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 یت ناب((ای از این رواخالصه))

 
های زندگی است. مافیاها به طرز آشکاری در سیاهکار، روایت سیاه بازی

هایشان زنند و مانند یک گرگ در یک شب ناب، زوزه کلتشهر پرسه می

کنند و در میشود، نیش ظالمانه خود را برای شخصی تیز بلند می

 ...آخر

یک شود و در های زندگی مینیالرز تنها در هفت روز آمیخته به سیاهی

 ...شب که پدرش

های مافیا قصه من، چه کسی مورد هدف خواهد شود؟ در شبچه می

 !گرفت؟

سخن نویسنده: جلد اول سیاهکار در اصل معرفی و آشنا شدن با 

اصلی این قصه تو جلد دوم شخصیت ها و موقعیت ها هستش، اتفاقات 

 ثبت میشه و صدالبته که جذاب تر هستش.  

 *مقدمه*

 ...باز باران

 ...میخورد بر بام خانه ز باراناب

 ...ترانه، به بهانهبی

 !گم کرده خانه، م از عشقهشاید

 خاطرات روی بر بارممی تو، تنگیده دل بر بارممی:))گفتباز باران آمد و 
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 ((.رنگینتان

 ...باز باران

 م...ک با ترانه میزند بر بام قلبباران این

 ..م.خورد بربام قلب. عاشقانه میانهبهبی

 هم آن  چشم بستن به روی حقایق تلخ دنیا، کار سختی است؛

 .باشد میان در عزیزانت و جان پای که حقایقی

بردن بازی که حریفش دنیا باشد هم سخت است؛ ولی من برنده این 

های زیادی را بارانی های زیادی را شکستم، چشمشدم؛ گرچه دلبازی 

 .تلخ اما پایانش خوش است کردم، اما بردم. روایت زندگی من، روایتی

*********** 

صدای تیک و تیک برخورد قطرات باران به پنجره، تنها صدای حاکم در 

ای بلند شد و به سمت پنجره قدم خانه بود. از روی صندلی گهواره

هایش هم سکوت چند روزه خانه را دای پاشنه کفشبرداشت. حال ص

 .شکست

که قطرات باران با هزار ناز  درای کدستانش را تکیه بر شیشه پنجره

هایش افتاد؛ خوردند. با دیدن شیشه خیس پنجره، یاد گونهش سر میروی

شدند. آسمان هایش خیس میهایی که یک ماه به لطف باران چشمگونه

نند دلی که یک ماه در آتش تنهایی سوخته بود. ابری بود؛ درست ما

 ...چشم هایش را بست و
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 ((یک ماه پیش))

اش را به آن یکی دستش داد ی سرایدار خانه باغش زد و گوشیبرا بوقی

 :و گفت

 .اگه وقت کنم میام، چون امروز کلی کار دارم -

صدای عصبی سوگل باعث شد لبخند محوی چاشنی صورت زیبایش 

 .کند

تو میای، همین که گفتم. دختر یه بار کارهات رو تعطیل کن و برای  -

 !هات وقت بذاردوست

 :رد و گفتک ایهتک خند

 .زنیم، باید برمبعدا حرف می -

 .اَه برو، بای -

تماس رو با لبخند قطع کرد و با استایل خاصی فرمان ماشین را در دست 

اش را مورد عالقه گرفت و به سمت شرکت پدرش حرکت کرد. موزیک

 .پلی و در دلش با آهنگ همراهی کرد

ورد و دستی به موهای آ ینبه چراغ قرمز که رسید، صدای موزیکش را پای

 .دلخت و بلوندش کشی

 !چه بانویی -

نگاهی به سمند کنار ماشینش کرد و در آخر نگاهش را به راننده ماشین 

هایش روی چشمدوخت و عینک گران قیمتش را با حالت خاصی از 

 :برداشت و روی شالش تنظیم کرد و گفت
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 !خوری ژیگولبه این بانو نمی -

اش سریع دامه داد. با صدای گوشیت مسیرش را ارعس چراغ سبز شد و با

تماس را وصل کرد و آن را روی اسپیکر گذاشت؛ صدای خواهرش که 

 .تمام دنیایش بود در ماشین پخش شد

 سالم خواهری، کجایی؟ -

 :رو بود، جواب دادطور که نگاهش به روبههمان

 سالم عزیزم، دارم میرم شرکت، تو کجایی؟ -

 :دادو ادامه  ردک نگاهی به ساعت

 کالس گیتارت تموم شد؟ -

 .بله تموم شد. تو خونه منتظرت هستم -

 :بوقی برای نگهبان پارکینگ شرکت زد و در جواب خواهرش گفت

 .بینمتمی -

ع کرد. در ماشین توسط نگهبان شرکت باز شد. بعداز س را قطاتم

 .برداشتن کیفش از ماشین پیاده شده

 .دخانم کیان! خوش اومدی -

 :لبخند ملیحی زد و گفتم

 .خیلی ممنون -

از ماشین فاصله گرفت تا نگهبان آن را به پارکینگ شرکت انتقالش 

وارد البی اش که از پدرش به ارث برده بود، بدهد. با ابهت همیشگی

ها به سمت او زوم شد. با همان لبخند کم رنگ به شرکت شد. همه نگاه
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 .سمت آسانسور قدم برداشت

هایش بود؛ یک نوع حس قدرت را به آن ه کفشاشنپ ایعاشق صد

بخشید. سوار آسانسور شد و عدد بیست را لمس کرد. به آینه چشم می

تا روی زانو هایش اش دوخت و دستی به مانتوی مشکی رنگ که بلندی

 .رسید، کشیدمی

اش خیره شد. اش را روی سرش مرتب کرد و به چهرهطالیی-شال مشکی

نگش را از مادرش به ارث برده بود؛ مادری که ر ایهای تیلهچشم

شد، به یاد وقت که به آینه خیره میگذشت. هرچندسال از رفتنش می

 .مادرش می افتاد

 

 《.درخت برگ از تربه دارم مادری》به قول شاعر:

 
در سن بیست و یک سالگی مادرش را از دست داد. درست زمانی که 

روزهایی سختی را به همراه ر ختخواهرانش هجده سال داشتند. این د

 .پدر و خواهرانش پشت سرگذاشته بود

او اجازه نداد خواهرانش نبود مادر را حس کنند و شرکت پدرش را که 

 .برد را سرپا نگه داشتمیدرحال نابودی به سر 

کند که اطرافیانش تصور حال بیست و شش سال دارد و جوری رفتار می

طور و گرم چشیده دنیا است؛ اما این ردس غم وکنند او یک بانوی بیمی

 .نبود
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با ایستادن آسانسور از فکر بیرون آمد و به سالن بزرگی که دورتادورش با 

م مشکی چیده شده بود، نگاه کرد. دکوری خاص، مبلمانی از جنس چر

 :منشی با دیدنش از جایش برخاست و با لحنی محترمانه گفت

 .سالم خانم کیان، خوش اومدید -

 :دی زد و به سمت میز منشی قدم برداشت و گفتنخبل

 سالم، ممنون. پدرم هستن؟ -

بله آقای کیان تو اتاقشون تشریف دارن و مشغول صحبت با مهمونشون  -

 .هستند

 :همراه با همون لبخند اخم محوی چاشنی صورتم کردم و گفتم

 !ها رو بیاریدمهمون؟ باشه. گزارش -

و مردی  ت، در اتاق پدرش باز شداشردهمین که به سمت اتاقش قدم ب

های پدرش بود از اتاق بیرون آمد؛ مرد با دیدن او که هم سن و سال

در آخر از دیدش محو  آوری زد. به سمت آسانسور رفت ولبخند چندش

 .شد. کالفه سری تکان داد و وارد اتاقش شد

 

*** 
در . ردهمراه با خنده و دست در دست پدرش زنگ خانه را به صدا درآو

 .توسط خدمتکار قدیمیشان باز شد

 

 !سالم، خوش اومدین -
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هردو با مهربانی تشکر کردند و وارد خانه شدن. صدای داد و بیداد 

نده پسرعموی عزیزش می آمد. با خوشحالی نگاهی خواهرش و صدای خ

 :به پدرش کرد و گفت

 !عمو -

و ت کفسریع به سالن پذیرایی رفت و با دیدن عمویش، گل از گلش ش

 :گفت

 !عمو جانم -

 :عمو با دیدن تنها عشق زندگی اش آغوشش را باز کرد و گفت

 !نیالی من -

ویش پرواز کرد. هردو قدم تند کرد و به قول معروف به سمت آغوش عم

هم را عاشقانه دوست داشتند. دست گرم عمو روی سرش نشست و 

 :گفت

 !خسته نباشی گلم -

 :طور که در آغوشش بود، گفتهمان

 .نیستم -

 :آرمان، پسرعموی شوخ طبعش گفت

هیچی دیگه، تا عموش رو دید اصال یادش رفت آرمانی هم اینجا  -

 .هست

 

 :اش روبه آرمان گفتتداشتنینوا، خواهر شیطون و دوس
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 !از بس ریزی -

