر چانه

 .فیلم رو بردم پیش متخصص، جعلی نیست-

 .تاب را روشن کردم و منتظر شدملب

 چه چیز عجیبی توشه که جعلی نبودنش ناراحتت کرده؟-



                 
 

 

 نرگس نجمی  | خط به خط تا تو رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

271 

 

 .فلش را جا زدم و فایل را باز کردم

 .چی توش نیست، همه چیز عادیهدقیقاً اینکه هی-

بلند شد و پشت سرم ایستاد، یک دستش روی میز و یک دستش پشت صندلی حایل 

 .تابشد و خم شد روی لب

 .کیارش خونه بوده، کل شب رو-

 .ناباور نگاهش کردم، امکان نداشت

ی ساعت یازده تا یک نیمه شب را چک کردم سریع فیلم را جلو زدم، صحنه به صحنه

 .ج کیارش نبود. از ساعت هشت به خانه آمده بود و خروجی نداشتو خرو

اینبار با دقت هر دقیقه رو چک کردم و نبود. کالفه در لب تاب را کوبیدم و بلند شدم، 

 .دستم میان موهایم چنگ شد

 .دانیار نگاهم کرد، نگاهش گنگ بود

 ...کی؟ کی آراد من رویه حرفی بزن، یعنی چی که خونه بوده؟ پس-

 .روی مبل افتادم و به پایه میز خیره ماندم

 .باره بلند شدمیک

 اون خونه یه در پشتی داره، اگر از اونجا بیرون رفته باشه چی؟-

 .سر تکان داد و نفس عمیق کشید

تو فیلم تمام زوایا و درهای خروجی ثبت شده، مگر اینکه پر درآورده باشه و از -

 .پشت بوم پرواز کرده باشه
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 .نگاهش کردم که ناامیدم کردذوق زده 

کردن، ها ثبتش میشد که دوربیناوالً باید از تو حیاط رد می برای رفتن به پشت بوم-

کس دوماً خونه ویالییه، از روی پشت بوم کجا رفته؟ با هلیکوپتر پرواز کرده و هیچ

 هیچی ندیده؟

 .هایم را بستم و به پشت مبل تکیه زدمچشم

 .را روی میز گذاشت کنارم نشست و پاهایش

 .خوای این فیلم رو تحویل دادگاه بدی یانهی اینها االن مسئله اینه، تو میدور از همه-

دادم کیارش آزاد نگاهش کردم، هنوز تصمیم نگرفته بودم، اگر فیلم را به دادگاه می

 .ماندی قتل برادرم باز میشد و شاید تا همیشه پروندهمی

 .مبلند شدم و کمی جلو رفت

 .باید فکر کنم-

 .پشت سرم ایستاد

 .باید تصمیم بگیری-

 .چرخیدم و رخ به رخش ایستادم

ی اینها رو تو چی میگی؟ آزادش کنیم؟ پس ... پس مادرش؟ پدرش؟ سیمین؟ همه-

 فراموش کنیم؟

 .مبل را دور زد و تکیه زد به دیوار
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تونه آزاد بشه، بدیم میها رو تحویل دادگاه دقیقاً مسئله همینه، حتی اگر اون نقاشی-

تونه ثابت کنه تصورات مالیخولیاییش بوده، یه پسر سیزده ساله با یه وکیل خبره می

دونیم اگر کیارش رو بکشن هم راجع به مادرش حرف جسد مادرش چه کرده؟ و می

 .زنهنمی

 .روبرویش روی تکیه گاه مبل نشستم

تونیم ثابت کنیم ش کنیم نمیهاش؟ اگر به عنوان شاهد احضارنیکیتا چی؟ شکنجه-

 که مشکل روحی روانی داره؟

 .اش که صورتش را بی نهایت جذاب کرده بود کشیددستی به ته ریش دو روز مانده

خوای براش حکم یه آدم روانی رو بگیری و بفرستیش تیمارستان؟ فکر که چی؟ می-

 مونه؟کنی چند وقت اون تو میمی

 .زنیم. دقیق نگاهش کردمحرف میتازه فهمیدم داریم راجع به چه 

دونی که آراد رو نکشته، ولی خوای آزاد بشه درسته؟ با وجود این فیلم میتو نمی-

 خوای اعدام شه، درسته؟می

 .هایش سرد شد، فکش محکم شد و میخکوب نگاهم کردچشم

خوام گ*ن*ا*هکار مجازات شه، همین. اگر این فیلم رو ارائه بدی یعنی من می-

 .زادیش رو گرفتیحکم آ

 .صدایش باال رفت

ی کسی که مادرش رو کشته، کسی که سیمین رو به اون روز انداخته، کسی که بچه-

 برادرت رو بی مادر کرده راست راست بچرخه چون مدرک نیست؟



                 
 

 

 نرگس نجمی  | خط به خط تا تو رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

274 

 

 .قهقهه زدم، از ته دل

 .تو چه دادستان باحالی هستی-

 .هایش را دو طرفم و روی مبل گذاشتدست

کنم. تو کنن رو مجازات میگفتم اگر بشه کسانی که قانون شکنی مییه روز بهت -

 بگو، این آدم خطرناک باید راحت بچرخه؟ به همین سادگی؟

 .هایش گذاشتمهایم را روی دستدست

 .اش بدم چی؟ من وکیلشماگر من بخوام ارائه-

 .صاف ایستاد، شک و بهت را ته نگاهش خواندم

ی فراتر از قانون هست، اون هم وجدانه، وجدان کاریت تو این آدم نیستی آرام، چیز-

 اجازه میده آزادش کنی؟

 .تکان دادلبخند زدم و نگاهش کردم. ناباور سر

 .امکان نداره، از این فیلم من خبر دارم و تو، تو هم اینکار رو نمی کنی، مطمئنم-

 .اشتمبلند شدم و به سمت لب تاب رفتم، فلش را برداشتم و تو جیب شلوارم گذ

 .باید بهش فکر کنم دانیار-

 .اورکت و شالم را برداشتم

 .االن هم باید برم زندان، باید ببینمش-

 که چی؟-
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 .بوتهایم را پوشیدمشالم را مرتب کردم و نیم

خواد وکیلش رو عوض کنه. آرومش کردم ولی چون بهم شک کرده، حتماً شنیدی می-

 .باید برم مطمئنش کنم که نجاتش میدم

 .ا که باز کردم بازویم را گرفت و کشیددر ر

 .کنیتو اینکار رو نمی-

 .دستم را آزاد کردم

 .باید برم دیدنش-

 .برو، ولی تو اون حیوون رو از اون جایی که هست بیرون نمیاری-

 .سر خم کردم و لبخند زدم

 .شاید-

والش پیش از اینکه جواب بدهد از در بیرون آمدم. هنوز در را نبسته بودم که یک س

 .در ذهنم جرقه زد. سریع برگشتم

 .دانیار-

 .حرف نگاهم کردبرگشت و بی

 واقعاً با جسد مادرش چیکار کرده؟-

 .نفس عمیقی کشید

 .در موردش فکر کردم-
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 .نتیجه-

شدن مادرش اصرار داشته برگرده ویال. یادته مامان گفت کیارش بعد از مثالً گم-

 .کرده مادرش هم که اونجا بوده که میگن فرار

 میخکوب نگاهش کردم و چشم از چشمم برنداشت. زمزمه کردم

 .باید بریم ویال-

 فردا؟-

 .سریع سرتکان دادم

 .همین االن-

×××× 

و  هاجلوی ویال پیاده شدیم، این بار از این ویال ترسیدم، از جایی که شاهد شکنجه

جای داده بود، های شورانگیز بود. از جایی که احتماالً جسمش را در خود تنهایی

 .ترسیدم

شنوم، صدای بغض وارد که شدیم احساس کردم صدای فریادهای شورانگیز را می

 .های ترک خورده اش و ضجه های بیزاریش

 .یکسره به زیر زمین رفتیم. دانیار وسط راهرو ایستاد

 به نظرت باید از کجا شروع کنیم؟-

 .چرخی دور خود زد
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ه شکل حمام درستش کرده بود چون توی تابلو سه تا احتمال تو ذهنمه، اتاقی ک-

 .اونجا کشته شده، دوم اتاقی که نقاشیها رو پیدا کردیم و سوم اسطبل

 اسطبل چرا؟-

 .دانیار به طرف اتاقی که وان حمام در آن بود رفت

بهت گفتم گاهی حتی اسبش رو بیشتر از کیارش دوست داشت و یادمه کیارش از -

رض کنیم که مادرش رو خاک کرده احتمالش هست که زیر اون اسب بیزار بود، اگر ف

 .پای همون اسب بوده باشه

 .شانه به شانه اش وارد اتاق شدم

 فرض کنیم؟-

 .چرخید و نگاهم کرد

برای یه پسر سیزده ساله سخت ترین کار دفن کردنه، شاید سوزونده باشدش، -

 ...شاید

م. با نفرت چشم بستم و سعی از فکر اینکه بدن مادرش را سوزانده باشد مشمئز شد

 .کردم تلخی قلبم را خالی کنم

 .ولی من مطمئنم نسوزوندتش-

 .به طرف پاراوان رفت و کنارش زد

 چطور؟-

 .پشت سرش وارد اتاقک حمام شدم
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 .دیدیمشاگر سوزونده بود حتماً تو یکی از این نقاشیها می-

 .تچرخید و نگاهم کرد، بار اول بود که نگاهش رنگ تحسین داش

وکیل شدی خانم، همون تیزبینی همیشگی رو برگردوندی، حاال شدی خودت، ولی -

 .قوی تر

 .به وان جرم گرفته و ترک خورده نگاه کردم

فهمم تو چطور همه چیز رو شه، تازه میوقتی سرد بشی دیدت وسیع تر می-

 .دیدی و من نهمی

 .پاراوان را بلند کرد و گوشه ای گذاشت

 .ام، خونسردممن سرد نیستم آر-

 .عقب رفتم تا از دور آن اتاقک را ببینم

 .دیگه بدتر-

هر دو به نمای جلوی چشممان نگاه کردیم. هیچ اثری از ترک خوردگی یا هم سطح 

 .نبودن کاشیها نبود. به وان نزدیک شدم، تکانش دادم، ثابت بود

ناهمگونی دور تا دور اتاق را نگاه کردیم، وجب به وجب، ولی هیچ چیز عجیب یا 

 .وجود نداشت

 .دانیار به سمت در رفت

 .بیا بریم تو اون اتاق-



                 
 

 

 نرگس نجمی  | خط به خط تا تو رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

279 

 

همراهش از در بیرون رفتم و جلوی در ایستادم. در را که باز کرد به زمین نگاه کردم. 

 .رنگ کاشیها با تمام فرسودگی و کهنگی با هم فرق داشت

 .آمدند هم شکل و هم اندازه بودند ولی کاشیهای راهرو به نظر تازه تر می

 .سریع به اتاق حمام رفتم. کاشیها مثل کاشیهای اتاق روبرویی بودند

شان مثل ها یک دست و کهنگیبیرون آمدم و وارد دو اتاق اول راهرو شدم. کاشی

 .های دیگر بوداتاق

طور راهروی جلوی دو اتاق. ناامید از اتاق بیرون آمدم، چنباتمه زدم و از نزدیک همین

را نگاه کردم. کاشیهای جلوی دو اتاق اول به شکستگی و کهنگی  های راهروکاشی

های جلوی دو اتاق دوم، یعنی اتاق حمام و اتاق نقاشی کمی چهار اتاق بود، ولی کاشی

 .آمدتر به نظر میتازه

 .دانیار از اتاق نقاشی بیرون آمد و جلوی در ایستاد

 .هیچی، بیا بریم اسطبل-

 .ارش رد شدم، چرخید و نگاهم کردبه سمت در رفتم و من از کن

 کجا میری؟-

 .وسط راهرو و روبروی دو اتاق ایستادم و به زمین اشاره کردم

 .اینجاست-

 .جلو آمد و به زمین نگاه کرد و چرخید و جلوی دوراهروی اول را نگاه کرد

 .باره چرخیدقدم به قدم جلو رفت و یک
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 .ترهشخصه تازهست، ولی مها جدیدتره، کثیف و کهنهاون کاشی-

 .ام سریع عقب آمدمی شورانگیز ایستادهبا حس اینکه شاید روی جسد خاک شده

 .دانیار به اطراف نگاه کرد

 .باید یه چیزی باشه که بتونیم باهاش زمین رو بکنیم-

 .بدون اینکه چشم از زمین بردارم لب زدم

 .کنار در بیل دیدم-

 .مهها رو برداریم، کلنگ الزاول باید کاشی-

 .کنار دیوار سُر خوردم و نشستم. دانیار به طرف در رفت

 .گردمبرمی-

سرم را به دیوار تکیه دادم و به دیوار روبرویم خیره ماندم. آراد کشته شد ولی قاتل 

 .چرخیدمادر کیارش پیدا شد و قاتل آراد آزادانه می

 .سعی کردم حواسم را از جایی که در آن بودم پرت کنم

ترسیدم از اینکه با جسد شورانگیز تنها مانده بودم، د بلند حرف زدم، نمیبا خودم بلن

بینم ترسیدم؛ با اینکه در زندان بود ولی از اینکه حس کردم کیارش را آنجا می

 .کردمهایش را حس میوجودش را، حتی نفس

 ی کیارش و روز بعد کیارش رو دستگیر کردن،نیکیتا گفت روز قبل از قتل رفته خونه-

 .هایی که دیدم اثری از ورود نیکیتا نبودولی تو فیلم

 .بلند شدم و رو به دیوار کردم
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ها رو تعریف گه؟ اون که بدترینده، چرا نیکیتا دروغ مییه چیزی این وسط آزارم می-

 گه؟اش رو سپرده دست دانیار، باز برای چی دروغ میکرد، اون که االن بچه

 .هایشحرفذهنم را سپردم به دوره کردن 

شناسه، زد که انگار خوب اون رو میشناخت، یه جوری ازش حرف میاون آراد رو می-

 پس چرا گفت دو سه بار بیشتر آراد رو ندیده؟

انگار ذهنم فلج شده بود. وقتی دیگر به اوج کالفگی رسیدم دانیار با کلنگ و بیل 

 .هایش وارد شدروی شانه

 .دار شدی دنیاخنده-

 .ین نگاهم کرد و جلو آمددانیار ریزب

 .طلعتحساسیتی ندارم ماه-

×××× 

 .شه، اگر بریم اعالم کشف جسد کنیم باید همه چیز رو توضیح بدیمنمی-

کردم هیچ تمرکزی برای آلود نگاهم کرد، برای بار اول بود که حس میبرگشت و اخم

 .درانندگی ندار

 .آراد مشخص بشه دانیار جان، عزیزم، حداقل فعالً، تا وقتی جریان-

ها در جا چرخیدند و صدای به آسفالت رسیدیم و سرعت ماشین را باال برد، چرخ

 .تیک آف در آن مسیر کم تردد پیچید

 .کهای از روی درخت پریدند و من به در ماشین چسبیدمگنجش
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ای که جسد را پیدا کردیم تا زمانی که دوباره رویش داد، از لحظهسکوتش آزارم می