 :اش را درهم کرد و گفتآرمان چهره

 تو چی میگی جوجه؟ -

رف آرمان پرت کرد که ط بهکوسن مبل را  "جوجه"نوا با شنیدن کلمه 

های ستبر و ورزشکاری او برخورد کرد. اقوام و دوستدقیق به سینه 

 .بزرگش خوب بود اشان تنها با عمویزیادی داشتند ولی رابطه

های عسلی آرمان، پسری بیست و هفت ساله با پوست گندمی و چشم

انند م البود که حکم برادر را برای او و خواهرانش داشت. از کودکی تا ح

 .یک کوه پشت دختر عموهایش ایستاده بود

 :از آغوش عمو بیرون آمد و روبه آرمان کرد و گفت

 !ربه آقای کیان، رسیدن به خی-به -

آرمان به مدت یک ماه به کردستان سفر کرده بود. او عاشق سفر کردن و 

 :گشت و گذار بود. آرمان تک خنده جذابی تحویلش داد و گفت

 و هم باید همراهیم کنی، باشه؟ه بعد تفعد مرسی عزیزم. -

کرد و شد! اما کارهای زیادی داشت. شرکت بزرگی را اداره میکاش می

تواند به سفر دانست نمیکه میمهمی برایش بود. با ایناین موضوع 

 :تفریحی برود، گفت

 .انشاهلل، تا ببینیم -

 الیدانست نیآرمان اخم محوی چاشنی صورتش کرد. او خوب می

از این بابت خوشحال  کند و او اصالهای طوالنی را طی میاش راهدگیزن
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شیطنت کند ولی او  خواست نیال مانند دخترهای دیگرنبود. دلش می

اش، سرش را با قردادها مشغول های دخترانهمجبور بود به جای شیطنت

 .کند

 :روبه نوا کرد و گفت

 کجاست؟ قلتاون یکی  -

تر از نگاه بود؛ ناهمسان ه کوچیکنوا دو دقیقو  دندخواهرانش دوقلو بو

های دلربایشان به یکدیگر شباهت داشتند. نوا، بودند و تنها چشم

شد. نگاه، جا بند نمیگاه یکزد و هیچهایش موج میشیطنت در چشم

ای آرام ولی مغروری داشت و همیشه خود را باالتر از اطرافیانش روحیه

 .دانستمی

 .استخر -

معنای توجیح شدن تکان داد و به سمت استخر خصوصی  بهی رس

 .نداشان رفت تا با خواهر بابت حضور نداشتنش در جمع حرف بزخانه

 

*** 
اشان شد و به سمت استخر قدم برداشت. وارد محوطه باشگاه خصوصی

کرد و ماهرانه پا و نقصش درست مثل ماهی شنا مینگاه با هیکل بی

 .دادن میتکا هایش را در آبدست

نگاه که متوجه ورود خواهر بزرگش شده بود، سر از بیرون آورد و با دیدن 

 :د و گفتچهره خواهر دلربایش، لبخندی ز
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 !سالم، خسته نباشی -

 :خند خواهرش را داد و گفتبجواب ل

 .سالم ماهی، خسته نیستم -

ر و ه کرد؛ زیرا او عاشق شنا کردن بودخطاب می "ماهی"گاهی نگاه را با 

ص داده ز به مدت یک ساعت از اوقات فراغتش را به شنا کردن اختصارو

گی خواهرش لبخندش محو بود. نگاه با شنیدن جمله تکراری و همیش

گفت ای می"خسته نیستم" "خسته نباشی"شد. او از این که در جواب 

 .های خواهرش بودبرد. او بهتر از هر کسی شاهد شب بیداریرنج می

 ...باید بگم وقتی مهمون دا فعهند دنگاه، چ -

 :بین صحبت خواهرش گفت

که مهمون هم ایننیال رز! اول این که عمو اینا مهمون نیستن. دوم  -

کنن. تو که از من انتظار ها ازشون پذیرایی کامل رو میباشن، خدمه

 !هام دست ببرم، اون هم به خاطر مهمون؟نداری تو برنامه

داشت. غرور و خود خواه وتی به زندگی متفاگاه نگاه از همان اولش دید

 آورد.بودنش گاهی سنگ را هم آب می کرد و کوه را به زانو در می

شد، تنها نیال حق سرزنش و کس حریف اخالق تند و غرور نگاه نمیهیچ

 .نصیحت کردنش را داشت

 :اش گفتچشمانش را بست و با آرامش همیشگی

رو نحو احسنت وظایفشون به  هاهدرسته، عمو مهمون نیست و خدم -

که به بزرگترت احترام بزاری و به استقبالشون انجام میدن. اما نگاه، این
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 !ات برسی، شخصیت و فرهنگ تو رو نشون میده. به برنامهبر

از باشگاه خارج شد و جای حرفی برای نگاه باقی نگذاشت. صدای خنده 

ش شد. هایی لبعمو و پدرش باعث نمایان شدن لبخند غلیظی رو

ها گذاشت و های طالیی رنگ و خوش طرح پلهدستش را بر روی نرده

رد و مستقیم به حمام شخصی داخل اتاقش باال رفت. در اتاقش را باز ک

 .رفت

بعداز حمام کردن و خشک کردن موهای بلند و لختش، به سمت کمد 

نگ اش رفت. او عاشق دکور و رنگ اتاقش بود. دکور اتاق به رکشویی

و یاسی بود و بوی گل یاس اتاق را دربرگرفته بود. از داخل کمد، فید س

ای رنگی که مراه شومیز قهوهساپورت زخیم و مشکی رنگش را به ه

 .اش تا باالی زانویش بود را بیرون کشیدبلندی

های بعداز پوشیدن لباس، موهایش را به محکم از باال بست و روفرشی

 .ق لبی زد و به پایین رفتر برر آخست لباسش را هم پوشید و د

 

*** 

 :کنار آرمان جای گرفت و بعد از زدن چشمکی به نوا گفت

 !ها رو رد کن بیادمان خان، سوغاتیخب آر -

هایش جا خوش کرد ولی با حرف پدرش نوا لبخند شیطانی روی لب

 .لبخندش محو شد

هم ؛ بازاین همه براتون سوغاتی از خارج کشور و داخل کشور آورده -
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 !خواین؟غاتی میسو

 :نوا کالفه روبه پدرش گفت

 .یشهپدر من! هیچ سوغاتی مثل سوغاتی کردستان نم -

 :اش را مانند گربه شرک مظلوم کرد و ادامه دادچهره

 میشه؟ -

 :ای سر دادند و آرمان با لبخند شیطانی گفتعمو و پدر خنده

 .ردمنه نمیشه، اتفاقا برای نوا یه سوغاتی مشتی آو -

 .ها را از ماشین بیاوردای گفت و از خانه بیرون رفت تا سوغاتی"با اجازه"

 ((زمان حال))

هایش رو باز کرد و از فکر به گذشته بیرون آمد. بدون با صدای نوا، چشم

 :های خواهرش گفتکه برگردد در جواب صدا زدنآن

 بله؟ -

گی او حوصلبینوا با دیدن خواهرش جلوی پنجره و لحن سردش متوجه 

 :د. نزدیک شد و گفتش

 .آقای سپنتا اومدن -

ود که این روزها بیشتر به او و آقای سپنتا وکیل چندین ساله پدرش ب

زد. برگشت و به خواهر کوچکش چشم دوخت؛ تیپ خواهرانش سر می

 :کرد. آهی کشید و گفتاش درد قلبش را بیشتر میسرتاپا مشکی

 .بریم -

ه سالنی که آقای سپنتا در هم ب و همراهگذاشت  دستش را پشت کمر نوا
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 :وی مبل برخاست و گفتآن حضور داشت، رفتند. سپنتا با دیدنش از ر

 .سالم دخترم -

 .جواب سالمش را داد و همراه نوا روی مبل دونفره جای گرفتند

 چی میل دارین؟ -

 :روی مبل تک نفره نشست و گفت

 .رسیدم ممنون، راستش من برای امر مهمی خدمت -

 :اش جای گرفت و گفتاخم محوی بر روی پیشانی

 اتفاقی افتاده؟ -

 :ن ناراحتی گفتسپنتا با لح

هایی باال آوردن که مبلغ کوچیکی نیستن. از متاسفانه پدرتون بدهی -

اون جایی که به شرایط مالی شما آگاه هستم، متوجه شدم با حساب 

 ...مابانکیتون از عهده پرداخت بدهی بر نمیاید ا

ترسید از ادامه فش را قورت داد و سرش را پایین انداخت. نیال میرح

 :سپنتا ولی به اجبار پرسیدهای حرف

 !ها رو پرداخت کرد؟اما چی؟ چطور میشه اون بدهی -

 :سپنتا نگاهش را به چشمان زیبایش دوخت و گفت

 .های قسمت شمالیتنها با فروختن این خونه و زمین -

هایش نشست. استرس و نتا بر روی دستهای سپتن حرفدست نوا با گف

ل این که حرفی بزند؛ نوا برخاست و ترس به جان خواهرش افتاد. قب

 :گفت
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نه، نه این امکان نداره. این خونه فروخته نمیشه، گوشه به گوشه این  -

جا هنوز بوی مامان و میده، بگو خونه پر از خاطراته. نیال رز بگو که این

این خونه به گوش میرسه، چرا سکوت کردی؟ ابا تو خنده ب هنوز صدای

 !یه چیزی بگو

نفس افتاده بود. نگران و با ترس کمکش کرد تا بنشیند. داد -نفسنوا به 

 :زد

 !سارا )خدمه(، اسپری آسم نوا رو بیار -

سارا بشمار سه اسپری رو آورد و به دست نیال داد. هر سه با نگرانی به نوا 

بهش وارد میشد و از چیزی میترسید، حمله وکی که شتی وق خیره بودن.

وقتی رنگ به صورت نوا برگشت، نیال نفس  تنفسی بهش دست میداد.

 .راحتی کشید و به سارا گفت نوا رو به اتاقش ببره

 :نوا چند قدم برداشت، مکث کرد و برگشت سمت خواهرش و گفت

 !، نههخونه ن -

روی مبل نشست و  دور کرد.ید نیال سارا بازوش رو گرفت و اون رو از د

داد. سپنتا به حرف اومد و  اش ماساژهاش رو با انگشت اشارهشقیقه

 :گفت

 ...متاسفم این تنها راه برای شماست، اما -

 :نگاهش را به سپنتا داد و گفت

 !اما چی؟ -

 :زد، گفتسپنتا با لحنی که مردد بودنش در آن موج می
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 ...ادر بزرمتونید از می -

 :به سپنتا را نداد و گفت امه دادناجازه اد

 !هرگز -

 :فه سالن را دور زد و گفتبلند شد و کال

گیرم. من و خواهرهام از دار دنیا فقط یک هرگز از اون زن کمگ نمی -

عمو داریم و بس! مادر بزرگی نداریم که ازش کمک بخوایم. خودم حلش 

 کنم. چند روز وقت دارم؟می

 :و گفت ن انداختتا سرش را پایینسپ

 .یک هفته -

خواست آن بدهی بزرگ را پرداخت کند؟ اگر مییک هفته؟! او چطور 

هایشان را خالی کنند هم هایشان را بفروشند و حساب بانکیماشین

شود. با حرف سپنتا آب داغی روی سرش ریخته شد. تمام دنیا نمی

 .برایش سیاه شد

انه، باید ه تنها خشد و نیاین بدهی فقط نصفش از فروش خانه کامل م

فروخت. اشک در چشمانش حلقه زد. دلش هم میانه را شرکت و کارخ

خواست تکیه گاهی برای آرام کردن این حالش داشته باشد اما تنها می

. نباید کم آورد، او محکم است و تازه شده بود، تنهاتر از روز های قبل

 .کند باید قوی باشدمراحل اول سختی را طی می

 :هایش نداد و گفتاشک یختن بهاجازه ر

 .کنم، فردا بهتون خبر میدمهام رو میفکر -
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سپنتا سرش را به معنای فهمیدن تکان داد و بعد از خداحافظی از 

هایش را بست و سرش را به تاج مبل تکیه داد. عمارت خارج شد. چشم

راز ای که پنه او و نه خواهرانش راضی به فروش خانه نبودند. خانه

 .اشان بودات کودکخاطر

 ه((ذشت))گ

ای رنگی را به از شد و آرمان با دستی پر وارد سالن شد. جعبه سورمهدر ب

 :طرف عمویش گرفت و گفت

 .امیدوارم خوشتون بیاد -

ای رنگی را هم به سمت پدرش گرفت و چشمکی زد. به جعبه قهوه

گر بود های دیهتر از جعبسمت نیال رفت و جعبه قرمز رنگی رو که بزرگ

لند شد و با لبخند جعبه را از آرمان گرفت و ا به سمتش گرفت. نیال بر

 :گفت

 .ببینم داداشم چه کرده -

های گرد شده پیراهن زیبای کردی را از در جعبه را باز کرد و با چشم

هایش داخل جعبه بیرون کشید. پیراهنی به رنگ قرمز که زرق و برق

 :فتگ شد و گستودنی بود. لبخندش پررن

 !اده استالعوای آرمان این فوق -

 :برادرش را در آغوش گرفت و ادامه داد

 .ممنونم -

 :آرمان، خوشحال از خوشحالی نیال، لبخندی زد و گفت
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 .خوشحالم که خوشت اومده -

های دیگر چشم دوخته بود و آخر تحمل نکرد و نوا با کنجکاوی به جعبه

 :گفت

 پس من چی؟ -

روی پاهای نوا گذاشت عبه مشکی رنگی را، و ج ای کردهآرمان تک خند

 :و گفت

 .به خوشی استفاده کنی -

نوا با ذوق در جعبه را باز کرد و باز کردن در جعبه همانا و برخورد مشت 

دلقک فنری به صورتش همانا! با دیدن چهره متعجب نوا همه به خنده 

 :اش گذاشت و گفتافتادن. نوا دستش را روی گونه

 !جناب کیانانانه باش، تالفی ج منتظر یک -

 :اش را قورت داد و گفتآرمان خنده

 .باشه جوجه، این سوغاتی تو هستش -

 :جعبه کوچیکی را به دستش داد. نوا مردد به آرمان چشم دوخت و گفت

 ای داری؟باز چه نقشه -

ا هایش را جمع کرد و آرام در جعبه رای باال انداخت. نوا لبآرمان شانه

تر خوش طرحی که یاقوت سبزی در میان ن انگشو با دید باز کرد

 :های انگشتر کار شده بود، لبخندی زد و گفتگل

 !نظیره، مرسی آریبی -

 :اخمی کرد و گفت "آری"آرمان شنیدن کلمه 



 

 

 WWW.98IA3.IR 20 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

 !آرمان -

های مارک دارشان تشکری کردند. عمو و پدرش هم بابت ست کروات

 :گفتآرمان نگاهش را نیال دوخت و 

 !اهنگ -

 :رمگین از روی مبل برخاست و گفتنیال ش

 .گردمکنه، االن برمیاحتماال داره لباس عوض می -

نوا هم به بهانه رفتن به اتاقش، نیال را همراهی کرد. هردو از با اخم از 

ها باال رفتند و بدون در زدن وارد اتاق نگاه شدن. نگاه با حوله تن پله

یده بود و چشمانش را ش دراز کشادونفره پوش سفید رنگش روی تخت

 .روی هم گذاشته بود

 :که چشمانش را باز کند، گفتبدون آن

اطالعتون باید عرض کنم، اینجا اتاق و حریم خصوصی من  محض -

 .هستش نه طویله

 :نوا با حرص گفت

 .ستاتاق که نه اما جای تو، توی طویله -

رت کرد که سمت نوا پ اش را بهیهایش را باز کرد و بالش کنارنگاه چشم

 .ه سر نوا برخورد کرددرست ب

 !حرف دهنت رو بفهم -

 .گوید که با حرف نیال هردو سر به زیر انداختندنوا خواست چیزی ب

کنید؛ ها رفتار میتمومش کنید! هنوز هم که هنوز درست مثل بچه -
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 .هاتون جوریه که انگار دشمن جلوتون ایستاده نه خواهرنگاه

ایشان بیرون نرود و بیشتر از این شرمیگن عمو و بست تا صد در اتاق را

 .مادر برای دوقلوها بودپسرعمویش نشود. درست مثل یک 

 .هات رو بپوش و بیا پایین، همه منتظر تو هستننگاه لباس -

قدر جدی حرفش را بیان کرد که نگاه سرش را به معنی قبول کردن ان

 .گاه خارج شدنداز اتاق ن را گرفت و تکان داد. نیال دست نوا

 :نوا با حرص روبه نیال گفت

 .هش بدی، این آدم بشو نیستنیال، باید یک درس حسابی ب -

 :اش گفتنیال با آرامش همیشگی

 !درمورد خواهر بزرگت درست حرف بزن -

 :ای کرد و گفتنوا خواست چیزی بگوید که نیال تک خنده

 .ستدو دقیقه هم دو دقیقه -

 :نیال را بوسید و گفت زد و گونه نوا لبخندی

 .چشم هرچی آباجی بگه -

ای کشید و به دنبال نوا افتاد. جیغ خفه "آباجی"نیال با شنیدن کلمه 

هایشان عمارت را پر کرده بود و آرمان با نگاه خاص و لبخند صدای خنده

ها جذابش خیره خواهرانش بود. بعد از یک ربع نگاه هم به جمع آن

ه یک سنجاق سینه گرانبهایی بود را از آرمان اش را کاتیپیوست و سوغ

 .گرفت

عمو و آرمان قصد رفتن پیدا کردند و اصرار دخترها را  ساعت دوازده شب
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هایشان رفته بودن و نیال رد کردند و به خانه خود رفتند. نوا و نگاه به اتاق

یال لم بودند. نوی نشسته و مشغول تماشای فیهمراه پدرش در سالن تی

ادآوردن چهره آن مردی که امروز مهمان پدرش بود، نگاه از با به ی

 :گرفت و به پدرش دوخت و گفتتلوزیون 

 .بابا -

 :پدر نگاهش را به او دوخت و گفت

 جانم؟ -

 :کمی خودش را به پدرش نزدیک کرد و گفت

 تونم بپرسم اون آقایی که مهمون امروز شما تو شرکت بود کیه؟می -

ید. با لکنتی که سعی در پنهان کردنش داشت، ار پدرش پررنگ از رخس

 :گفت

 !های قدیمی من بود. چطور عزیزم؟ن یکی از دوستخب اون، او -

دست پدر را باز کرد و خود را در آغوش پدرش حبس کرد و سرش را بر 

 :روی سینه اش گذاشت و گفت

 .همینطوری، محض کنجکاوی -

تش نشست. نگاه هردو به بلند و لخ ر روی موهایبوسه آرامی از جانب پد

قدر موهای سیاهی غرق بود. انتلوزیون بود اما فکر پدر در گودال 

های نیال سنگین شد و به خواب دخترکش را نوازش کرد که نفس

 .شیرینی رفت

هایش بلند کرد و آن را به اتاقش برد. بعداز آرام دخترش را روی دست
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 .ه اتاق خودش پناه بردرون رفت و باز اتاق بی کشیدن پتو بر روی نیال

*** 
مزه کرد و روبه نوا و نگاه که هردو مشغول ای از آب پرتغالش را جرعه

 :صرف صبحانه بودند کرد و گفت

 برای امشب قراری دارید؟ -

 :نوا با دهانی پر جواب داد

 من نه، چطور؟ -

 ان تستش بود، چشمنیال منتظر به نگاه که مشغول ریختن مربا روی ن

 :رد و گفترش را بلند کدوخت، که نگاه س

 .ی امشب رو دادمبه دوستم قول مهمون -

 :ای باال انداخت و خونسرد روبه نگاه گفتنیال شانه

 !کنسلش کن -

 :ای که نشانه حرصش بود، گفتنگاه با تعجب و تک خنده

 چرا باید همچین کاری کنم؟ -

 :برخاست و گفتنیال از پشت میز صبحانه 

 !ش کنکنسل نگاه، -

کناری برداشت و از خانه کیف خوش دست و مدلش را از روی صندلی 

اش شد و با آخرین سرعت به سمت کافه بیرون رفت. سوار فراری دو دره

ها از قوه تخیل نویسنده برگرفته است و وجود نام تمامی مکان»اقیانوس

 .اش بلند شده صدای گوشیرفت. پشت چراغ قرمز بود ک« خارجی ندارد
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 بله سوگل؟ -