 .خت یک کلمه حرف نزده بود. درک احساسش سخت نبودخاک ری

 .اش کنهتونه تبرئهدانیار، یه وکیل راحت می-

 .چرخید و مشکوک نگاهم کرد

 اش کنی؟تونی تبرئهخب خانم وکیل خبره، چطوری می-

 اش توجه کنم جواب دادمبدون اینکه به طعنه

 .رش سیزده ساله نیستانقدر حالت بد بود که توجه نکردی دفن اون جسد کار کیا-

 .ی خاکی جادهدفعه ماشین را کشید به شانهیک

 یعنی چی؟-

 .صاف نشستم

هاش تو هم قالب شده بود، کامالً لباس تنش رو دیدی؟ لباس مجلسی بود، دست-

 .صاف بود

 .برگشتم و نگاهش کردم

ز حتی اگر عاشق مادرش هم بوده باشه اون لباس رو از کجا آورده؟ کشتتش، رفته ا-

باال لباس آورده، اون بدن رو بلند کرده و لباسش رو عوض کرده، صاف خوابوندتش، 

 هاش رو روی هم گذاشته و روش خاک ریخته؟دست

 .پیشانیش را فشرد

 .ترکهسرم داره می-
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 .های زردی که روی زمین پخش شده بودند خیره ماندبه برگ

 منظورت اینه که کار کیارش نیست؟-

 .شانه باال انداختم

گه، ولی دفن کردنش کار کیارش نیست، کار یه کار کیارشه، اون نقاشی این رو می-

 .آدمه که زور زیادی هم داشته و البته شورانگیز رو دوست داشته

 .میخکوب نگاهش کردم

 شناسی؟خب کی رو با این مشخصات می-

 .سرش را روی فرمان گذاشت

 ...باباش، یعنی-

 .فرمان گذاشت اش را رویسر بلند کرد و چانه

 یعنی باباش اومده کسی رو که پسرش کشته رو دفن کرده؟-

شدن شورانگیز یادت نیست چی شنیدیم؟ شنیدیم بعد از یک هفته که از گم-

گذشت، باباش خودکشی کرد. من میگم شاید خودکشی کرده چون عذاب وجدان 

 .داشته، چون قاتل پسرش بوده، یادگار عشقش

 .م بستمسرم را تکیه دادم و چش

وقت نشنیدیم رفتار مخبر با کیارش بد بوده باشه، کسی که عاشق یه زنه، عاشق هیچ-

 .اش هم هستبچه
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نفس کم آورده بودم، در را باز کردم و پیاده شدم. پایم که روی برگ نشست از صدای 

 .شکستنش نفس کشیدم. دانیار کنارم ایستاد و به در تکیه داد

ریم، کیارش مادرش رو کشته، باباش سر رسیده و به کمک پس باید این نتیجه رو بگی-

هم دفنش کردن، هر دو سکوت کردن و مخبر به خاطر اینکه صدای همه رو ببره 

نمایش گشتن دنبال زنش رو ترتیب داده، ولی بیشتر از یک هفته دوام نیاورده و 

 .خودش رو کشته

 .پایم را روی برگ دیگری گذاشتم و چرخیدم رو به دانیار

 شاید، اون تابلو رو یادت میاد؟-

 .اش را از ماشین جدا کردفکر کرد و تنه

شاید باباش خودکشی نکرده، شاید قلب مریضش دووم نیاورده و وقتی محتاج -

 .ها رو برداشته و انقدر نگاهش کرده تا اون هم مردههاش بوده کیارش قرصقرص

گرفتم و پاهایم را محکم  چنگ زد البالی موهایش و خم شد. سرم را رو به آسمان

روی زمین کوبیدم تا با صدای خورد شدن برگها، صدای دیوانگی کیارش را خاموش 

 .کنم

 .از پشت سرم داد زد

 کنی؟اش میخب، نگفتی؟ چطوری تبرئه-

 .ی ده قدم روبرویش ایستادمروی یک پا چرخیدم و به فاصله

رش اون نقاشی رو کشیده، باباش مادرش رو کشته، کیارش شاهد بوده و ذهن بیما-

 .بعد هم پدرش خودکشی کرده
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 .نگاهمان از هم بریده نشد. آخر او سکوت را شکست

 .ی آرادفقط تا پایان پرونده-

ها فرود آمد، لذت داشت سری به تایید تکان دادم و چرخیدم و پاهایم روی برگ

 .خورد کردنشان

××××× 

رفتم و روی همان صندلی آهنی  تقاضای دیدار خصوصی کردم. به طرف میز همیشگی

 .اش نگاه کردم، نشکسته بود، عوضش کرده بودندنشستم و به پایه

 .محکم نشستم تا بیاید

ای از دیوانگی و ی جذابش که هیچ نشانهدر که باز شد با دیدن قامت بلند و چهره

شود باور کرد آدمی که یک شرکت را گرایشات انحرافی نداشت، فکر کردم چطور می

ترین شرایط به خودش مسلط است، چنین حیوان کند، آدمی که در سختداره میا

 .عجیبی باشد

ام ی دو قدمیاز جایم بلند شدم، ابروهای خوش فرمش را در هم کشید و در فاصله

 .ایستاد

 .مظلوم نگاهش کردم

خواستم موقعی بیام دیدنت که دستم به خدا درگیرم کیارشم، یعنی درگیر بودم، می-

 .باشه پر

ام صندلی را عقب کشید و نشست پشت میز، روبرویش نشستم و دستم را زیر چانه

 .زدم
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 دلت برام تنگ نشده بود آقایی؟-

ابرویش را باال داد و دست به سینه تکیه داد. استایل همیشگیش را حفظ کرد و من به 

 .اش نگاه کردم و چندشم شدبازوهای در هم پیچیده

 "تونه جای دانیار رو بگیره؟آدم میچرا من فکر کردم این "

ی پنجره بلند شد و محکم به . کرکرهکمی سرخم کرد و میخکوب نگاهم کرد

 .چهارچوب خورد

 .کیارش عصبی برگشت و به سرباز همراهش نگاه کرد

 .این المذهب رو ببند، کر شدم-

ارش در تا حاال عصبی ندیده بودمش، مامور نزدیک شد و پنجره را بست و فهمیدم کی

 .زندان هم میخش را کوبیده

 خب؟-

 .هایم را نشانش دادم و نگاهش کردمکف دست

 .شیکنیم تا من بگم کی آزاد میاول بگو کی عروسی می-

 .هایش را ستون سرش کرد و بدبین نگاهم کردجلو آمد و دست

 .کنی تا بهت بگمتو بگو کی آزادم می-

 .ی متفکری به خودم گرفتمچهره

 .نم اولین دادگاهکفکر می-

 .تر شد و از هرم نفسش حالم به هم خوردکمی نزدیک
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 چطوری؟-

 .سعی کردم به صدایم هیجان دهم

فیلم رو از نیکیتا گرفتم، تو اولین دادگاه آزادی. گفت که وقتی شنیده گرفتنت با -

سوزه که ست، هنوز داره میها رو پاک کرده. دختره دیوانهکلید قدیمیش رفته و فیلم

 .طالقش دادی

 .دوباره تکیه داد

 دی که بیام بیرون؟ری بازپرسی؟ چرا زودتر مدرک رو ارائه نمیچرا نمی-

العملی مغزم شروع به فعالیت کرد. در تمام لحظات سکوتش فکر کردم باید چه عکس

 .نشان دهم تا باورش شود همراهش هستم

 .دمهایم را روی میز گذاشتم و خم شاز جایم بلند شدم و دست

دونی خیلی از قراردادهات رو به خاطر بازداشتت از ها پر شده از فاجعه، میروزنامه-

دونی همه به چشم دونی عمالً شرکتت رو به ورشکستگیه؟ میدست دادی؟ می

 کنن؟گ*ن*ا*هکار نگاهت می

 .هایش ریزتر شدچشم

 .خب، دست تو درد نکنه-

سربرنگرداند. خم شدم و آهسته  از پشت میز بیرون آمدم و پشت سرش رفتم، حتی

 گفتم

کنه ولی گ*ن*ا*هی، برم مدرک رو بدم قاضی و آزادت میباید به دنیا ثابت کنم بی-

 طوری میری به همه میگی آزاد شدم؟فهمه؟ همینکی می



                 
 

 

 نرگس نجمی  | خط به خط تا تو رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

288 

 

 .صاف ایستادم

خوام هر چی خبرنگاره دعوت کنم. باید فیلم خوام تقاضای دادگاه علنی بدم، میمی-

 .تو صورت کسانی که بهت تهمت زدن رو بکوبم

 .کم کم ابروهایش باز شد و با حرف آخرم لبخند گشادی زد

حتی به پدرو مادرم که پوست من رو کندن، اونوقت اگر الزم باشه حاضرم قید اونها -

 .رو هم بزنم و باهات تا ته جهنم هم بیام

اصالً نگاهمان  از جایش بلند شد و به طرفم آمد. مامور سرجایش ایستاده بود و

 .کرد، مامور را خریده بود حتماًنمی

دستش که روی پشتم نشست تمام بدنم لرزید و او نزدیکتر شد، چشم بستم تا فریاد 

 .هایم دور گردنش حلقه نشودنزنم، تا دست

 آرام دستش را پشتم کشید و لب زد

 .ببخش بهت شک کردم-

کمال خونسردی مادرش را کشته  چقدر ساده بود، این آدم حیوان صفت بیمار که در

 .ی ماهری شده بودمبود زیادی ساده بود، و یا من هنرپیشه

طاقت خودم را عقب بکشم انقدر بهش چسبیدم که خودش را کنار پیش از اینکه بی

 .بکشد

هایم تمام نفرتم در قالب یک جمله بیرون اش ایستادم و از بین لبسینه به سینه

 .ریخت

 .ای زندگی کردشه جور دیگهتو یادم دادی می-
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 .ام نشست و تا مغز استخوانم سوختسرخم کرد و نفسش روی گونه

 .دوستت دارم-

رود. دستم را روی دانستم که از سر بی طاقتی عقب میزد و مینفس نفس می

 .اش که رسیدم عقب کشیدپیراهنش کشیدم، به زیر سینه

 .هایش دیدمدر چشمناپذیری را و برای اولین بار حرص و ولع سیری

 .به زودی میام بیرون-

 .داد واقعی به نظر برسدی زهر میلبخند زدم و سعی کردم این لبخند که مزه

 .میای پیشم-

 .شودهایم خورد میدست دراز کرد و محکم دستم را گرفت، حس کردم انگشت

 .کنمهمون روز اول عقدت می-

رگرداند. به کسی نیاز داشت که باز نزدیکش شدم و او دستم را رها کرد و رو ب

 .هایش دهدهایش را خالی کند، کسی که تن به شکنجهعقده

 .کنیطاقتم میبرو آرام، بی-

 .ای ندارددانستم نزدیکیای که مینفس راحتی کشیدم از دوری

دستم را روی پشتش کشیدم و چنگ زدن به موهایش را نگاه کردم. حتماً آرزو 

 .زیر دست و پایش به حراج برود کرد نیکیتایی بود تامی

 .خداحافظ عزیزم-

 .منتظر جواب نماندم و به سمت در رفتم که صدایش بلند شد
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 با دانیار چیکار کردی؟-

 .کرد. دوباره برگشتم و نزدیکش ایستادمچرخیدم، هنوز مغزش کار می

 ...همه چیز تقاص کارش رو پس میده و تواون عوضی بی-

 .رفش گرفتمام را به طانگشت سبابه

 .تو باید کمکم کنی-

 .لبخندش دیدنی بود

 کنی؟شکایت می-

 شکایت؟ چطوری ثابتش کنم؟-

 .تر شدم و زمزمه کردمنزدیک

 .های خودم، حتی اگر کمکم نکنیگیرم، با دستخودم تقاص سیمین رو پس می-

 .های ردیفش چشمم را زددندان

 .تا آخرش باهاتم-

کردم. لبخند فهمیدم، هیچ چیز این آدم را درک نمیدلیل دشمنیش با دانیار را نمی

 .زدم و سعی کردم به حالت تهوعم غلبه کنم

 .ب*و*سمت، خداحافظمی-

از در زندان بیرون آمدم، هنوز نفس نکشیده بودم که دانیار را تکیه داده به ماشین و 

 .طرف خیابان برهوت دیدمآن
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 .عرض خیابان را سریع طی کرد و روبرویم ایستاد

 خب؟-

 .دستم را روی صورتش کشیدم و او سرش را عقب کشید

 چته؟-

 .براق شده نگاهم کرد

 .گفتم چی گفتید؟ سریع، فکر نکن-

 .یک قدم عقب آمدم و میخکوب نگاهش کردم

 های عاشقانه دارم؟کنی هنوزم با اون آدم صحنهتو حالت خوبه؟ فکر می-

 .اش غریدای کلید شدههمشت شدن دستش به قلبم چنگ زد. از بین دندان

 هنوزم؟ چقدر باهاش عاشقانه بازی کردی که این رو میگی؟-

 .کالفه چشم بستم

 .وقتگفتم که هیچ وقت، هیچ-

 .چشم باز کردم و به فک منقبضش نگاه کردم

 .پاشیدرفتم دیدنش همه چیز از هم میدست بردار دانیار، نمی-

ن به دنبالش کشیده شدم. در تر شد، دستم را گرفت و تمام عرض خیابانزدیک

 .ماشینش را باز کرد و جوری پرتم کرد روی صندلی که سرم محکم به دنده خورد
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خیال پاهایم را جمع کرد و هولم داد تو ماشین، در را بست و خودش پشت فرمان بی