شان از دوران پیش بود. دوستی سوگل بهترین و نزدیک ترین دوستش

دبستانی شروع شده بود. او در تمامی مراحل زندگی کنارش بود. دختری 

 .های درشتی بودشوخ طبع و مهربان با چشم

 !نیال رز، کدوم گوری هستی بیام درت بیارم -

 :د و گفتای کرتک خنده

 .دراز به دراز افتاده بودیکه تو قبال توش درست همون گوری  -

 :زد گفتسوگل با لحنی که حرص در آن موج می

 !زهرعنکبوت! مثل آدم بگو کجایی؟ -

 :طور که نگاهش به جلو بود، گفتهمان

 .مثل آدم بپرس تا مثل آدم جواب بدم. پنج دقیقه دیگه کافه هستم -

 :غ ادامه دادبا سبز شدن چرا

 فعال -

 .دال گاز وارد کردفشاری به پقطع کرد و 

*** 

 :سون قهوه و کیک شکالتی را روی میز گذاشت و گفتگار

 امری نیست؟ -

 :ای گفت و بعداز رفتن گارسون، روبه نیال کرد و گفت "نه"سوگل 

 مهمونی فرداشب میای دیگه نه؟ -

 :گفت اش داد ونگاهش را به فنجان خوش طرح قهوه



 

 

 WWW.98IA3.IR 25 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

 مگه میشه به تو نه گفت؟ -

 :رومی کرد و گفته آخند

 .ت خوش بگذرهقول میدم به -

 :اش را چشید و گفتجرعه از قهوه

 .بینممی -

فنجانش را روی میز گذاشت و در چشمان خرمایی رنگ سوگل خیره شد 

 :و گفت

 .امشب با دخترا میرم بیرون، تو هم بیا -

 :اد و گفتسوگل سری به طرفین تکان د

 .داریمتونم، امشب مهمون اوه من نمی -

ت و رنگ نگاهش را به کنجکاوی داد. سوگل که ابرویش را باال انداخ

 :متوجه معنی نگاه نیال رز شده بود، گفت

 .ام قراره بیانخانواده عمه -

نیال رز آهی کشید و سرش را به زیر انداخت. او از قضایای سوگل با خبر 

سوگل که دوست داشت سوگل را عروس خودش کند؛ با ایناش بود. عمه

بار جواب نه بود. تا آن جایی که به یاد دارد؛ چندیناز این خواسته فراری 

 !های ناشنوااش داده بود اما، امان از گوشرا به عمه

دوباره نگاهش را به سوگل دوخت؛ تو فکر بود و کالفه. برای عوض کردن 

 :دی به لب نشاند و گفتحال بهترین دوستش، لبخن

 !هادارهگردو تو کیکش  -
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که چشمان شاد و مهربان نیالرز انداخت و برای اینسوگل نگاهی به 

ای کرد نشان بدهد دوستش موفق از عوض کردن حال او شده، تک خنده

ای از کیک را داخل دهانش گذاشت. در دلش طوفانی و با چنگالش تکه

 .باید آرامش کنددانست چطور به پا بود و نمی

 خیر به رو امشب! ایاخد》زد:فریاد میتنها وجدانش یک جمله را در دل 

 《.بگذرون

 
بعد از کمی بحث کردن بر سر مهمانی فرداشب، قصد رفتن پیدا کردند. 

سوگل سوار لکسوس لیمویی رنگش که کادوی تولد از جانب مادرش بود، 

 .اشان رفتشد و با زدن چشمکی به نیال با سرعت به خانه

لسه دوساعت گ زد تا برای جکه حرکت کند، به پدرش زننیال قبل این

 مورد مشترک》بعد به شرکت بیاید اما تنها یک صدا در گوشش پیچید:

 《...شنید با لطفا باشند،نمی دسترس در نظر

تماس را قطع کرد و ماشین را از محوطه پارک خارج کرد و به شرکت 

 .رفت

 

*** 

 :و به انگلیسی گفت دیک نیال شدبا لبخند نز

 !نهایت خوشحالم بانوبستم بیشما قرداد  که با شرکتاز این -

گاه نیال که در این چندسال به معنی نگاه و لبخندهای گاه و بی
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 :ای گفتاطرافیانش آگاه بود؛ بدون هیچ لبخندی، با لحن جدی و کوبنده

ردم به خوبی استفاده کنید، هاتون ثبت ککه امضام رو پای برگهاز این -

 !نید نه من و همکارهامضرر میبی شما هستید که وگرنه این خود

نگاه از چهره متعجب مرد انگلیسی گرفت و از اتاق جلسه خارج شد و 

بدون نگاه کردن به منشی به اتاق خودش رفت و برای دوازهمین بار، 

پشت میزش  تماسی را با پدرش وصل کرد اما باز هم در دسترس نبود.

چرا بود که  نشست و سرش را روی میز گذاشت. نگران پدرش شده

 !دهد؟! چرا برای جلسه خود را نرساند؟های دخترش را نمیجواب تماس

اش سریع سر بلند کرد و تماس را وصل کرد. همان که با صدای گوشی

 :صدای پدر در گوشش پیچید، نفس راحتی کشید و گفت

 !بابا -

لسه نیامد و دلیلش برای جواب ندادن ست، چرا به جنپرسید کجا ا

د، فقط سالم بودن پدرش اهمیت داشت. پدری که چه بو هایشتماس

 .عاشقانه دوستش داشت چون تک شاه قلب مادرش بوده است

نیال جان من جلسه امروز رو فراموش کرده بودم. اومدم کوه به خاطر  -

 .هات نشدمهمین متوجه تماس

 :گفتلب نشاند و لبخندی روی 

 .حرف میزنیم، فعالفدای سرتون، مزاحم تفریحتون نمیشم. بعدا  -

کس توانایی گول زدن نیال رز را نداشت و نیال رز تنها در یک مسئله هیچ

کرد. او به قدری عاشق پدرش بود و به آن اعتماد داشت که سادگی می
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ز و به قول که دختری تیمتوجه کارهای عجیب پدرش نشده بود، با این

 .معروف زرنگی بود

ند و پرده سیاه شب را بر آسمان پهن فتر های ساعت با سرعت جلوعقربه

کردند و هالل ماهی پرنور را در مرکز پارچه شب گذاشتند و دورتا دور 

 .آن را ستاره ریختند تا احساس تنهایی به مهتابمان غلبه نکند

های ود را نظاره کرد؛ کفشروبه آینه قدی اتاقش ایستاد. سرتا پای خ

رنگی که بلندی آن تا  شکیپ ماپورت زخیم مشکی، تااسپرت مشکی، س

رسید، مانتوی جلو باز خوش مدلی به رنگ یشمی و در آخر باالی زانو می

های مشکی و یشمی بود. تیپ امشبش روسری بلندی که ترکیبی از رنگ

 .حرف نداشت

هایش هدایت ایش را پشت گوشای از موهموهایش را بافته بود و تکه

نده بود. کیف یشمی نشا ورتشآرایش ملیحی نیز روی ص کرده بود.

 .رنگش را برداشت و از اتاق خارج شد

نوا و نگاه حاظر و آماده جلوی در عمارت در انتظار نیال رز ایستاده بودند. 

های های هردو درست مثل لباسدرخشیدند. لباسهرسه مانند ماه می

 .هایشان تفاوت را ایجاد کرده بودال بود و تنها رنگامشب نی

های نوا، قرمز مشکی بود و رنگ بندی لباس س نگاهدی لبابنرنگ

هایشان مشکی، مانتوهایشان مشکی بود. هرسه شلوار و کفش-لیمویی

 .رنگی

تنها مشکل امشب نگاه بود که اخمی بر چهره دلربایش نشانده بود. او 
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کرد هایش در مهمانی سپری میدر کنار دوست دوست داشت امشب را

داد حرف روی حرف خواهرش نمیاجازه  به خود اما به هیچ عنوان

 .بیاورد

که قرار است امشب با خواهرانش وقت بگذراند، نوا با خوشحالی از این

های عمارت چشم دوخته لبخند بزرگی را روی لب نشانده بود و به پله

آمدن نیالرز، هردو صاف ایستاده دادند و نگاه به  بود تا نیالرز بیاید. با

 .ردندخواهرشان ک

 :رز لبخندی به زیبایی ستودنی خواهرانش زد و گفت النی

 .بریم که قراره کلی خوش بگذرونیم -

دستانش را بر روی کمر خواهرانش گذاشت و آن دو را به بیرون عمارت 

 :یجاد کند، گفتهدایت کرد. برای آن که تغییری در چهره نگاه ا

 .نگاه، تو پشت رول بشین -

ی رضایت بر لب نشاند. او لبخندی از رو ازهم باز شد وهای نگاه سگرمه

به شدت عاشق رانندگی بود، البته با سرعت! هرسه که سوار بی ام وی 

 :نگاه شدند، نوا گفت

 قراره کجا بریم؟ -

خوش حال کردن او  نیال از داخل آینه به نوا چشم دوخت و این بار برای

 .دتصمیمی گرفت و آن را بر زبان آور

 !ازیشهرب -

هایش را در حدقه چرخاند و ذوقش کشید و نگاه چشمای از فهنوا جیغ خ
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روزهای آخر تابستان بود و باد خنکی شهر  .پایش را روی پدال گاز فشرد

را در برگرفته بود. داخل ماشین سکوت حاکم بود و این سکوت نوا را 

 :فه کرده بود. تحمل نکرد و گفتکال

گه، منتظر چی نت رو روشن کن دیاون سیستم خفن ماشی نگاه -

 ی؟هست

نگاه لبخندی زد و آهنگ خارجی بیس داری رو پخش کرد. هر سه همراه 

خندیدند. هنگامی های یک دیگر میخواندند و به ادا و اصولخواننده می

 .ادی شدندکه به شهربازی رسیدند، متوجه جمعیت زی

 شد، اشاره کرده مینگاه به پارکینگی که جای پارک به سختی در آن دید

 :و گفت

 .ها هوس شهربازی کردندکه امشب خیلیمثل این -

بعد از پارک کردن ماشین، پیاده شدند و شانه به شانه هم به سمت در 

ورودی شهربازی قدم برداشتند. نوا با دیدن شهربازی جیغش را در دل 

فلک  زدند، به چرخ وهایی که از خوش حالی برق میفه کرد و با چشمخ

 .بودربازی بود، خیره شده بزرگ که مرکز شه

 :نیالرز روبه دوقلوها کرد و گفت

 .از االن بگم که دور من رو یک خط قرمز بکشید -

هایش را اش خوابید و به نگاه چشم دوخت. نگاه لبنوا باد خوشحالی

 :جمع کرد و گفت

 .حسش رو ندارم ولی چرخ و فلک رو هستم -
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 :ه آالچیقی اشاره کرد و گفتبزرگی زد و چیزی نگفت. نیالرز بنوا لبخند 

 .من اونجا منتظرتون میشینم -

 :نوا دست نگاه را گرفت و گفت

 .باشه، خیالت راحت -

دست نگاه را کشید و به سمت نگهبان چرخ فلک رفتند تا بلیط بخرند. 

ر آالچیق ت از آمدنشان به شهربازی گذشته بود و نگاه و نیالرز دنیم ساع

 .های شهربازی بکندوسایل منتظر نوا بودند تا دل از

 !نگاه -

 .نگاه چشم به خواهرش دوخت و منتظر نگاهش کرد

 چیزی هست که به من نگفته باشی؟ -

 :ای گفتچشمان نگاه متعجب از سئوال خواهرش شد و با تک خنده

 !کنم؟لومه که نه، اصال امکانش هست که من چیزی از تو مخفی عم -

 :گفت نیالرز لبخندی به جواب نگاه زد و

 .جراتش رو نداری -

 :نگاه سربه زیر انداخت و با لحن مهربانی گفت

شناسی. من حریف کل دنیا میشم اما تو بهتر از هرکسی من رو می -

هات میارم. وقتی تو چشمدونم چرا ولی جلوی تو کم حریف تو نه نمی

ه یادم میاد و اونجاست که خفه میشم و های مامان بکنم، چشمنگاه می

 .میگم چشم فقط

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 32 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

زد و اشک در چشمان نیالرز حلقه بسته بود. میان بغض او حرف می

 :ای کرد و دست نگاه را در دست گرفت و گفتخنده

 !کنم، قول میدمهات رو ول نمیوقت دستهیچ -

صدای  ی خیس از اشک لبخندی زد و سرش را تکانی داد. باا صورتنگاه ب

 .به او چشم دوختند هایشان را پاک کردند ونوا هردو اشک

 خورین؟. بستنی میآخیش، خیلی حال داد، هیجانم تخلیه شد -

 :نیالرز از جایش برخاست و گفت

 .من میرم تو بشین -

در فکر فرو رفته نگاه خیره  نوا از خدا خواسته نشست و مشکوک به چهره

داشت؛ سرش را باال گرفته شهربازی قدم برمیبه سمت کافه  شد. نیال رز

 .رفتد و با لبخند ملیحی راه میبو

های مختلف وارد کافه شد و به سمت میزی رفت و سه بستنی با طعم

سفارش داد. از آنجایی که نوا عاشق بستنی قیفی بود، برای آن قیفی 

 ها ازها و حساب کردن آنارش داد. بعد از گرفتن بستنیشکالتی سف

 .کافه خارج شد

ا تند هایش رکه آب نشود، قدمرای آننگاهش را به قیفی نوا دوخت و ب

ها ناگهان سرش به چیزی کرد. سرش پایین بود و نگاهش به بستنی

 . ...هابرخورد کرد و بستنی

با نوشته شعری همراه نگاهش به بستنی قیفی نوا که تیشرت سفیدی 

دوخت. تیشرت سفیدی که حال  هک شده بود، بافونت نستعلیق رویش
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 .ودآغشته به شکالت شده ب

های خیره کننده صاحب تیشرت، سرش را بلند کرد و در سیاهی چشم

 .غرق شد

که نیالرز به خودش آمد و هردو در چشمان یکدیگر خیره بودند؛ تا این

 :شرمیگن گفت

 !سفماقعا متامن، من و -

 :داد و بگویدبا این حرفش، باعث شد پسر سرش را تکان 

 .ود متوجه نشدمنه، من متاسفم! راستش سرم تو گوشی ب -

رویش نداشت، با نیال که توقع همچین برخوردی را از جانب فرشته روبه

 :همان لحن شرمیگنش گفت

ه و من ها بود. لباستون بدجور کثیف شدمن هم حواسم پیش بستنی -

 !ام جنابواقعا شرمنده

درجه زیباییش افزایش پیدا کرد و نیال را در  پسر لبخند جذابی زد که

 .د محو کردزیبایی خو

دشمنتون شرمنده. لباس رو میشه تمیز کرد اما، چند لحظه صبر  -

 !کنین

ها کرد و به مردی که دورتر ایستاده بود و کت و شلواری نگاهی به بستنی

ید آن ها را مورد دبه تن داشت اشاره کرد و با انگشت بستنی تمام سیاه

 .تمرد قرار داد. مرد سری تکان داد و به داخل کافه رف
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ای مغرور داشت و نیال فکر غرق سیاهی چشمان پسر بود. چهره هنوز هم

کرد همچین برخوردی با او داشته باشد. وقتی متوجه نگاه خیره آن نمی

ا به تیشرت پسر دوخت و لبش را به دندان پسر شد، سریع نگاهش ر

کت و شلواری با بستنی و یک قیفی شکالتی آمد و خلوت گرفت. آن مرد 

 .را برهم زد آن دو

ها، سری به معنای نه تکان داد و تا خواست حرفی نیالرز با دیدن بستنی

 :بزند، پسر سریع گفت

کنید، امیدوارم مخالفت نکنید. مقصر اصلی بنده بودم. لطفا قبولشون  -

 .عذر بنده رو بپذیرید

رفتار خوب و محترمانه او لبخندی زد و بعداز تشکر و گرفتن نیال از 

از پسر دل کند و به سمت خواهرانش رفت. با نگاهش نیال رز را  هابستنی

 .کرد و در آخر سرش را پایین انداختراهی 

 ..آقا، لباستون -

 اال انداخت و روبه محافظش کرد وای بنگاهی به لباسش کرد و شانه

 :گفت

 .تمهم نیس -

های درهم رفته به او چشم با صدای حرصی برادرش برگشت و به اخم

 .دوخت

 ...فقط یک نسکافه -
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با دیدن سر و وضع او حرفش را قورت داد و با تعجب به لباس او خیره 

 :شد و با لکنت گفت

 !دیاکو -

صدای برادرش رفت و از او دور شد.  ای بهدیاکو با لبخند چشم غره

های محکم و عصبی برادرش، ِادوین آشنایی را شنید. قدم های تند وقدم

 !بود

 چیشده؟ خوای بگینمی -

 :از حرکت ایستاد و روبه برادرش کرد و گفت

 !فقط یک اتفاق بود. میریم خونه، همین حاال -

 :تهای نافذ برادرش دوخت و گفِادوین کالفه به چشم

 .خونه؟ ما تازه اومدیم -

 :داد و گفتسری به طرفین تکان 

 نگو که انتظار داری با این سر و وضع تو شهربازی بچرخم و کیف دنیا -

 !رو ببرم

 :های برادرش کرد و گفتای به تصور حرفِادوین تک خنده

 .نه ندارم. فقط تو برو تا من به تیام زنگ بزنم، بیاد -

 .پارکینگ شهربازی کج کرد هایش را به سمتمای گفت و قد"باشه"

 《نوا》

هام رو بستم. امشب، شب فوق خودم رو روی تخت انداختم و چشم

 ممنون بودم که همچین پیشنهادی داد. چشم باز ای بود. از نیالالعاده
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زی که مورد دیدم قرار گرفت، کردم و حالت نیم خیز شدم. اولین چی

 .از من و خواهرهام، همراه پدرمون عکس بزرگ روبه تختم بود. عکسی

ن عکس رو انداختیم. بابام روی مبل تک نفره سلطنتی نشسته تو آتلیه ای

با ژست خاصی نشسته بود و با لبخند نازش به بود و نیال جلوی پای بابا 

های مبل نشسته روی دستهدوربین خیره بود. من و نگاه هم به حالت 

زرگ و نگاه هم که با چهره مغروری به نشسته بودیم؛ من با یک لبخند ب

 .بود، این بشر کال زورش میاد یه لبخند بزنه دوربین خیره

شم از عکس گرفتم و به نگاه که ای که به در اتاقم خرد، چبا صدای تقه

 :چوب در ایستاده بود، دوختم و منتظر نگاهش کردم که گفت تو چهار

 کتابم رو تو برداشتی؟ -

ی کرد و اومد کنارم روی تخت گرد کردم که هوفهام رو کمی چشم

 .نشست

 بگذریم، تو چرا هنوز نخوابیدی؟ -

 :رم چیه و گفترنگ نگاهم رو تغییر دادم که قربونش برم، گرفت منظو

 ...خوابم رو گم کردم، خواستم با کتاب -

 :اجازه ندادم ادامه بده و گفتم

و تو به سراغ من اومدی،  خواستی با کتاب، خوابت رو پیدا کنی اما نشد -

 هوم؟

رد و سرش رو روی بالشت کناریم گذاشت و اخم محوی نصیبم ک

به یاد . گاهی هام نقش بستهاش رو بست. لبخندی روی لبچشم
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 .خوابیدیمهامون کنار هم میبچگی