 .نشست

 .کشید و با بهت به حرکات جنون آمیز دانیار همیشه خونسرد نگاه کردمسرم تیر می

 یوونه شدی؟تو د-

 .مچم را بین مشتش گرفت

 .بهش نزدیک شدی درسته؟ بوی گند اون رو گرفتی آرام، بوی اون رو گرفتی-

 .دستم را پرت کرد و چسبیدم به در

 یعنی چی بوی اون رو گرفتم؟ مگه اون بو میده؟-

 .ام را بین مشتش گرفت و فشردچانه

فهمم؟ گذاشتی بهت دست بزنه، کنی اگر نزدیکت بشه نمیبوی کثافت میده، فکر می-

 تو گذاشتی بهت دست بزنه و اون وقت با لبخند میای پیش من؟

ام به شیشه خورد. دستم را روی سرم گذاشتم و چشم صورتم را پرت کرد و شقیقه

 .بستم

کشمت و بمیری هم برام مهم نیست آرام، اگر قراره سر انگشتش بهت بخوره می-

همه جیز بیفته گردن اون، بعد هم خودم دارش کنم که جوری سر به نیستت می

 .زنم، شک نکنمی

وقت ندیده چشم باز کردم و به دانیار جدید نگاه کردم، این میزان حساسیت را هیچ

 .بودم. خیره نگاهم کرد
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کنی عوض شدم؟ نه عزیز من، من همونم، فقط یه کثافتی به اسم چیه؟ داری فکر می-

مالیت کنه تا این روی من کسی دستودی که بذاری کیارش نبود، تو هم اینطوری نب

 .رو ببینی

کرد؟ به در زندان چشم دهانم از تعجب باز مانده بود. در مورد من چه فکری می

کردم از درون منجمد دوختم و دیگر نگاهش نکردم. بعد از روزها که احساس می

 .ام، مغزم در حال سوختن بودشده

کردم حتی خودش هم از خودش اول بود که حس می دانیار پر گاز حرکت کرد. بار

 .انتظار این حجم عصبانیت را نداشته

زد که فکر کردم هر لحظه ممکن است زد به فرمان و دنده را جوری جا میمشت می

 .دنده از جایش در برود

رفت که منی که عاشق سرعت بودم به صندلی چسبیده بودم و جوری با سرعت می

 .بودمهایم را بسته چشم

 .چپ و راست حرکت کردنش باعث حالت تهوعم شده بود

اش ایستاد با چنان ضربی ترمز کرد که با وجود کمربندی که خودش وقتی جلوی خانه

 .برایم بسته بود به جلو پرت شدم

کمربندم را باز کرد و پیاده شد، دستم را گرفت و پیش از اینکه پیاده شوم مرا از 

 .محکم به هم زد ماشین بیرون کشید. در را

 .فهمیدم از چه انقدر عصبانیست که هنوز آرام نشدهنمی

طور نگاهش کردم. کم کم اش که شدیم پرتم کرد روی مبل و من همینوارد خانه

 .هایش احساس ترس کردمزدنشدم. با نفس نفس داشتم عصبانی می
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م. زیر بازویم را باره هجوم آورد و دستم را گرفت و کشید، با زانو به زمین خوردیک

گرفت و بلندم کرد، دنبالش کشیده شدم تا اتاق خوابش. پرت شدم روی تخت و دیگر 

 .را هم ترساندنتوانستم تحمل کنم. صدای فریادم خودم 

کنی؟ گیریم که دستم رو گرفته باشه این برخوردت چه مرگته؟ چرا اینطوری می-

 درسته؟

ایش رعشه انداخت به تنم. آرام و هایش را دو طرفم گذاشت و خم شد. صددست

 .سرد، خش دار و ترسناک

 .کنمگیریم دستت رو گرفته باشه؟ اون دست رو قلم می-

 .اش گذاشتم و هولش دادمدست روی سینه

 .زده به سرت-

 .ایستاد و روبرویش ایستادم

 انقدر کثیفم که تن بدم به دست آدمی مثل اون؟ به نظرت انقدر تنزل کردم؟-

 .شد میان موهایم و سرم را عقب کشید؛ تو صورتم لب زددستش چنگ 

تو از کثافت کاری خوشت میاد، نگو نه. هنوز یادگاریهات رو دارم، نخواه انقدر احمق -

 .باشم که فکر کنم اون خشونت فقط باعث تنفرت شده

کردم که برداشتش نسبت به تمام روابط با دهان باز نگاهش کردم، حتی فکرش را نمی

 .ان این باشدخصوصیم

خواستم همه من... من با تو که محرمم بودی باز بودم، با تو که دوستت داشتم و می-

 ...چیز
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 .چنگ انداختم به دستش و موهایم را رها کرد. فریاد زدم

 .همه چیز رو با خود توی لعنتی تجربه کنم-

 .خم شد و از زیر تختش ساک آبی رنگ را بیرون کشید

زیپ ساک را باضرب کشید. دستبند و شالق پالستیکی را پرتش کرد روی تخت و 

بیرون کشید. چیزهایی که یک روز به عنوان شوخی خریدم و فقط برایمان حکم بازی 

 .را داشت. تجربه اش کردیم ولی نه با شدت، نه با شکنجه

 .تنه و شلوار چرم را بیرون کشید و پرت کرد روی تختنیم

 .کردم دیدم روحت ارضا شدهتی تو چشمات نگاه میتو با اینها به اوج رسیدی، وق-

 .اشتنه را برداشتم و پرت کردم تو سینهنیم

شه فکر کنیم این زن و شوهر هزار جور مسایل خصوصی با هم دارن، این دلیل می-

 شه؟چیزها باعث گرایش می

انقدر عصبانی بودم که نه تُن صدایم دست خودم بود و نه حرکاتم. مشت کشیدم به 

 .اشسینه

من دوستت داشتم که باهات تا ته همه چیز رفتم، نه اینکه این کارها رو دوست -

فهمی؟ دوست داشتم باهات همه چیز رو تجربه کنم، داشته باشم؛ فرق این دوتا رو می

کنه، ولی تو فکر کردی به این ای که کمتر کسی تجربه مییه رابطه ی خاص؛ رابطه

 .چیزها گرایش دارم

 .تر بود، ولی دیگر مهم نبودهایش آرامم را گرفت، چشمهایدست
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تو بدترین برداشت رو نسبت به روابط خصوصیمون داشتی. فکر کردی اگر دلم -

خواد همه چیز رو باهات تجربه کنم یعنی اون کارها رو دوست دارم؟ نه، من تو رو می

 .دوست داشتم لعنتی، تو رو

 .یگر تالش نکرد نزدیکم شودسعی کرد بغلم کند ولی پرتش کردم و د

ای که ازش متنفر بودی، باهام اومدی کوه با اینکه از ارتفاع تو با من اومدی مهمونی-

بدت میاد، بگم چون اومدی پس دوست داری؟ نه، تو اومدی چون دوست داشتی اون 

 .ارتفاع رو با من تجربه کنی

 .چشم بست و سرش را به دیوار تکیه داد

خودش آرام حرف زدم، انقدر آرام که سرش را بلند کرد و نزدیکش شدم و مثل 

 .هایش را از نزدیک دیدمی چشمهای سرخ شدهرگ

چند بار از اون وسایل استفاده کردیم؟ دوبار؟ سه بار؟ شکنجه بود؟ خشونت بود؟ نه، -

فقط تجربه بود و من احمق فکر کردم محرممی، محرم هر زاویه از فکرم. خودم رو 

دونستم چند سال بعد این وسایل رو به عنوان نت دادم، ولی اگر میپرده نشوبی

 .ذاشتم انقدر بهم نزدیک بشیوقت نمیکوبی هیچمدرک انحراف تو صورتم می

هایش به سمت صورتم آمد و سرم را عقب کشیدم. تازه فهمیدم بغض گره دست

ود، هر حرفش، هر توانم بلند حرف بزنم. او تنها ضعف من بانداخته به صدایم که نمی

 .حرکتش، هر برداشتی که از من داشت برایم مهم بود

تنها کسی که دوست داشتم مرا کم نقص و زیبا ببیند و این سوءبرداشتش واقعاً برایم 

 .گران تمام شد

 .صدایش ضعیف بود
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 .بذار توضیح بدم-

 .به طرف در رفتم. دستم را رو به تخت گرفتم و به وسایل کذایی اشاره کردم

 .ها کل فکرت رو نسبت به من توضیح میده، متاسفماین یادگاری-

ای سردترم از در که بیرون آمدم، بغضم به جای سرباز کردن فرو رفت؛ هر تلخی

 .کردمی

ی در بود که در کشیده شد. پیش از از در ساختمان بیرون آمدم و دستم به دستگیره

 .اینکه چیزی بگویم از کنارم رد شد

 .ماشینت جلوی زندان مونده رسونمت،می-

 .وارد پیاده رو شدم

 .خودم میرم-

توانستم نگاهش کنم. زنی از سر کوچه پیچید، شناختمش، یکی از همسایه حتی نمی

 .رفتهای قدیمی بود که هر روز با چرخ خریدش بیرون می

 .کنارم ایستاد

 .میای سوار ماشین میشی آرام-

 .بازویم را که در مشتش بود آزاد کردم

 .نمیام-

روبرویم ایستاد. از پشت سرش به زن نگاه کردم که دقیق نگاهمان می کرد و نزدیک 

 .شدمی
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ی عقد بخونن تا بایستی و مشکالت اگر بری، برای همیشه رفتی. حتماً نباید خطبه-

 .رو حل کنی؛ بذار بفهمم چقدر بزرگ شدی

ود. سرد و یخ زده، مثل یک قدم عقب آمدم و نگاهش کردم، آرام این روزها برگشته ب

 .شناختمدانیاری که می

 .اگر معنای بزرگ شدن اینه که به هر توهینی تن بدم من هنوز بزرگ نشدم-

 .دستم را گرفت و کشید، سعی کردم دستم را آزاد کنم. زن کنارمان رسید

 .سالم-

 کردمهایش به دست ما ماند. تقال میتر چسبید و زن چشمدانیار بازویم را محکم

 .ی زن خندیدخیال نسبت به تالش من و نگاه خیرهدستم را آزاد کنم و دانیار بی

 سالم خانم شمس آبادی، خوبید؟ حاج آقا خوبن؟-

زن که تازه اسمش را یادم آمده بود با تعجب بیشتر به دستمان نگاه کرد و از 

 .سرناچاری خندید

 آقای خاتمی دزد گرفتی؟-

ن با دست آزادم چنگ زدم به دستش. انتظار نداشت، اهمیت تر به حرفهایشاو من بی

بازویم را رها کرد و تا خواستم دور شوم با دست دیگرش مرا گرفت و رو به زن 

 .خندید

نه خانم، دزد نگرفتم، گربه گرفتم، باید رامش کنم. ببخشید باید ببرمش جایی که -

 .تر پنجول بکشهراحت

 .زن خندید و نگاهم کرد



                 
 

 

 نرگس نجمی  | خط به خط تا تو رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

299 

 

 ردین دیگه؟ایشاهلل آشتی ک-

 .تر گرفت و من تقالیم بیشتر شددانیار دستم را محکم

کنیم، فقط تنظیماتش به هم ریخته، با اجازه برم یک کم به داریم آشتی می-

 .تنظیماتش ور برم شاید درست شد

گوید لبخند زد و سر تکان داد، ولی هنوز زن که اصالً نفهمیده بود دانیار چه می

 .چشمش روی بازوی من بود

 .دانیار دستم را کشید و به طرف ماشین رفت

برمت باال، اونوقت دیگه ندازمت رو کولم مییک کم دیگه تقال کنی همین وسط می-

 .تونه نجاتت بده؛ پس آروم بگیرکس نمیهیچ

 .توانستم ببخشمشام گرفت، ولی نمیاختیار خندهبی جهت و بی

 کنی یا جیغ بزنم؟ولم می-

ز کرد و هولم داد تو ماشین و با بدنش فشار آورد و من سُر در سمت خودش را با

 .خوردم روی صندلی بغل

 .نفسم برید زن حسابی، دو تا مدرک رو کردم به هن هن افتادم، بس کن دیگه-

 .هنوز دستم بین دستش بود؛ دستم را کشیدم

؛ بازی تمومش کنیکنی با شوخی و لودهکنی سعی میکار همیشته، وقتی اشتباه می-

 .شهولی اینبار مثل همیشه نیست، تموم نمی

 .جدی نگاهم کرد
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تونی سرم داد بزنی، ولی حق قهر کردن نداری، این رو اجازه داری تنبیهم کنی، می-

 گم، روشن شد؟برای همیشه می

 .هایشبه در تکیه دادم و خیره شدم به شب چشم

 .دانیار، تو مشکل روحی داری-

 .استارت زد و راه افتاد

 ... ر مشکلی رو به جون خریدارم تا وقتیه-

 تا وقتی؟-

 .تر گرفتاز سر کوچه پیچید به خیابان اصلی و دستم را محکم

 .جا برات کافیهروت زیاد میشه، تا همین-

توانستم نفس عمیق کشیدم، واقعاً قابل شناخت نبود. حتی یک دقیقه بعدش را نمی

توانستم از او ت بیشتر از چند دقیقه نمیوقتر این بود که هیچبینی کنم و عجیبپیش

 .ناراحت باشم

سکوت کرد، انتظار داشتم عذرخواهی کند، ولی تا وقتی برسیم میخکوب جلویش را 

 .نگاه کرد

 .وقتی جلوی خانه ایستاد نگاهش کردم

 یعنی سخته عذرخواهی؟-

 .ی متفکری به خودش گرفتچهره

 ... بینم ته تهشکنم میواال جونم برات بگه هر چی فکر می-
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سرش را نزدیک آورد و کمی شالم را عقب داد، انگشتش را زیر گوشم گذاشت و تا 

 .انحنای گردنم کشید

 .هایم را بستمبا صدایش چشم

 .استفاده از اون وسایل رو دوست داری-

 .هایش کش آمده بودیک دفعه چشم باز کردم، لب

 .بدبختی اینه که منم دوست دارم-

 گردنم آورد و لب زدسرش را نزدیک 

 .تنها جفت تو خودمم، یادت نره-

هایم نگاه سرم را عقب کشیدم و خمار از عطر نفسش نگاهش کردم. کمی به چشم

 .کرد، رویش را برگرداند و نفسش را آزاد کرد

 .برو پایین تا دور نزدم برم خونه-

دم حتی اگر سریع در را باز کردم و پیاده شدم. در را که بستم در دلم اعتراف کر

ام کند عاشقانه دوستش دارم. من این مرد مغرور و سرد را با تمام وجود شکنجه

 .دوست داشتم

×××× 

رسید، به هیچ جا. اعصابم انقدر خراب بود که حتی کس نمیذهنم به هیچ

گرفت که در مورد مقدمات توانستم با کسی حرف بزنم. تنها وقتی دانیار تماس مینمی

 .دادمی کوتاه جوابش را میرامتین اطالع دهد با چند جملهرفتن نیکیتا و 
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سه روز هر مدرک، هر صحنه، هر سرنخی که بود را دوره کردم و آخر به یک هیچ 

 .بزرگ رسیدم

 .گوشی زنگ خورد و من کالفه سرم را به دیوار گذاشتم و جواب دادم

 ...دانیار-

 .مکث کرد و از صدای نفسش فهمیدم هنوز پشت خط است

 رسه، کی برادرم رو کشته، کی دانیار؟فکرم به هیچ جا نمی -

 .آرام-

ای که هر ی صدا کردنش قلبم را آشوب کرد. سرم را از دیوار برداشتم و به گودینحوه

 .کندمش نگاه کردمبار که کالفه بودم بیشتر می

 چی شده؟-

نی مسئله دانستم وقتی دانیار نتواند حرفی را بزند یعسکوتش سنگین بود و می

 .خیلی بزرگ است

 .دانیار... حرف بزن-

 .تونی بری خونه ی آراد، از پلمپ دراومدمی-

ی جرم نیست، یعنی من این یعنی همه چیز تمام شد، یعنی دیگر نیازی به صحنه

 .شدفرصت نداشتم آنجا دنبال مدرکی بگردم، یعنی همه چیز پاکسازی می

 .دادم نفس عمیقی کشیدم و دوباره سرم را تکیه

 .باشه، ممنون که خبر دادی-
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 ...میام پیشت فقط یه چیزی-

 .جانم-

ی دو بند انگشت ای را شنیدم و انگشتم در سوراخ دیوار که حاال به اندازهصدای بچه

 .عمیق شده بود فرو بردم و شروع کردم به کندن

 .نیکیتا آخر شب پرواز داره-

 .باشه-

ی خواستم برای رفتن به خانهفرصتی می گوشی را قطع کردم و رها شدم روی تخت.

 .آراد

×××× 

 .ی آراد برومساعت از یازده صبح گذشته بود که باالخره خودم را راضی کردم به خانه

 .از اتاقم که بیرون آمدم، مامان از آشپزخانه بیرون آمد

 باز کجا میری؟-

 .انقدر حالم بد بود که حتی رعایت حالش را نکردم

اهنامه را روی پایش گذاشته بود و بر خالف همیشه در این ساعت روبروی بابا که ش

 .بیدار بود نشستم

شم، شما داغ دو جوون شه، جوونمرگ میدوست داری برم قبرستون نه؟ ولی نمی--

 .مونه، حتی اگر این جوونت رو نبینیبه دلت می
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هال شد و بابا شاهنامه را بست و روی میز گذاشت. مامان از درگاه آشپزخانه وارد 

 .کفگیرش را رو به من تکان داد

کنی رو با مظلوم رسی، سعی نکن کاری که داری میهات به هیچ جا نمیبا این حرف-

 نمایی و احساس گ*ن*ا*ه دادن به من توجیه کنی، فهمیدی؟

داد. کافی بود، هرچقدر سکوت کردم و آنها فکر کردند ی زهر مار میلبخند تلخم مزه

 .فی بودگ*ن*ا*هکارم کا

اش بلند شدم، با فاصله روبرویش ایستادم و به دستکشش که سر انگشت سبابه

 .سوراخ شده بود نگاه کردم

شد و اینبار نوبت من بود لنگید، یک چیزی نادیده گرفته میهمیشه یک جای کار می

 .که نادیده گرفته شوم

ترم چه حالی این شمایی که داری به من عذاب وجدان میدی، از خودت پرسیدی دخ-

 داره؟ گفتی این دختر که با برادرش بزرگ شد، حاال چه حسی داره؟

ی کفگیر آلود را از دستش گرفتم، کفها از روی دستهبه سمتش رفتم و کفگیر کف

 .شره کرد تا دستم

دائم این رو گرفتی دستت و زدی تو سرم که گ*ن*ا*هکارم، که دارم از قاتل -

کنم بار نپرسیدی چرا، نپرسیدی چرا فکر میکنم، ولی یککیارش دفاع می

 .گ*ن*ا*هه، چرا دنبال مدرکم که آزادش کنمبی

 .هایش را با یک ضرب در آورد و روی زمین پرت کرددستکش

ترین حالت چون باور معلومه، چون دوستش داری، چون عاشقشی، در خوش بینانه-

 .کنی عشقت برادرت رو کشته باشهنمی
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 .د. نگاهش کردم و پوزخند زدمبابا وسط ما ایستا

نترس بابا جون، این دعوا تا آخر عمر من ادامه داره، چون مامانم یادش رفته منم -

 .دخترشم، چون همیشه آراد رو دید، چون قلبش با دفن شدن پسرش خاک شد

نفهمیدم کی به من رسید، فقط حس کردم یک طرف صورتم آتش گرفت؛ پرت شدم 

 .روی مبل

م ماند. سرم را نچرخاندم، نگاهش نکردم، حرف نزدم و به صدای بابا دستم روی صورت

 .که برای اولین بار بلند شده بود، گوش کردم

 خجالت بکش زن، این چه کاریه؟-

هقش ادغام شده بود و من به گلدان سرامیک روی میز ناهارخوری خیره فریاد و هق

لدان بود، ولی مامان عاشقانه شد، صرفاً یک گمانده بودم. هیچ هنری در آن دیده نمی

 .دوستش داشت چون یادبودی از جوانیش بود

ست که نفهمه تمام خسته شدم، از بس باهاش حرف زدم خسته شدم. اگر انقدر بچه-

 .زنم به خاطر خودشه، پس همون بهتر که بسوزهحرص و جوشی که می

 .چرخیدم و تمام تلخی حسم را در نگاهم ریختم

بینیم؟ به کنی؟ به خاطر منه که نمیه خاطر منه که دائم شماتتم میبه خاطر خودم؟ ب-

 هام به خاطر برادرمه، نه کیارش؟خاطر منه که نفهمیدی تمام دویدن

 .ی بابا گذاشت و نزدیکم آمددست روی سینه

ترسم، چون مطمئنم قاتل آراده، میگی به خاطر خودته، چون از اون مرتیکه می-

ترسم. اگر بالیی که سر ز نگاهش بدم میاد، از چشماش مینیست؟ باشه، ولی من ا
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آراد آورد سر تو بیاره من چه خاکی به سرم بریزم؟ اگر تو رو هم ازم بگیره چیکار 

 کنم؟

ترسید و از جان من؟ دستش را گرفتم و او گریان درد مادرم این بود؟ از کیارش می

 .نگاهم کرد

 ...مادر من-

یری که هنوز در دستم بود را گرفت و روی میز پرت نگذاشت حرفم تمام شود. کفگ

 .کرد

زنه، بهم خوای بگی عاشقته و بهت آسیب نمیخوای بگی کیارش قاتل نیست، میمی-

 ...بگو

 .هایش را پاک کردنفس عمیق کشید و اشک

زنه؟ چرا از روز اولی که ی من انقدر شور میاگر کیارش آدم درستیه چرا دل وامونده-

تگاریت بهت گفتم این مرتیکه یه چیزیش هست، قبول نکن؟ چرا روز آخر اومد خواس

 آراد بهم گفت کیارش آدم درستی نیست؟

دهانم باز ماند، سریع بلند شدم. از نگاه بابا هم مشخص بود بار اول است که این را 

 .شنودمی

 چی گفتی مامان؟ آراد چی گفت؟-

 .دستش را از دستم بیرون کشید

 ...اومد اینجا-
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کردم، هایش راه گرفت، نفسش سنگین شده بود و من خیره به دهانش نگاه میاشک

 .اش را ببلعمخواستم هر کلمهمی

 ...ناهار خورد، باهام درد دل کرد-

 .هق زد، نفسش بریده بریده شده بود، ولی برای من فقط کلماتش مهم بودهق

 .گفت کیارش آدم درستی نیست-

 فریاد زدم

 م میگی؟ االن؟االن این رو به-

 عقب رفت و بلندتر از من فریاد زد

کنی، گفت خودت به زودی گفت اگر بهت بگم باهاش ازدواج نکنی گوش نمی-

 .فهمی اون چه آدم کثیفیهمی

گرفت و من خیره به کاغذدیواری گل هایش اوج سرش را پایین انداخت و هق زدن

 .آبی مانده بودم

کشتش، انگار حس کرده بود یه بالیی سرش دونست کیارش میام میانگار بچه-

 .میاره

دانست کیارش چجور آدمیه؟ نکنه دنیا دور سرم می چرخید. یعنی واقعاً آراد می

ای به کیارش داده ی قویمشکالت کیارش رو فهمیده بوده؟ اگر فهمیده بود انگیزه

 .بود که او را بکشد

یدا نکرده سوال دیگری به ذهنم چرخید و هنوز جواب پمی هزار سوال و فکر در سرم

 .رسیدمی
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نشسته بود و سینه  شنیدم. روی زمیندیگر صدای هق هق زدنهای مامان را نمی

 .کرد. روبرویش نشستم و دستش را گرفتمکوبید و گریه می می

 .آراد درست گفته مامان، به پسرت شک نکن-

لبخند زدم و هم کرد. های ناباورش خیره نگاباره سرش را بلند کرد و با چشمیک

 .پشت دستش را ب*و*سیدم. بابا بود که حرف زد

 یعنی چی دخترم؟ چیزی فهمیدی؟-

 .مامان برنداشتمسر تکان دادم و چشم از چشم 

ولی، به حس آراد شک نکنید. فقط کاش زودتر تونم بگم تونم حرف بزنم، نمینمی-

 .چرخیدممیبهم گفته بودی مامان، اونوقت من انقدر دور خودم ن

 .هایم را محکم گرفت و دلم برای لحن ملتمسش سوختمامان دست

رسه، نذار انقدر جگرم ام رو کشته؟ بگو تا بدونم قاتلش به جزاش میبگو کیارش بچه-

 .خون بشه

 .هایش و بعد از روزها بغض کردمپیشانیش را ب*و*سیدم، چشم

و بدون، قاتل آراد هر کسی که باشه ازم نخواه حرف بزنم مامان، ازم نخواه؛ فقط این ر-

بار دیگه هم بهت گفته بودم، فقط نذار تنها بدجوری تاوانش رو پس میده. این رو یک

ترسم، از کشم میترسم، از هر نفسی که میبمونم مامان، من از خودم می

 .ترسم مامانترسم، من میهای هر شبم میکاب*و*س

خورد، وقتی بغلم شد و به زمین میهایم بلند میلرزید، پانفهمیدم ولی تمام بدنم می

 .هایش باریدپای اشککرد بدنم گر گرفت، آرام گرفت. بغضم هم
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 .ترسمکس اعتماد ندارم، من... من میکس... هیچبغلم کن مامان، به هیچ-

 .دستش را پشتم کشید و سرم را ب*و*سید

 چه بالیی سرت آورده اون نامرد؟ چت شده دخترم؟-

 .ام را در گردنش فرو بردم و نفس کشیدماش تاب خورد، بینیسط سینهسرم و

 .مامانم؛ بغلم کن، پناهم بده، از این دنیا پناهم بده-

های مامان را به ارث برده هایش نگاه کردم، آراد چشمسرم را بلند کردم و به چشم

 .بود، همان حالت، همان نگاه

 ...مامان-

 .هایش لرزیدلب

 جانم؟-

 .لب زدم

 شه آرادم برگرده؟شه برگرده؟ نمینمی-

 .های آبی نازکش نگاه کردممچ دستش را گرفتم و به رگ

 پرم؟اگر این دستت رو بزنی تو صورتم، از خواب نمی-

 .کنم توانستم رهایشام زدم، دستش را کشید ولی نمیدستش را محکم روی گونه

بدجور کم آوردم مامان، دارم از این کاب*و*س بیدارم کن، بدجور توش گیر کردم، -

 .شمخفه می
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 .گویدی نگاه مادرم نبود که نفهمیدم چه میی بابا انگار اندازهصدای بغض کرده

 .کمی عقب رفتم و خم شدم و سرم را روی پایش گذاشتم

 گذره؟ چرا نفسم باال نمیاد؟خوام بیدار شم مامان، چرا نمیمی-

 .دستش را روی موهایم کشید

 .گذره، خدا به زمین گرمش بزنه که زندگیمون رو سرد کردخدا ازش ن-

 .های آراد نگاه کردمسر بلند کردم و به چشم

سرد نه مامان، من تو باتالق یخ گیر افتادم، خیلی وقته قندیل بستم. فقط مونده -

های آخرم، قاتل برادرم رو که پیدا کنم دیگه برام مهم نیست کی این نفس نفس

 .وامونده قطع بشه

 .از جایم بلند شدم و مامان از همان پایین نگاهم کرد

 .آرام-

 .دستم را روی موهای جوگندمیش کشیدم. نگاهش نگران بود

دم. اگر می نگرانم نباش مامان، اگر قرار باشه جون بدم تا جون قاتل آراد رو بگیرم-

کن اگر  رسم، پس دعام کن، دعامیرم مامان، هیچ وقت به آرامش نمیپیداش نکنم می

 .شرط پیدا کردن آراد بریدن نفس منه، زودتر نفسم بِبُره

های مامان نگران به من دوخته شده بود بابا دست مامان را گرفت و بغلش کرد. چشم

 .زد. از خانه بیرون آمدم و نفس کشیدمو بابا آرام در گوشش حرف می

های دتر می کرد. چشمتر و سرها مامان را حس کرده بودم و این مرا قویبعد از مدت

 .کردمکرد، باید پیدایش میتر میی بابا عزمم را جزمپر اشک مامان، قامت خمیده
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ی کوچه که رسیدم دانیار با ماشین پیچید تو سوار ماشین شدم و راه افتادم، به نیمه