اش کشیدم که دستم رو پس زد و دستم رو به حالت نوازش روی گونه

 :گفت

 !نیاربازی در نوا چندش -

نقش بستن. لبخندم ای کردم و فکرهای شیطانی تو سرم که خنده

شیطانی شد. دستم رو روی بالشت خودم گذاشتم و بلندش کردم، بایک 

تو سر نگاه که جیغی کشید و به سمت من نیم خیز  حرکت کوبیدمش

بود، نگاهم کرد و  شد و با موهایی که توسط بالشت روی صورتش ریخته

نده اون بار جیغ من و خم، بالشتش رو کوبید تو سرم و اینتا به خودم بیا

ای نگران وارد اتاق اتاق رو در برگرفت. در باز شد و نیال و بابا با چهره

 .شدند

ای از ای کردم که تکه"پوف"هامون پخش شده بود. ی صورتون روموهام

 نمایی زدم که خنده بابا و نیالموهام کنار رفت و بعدش لبخند دندون

 .بلند شد

گه کردن و یکهو افتادن به نزدیکمون شدن و بعد چشمکی نصیب هم دی

های هر چهارتامون جون من و نگاه و شروع کردن به قلقلک دادن. خنده

شد؛ دلم برای عمارت رو در برگرفته بود. نبود مامان بدجور حس میکل 

هایی های شیرینش و چشمی اخمهاش تنگ شده بود و حتی براخنده

 !دیکرد. آه مامان، کاش بوکه همه رو به خودش جذب می
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 ((نگاه))

روی شکم خوابیده بود و کمی از دهانش باز بود. موهاش رو آروم از روی 

دم و بوسه آرومی به پیشونیش زدم. از روی تخت بلند صورتش کنار ز

ر قدم بردارم، پام روی چیزی رفت شدم و همین که خواستم به سمت د

متوجه هندزفری هام از درد توهم برن؛ پام رو برداشتم و اخمو باعث شد 

 .نوا شدم

ای؟ هندزفری رو برداشتم و خواستم آخ نوا! آخه در این حد شلخته

 ...لی کنار تخت، امابذارمش روی عس

هایی که شیطنت ازشون هندزفری رو تو مشتم حبس کردم و با چشم

تو کشوی عسلیم گذاشتم و با  بارید، به اتاق خودم رفتم. هندزفری رومی

 شلخته که کنم کاری. کنی پیداش خوایمی چطور مببین》خودم گفتم:

 《!صبرکن بذاری، کنار رو بودن

آب داغ  ه کردم. ساعت هفت صبح بود وبه ساعت خوش طرح اتاقم، نگا

هام حال بده. به حموم تو اتاقم رفتم و تنها چیزیه که میتونه به استخوان

 .دموان رو پر کر

 

*** 
ایم کشیدم. دستی به های قلوهرژلب مات کالباسی رنگم رو، روی لب

 .عطرهام کشیدم و از بینشون، نارسیس رو انتخاب کردم
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های نوک تیز شینه قدی چشم دوختم. کفبرگشتم و به خودم تو آ

ای بلند و نازکی داشتن، شلوار جین مشکیم که مشکی رنگ که پاشنه

ی مچ پام بود، تاپ مشکی رنگ که زیر مانتوی بلندش تا یه وجب باال

خوش مدل خاکی رنگ پوشیده بودم و در آخر روسری بلندی به رنگ 

ساعت نه و نیم بود و  .العاده و کامل کرده بودنمشکی، تیپم رو فوق

زدم که نیال و پدر به شرکت رفته باشن. وقتی به سالن پذیرایی حدس می

هاش خالی بودن. حدسم که صندلی ای شدمرفتم، متوجه میز صبحانه

پرتقالی خوردم و از عمارت بیرون رفتم. سوار بی ام وی  درست بود. آب

ول سری به خوشگلم شدم و به سمت بهشت زهرا رفتم. هر روز صبح ا

 .کردمزدم و روزم رو شروع میمادرم می

اش رو روی سنگ مرمر هر روز که اسم هک شده« سیندخت جاوید»

چولوی مامانی شد و از نگاه خودخواه به نگاه کوورم خرد میدیدم، غرمی

 :شدم. در گالب رو باز کردم و گفتمتبدیل می

 کنی؟دنیا هم ولم نمیمامان، خوبی؟ میدونم االن میگی نگاه اون  مسال -

ام سر خورده بود رو پس خنده تلخی کردم و قطره اشکی که روی گونه

پخش کردم و رزهای مشکی رو که  زدم و با دستم گالب رو روی سنگ

 :بودم رو کنار اسمش گذاشتم و ادامه دادمتو راه گرفته 

معرفت نیستم. معرفتی کردی و رفتی، من که بیکنم. تو بیولت نمی -

های هفت رنگت تنگ شده. هات تنگ شده، برای چشملم برای خندهد

 .امان جای خالیت بدجور حس میشهآه! م
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 روش گذاشتم. کار هر روز منهک کردم و سرم رو ای روی سنگش بوسه

معرفتم محبت گدایی کنم. هنوز هم که همین بود؛ بیام و از مادر بی

 .کردمهاش رو روی سرم حس میهنوزه گرمی دست

بعداز نیم ساعت درد و دل کردن، برخاستم و به سمت ماشینم رفتم. 

رو روی پدال  هام رو پاک کردم و اخمی چاشنی صورتم کردم. پاماشک

 .که صدای گوشیم بلند شد، آرمان بودگاز فشردم و به سمت خونه رفتم 

 بله آرمان؟ -

 :کالفه و عصبی در جوابم گفت

 دختر تو بلد نیستی سالم بدی؟ -

 :ای گفتم که پوفی کرد و گفت"نه"پررو -رورپ

 !دست نوا رو بگیر و به خونه ما بیاین -

و همیشه  . من زیاد اهل مهمونی نبودمهام رو تو حدقه چرخوندمچشم

 :دوست داشتم تو الک خودم باشم. دلیلش رو پرسیدم که گفت

 .بابا و عمو برنامه ریختن نهار رو تو پارک بخورن -

 :ی گفتمشده و صدای بلندهای گرد با چشم

 !پارک؟ -

حواسم پرت شد و یکهو از پشت به ماشین آئودی زدم. آخ آرمان! تف تو 

 .انسی که من ندارماین ش
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 .بعدا زنگ میزنم -

منتظر جواب نموندم و قطع کردم. پسری از ماشین پیاده شد و با 

های پر از تعجب به ماشینش خیره شد و بعد نگاه عصبیش رو به چشم

 .ن دوختم

 !هوف، نگاه به خودت مسلط باش -

های طوسی رنگش از ماشین پیاده شدم و با اخم همیشگیم تو چشم

ام شد، تک خنده عصبی کرد و ره شدم که وقتی متوجه نگاه طلبکارانهخی

 :گفت

 !فکر کنم اونی که طلبکاره منم نه تو -

 :انگشتش رو که به سمتم گرفته بود رو پس زدم و گفتم

 نه و شما، ثانیا، خسارت؟تو  اوال -

نگاهی به دسته چک تو دستم کرد و با پوزخندی که تا عمق وجودم و 

 :گفتسوزوند 

انیا به نظر تو پولت به خسارت ماشین اوال پولت رو به رخ من نکش؛ ث -

 من کفاف میده؟

 

تو رو با تأکید گفت و باعث شد من هم پوزخندی بزنم و در  "به نظر تو؟"

 :جوابش بگم

اوال مواظب حرف زدنت باش؛ ثانیا تو نگران حساب بانکی من نباش،  -

 خسارت؟
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ت م. موهای لخهای هم دیگه خیره بودیشمبا نفرت و نگاه عصبی تو چ

نقصش اون های طوسی، پوست سفید، قد بلند و هیکل بیمشکی، چشم

داد و خب این من چه؟ آه! دهن باز کرد چیزی العاده نشون میرو فوق

 ...که بگه

 اینجا چه خبره؟ -

هاش معلوم همزمان سر برگردوندیم و نگاهمون رو به مردی که از لباس

ن حوصله ندارم، از وقت یسه دوختیم. همین رو کم داشتم. من االبود پل

 .وقت این اتفاق رو سرم آوار شدههام داره میگذره و اونبرنامه

قدری زدی و اون وجدان: عزیزم خونسردیت رو حفظ کن. تو به ماشینش

 !باش داری که خسارتش و بدی، پس آروم

 :نفسم رو بیرون دادم که پسره روبه پلیس گفت

 ...ماشین بنده زده و جناب من عجله دارم. این خانم به -

 :سرکار اجازه ادامه حرف بهش نداد و گفت

خیلی خب، خیلی خب! چه خبرتونه؟ تصادفه دیگه زده و خسارتش رو  -

 .ز نگاه به یک خانم درست نیستمیده. این طر

ن که طرف وا! این پلیسه یا سرکاریه؟ بدتر از من اعصاب نداره، البته همی

 .من رو گرفت جای شکر داره

 .وجدان: عجله داره

ادبیش رو نباید بدم؟ لحنم رو این پسره عجله داره و خب من جواب بی



 

 