 .کوچه. در جهت مخالف هم ایستادیم

 کنی؟تو اینجا چیکار می-

، دستش را گرفتم. داغ بود، برخالف همیشه که از دستش را از شیشه بیرون آورد

 .ام را آرام کردگرفتم اینبار گرمایش، دستهای یخ زدههایش خنکای آرامش میدست

دونم باید باهات باشم، ولی باید برم سراغ اومدم پیش از رفتنت ببینمت و بگم می-

 .نیکیتا

ی که سر خوش و سرم را به صندلی تکیه دادم و آرام پلک زدم. صدای گنجشک

 .خواند خط خیالم را به هم زد. سر خم کردم تا ببینمش ولی نبودوقت میبی

سالنه جلو می ای که از کنار پیاده رو سالنهدوباره سرم را تکیه دادم و به عابر خسته

 .آمد نگاه کردمپ

جای کدام در این لحظه به موقع آمده بود. آشتی با مامان، به دار آویختن کیارش، هیچ

 .گرفتهای گرمش را نمیدست

 .ممنونم که اومدی، به دیدنت نیاز داشتم-

 لبخند نامحسوسی زد و لب زد

 .من باهاتم-

 .شودگاه جهتش عوض نمیدانستم هیچای که میایمان من بود، قبله

 دونی چی برام عجیبه؟دونم، ولی میمی-
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کردم که زیر نور آفتاب به هایش فکر استفهامی نگاهم کرد و من تنها به سیاهی چشم

 .زدای میسرمه

 .دونی که بعضی چیزها رو نگفتهذاری بره، میاینکه چرا داری می-

 .لبخند زد و با پشت دستش دستم را نوازش کرد

تونه تکون تا وقتی قاتل آراد دستگیر نشده مطمئن باش از جایی که بهش دادم نمی-

 .بخوره؛ پس خیالت راحت

کس اعتماد نداشتم، این روزها حتی به سیمینی که ت شد. به هیچواقعاً خیالم راح

 .ی آسایشگاه خوابیده بود هم شک داشتمنیمه دیوانه گوشه

مثل من سرش را به پشتی صندلی تکیه داد. از اینکه هیچ ماشینی به این کوچه نیامد 

 خوشحال بودم، حاضر بودم برای یک دقیقه بیشتر دیدنش، یک لحظه دیرتر رفتنم

 .هرکاری بکنم

 کنم چنین عشقی وجود داره؟اش فکر میهمه-

هایی که به نظرم هیچ وقت به سرم را بلند کردم و به خم ابرویش نگاه کردم، به چشم

 .این شفافیت نبود

 چه عشقی؟-

هایش جایی دورتر از چیزهایی که در دیدش م*س*تقیم به جلویش نگاه کرد، چشم

 .خواندفسرده بود و گنجشک میدید، نگاهش گنگ و ابود را می

کردم برای فهمیدن نگاه دانیار باید کسی شوم شبیه خودش، سنگی و روزی فکر می

 .فهمیدمسرد، و حاال به خوبی معنای نگاهش را می
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کس نمیشه اعتماد کرد، اینکه به هر کسی نگاه کنی آخرش اینکه بدونی به هیچ-

ش پا افتاده تمام تو رو زیر پا بذاره حاضره برای یه میل کوچیک، یه خواسته ی پی

 ...ولی

شد و ماشینها در هم به روبرویم خیره مانده بودم، جایی که کوچه تمام می

 .زدندلولیدند. به انحناهای ریز دیوار سیمانی که زیر آفتاب برق میمی

گیری، اگر بهش اعتماد کنی با اینکه کنی و دست یکی رو میولی دستت رو دراز می-

 ...کنی شاید اونهم بهت پشت کنهمی فکر

ای به تنم انداخت به برگشت و برگشتم، خیره در چشمان هم ماندیم و صدایش خلسه

های بلندش خیس بود، گریه کردن، به اشک نشستن بلندای عشق. تاب مژه

 .های دانیار محال بودچشم

ینم بزنی، اینکه چشم تو چشمش بدوزی و بگی هر اتفاقی که بیفته، حتی اگر زم-

 .فهمیحتی اگر از روم رد بشی دلم باهاته، اونوقته که معنی زندگی کردن رو می

دانیار برایم خود عشق بود، کسی که به بند بند وجودش معتاد بودم، ولی سخت بود 

 .باور دانیار احساساتی

 تونی؟می-

تم، انقدر لبخند زد و سر کج کرد و در جوابم سر تکان داد. انقدر آرام که آرام گرف

 .مطمئن که قلبم محکم شد

ای که بخوای تونم نگاهت کنم و بگم تا آخر هر قصهتونم دستت رو بگیرم، میمی-

 .باهاتم
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قرارم با دانیار حکمتی بود که شاید میان ربنا خواندن ظهرگاه گنجشک و دیدار بی

م پیش از رفتن بدانم جایی در این دنیا هست، آغوش مطمئن کسی هست که پناه

 .دهد

اش، با ابروهایی که های به هم فشردهخواستم تکرار کند، تا صبح، با همین لبمی

 .اش باز شدنی نبودگره

 ی قصه؟حتی اگر بهم شک کنی؟ حتی اگر باهات نمونم؟ اگر بشم آدم بده-

پدال گاز را فشرد و صدایش در کوچه پیچید. صدای گنجشک در صدای گوشخراش 

 .خواند گم شدبودن دانیار را میگاز که برایم الالیی 

 .مونمشاید نتونم درک کنم، ولی می-

آرامش گرفتم. سرش را از ماشین بیرون آورد، تا کمر از پنجره بیرون رفتم و دستم را 

. نرم و آرام و من دل به صدای اذان دادم گره زدم دور گردنش، پیشانیم را ب*و*سید

 .شدیهای مسجد محله بلند مکه از سر گلدسته

دانستم به هر جا که برسد وقتی راه افتادم از آینه به رفتنش نگاه کردم، رفتنی که می

مقصدش من هستم. وقتی که صدای اهلل اکبر بلند شود مهر تایید خدا بر حادثه است 

 .ی زندگی من بودو او زیباترین اتفاق و حادثه

×××× 

بستم. کمی جلو رفتم و بوی نا آزارم در آپارتمان را باز کردم و وارد شدم، آرام در را 

ها را ها را عقب زدم. پنجرهداد. اورکت و شالم را روی کانتر آشپزخانه گذاشتم و پرده

 .باز کردم و به سمت اتاق آراد رفتم
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اتاق همانطور بود، درهم ریخته و کثیف. روی همه چیز را خاک گرفته بود. به صندلی 

نگاه کردم، جایی که آرادم را بسته بودند، جایی که هایش با دو طناب آویزان از دسته

 .هایش را زده بودندها و پاهایش را بسته بودند و رگدست

به فرش نگاه کردم، رد خون خشک شده گرداگرد، فرش را قرمز کرده بود. کمی جلو 

هایم را لرزید وقتی دستهایم میرفتم و چرخیدم، پشت به صندلی ایستادم، دست

 .ی برادرم گذاشتم و به جایش نشستمهاجای دست

جا کردم و ام را جابهزدهام سپردم. بدن یخچشم بستم و خودم را به دست قلب مرده

 .گوش دادمتر نشستم. چشم باز کردم و به صدای نامنظم قلبم محکم

های خواست، کمی از نگاهخواست، کمی از آغوشش. دلم گریه میدلم فریاد می

 .هایشخواست، کمی از صدای آرام گفتنن میمهربانش. دلم مرد

 .ی واژگون، میز کوچک کنارش و تعدادی کتاببا صندلی چرخیدم، میز خاک گرفته

چرخیدم، پنجره، پرده، سکوت و تاریکی ظهرگاه، تابلوهای به هم ریخته و 

 .های شکستهدیسی

 .هایشچرخیدم، قاب عکس خالی، تابلو و گرامافون و صفحه

باز، چمدان نیمه افتاده و وباره به روبرو نگاه کردم، به در کمد نیمهچرخیدم و د

 .های درهملباس

کردم همینها بود. گوش دادم، تمام آنچه از آراد باقی مانده بود که باید جمعش می

هایم را باز کردم و لبخند زدم، نه نفس کشیدم، نه صدایش بود و نه هوایش. دست

 .بانشهای مهرآغوشش بود و نه چشم
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های صندلی را لمس کردم، جای هایم افتاد و طناب پیچیده شده دور دستهدست

دستهای برادرم. پایم را روی طناب که زیر صندلی افتاده بود کشیدم، جای پاهای 

 .برادرم

ثابت ماندم و چرخیدم. چیزهایی که باقی مانده بود را دوره کردم و تصویرم با قاب 

 .عکس خالی تمام شد

پریدم، قاب را برداشتم، همان قابی که بلندش کردم و زیرش به انگشتر رسیدم. از جا 

چرا خالی بود؟ اینجا نه میزی بود و نه کشویی، پس این قاب باید به دیوار بوده باشد، 

 پس چرا خالی بود؟

 .ی قاب تکیه دادم و نفس کشیدمی شکستهسرم را به شیشه

 .کردممی به اطراف نگاه کردم. باید ازجایی شروع

ها را دیها و سیچند کارتن خالی در حیاط خلوت پیدا کردم و به اتاق بردم. صفحه

 .در یک جعبه ریختم

ای از اتاق را جارو کردم و فرش را درست پهن کردم. میز را برگرداندم و کشیدم گوشه

 .تا انتهای اتاق

م کتاب روی میز کوچکی که چند کتاب رویش بود دست کشیدم و چشمم روی اس

گرد و خاکش را گرفتم. کتاب مورد  "بابا لنگ دراز، شاهکار جین وبستر"ماند. 

 .ی من و آرادعالقه

خواند تا خواب مرا رفتم او انقدر این کتاب را برایم میهر شب که به رختخواب می

خواندم و ادای جودی آبوت را در برد. روزهایی که او کالفه بود من برایش میمی

 .دادم تا بخنددانقدر ادامه می میاوردم و
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کدام حاضر به عذرخواهی نبودیم تنها با یک جمله قهر شد و هیچوقتی دعوایمان می

 "بابا لنگ دراز بخونیم؟ "کردیم، یا او یا من، را تمام می

 .اش تکیه دادمکتاب را در آغوش گرفتم و سرم را به لبه

 .بیا آراد، بیا بابالنگ دراز بخونیم-

 .نیامد و من بلندتر گفتمصدایش 

 .خوام برات از عشق جودی بگمدیگه بسه قهر، بیا می-

هق زدم، انقدر بلند که صدایم در خانه پیچید. کتاب را در دستم گرفتم و بلند داد 

 .زدم

 .کس نیست این کتاب رو برام بخونهببین، هیچ-

گردد. حتی اگر میدور زدم، چرخیدم و ندیدمش و باور کردم، باور کردم که دیگر برن

از غصه اش بمیرم، حتی اگر نتوانم کتاب بخوانم، حتی اگر بداند، ببیند از بی او بودن 

 .دهم. فریاد زدم، برای آخرین بار فریاد زدم شاید بشنودجان می

 .وقتی نیستی لعنت به هر چی کتاب و آرامشه-

مد خورد و افتاد روی دستم باال رفت و کتاب را به دیوار کوبیدم. کتاب محکم به در ک

 .زمین، از وسط باز ماند و نیمی از یک عکس از البالی صفحاتش بیرون زد

سریع جلو رفتم و عکس و کتاب را با هم برداشتم. عکس من و آراد بود، روزی که به 

 .درخت خورد و افتاد

هایم را حس کردم ولی قلبم آرام نگرفت. هرچقدر عکس را بغل کردم و خیسی گونه

 .گرفتزدم آرام نمیکردم، هر چقدر فریاد میمی گریه
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هایش. چند دقیقه به عکس نگاه صورتش را ب*و*سیدم و دست کشیدم روی چشم

دانم وقتی به خودم آمدم که عکس از اشک خیس شده بود و دانم، فقط میکردم نمی

 .زدهایم لبخند میطور به اشکآراد همین

بردمش. کتاب که رجایش بگذارم؛ باید با خودم میالی کتاب را باز کردم تا عکس را س

ای را دیدم. بیخیال برش داشتم و به پشت و رویش نگاه کردم، ی تاخوردهباز شد برگه

هایم را پاک کردم تا سفید بود. بازش کردم و دست خط زیبای آرادم را دیدم. اشک

 .کلماتش شفاف تر شود

اختیار به سمت صندلی رفتم و نشستم. بی خواندم، یکبار، دوبار، نفهمیدم چه نوشته.

هایم سست شد، پاهایم یخ بست، قلبم تا خواندم، سه بار ، چهار بار، ده بار. دست

 .خود گلویم باال آمد

دیدم، خیره ماندم و سیاه شد. خیره ماندم و فریاد زدم و به کاغذ خیره ماندم، نمی

 .صدایم درنیامد

 .حس بودهایم بیکاغذ را مشت کردم و دست

 .کاغذ از دستم افتاد

آراد وارد اتاق شد، دست نداشت. روی صندلی نشست، دستی تمام وسایل را به هم 

 .زدریخت و آراد لبخند زد و سیمین از پشت در جیغ می

دست روبه کیارشی ی کیارش را در اتاق گذاشتند و آراد، بیهایی سیگار و دکمهدست

 .ها بود، قهقهه زدکه پشت میله

ها طناب را دور مچ پا و دستش بستند و آراد رو به سیمین فریاد زد که انتقامش ستد

 .گیردرا می
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های آراد سر های آخر خون که روی فرش ریخت، صدای سیمین نبود، دستقطره

 .زدها رفته بودند، آراد با آرامش لبخند میجایش بود و دست

برای من بود چنگ زدم و دوباره ای بی نفس روی زمین افتادم و به کاغذ که نامه

 .خواندم

 .سالم دردونه ی من

گردی البالی کتاب همیشگیمونه، عکسی از قاب خالی یعنی چیزی که دنبالش می

 .روزهای خوبمون

اگر نیستم که برات کتاب بخونم برای اینه که به درخت خوردم و مردم، بچه بودیم 

 .یدار شمخوام بصدام کردی، بیدارم شدم. صدام نکن، نمی

 .دوستت دارم

سرم را روی زمین گذاشتم و فکر کردم این هم یک نقشه است. امکان نداشت حرفش 

 .را باور کنم

 .کردسرم را بلند کردم و آراد روی صندلی نشسته بود و غمگین نگاهم می

 .بلند شدم و جلویش ایستادم

 دروغه، مگه نه؟-

 .سرتکان داد و نگاهم کرد

 .ایستادم و قهقهه زدم

خوای برم دنبالش؟ از خوای به دردسر نیفتم، کی کشتت که نمیگی، میدروغ می-

 ترسی؟چی می
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 .کرد سر تکان داد و نگاهم

چرخیدم و نامه را از روی زمین قاپیدم و پرت کردم سمتش، به پشت صندلی خورد و 

 افتاد روی زمین. فریاد زدم

 .د بگم کورخوندی آرادکنم بایکنی این اراجیف رو باور میاگر فکر می-

 .سر تکان داد و نگاهم کرد

خوای با یه همه دروغی که شنیدم؟ تو هم میخوای؟ بس نبود اون چی از جونم می-

 .شمشم، خورد میشم لعنتی، بدتر میدروغ بزرگ آرومم کنی؟ آروم نمی

 .سر تکان داد و نگاهم کرد

 .بسه، نگاهم نکن، چشمات رو ببند، دروغ نگو-

ان داد و نگاهم کرد. پاهایش را بست، یک دستش را بست و دست دیگرش باال سر تک

اش آمد، تیزی تیغ را در دستش دیدم؛ روی مچش کشید و تیغ را به دست بسته شده

داد، تیغ را روی مچ دست آزادش کشید، تیغ را پایین پیراهنش گذاشت و پاکش کرد 

زیر طنابی که به دسته گره  کرد دست آزادش راو پرتش کرد روی زمین، سعی می

 .هایش بی حس شده بودخورده بود فرو برد و نتوانست، دست

فریاد زدم، سر به دیوار زدم، مشت به زمین کوبیدم و در اتاق با شدت باز شد و دانیار 

 .را کنارم دیدم. برگشتم رو به صندلی، آراد رفته بود

هایش روی خطوط حرکت چشم دانیار کنارم نشست و نامه را از روی زمین برداشت.

 .زدمخورد و فریاد میی دانیار میجانم روی سینههای بیکرد. مشت

 .گهگه، دانیار، داره دروغ میدروغ می-
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 .هایم را گرفت و من تازه نیکیتا را دیدمکسی دست

دستم را کشیدم و دور گردن دانیار حلقه کردم، نشست و مرا بلند کرد و روی 

 .رم را در گردنش فرو بردم و هق زدمپاهایش نشاند. س

 گه، مگه نه؟دانیار، آراد دروغ می-

کرد. تابم داد و حرف نزد. سرم را بلند کردم و نگاهش کردم. دانیارم گریه می

هایش را پاک کردم و گریه کردم. زد. اشکهایش میان ته ریشش برق میاشک

 .لرزید، سردم بودهایم میلب

 .رو نکرده، نکرده گریه نکن، اون اینکار-

 .بلند شدم و رفتم طرف میز، محکم زدم رویش

 .ببین سیگارهای کیارش اینجا بود-

 .رفتم وسط اتاق و پایم را کوبیدم روی زمین

 .ی کتش اینجا افتاده بوددکمه-

نگاهم کرد و دستش را از پشت سرش رد کرد و روی چشمش کشید، خیسی اشک تا 

 .رگردانداش کشیده شد. رویش را بشقیقه

 .دونمکنی؟ کیارش کشتتش، من میچرا گریه می-

 .هایش را گرفتمدویدم و دست

 .فرستیمش باالی دارکنیم، میببین، تو دادگاه محکومش می-
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اش زد، سینههایم را محکم گرفت و نگاهم کرد. خفه شدم، نگاهش گیج میدست

ا نزدم، مشت نزدم، گریه رفت. انقدر نگاهم کرد تا دست و پسنگین باال و پایین می

هایش صورتم را قاب نکردم، آرام شدم و جز صدای قلبم هیچ صدایی نشنیدم. دست

 .گرفت و کمی خم شد

 خوای بشنوی؟نیکیتا یه چیزهایی برای گفتن داره، می-

صورتم را که رها کرد چرخیدم طرف نیکیتا، کار خودش بود، حتماً آمده بود اعتراف 

 .کند

 .های قالب شده در همم را جلویش گرفتمجلو رفتم و دست

 تو کشتیش؟-

 .سرش را پایین انداخت و لب گزید. چرخیدم طرف دانیار

 .تونه تو صورتم نگاه کنهببین، ببین کار خودشه، نمی-

 .اش گذاشتخندیدم، بلند و بی نفس. دانیار از پشت بغلم کرد و سرم را روی سینه

 .اهاش حرف بزنخوای بعداً بعزیزم، آروم باش. می-

 .سریع جدا شدم و چرخیدم سمتش

 .خوام، همین االن باید اعتراف کنهنمی-

متوجه نگاه نگران نیکیتا به دانیار شدم. نگاهم دوباره رفت سمت دانیار که محکم به 

 .کردنیکیتا نگاه می

 .بهت مصونیت دادم، حرف بزن-
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اتاق بیرون برد. مرا کشید سریع برگشتم و نگاهش کردم. دانیار دستم را گرفت و از 

 .سمت مبل و من نگاهم به نیکیتا بود که پشت سرمان می آمد

 .روی مبل که نشستم دانیار کنارم نشست و نیکیتا روبرویم

های نیکیتا نگاه کردم تا بگوید کیارش آراد را کشته، خودش کشته، میخ شده به لب

 .حتی سیمین کشته

 .و بعد سرش را پایین انداختنگاهش از روی دانیار چرخید روی من 

 .دروغ گفتم-

 .دستم را سمتش گرفتم

 .کنهدیدی، داره اعتراف می-

 .های خودش حبس کرد. نیکیتا سرش را باال نیاورددانیار دستم را گرفت و بین دست

کنید. وقتی فهمیدم شناختم، ولی نه اون جوری که شما فکر میمن آراد رو می-

ه ترسیدم، نه برای خودم یا کیارش، برای آراد ترسیدم کیارش با سیمین چیکار کرد

 .چون دیده بودم آدم متعصبیه

 .بدنم شل شده بود، دستم را از دست دانیار بیرون کشیدم و تکیه دادم

ی من، تعجب کردم، خیلی راحت بهم چند وقت بعد از اون جریان آراد اومد خونه-

دونه دلیلش رامتینه و گفت ت میدونه هنوز با کیارش رابطه دارم، گفگفت که می

دونه که کیارش با سیمین چیکار کرده و چند وقته داره در مورد کیارش تحقیق می

 .کنه، آخر هم به من رسیدهمی

 .هایم را دور زانوهایم قالب کردمپاهایم را جمع کردم روی مبل و دست
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ی کیارش و تو ها میومده خونهده، خیلی وقتها شبدونه کیارش آزارم میگفت می-

 .های من رو شنیده بودشسته و صدای گریه و ضجهباغ می

 .چشم بستم و به پشتی مبل تکیه دادم

 .کنه که از دستش خالص شمگفت اگر کمکش کنم کمکم می-

 .هایش که به میز دوخته بود نگاه کردمهایم را باز کردم و به چشمچشم

رفتم، از کیارش بهتر بود. گفت از گتو شرایطی بودم که دست کمک هر کسی رو می-

سیگارهای کیارش براش ببرم و یه دکمه از کتش رو. تعجب کردم که به چه دردش 

خواد خوره، ولی گفت برای اثبات کاری که با سیمین کرده مدرک نداره. گفت میمی

 .به پلیس لوش بده، باید ازش مدرکی داشته باشه که تو اون خونه بوده

هایش را روی میز ستون کرد و سر پایین پنجره رفت. دست بلند شد و به طرف

 .انداخت

خواست رو بهش رسوندم. بهم کلید داد و من احمق هم باور کردم، چیزهایی که می-

اش و وسایل رو گفت اگر خونه نبود اونها رو بذارم تو خونه و برم. منم رفتم خونه

اون انگشتر کذایی رو گذاشتم اش، ولی برای اطمینان خاطر خودم، گذاشتم تو خونه

دونستم یک کم تحقیق زیر فرش و به آراد نگفتم، از اون انگشتر متنفر بودم و می

 .فهمید انگشتر مال کیارشهکنید می

برگشت و نتوانستم نگاهش کنم. او آن روزهای برادرم را دیده بود و من ندیده بودم. 

آرامش نیاز داشت، وقتی زیر بار من پریشان حالی برادرم را ندیده بودم، وقتی به 

 .شکستن غیرت و غرورش خورد شده بود نبودم که آرامش کنم

من نرفته بودم سراغ کیارش، بار آخر انقدر من رو زد که مریض شدم، آخر هم سر -

ام رو ببینم. ترسیدم بیفته زندان و دیگه نتونم بچهام رو ببینم. میموعد نذاشت بچه
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آراد که باهاش حرف بزنم، هر چی زنگ زدم جواب نداد ولی  یبرای همین رفتم خونه

 .چراغ اتاقش روشن بود

صدای فریادم را خفه کردم، دستم را مشت کردم و کوبیدم روی دهانم که حرف نزنم، 

 .که جیغ نزنم

 .لرزیدصدایش می

رو  زد، درکلید داشتم، اومدم باال، همه جا تاریک بود و از زیر در اتاقش نور بیرون می-

 .که باز کردم دیدمش

هایش پشت سر هم روی صورتش ریخت. جلوی پایم زانو زد و من پاهایم را اشک

 .بیشتر جمع کردم

مرد. آرام، به خدا نتونستم کمکش کنم، سعی کردم، ولی اون دیگه داشت می-

خواستم دستش رو باز کنم ولی نذاشت، گفت اگر شد، میهاش دائم بسته میچشم

 ...ش کنم طناب رو دور دستش ببندم، خودشخوام کمکمی

 .هایش را پاک کردنفس عمیق کشید و اشک

تونست اون یکی دستش رو ببره زیر طناب. خودش یه دستش رو بسته بود، ولی نمی-

 ...سعی کردم دستش رو باز کنم ولی

 .زدباره بغضش ترکید، هق هق مییک

که چرا کمکش کردم، چرا به مرد، جلوی چشمام مرد، شد کاب*و*سم، شد عذابم -

 .خواد بندازتش زندانحرفش گوش کردم، چرا باور کردم می

 .ترکید. دست دانیار را پس زدم و سر به پشت مبل کوبیدمسرم داشت می
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وقتی دیدم... دیدم تموم کرده، فقط اون طناب رو بستم، بستم چون ازم خواست، -

 .گفت نذارم حق سیمین و خون خودش پایمال بشه

 .هایم را کشیدمهایم را گرفت و دستستد

 .آرام، به خدا تمام تالشم رو کردم، ولی وقتی رسیدم دو دقیقه هم زنده نموند-

 .بلند شد و نگاهم با او رفت تا به در رسید. مکث کرد و برگشت و نگاهم کرد

 .ی کیارش، فیلم رو پاک کردمصبح اون شب رفتم خونه-

 .در را باز کرد

که اینها رو بهتون بگم از اینجا برم. اگر بودم، نتونستم قبل از این بهتون مدیون-

کردم پای خودم گیره، ولی ... حاال دیگه مهم تاحاال نگفتم برای این بود که فکر می

 .نیست

 .از در بیرون رفت و دانیار بلند شد. روبه دانیار کرد

 .دونی کجا پیدام کنیاگر باهام کاری داشتی، می-

 گاهم کردبرگشت و ن

ترسیدم آزادش کنی. از یکی خواستم زنگ بزنه مطمئنت اون تلفن کار من بود، می-

 .کنه

 .وقتی صدای در بلند شد، آرادم خودش را کشته بود

×××× 
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کشت. دیدم که خودش را میدستم را محکم گرفت، هر گوشه از خیابان آرادی را می

 .زدزد و گاهی قهقه میزد، گاهی رگ میگاهی دار می

کرد سرم را بین دستانم فشردم، حس تنهایی و فشاری که به آراد آمده بود مرا له می

 .کردو به کوه یخی تبدیل می

 .سوخت، حتی برای آرادکس نمیقلبم سنگ شده بود، دلم برای هیچ

 چرا انقدر دستات سرده؟-

 .نگاهش نکردم

 .خوبم-

 ...آرام-

ی چشم به چشمش دوختم احساس کردم تفاوت باشم. وقتلحنش طوری نبود که بی

در حال فرو ریختن است. لبخند تلخش را چشیدم و فکرم در حوالی دادگاه فردا 

 .گشتمی

 تصمیمت رو گرفتی؟-

 .دهم یا نهدانستم چه فکری دارد. اینکه من فیلم را به عنوان مدرک ارائه میمی

 .دونمنمی-

 .رفتآمد و نه پایین میال میچیزی مثل قلوه سنگ در گلویم نشسته بود، نه با

 .شدمبغض نبود، که اگر بود با شکستنش آرام می
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. اگر ی مادرم بیشتر یخ بستمی شکستهمان دوختم و از تصور چهرهچشم به در خانه

ماند، مطمئن فهمید چرا کشته؟ زنده نمیفهمید آراد خودش را کشته؟ اگر میمی

 .ماندبودم که زنده نمی

 .کنم، فقط باید خوب فکر کنمیه کاریش می نگران نباش،-

 .انقدر نگاهم کرد تا وارد خانه شدم

ی سنگی به پاهایم وصل کرده بودند که به سختی خودم را سنگین بودم، انگار دو وزنه

 .کشیدمجلو می

ی مامان که مشغول جمع کردن سفره بود کشیدم و از کنارش گذشتم. دستی بر شانه

کدامشان پیگیر حالم زدم و به سمت اتاقم رفتم. خوشبختانه هیچلبخندی به بابا نیم

 .نشدند

کردم، از اول، هایم روی تخت افتادم و چشم بستم. باید فکر میبدون درآوردن لباس

گرفتم؛ ولی نه اینجا، جایی که سکوت باشد به همه چیز، امشب باید تصمیم بزرگی می

 .ده بودای که از من باقی مانماندهو خلوت و ته

 .هایم را عوض کردم و به سمت دفترم حرکت کردمدوش گرفتم و لباس

×××× 

دانستم، ولی تحمل به دستور قاضی همه برای خواندن حکم ایستادیم. حکم را می

شبه کنار برادرم دفن شدم و شنیدنش را نداشتم. سخت بود شنیدن حکم وقتی یک

 .نفس شدنقش نبود بیای نبود که بگوید حقت نیست مردن، حهیچ قاضی

های هایش، چشمکرد و چشمچشمم چرخید روی جمعیت، دانیار خیره نگاهم می

همیشگی نبود و من دیگر نه توان کشف رمزش را داشتم و نه در این لحظه برایم مهم 

 .بود
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دانستم تاوان کرد و میی بابا گذاشته بود و گریه میمامان سرش را روی شانه