 WWW.98IA3.IR 43 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

 :مظلوم کردم و گفتم

 .ین هم کردنطرز نگاه؟ جناب ایشون به بنده توه -

کرد، کرد و پلیس اخمی نصیب پسره که داشت با تعجب نگاهم می

 :له گفتبا شنیدن صدای داد و بی دادی، با عج خواست چیزی بگه که

که موضوع شما دونفر تنها خسارت و تصادف نیست، صبر مثل این -

 .کنین تا برگردم

 :پسره سریع و با لحن عصبی روبه پلیس کرد و گفت

 .متوجه نیستید. من کار دارم و عجله، باید برم که شمامثل این -

 :پلیس اخم وحشتناکی کرد و گفت

 .نخیر! به شما اعتمادی نیست -

هامون رو به بندی از کمرش بیرون کشید و در یک حرکت دستدست

هایی که کم مونده بود در بیان، خیره پلیس شدیم هم قفل کرد. با چشم

 :ی گفتیمو هردو همزمان به زبان ترک

 یوک آرتیک! )نه دیگه!( -

ده؟! نه نگاه فقط تو بار به هم دیگه خیره شدیم. اون هم ترکی بلاین

 .خوبی، تو سیب اپل رو...اه تمومش کن. من دارم دیوونه میشمبلدی، تو 

 .وجدان: نگاه! تو از دست رفتی

 .با صدای حرصی پلیس به خودم اومدم و نگاهش کردم

 !تکلیفتون رو روشن کنم زنید، صبرکنین تارمزی هم که حرف می -
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 :اخمی کردم و گفتم

باز کنین بریم به  دفه و یک خسارت،گرفتین؟ یه تصاجناب! مگه دزد  -

 .کار و زندگیمون برسیم

ای کج کرد. پلیس پوزخندی نصیبم کردم و راهش رو به سمت دیگه

با  پسره خنده عصبی کرد و با کف دست به کاپوت ماشینش ضربه زد.

صدای گوشیش یکهو دستش رو کشید که من هم به سمت جیبش 

 .کشیده شدم

 ه؟ه خبرتهوی! چ -

کی دستش گوشیش رو در آورد و تماس رو وصل پوفی کرد و با اون ی

 .کرد

 بله؟ -

- ... 

 .تونم بیاممن نمی -

- ... 

 !تونم عرفان، بفهممیگم نمی -

- ... 
فگی و عصبانیت از سرتا هاش رو بست و فشاری بهشون داد. کالچشم

 .ریختپاش می

 .کنمباشه، باشه یک کاریش می -
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کوتاهی نگاهش رو به من دوخت و د و تو فکر رفت. بعداز مکث کر قطع

 :گفت

ای برسونم، میشه یک کاری من عجله دارم و باید خودم رو به جلسه -

 کنی؟

 :اخمی کردم و روم رو ازش گرفتم که حرصی تراز قبل ادامه داد

خوای بیخودی اینجا بایستی و منتطر نفعه تو هم هست. نکنه می به -

 .ارییس باشی؟! صد درصد تو هم کار داون پل

حق با اون بود. نگاهی به ساعتم کردم، ای وای وقت باشگاهم! کالفه 

 :گفتم

 کار کنم؟باید چی -

نگاهش رنگ شیطنت گرفت و به پلیسی که اونور تر ایستاده بود نگاه 

 :گفتکرد و 

ه. سوار ماشین من میشیم و زنگ میزنی به یکی بیاد ماشینت رو ببر -

تا این لعنتی رو باز کنه و بعدش نخود، اول میریم محل مورد نظر من 

 !نخود هرکه رود خانه خود

 :اش کردم و گفتمپوزخندی حواله

سردی نکنی! اگه به رفتن باشه با ماشین من میریم، درضمن من چرا  -

 اعتماد کنم؟ باید به تو

ی. با این بالیی ای جز اعتماد ندارهاش رو بست و گفت: راه دیگهچشم

 .خب با ماشین تو میریمآوردی. خیلیکه سر ماشینم 
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 :هاش رو باز کرد و ادامه دادچشم

 بریم؟ -

کرد. هوفی کردم و نگاهی به پلیس کردم که داشت با دوتا مرد بحث می

 :گفتم

 !سوارشو -

 :یبم کرد و گفتلبخند محوی نص

 فکر کنم تو باید اول سوار بشی -

اون پشت فرمون بشینه و  اشاره کرد. این یعنی به دستبندبا نگاهش 

که مجبوریم از یک در وارد بشیم که این واقعا رو مخ بود. در رو باز این

کردم و با سر سوار شدم، پاهام رو جمع کردم و در آخر تونستم درست 

 ..و در رو بست. پاش رو روی پدال گاز فشرد وبشینم. اون هم نشست 

داشتم و تماس رو وصل دست آزادم برش  در اومد، باصدای گوشیم 

 .کردم

 بله؟ -

 ...نگاه! کجایی؟ آرمان گفت یکهو قطع -

 :اجازه ندادم ادامه بده و کالفه گفتم

 .گیرمنیال نگران نباش. من کار دارم؛ بعدا باهات تماس می -

یم نگاهی به چهره جذاب پسر کناریم قطع کردیم. ن ای گفت و"باشه"

 .رو خیره بودکرده بود و به روبه ختم. اخم غلیظی چاشنی صورتشاندا

 میشه بگی کجا داری میری؟ -
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 :اش و عوض کردن مسیر دیدش گفتبدون هیچ تغییری تو چهره

 .قرار دادی هست که باید امضاش کنم -

بعداز یک ربع که البته با سرعت  ا کردم و سکوت رو ترجیح دادم."هوف"

العاده بزرگ و شیک د یک ربع، جلوی یک برج فوقراوان جناب غضب شف

 .نگه داشت

 :نگاهش رو به من داد و گفت

 ...ببینین خانم -

 :که نگاهش کنم جواب دادمبدون این

 !کیان -

جایی که نباید این خانم کیان، بنده تو این شرکت آبرو دارم و از اون -

 ...ترتر و مهربونبند رو کسی ببینه؛ باید کمی نزدیکدست

 :کردم و گفتم نگاه تند و تیزی بهش

 !جناب سردیتون نکنه -

بعداز کلی کلکل باالخره قبول کردم و همراه هم از ماشین پیاده شدیم. 

های گرد شده به پیاده شدن ما چشم دوخته بود که چرا نگهبان با چشم

هامون که م. کتش رو انداخته بود رو دستهردو از یک در پیاده شدی

تاده بودن. همین که وارد البی شدیم، اون دستبند لعنتی به دام افتوسط 

هاشون باز ها دهنها روی ما افتاد. بعضیها خوابید و همه نگاههمهمه

 .هاشون اندازه گوجه سبزها چشمشده بود و بعضی
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ی که عینکی بود و از تیپش هردومون اخم کرده بودیم. نگاهی به دختر

 .هاست که عاشق کارشهستهاون د معلوم بود از

 !خانم حدادی -

 :سریع به سمتمون اومد و عینکش رو کمی پایین آورد و گفت

سالم قربان! آقای مرادی یه ربعی هست که تشریف آوردن. ایشون رو  -

 .به سالن انتظار راهنمایی کردم

آسانسور طالیی رنگ برداشت و من سرش رو تکون داد و قدمی به سمت 

هاش ون اومد و به حرفودش کشوند. حدادی هم همراهمرو دنبال خ

 :اضافه کرد

برادرتون امر کردند که رأس ساعت چهار، همه کارکنان بخش دوخت و  -

طراحی به اتاق اجتماعات برن و حضور یافتن شما در این جلسه رو تاکید 

 ... کردن و

د که در آخر غضب زبس پشت سرهم حرف میسردرد گرفته بودم از 

 :گفتن کالفه حرفش رو قطع کرد و خا

 .زنیمبعدا حرف می -

ای کردم "پوف"سوار آسانسور شدیم و از دید حدادی و بقیه محو شدیم. 

 :و سرم رو به عقب هدایت کردم و گفتم

 تونه باشه؟های عجیبشون چی میدلیل نگاه -

ش رو ی خودخواه. چه خودکرد. پسره تنها به تک خنده مغروری اکتفا

ون حق نداره برای منی که با یک بشکن گیره. من نگاه کیانم ام میه
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 .تونم تمام این دک و پوزش رو بخرم قیافه بگیرهمی

 .وجدان: نگاه! نهار امروز رو یادت نره

 :با کف دستم کوبیدم به پیشونیم که با تعجب نگاهم کرد و گفت

 خود درگیری داری؟ -

 :ماخمی کردم و در یک کالم جواب داد

 داره؟به شما ربطی  -

اخمی نصیبم کرد و یکهو دستش رو کشید که همزمان من هم به 

 .سمتش کشیده شدم

 !دفعه آخرت باشه با من اینجوری حرف میزنی -

 :پوزخندی چاشنی صورتم کردم و گفتم

 اگه حرف بزنم چی میشه؟ -

ای باز و پسر خوش خنده همین که خواست جواب بده در آسانسور

نماش محو شد. آب ن وضعیت ما، لبخند دندونن ظاهر شد. با دیدجلومو

 :دهنش رو با صدا قورت داد و روبه جناب غضب گفت

 کنی؟کار میداداش دقیقاً داری چی -

ام گرفت، اما به روی خودم نیاوردم و از جناب غضب از لحنش خنده

 :پسره گفت فاصله گرفتم. با همون اخمش رو به

 !صله ندارمبکش کنار، حو -

کشید، از آسانسور جور که من رو دنبال خودش میکنارش زد و همون

 .خارج شد. صدای متعجب پسره رو شنیدم
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 .ر کنتو کی حوصله داشتی؟ اِدوین! صب -