 .دهم و آماده بودمهایش میسنگینی برای گریه

هایش را بشمرد و برایم خواهد نفسکرد که انگار میکیارش جوری به قاضی نگاه می

 .مهم نبود که نفسش به حکم قاضی وصل بود

اش تا نیمه ای که کرکرهکدام را نداشتم. رو برگرداندم سمت پنجرهتحمل دیدن هیچ

 .بود و خیال تمام شدن نداشتشب طوفان شروع شده باال رفته بود. از نیمه

رفت و با بادی که به لب هره دو گنجشک نشسته بود، یکی روی هره ناموزون راه می

رفت و گنجشک دیگر خورد یک قدم کوچکش را سه قدم عقب میی نحیفش میجثه

 .داشتنمیحتی قدمی برای نزدیک شدن به او بر

رفت. و باز شکافت و جلو میرا میی باد ناپذیر سرش را خم کرده بود و سینهخستگی

زده بود که به این تالش توجهی هم آن دیگری میخکوب ایستاده بود. حتماً یخ

 .کردنمی

باد هم نتوانست جلویش را بگیرد، انقدر عقب و جلو رفت و چشمم با حتی دست تند

او حرکت کرد تا رسید به مقصدی که انتهایش گنجشک سنگی ایستاده بود و بی 

 .کردنگاهش می حرکت

درست وقتی که جلویش رسید روی هره افتاد و بدنش سخت تکان خورد و من تازه 

 .دهد گنجشکی ست که طوفان هم شکستش ندادفهمیدم آن که دارد جان می

ی گنجشک افتاده لرزید و لرزید و من نگاهش کردم؛ صامت و بی حرکت. آخر قصه

 .کردحس و حرکت نگاهش میبی گنجشکی در باد، لرزیدن به پای کسی بود که

طور پاهایش که سیخ شده ایستاد، فهمیدم مرده. به گنجشک دیگر نگاه کردم، همین

کرد و حتی طوفان هم نتوانست قدمی او را میخکوب به گنجشک مرده نگاه می
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حرکت دهد، حتماً مرده بود. انقدر به همین حالت ماند که یقین کردم مرده و 

 .ته همبستر مرگش باشدخواسگنجشک دیگر می

کشید و با وزش باد انقدر سریع دور شد باره گنجشک پرخواستم سربرگردانم که یک

 .که نگاهم به او نرسید

دستم کشیده شد و روبروی مامان ایستادم. نگاهم چرخید، همه رفته بودند، پس 

ابا کرد، که ببار نگاهم میزدم خوانده شده بود که مامان اشکحکمی که حدس می

 .شناسدکرد که انگار مرا نمیدزدید، که دانیار جوری نگاهم میچشم از من می

 .خیالت راحت شد؟ انقدر دست و پا زدی تا باالخره آزادش کردی-

 .دستم را روی دستش گذاشتم، دستش را کشید

 .ام رو زیر پات گذاشتی تا بری پی دلتبخشمت که خون بچهنمی-

 .بازوی مامان بود و یک دستش روی میز تا نیفتدبابا تمام مدت یک دستش به 

دونم کی این کنی مامان، دیدی که، دیشب فیلم رسید دستم، حتی نمیاشتباه می-

 .فیلم رو برام فرستاده

 گرداند؟آمد، ولی مگر مهم بود وقتی هیچ چیز آراد را برنمیهق هقش بند نمی

 .رو کردم به بابا

 کی که رسیده دستم رو دادم قاضی؟کنی محض دلم مدرشما هم فکر می-

 .کالم سر تکان داد و مامان بلندتر فریاد زدبابا بی

محض دلت نه، محض ه*و*ست، بهت گفتم آراد چی گفته، گفتم این آدم برادرت رو -

 .خوای مدرک بیار، اون نامرد آراد منو کشتهکشته، هر چی می
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 .هایم را پرت کردهایش را گرفتم، دستدست

گ*ن*ا*ه بره باالی دار که دلت آروم احتی مامان، اگر دوست داری یه بیهرجور ر-

بگیره راهش من نیستم. برو با قاضی حرف بزن، مدرک بده، تبصره بچین، شاید پیروز 

 .شدی

هق دچارش شده بود، هایش که در اثر هقاش و سکسکهزیر نگاه میخکوب شده

 .گاه بیرون رفتمام انداختم و از دادی کیفم را روی شانهدسته

ی اول نرسیده بود که بازویم کشیده شد. دانیار مثل ببر زخمی نگاهم پایم به پله

 .کردمی

 کنی آرام؟ هیچ فهمیدی با مادرت چیکار کردی؟چیکار داری می-

 .میگی چیکار کنم؟ اون که قاتل آراد نیست-

ند چشم را دفعه طوفان قطع شد، آفتاب تدستش از بازویم جدا شد و افتاد. یک

 .زدمی

 کنی؟اون یه قاتله، چرا داری ازش طرفداری می-

 .اش را هدف گرفتام سینهیک قدم جلو رفتم و انگشت سبابه

قاتله، درست. تو هم هزار جور مدرک داری، همین فردا صبح برو مدارک رو بذار رو -

 .میز قاضی، بذار برای جرمی که کرده مجازات بشه، نه جرمی که نکرده

 .دیدماول بود که دانیار را با دهان بازمانده می بار

دیدم، باید نگذاشتم ادامه دهد، چرخیدم و برگشتم به ساختمان. باید قاضی را می

 .گرفتمانگشتر را پس می
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شد و من هنوز در جنوب شهر دیر شده بود، کیارش نهایتاً تا ساعت چهار آزاد می

 .چرخیدممی

و با تمام سرعت به سمت زندان رفتم. ساعت از دو گذشته  پایم را روی گاز گذاشتم

بود که رسیدم. جلوی در پارک کردم و سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم. خط 

نگاهم که به در آبی دوخته شده بود نشکست تا ساعت سه که کیارش با لباس تمام 

یگرش داد و دست دمشکی از در بیرون آمد. ساک مشکی را در یک دستش تاب می

 هایش شده بود؛سایبان چشم

 .کردبه اطرافش نگاه می

 .پیاده شدم و ماشین را دور زدم، به در تکیه دادم، نگاهش روی من نشست

هایش کش هایش تا گوششد، لبهای سفیدش حتی از این فاصله هم دیده میدندان

 .آمده بود

یش دور کمرم حلقه هاهایم را باز کردم و دستسریع عرض خیابان را طی کرد. دست

 .اش گذاشتمشد. سرم را روی سینه

 .باالخره اومدی-

 .نفسش زیر گوشم نشست

 .باالخره... باالخره بغلت کردم-

اش در گردنم فرو رفت و نفس کشید، من چشم به ماموری که جلوی در زندان بینی

 .داشت دوختمایستاده بود و چشم از ما برنمی
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 .کنمکنم، بغلت میشه که دارم بوت مییشه آرام، باورم نمباورم نمی-

 هایم دور کمرش تنگتر شد و لب زدمدست

 .دوستت دارم-

 .دستش از زیر روسری لغزید البالی موهایم

 .عاشقتم-

هایش ریز شده بود هایش را رها نکردم. زیر نور آفتاب چشمکمی فاصله گرفتم، دست

 .زدو موهایش به پرکالغی می

هایش را خندیدنش نگاه کردم و یادم آمد روزی چقدر خندهبلند خندید و من به 

دوست داشتم. چقدر از آن روزها گذشته بود؟ سه ماه؟ سه سال؟ شاید سیصد سال و 

 .کردمهایش را با پوست و گوشتم حس میمن هنوز داغی خنده

 .رویم را برگرداندم تا دیگر نبینم. کنار گوشم زمزمه کرد

 بریم محضر؟-

 .خندیدن من بود، مصنوعی نبود، سرد نبود، واقعاً خندیدماینبار نوبت 

 .کم صبر کنعزیز دل کدوم محضر االن بازه؟ تازه باید جواب آزمایش ببریم، یک-

 .دستم را آنچنان فشرد که از درد چشم بستم

 .پس بریم، بریم جایی که بتونم خوب ببینمت-

 .دمدستم را به سختی از دستش جدا کردم و ماشین را دور ز
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کرد کسی ام میحتماً منظورش از جایی، جایی مثل ویال بود، جایی که وقتی شکنجه

 .به دادم نرسد

های مسیر فقط از خاطرات پشت فرمان نشستم و به سمت بام تهران رفتم. تا وسط

 .از دهانم نیفتاد "بمیرم برات"سیاه زندان گفت و خندید. پا به پایش خندیدم و 

 .امرک کردم و وقتی پیاده شد تازه فهمید خانه نرفتهای پاماشین را گوشه

 دلت برای هواخوری تنگ شده؟-

 .ام انداختمو روی شانه دستش را گرفتم

 حرف فقط باهام بیا، باشه؟خواد امشب باهات زندگی کنم، پس بیدلم می-

 .اش فشردسرم را به شانه

 .پات میامبهگفتم که پا-

اش جان اهار مفصلی سفارش دادم و زیر نگاه مثالً عاشقانهوارد رستوران شدیم و من ن

 .کندم

×××× 

ی آراد پارک کردم. نگاهی به خانه انداخت ساعت از هشت گذشته بود که جلوی خانه

 .و نگاهی به من

 چرا اینجا؟-

 .چشم از اتاق خاموش آراد گرفتم
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ه و ما رو با هم خوام پیشم باشخوام ببینه اون وکیلی شدم که دوست داشت، میمی-

 .ببینه

 .ای مکث کرد، زمزمه کردملحظه

 .با کیارش اومدم داداشی، دیگه عذاب نکش-

 .صدای باز شدن در ماشین را شنیدم و من هم پشت سر کیارش پیاده شدم

سره رفت و روی مبل نشست. به در اتاق آراد خیره ماند. کیارش وارد خانه شد و یک

 .و آویزان کردم آوردمرا در مانتو و کاپشن و شالم

 .کیفم را روی اپن آشپزخانه گذاشتم و با لبخند به سمت کیارش رفتم

 .کردحواسش نبود، یک سره به در اتاق آراد نگاه می

 ...آرام-

 .هایم را دور گردنش حلقه کردمروی پایش نشستم و دست

 جونم؟-

 .هایش دو طرف کمرم حلقه شددست

 کی آراد رو کشته؟-

اش طره مویی که روی و من لبخندزنان نگاهش کردم. با انگشت سبابهنگاهم کرد 

 .چشمم افتاده بود پشت گوشم زد

 دانیار؟-

 .ام را نرم روی صورت زبر از ته ریشش کشیدمبینی



                 
 

 

 نرگس نجمی  | خط به خط تا تو رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

336 

 

 .تونه اینکار رو کرده باشه؟ ولی بیا راجع بهش حرف نزنیمای هم میمگه کَسِ دیگه-

 .لبهایم روی شقیقه اش ماند

 .همه چیز رو فراموش کنیم. یک دستش پهلویم را چنگ زدامشب -

 .سرش را در گردنم فرو برد و من چشم بستم

هایم را روی بازوهایش گذاشتم و عقب هایش تنگ تر شد دستی دستوقتی حلقه

 ..آمدم

 ای؟ی مرزها رو بشکنم، پایهخوام همهامشب می-

هایش ا جلو کشید. دستسرخوش خندید، خودش را روی مبل سر داد و پاهایش ر

 .پشت سرش قالب شد

 .بزن بریم-

 .ها را در سینی گذاشتم و به سالن برگشتمبه آشپزخانه رفتم و بطری نوشیدنی و جام

 .وقتی آنها را در دستم دید قهقهه زد

 .خوای جشن بگیرینه، مثل اینکه واقعاً می-

و یکی را به دستش  سینی را روی میز گذاشتم و کنارش نشستم. جامها را پر کردم

 .دادم. خیره نگاهش کردم

 .به سالمتی عشق-
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باره سر کشید، به سختی قورتش داد و سرش را تکان داد. جامش را باال برد و یک

کمی لب تر کردم و دستم را روی صورتش کشیدم. دستم را گرفت و کف دستم را 

 .روی صورتش کشید، بویید و ب*و*سید و من فقط نگاهش کردم

عدی را دستش دادم و کمی از جام خودم خوردم. جام را سرکشید و کوبیدش جام ب

 .هایش سرخ شده بودروی میز، چشم

 .به بطری اشاره کرد

 این چیه؟ چه قویه، از کجا آوردیش؟-

 .شانه باال انداختن و تکیه دادم و پا روی پا انداختم

 .ددستش را روی مچ پایم گذاشت و باال کشید. نفسش سنگین شده بو

مغز گردو را در دهانش گذاشتم و نگاهم کرد. جام بعدی را که به دستش دادم به جام 

 .من اشاره کرد

 خوری؟خودت نمی-

جام را جلوی صورتم گرفتم و چرخاندم، صورتش از پشت مایع زرد رنگ پیچ و تاب 

 .خورد

 .کنمتازه دارم شروع می-

هایش را فشرد. جام سوم د و چشماش متعادل نبود، کمی ابروهایش را باال کشیقهقهه

 .را سر کشید و چشم بست

 .من تا حاال کم نخوردم، ولی این زیادی قویه-

 .جامم را روی میز گذاشتم و بلند شدم
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 .میرم برات قهوه بیارم-

 .سرتکان داد

 .خوام هوشیار باشمخوبه، می-

ها نگاه کردم تارهی آشپزخانه به سبه آشپزخانه رفتم و قهوه را آماده کردم، از پنجره

 .زدندکه برخالف دیشب پرنور سوسو می

 .کیفم را برداشتم و سه قرص تو فنجانش انداختم و قهوه را رویش ریختم

چرخاندم که وارد آشپزخانه شد. سریع قاشق را در قاشق را آرام در فنجان می

ظرفشویی انداختم و فنجان به دست برگشتم و نگاهش کردم. نزدیکم شد و 

 .هایش را دو طرفم روی کانتر گذاشتدست

 .دلم برات تنگ شده بود-

 .فنجان را باال گرفتم و به لبش نزدیک کردم

گردیم و من این رو بخور، سرحال بشی، بعد هم یه جایی کار داریم، میریم و برمی-

 .برای رفع دلتنگی تا صبح کنارتم

کشید و فرو برد در  اش را خورد و نزدیک شد. صورتش را روی صورتمکمی از قهوه

 .موهایم

 .باخنده عقب رفتم

 .هاریزهها به هم میاز االن شروع کنی کل برنامه-

 .خورد حس کردم زیاد متعادل نیستطور که میخندید و فنجان را گرفت. همین
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 .هایم در هم قالب شد و جلوی دهانم گرفتمدست

اش را روی میز دهخورپشت سرش وارد هال شدم و روبرویش نشستم. فنجان نیم

 .گذاشت

 بلند شدم و به طرفش رفتم. فنجان را برداشتم

 .بدجور گرفتت، بخور تا سرحال باشی-

اش سُر دادم و اون به دستم نگاه کرد. نفس سنگینش را بیرون دستم را روی سینه

 .داد و دستش به سمت دراز شد که فنجان را در دستش گذاشتم

 .برد سرش را عقب برداز درد لذت می چنگ زدم بین موهایش و انگار که

 .بِکِش-

 .هایم را روی گوشش گذاشتمتر موهایش را میان مشتم گرفتم. لبمحکم

 .من از تو بدتر، زود اونو بخور بریم-

 .سره و با یک جرعه خورد و فنجانش را پرت کردقهوه را یک

شیدم و او نزدیکم ای ترسیدم، انگار زیاده روی کرده بودم. کمی خودم را عقب کلحظه

 .آمد

ی مبل چسبیدم. یک دستش روی پشتی و یک دستش روی دسته و بین به دسته

 .بازوهایش زندانی شدم

 اش گذاشتم، پیش از اینکه رویمهایش برق عجیبی داشت، دست روی سینهچشم

 .کردمخیمه بزند باید دورش می
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 .خوام با هم بریم بیرونرویاهام رو به هم نریز، می-

 هایش غریدطور که خم شده بود از بین دندانینهم

 .خواد خوش بگذرهکجا؟ تازه می-

 .هایم را روی صورتش کشیدمدست

 .ی خوش گذرونی بودیجایی که من عاشقشم، جایی که فقط تو پایه-

 .کمی عقب رفت، فکر کرد و من نگاهش کردم و دعا کردم زودتر کنار برود

 پیست؟-

کشیدم. روی مبل نشست و نفسم آزاد شد. ابروهایش گره خندیدم و خودم را باال 

 .خورده بود

 واقعاً بریم پیست؟-

هایم را روی بلند شدم و نزدیکش شدم، پاهایم چسبیده به پاهایش ماند و دست

 هایش گذاشتم. آرام گفتمشانه

 .ی خلوت، یه جایی که واقعاً احساس کنم حد و مرز نداریمپیست نه، یه جاده-

 .نزدیک کمرم شد فاصله گرفتم و عقب رفتمتا دستش 

 خوای باهام مسابقه بدی؟نمی-

 .آمدرفتم و او جلو میاز جایش بلند شد و بلند خندید. من عقب می

 .بازیتو که همیشه می-
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 .هایم را ریز کردم و خندیدمچشم

 .کردمبهت رحم می-

مان به یک قتی فاصلهایستاد و با انگشت اشاره کردم جلو بیاید و خودم عقب رفتم. و

 .قدمی رسید، ایستادم

 .تونی رانندگی کنیراستی تو نمی-

 .اخم کرد و ایستاد

 چرا اونوقت؟-

تکیه دادم به دیوار و یک پایم را به دیوار زدم و دستم را آرام از گردنم کشیدم تا 

 .های حریصش با دستم کشیده شدام و چشموسط سینه

 .نفس عمیقی کشید و رو برگرداند

 .خوای تموم کنیمبیا بریم کاری که می-

 .خوردیآخه تو داشتی تلوتلو می-

 .آمیز خندیدبرگشت و تمسخر

 .کنمبینی که، سرحال سرحالم، امشبم روی تو رو برای همیشه کم میمی-

 .تکیه از دیوار برداشتم و جلو رفتم

 .تو خواب ببینی-

 .بینیممی-
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 .جلوی در برگشت

 .ماشین ندارم-

 .هایم را از روی جالباسی برداشتمم و لباسخندید

 .ی کارها رو انجام دادم که بهانه نتراشیماشینت جلوی دره، همه-

 .سوییچ را از کیفم درآوردم و پرت کردم سمتش، در هوا گرفتش و خندید

 .امشب همه جوره مال خودمی-

ای لحظه هایم دوید سمت اتاق آراد واز در که بیرون رفت، لبخندم جمع شد، چشم

 .ی خالی از بویش را نفس کشیدمچشم بستم و خانه

 از راهرو داد زد

 .بیا دیگه-

هایم هنوز به در اتاق آراد بود که در را بستم. دستم را روی در بیرون رفتم و چشم

بستگیها به بست و تمام این یخبست، قلبم یخهایم یخ بست، دستم یخکشیدم. لب

 .ی شروع مسابقهپاهایم جان داد و رفتم برا

×××× 

ای که گفته بودم پشت سرم آمد و وقتی اول جاده رسیدیم تاریکی به تا سر جاده

 .هایم چنگ زد و خندیدم. این تاریکی را دوست داشتملب

 .وسط جاده و کنار هم ایستادیم
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هایش ماندم، چشم از ها را پایین کشیدیم و به هم نگاه کردیم. خیره به چشمشیشه

 اشت و گفتچشمم برند

 .ترسیدی؟ رنگت پریده-

 .بلند خندیدم و سر تکان دادم. با ابرو به جاده اشاره کردم

خوای بیام ی سرعته، بلدی که گاز رو فشار بدی؟ میکل این جاده رو میریم، مسابقه-

 پدال رو نشونت بدم؟

د زد که پدال گاز را فشردم و شروع به شمردن کردم. به یک که رسیدم آراقهقهه می

 .ی خلوت پیچیدآف در جادهکنارم نشست و خندید. دنده را جا زدم و صدای تیک

 .ای نگاهش کردم که با دقت به جلو خیره مانده بودام میامد. لحظهشانه به شانه

هایمان بود. شعاع نور های ماشینکرد نور چراغتنها چیزی که جاده را روشن می

 .ید و در همان شعاع تکه تکه میشدکشصورت سیمین را نقش زد که فریاد می

به پیچ که رسیدیم پایم را روی ترمز گذاشتم و فرمان را پیچاندم و جای 

هایمان عوض شد. او چپ جاده بود و من راست جاده کنار کوه. پرگاز جلو ماشین

 .رفتیممی

خواند و مادر کیارش قاضی پرونده در دستش بود و بلند حکم آزادی کیارش را می

های های تاب کشیده شده بود تا دستروی کوه روی تابی نشسته بود، طناب کنارش

 .خون آلود آراد

رسیدیم و من چشمم ی دیگز به پیچ دوم میدیدم، سه دقیقهدیگر هیچ چیز را نمی

های ماشینی بود که در آینه دیدم، پشت سرم و با سرعت در حرکت به انعکاس چراغ

 .بود
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 .خندیدده به جلو میزد و خم شآراد فریاد می

 .تندتر... تندتر-

ای سرعتش را کم کرد و من از های ماشین کیارش نگاه کردم که لحظهبه جلو و چراغ

 .کنارش گذشتم و او دنبالم آمد

کرد و از کیارش دفاع طلعت مامان را نوازش میکرد و ماهمامان ایستاده بود و گریه می

 .کردمی

ان قفل شد و به کیلومترشمار نگاه کردم. با این سرعت ام دور فرمهای یخ بستهدست

 .یک دقیقه مانده بود به پیچ

 .کردخندید، پرهیجان به ماشین کیارش نگاه میآراد نمی

 .برو آرام... برو-

پایم بیشتر فشرده شد و با اشک به آرادم نگاه کردم که خون آلود در آغوش بابا 

بود و کنار جاده ایستاده بود و برایم دست تکان خوابیده بود. نیکیتا، رامتین در بغلش 

 .دادمی

 .ماشین کیارش کنارم رسید و من به کیلومترشمار نگاه کردم

 .اش جانم را گرفتهای بستهپانزده ثانیه تا پیچ مانده بود. به آراد نگاه کردم و چشم

. چرخیدم سمت کیارش و اشاره کردم شیشه را پایین بکشد. شیشه را پایین کشید

 .کردهایش نگاه میمادرش کنارش نشسته بود و به دست

 چیه؟ باختت قبول؟-
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پنج ثانیه تا پیچ و دستم را باال آوردم. چشمش روی دستم، دقیقاً روی انگشتر 

هایش تکان خورد و من پیچ را پیچیدم و هایش بیرون زد و لبمادرش ماند،پ. چشم

 .او نپیچید

هقهه زد. وقتی صدای خورد شدن گارد ریل آراد به پشتی صندلی تکیه داد و ق

ای از ماشین پیچید، زدم روی ترمز و ماشین دو دور چرخید و در هر دو دور، تکه

کند. ماشین چرخید و من به در چسبیدم و آراد کیارش را دیدم که به دره سقوط می

 .های دستش را باز کرد و سوار دوچرخه شدطناب

 .کیارش را دیدم که از دیدم پنهان شد ماشین که ایستاد انتهای ماشین

 شکست و آراد فریاد زدصدای برخورد ماشینش با سنگها سکوت را می

 دراز بخونیم؟بابا لنگ-

ی بی گاردریل رفتم. به پایین نگاه کردم، ماشین با سر به پیاده شدم و به سمت دره

 .زدافتاد و معلق میشد و به پشت میخورد و بلند میزمین می

اد کنارم ایستاده بود و دستم را گرفته بود، دستش را فشردم. خیره به ماشینی که آر

 .آمدشکافت و باال میی تاریکی را میدیدمش ماندم. دود خاکستری سینهدیگر نمی

دست دیگرم که در دست آراد نبود اسیر شد. برگشتم و به دانیار که به دره نگاه 

 .کرد نگاه کردممی

 .های همیشه ماتش را دیدمو میان تاریکی برق زدن چشمرنگش پریده بود 

 .هایمان نگاه کردآراد دستم را رها کرد و بین من و دانیار ایستاد و به دست

 .دراز را ورق زد و دور شد بغض سردم را قورت دادم و آراد کتاب بابا لنگ
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تش دستم را از دست دانیار بیرون کشیدم. خیره نگاهم کرد، هیچ حسی در صور

 .نبود

 .اتپس این بود برنامه-

 .شد نگاه کردمشانه باال انداختم و به دود خاکستری که بیشتر می

 .کدوم برنامه؟ نتونست ماشینش رو کنترل کنه-

 .خیره نگاهم کرد. چرخیدم و به سمت ماشینم رفتم. صدایش بلند شد

 .نی مرورگرت رو پاک ککنی حافظهوقتی داری در مورد چیزی تحقیق می-

 .ایستادم و چرخیدم

 ورود غیر قانونی به دفتر من جرم نیست؟-

 .قدمی نزدیکتر رفتم

کردم، جرمه؟ اطالعات در ضمن من داشتم در مورد تاثیرات قرص کافئین تحقیق می-

 .پزشکیه عزیزم، جرم نیست

 .اش دوباره به سمت ماشینم رفتمزیر نگاه میخکوب شده

اش ش رو آزمایش نکنن و کافئین و الکل نتیجهجرم نیست، البته تا وقتی که خون-

 .نشه

 .روبرنگرداندم. شانه باال انداختم

 خورد، حالش بد شد هی قهوه خورد، به من چه؟-
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خورد و جلو در ماشین را که باز کردم نگاهش کردم. دستبند در دستش تاب می

 .آمد. شاید این آخر راه من بودمی

×××× 

مامان را به جان خریدم. روزنامه را باز کردم که  یروی مبل نشستم و نگاه خیره

 .صدای گوشی بلند شد

 .زداسم دانیار چشمک می

 جانم؟-

 .به سمت پنجره رفتم و بازش کردم. بابا خیره ماند

 .سرده بابا جون-

 .لبخند زدم و اشاره کردم جای من بشیند و خودم جلوی وزش باد نشستم

 .گالیل خریدمتو راهم، ارکیده پیدا نکردم، برات -

 دانست از گالیل متنفرم. خندیدم ومی

 .کشید نگاه کردمبه مامان که روی میز دستمال می

 .منتظرم-

کشید. باد سرد کمی خورد و خودش را تا باالی سرم میپرده با وزش باد تکان می

 .خنکم کرد
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جای  روزنامه را کنار گذاشتم و گوشی را باز کردم و اسم نیکیتا را لمس کردم. به

دستبندی که دور مچم باقی مانده بود خیره ماندم. لبخند زدم و جای دستبند را 

 .ب*و*سیدم

 .صدای بوق میان صدای مرنو کشیدن گربه کمرنگ شد

 جانم آرام؟-

ی مامان را نبینم. صدای مرنو کشیدن سرم را به پشتی مبل تکیه دادم تا نگاه خیره

 .را لمس کردمگربه مرا یاد جای دستبند انداخت و آن 

 .باید بیای برای انحصار وراثت نیکیتا-

 .سکوت شد و ادامه دادم

 .ی پلیس، اعالم مفقودی کندر ضمن برو اداره-

 چی؟-

 .هایم را باز کردم و به صورت مامان لبخند زدم. گربه سکوت کرده بودچشم

 .اعالم کن شده. از دیروز که از زندان آزاد شده نیومده خونه، فقط این روکیارش گم-

شد تر میهای مامان که هر لحظه درشتصدای نفس نفس زدنش را شنیدم و به چشم

دهند، پس چرا فرار اش میبار صدای گربه مثل این بود که شکنجهخیره ماندم. این

 کرد؟نمی

 .میان نفس نفس زدنش گفت

 اگر باهم دیده شده باشید چی؟-



                 
 

 

 نرگس نجمی  | خط به خط تا تو رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

349 

 

زنی، همسرش را به "وادث نگاه کردم، ی حخونسرد پا روی پا انداختم و به صفحه

 "جرم خ*ی*ا*ن*ت کشت

اش کردم و تمام شب پیش دانیار من تا سر شب باهاش بودم، بعد هم سر راه پیاده-

 .بودم

 .مامان دستمال از دستش افتاد، بابا کتابش را بست و خیره نگاهم کرد

 .همین االن راه میفتم-

 .گربه کم کم ضعیف شد بدون خداحافظی گوشی را قطع کردم و صدای

 .صدای آیفون بلند شد

هایش دودو کرد. چشمبابا سالنه سالنه به سمت آیفون رفت و مامان خیره نگاهم می

 .زدمی

دی ماند. برگشت و با صدایی سیی البابا گوشی را برداشت و چشمش روی صفحه

 ضعیف گفت

 .دانیاره-

شدم و روزنامه را روی میز گذاشتم و گربه . از جا بلند مامان و بابا به هم خیره ماندند

 .شنومهای ملتهبش را میمرنوی آخر را کشید. احساس کردم صدای نفس

 .رم به خودم برسم، ازش پذیرایی کنیدمن می-

 .وارد اتاق که شدم آراد روی صندلی نشسته بود و با آرامش کتاب میخواند

 پیشنهاد می شود

https://www.1roman.ir/category/dl-roman/ashegane/
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