ای به سمت پسره برگشت. اِدوین! اسمش قش... ایستاد و با حالت کالفه

 ه آخه؟خیلی خزه! هوف اِوینم اسم

 .دهمیدیم خوشت اوموجدان: باشه فه

خوشم بیاد؟ من از چی این بشر باید خوشم بیاد؟ وجدان توروخدا 

 .خیال که اعصاب ندارمبی

 وجدان: تو کی اعصاب داشتی؟

 معرفی کنی؟ خواینمی -

 :اِدوین نگاهی به من انداخت و خیلی محکم گفت

 !نه -

 .ه اجبار برددوباره قدم برداشت و من رو همراه خودش ب

 !ی بیلاین دست انسان هستش، نه دسته -

هامون که زیر کتش پنهان شده بودن اشاره متعجب نگاهم کرد. به دست

ن آورد. جلوی یک سالن هاش رو پاییکردم. سری تکون داد و سرعت قدم

 .بزرگ که مبلمان شیکی دورتادورش رو در برگرفته بود، ایستاد

د، تنها کسی که تو سالن خورای میردهمردی که سنش به پنجاه و خو

اش بود. کت و شلوار طوسی رنگی ول مزه کردن قهوهحضور داشت و مشغ

ید. با رساش میبه تن داشت و موهای بلند جو گندمی که تا سر شونه

اش رو، روی میز کناریش گذاشت و با لبخند بلند دیدن ما، فنجون قهوه

 .شد
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 !اِدوین -

 :فشرد و گفتمحکم روی هم هاش رو اِدوین چشم

 .حامی هستم -

جا بود که مرد ابرویی باال انداخت و نگاهش رو به من دوخت. اون

رم رو های رنگی توی عمترین چشمانگیزترین و حال به هم زننفرت

اش کم مونده بود از عصبانیت آتیش مالقات کردم. زیر نگاه ذوب کننده

ش شد و با ش درونم خاموبگیرم که دستی دور کمرم حلقه شد. آتی

 .های متعجب به اِدوین که صاحب اون دست بود، نگاه کردمچشم

 کنید؟آقای حامی! این بانوی زیبا رو معرفی نمی -

خره اسمش اِدوین هست یا حامی؟ من گیج آقا یک لحظه صبر کن! باأل

 .شدم

وجدان: نگاه تو که خنگ نبودی! اسمش اِدوین هست و فامیلیش حامی. 

 !ن پسر، اِدوینِ حامینظیره ایآخ بی

 .هام جا خوش کردبا حرفی که زد، لبخند محوی روی لب

 هایی رو بایدفکر نکنم به دلیل آشنایی اومده باشید. برادرم گفت برگه -

 !ها رو لطف کنیداء کنم؛ برگهضام

اش متوجه شدم. دوباره نگاه چرکش عصبی شد؛ این رو از لبخند حرصی

ار من به اِدوین چسبیدم. دلیل این کار و این باین رو به من دوخت که

هایی به ماجرا کشوند. برگهام رو آرامش تنها حضور مردی بود که زندگی
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شید و جلوی اِدوین گرفت. اِدوین رو از توی کیف سامسونتش بیرون ک

 :ها رو با دست آزادش گرفت و گفتبرگه

 !فرسته. فعالً جناب پارساوکیلم براتون می -

 .اری وارد کرد، این یعنی بریم؟ دوباره وارد آسانسور شدیمرم فشکم هب

 کی قراره این دستبند باز بشه؟ -

 :نگاهی بهش انداخت و گفت

 .همین اآلن -

*** 

ای ای و دیوارهاش تمام شیشهاقی شدیم که دکورش سفید سرمهوارد ات

ی میز ن روبود. تهران توی این اتاق قشنگ به نمایش در اومده بود. با تلف

تماسی گرفت و ازش خواست به اتاق بیاد. بعد از دقایقی کوتاه در زده 

ش وارد اتاق شد. بهش اِدوین باز شد. پسری با تیپ ل "بفرمایید"شد و با 

خورد بیست و سه سال داشته باشه. چشم و ابرو مشکی بود و تنها می

 .دادتیپش اون رو نوجوان نشون می

شدید. کل شرکت  ب اِدوین گرد و خاک کردیجنادرود بر عزیز تهران!  -

 ...دارن راجع به تو و این

 :نمایی زد و ادامه دادبا دیدن من، حرفش رو خورد. لبخند دندون

 با، سالم مادام، خوبید؟این بانوی زی -

نگاه خونسردم رنگ عوض کرد و متعجب شد. سرم رو به معنی سالم 

 :تکون دادم که رو به اِدوین گفت
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ت رو دیوونه کردی. نصف دخترها رو منتقل کردم بیمارستان شرککل  -

پیش تیام، نصفشون رو هم خودم ویزیت کردم و فرستادمشون خونه تا به 

 .تیمارستان منتقل نشن

قدر تند حرف بزنن؟ سرم رفت! اِدوین اساتید این شرکت عادت دارن ان

 یهامون رو جلوکالفه کتش رو از روی دستمون برداشت و دست

 :های پسرِ گرد شد و گفتهای پسره گرفت. چشمچشم

اِدوین! تو که اهلش نبودی، تو که مثل کارن نبودی. شما دو تا چرا  -

 جناب  زنید به اعصاباش گند میمهخواین عاقل بشید؟ چرا هنمی

 کار کردی؟لی کنه؟ بگو، بگو چیخا ما سر و بیاد که حامی

پسرِ  داش لرزیدم. با اخم رو بهن صز تبا داد اِدوین خفه شد و من هم ا

 :کردم و گفتم

 ...جناب! میشه آروم باشید؟ ما کاری نکر -

 :اجازه نداد ادامه بدم و گفت

 ...اکاری نکردید؟ پس چر -

 :اِدوین عصبی زیر لب غرید

 .اونش به هیچ احدی مربوط نمیشه -

خیلی قشنگ با این حرفش پسره رو خفه کرد. الهی حتی پلک هم 

 :ادوین ادامه دادنه. ِزنمی

که کسی متوجه این ماجرا بشه، سریع این دستبند رو باز بدون این -

 !کن
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خمی کردم و ابروم رو پسر! به خودش اومد و نگاهی به موهای من کرد. ا

 :باال انداختم که گفت "چیه؟"به معنی 

 گیره دارید؟ -

ق اما موف ون بکشم،ی کردم و خواستم گیره رو از توی موهام بیر"هوف"

ی المصب هم پ سخت بود، اون گیرهنشدم. با یک دست و اون هم چ

 قشنگ بین موهام به دام افتاده بود. اِدوین به سمت من برگشت. اول تو

هام خیره شد و بعد گیره رو از حصار موهام آزاد کرد. گیره رو به چشم

 .دست پسرِ داد

مک د رو به کرکت دستبنپسره کمی به دستبند خیره شد و با یک ح

ستبند جلوی پاهامون افتاد. مچ دستم قرمز شده بود و گیره باز کرد. د

  .یک خراش ریز روی رگم هک شده بود

 :و گفتمنگاهی به اِدوین کردم 

 ...نگفتید باألخره خسا -

 :دستش رو باال آورد. مانع زدن ادامه حرفم شد و گفت

 .درداخت کردیالزم نیست؛ با اومدنتون خسارت رو پ -

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 طور؟که این -

 :سرش رو تکون داد و گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 55 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

 !طوربله، این -

برداشتم. برگشتم و با لحن ای گفتم و در آخر به سمت در قدم باشه

 :شد، گفتممحترمی که از من خیلی کم دیده می

 !خدانگهدار، جناب حامی -

به  لبخند شیطانیارج شدم. با چشمکی نصیبش کردم و سریع از اتاق خ

 .سانسور قدم برداشتمسمت آ

*** 

 

 《نیال رز》

 
 کیفم رو از روی میز برداشتم و از اتاقم خارج شدم. منشی با دیدنم

 .لبخندی زد و از جاش بلند شد

 .خسته نباشید -

 :لبخندی به روی خندونش پاشیدم و گفتم

 !ممنون عزیزم، همچنین -

رد شدم. پشت میز مشغول دن وام و بعد از در زبه سمت اتاق پدرم رفت

 .مطالعه قرارداد جدید بود

 !بابا -

من باز عینک مطالعه رو از روی چشم هاش برداشت و آغوشش رو برای 

کرد. کیفم رو روی مبل های چرم اتاق گذاشتم و به آغوش پدرم پناه 
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و بردم. مثل دختر کوچولوها روی پاهاش نشسته بودم و کِیف دنیا ر

 .بردممی

گاهی مگه میشه خوشبختم! با داشتن همچین تکیه قدرچهآخ که 

خوشبخت نباشم؟ با داشتن خواهرهایی که جونم به جونشون بسته 

 !گه میشه خوشبخت نباشم؟ خدایا شکرتهست، م

های هزار رنگت، خواد بشینم و به چشمها دلم میپرنسس من! ساعت -

ازه. خیلی اندهای مادرت میشمهات من رو یاد چخیره بشم. چشم

ه شبیه مادرت هستی، اگه تو نبودی من اآلن نفس خوشحالم ک

 .دمکشینمی

 :و گفتمهاش گذاشتم ام رو روی لبانگشت اشاره

 .عمو، منتطرمونه -

ی اولین عشق زندگیم رو بوسیدم و از سرش رو به طرفین تکون داد. گونه

و کیف  د و بعد از برداشتن کتروی پاهاش بلند شدم. بابا هم بلند ش

ت در رفت. من هم کیفم رو برداشتم و دست تو دست سامسونتش به سم

 .خارج شدیم پدرم از شرکت

 

** 
ر آالچیق انداختم که آرمان سریع روش دراز کشید، سیبی زیراندازی کنا

 :هاش رو بست و با لذت گفتاز تو سبد برداشت و گازی بهش زد. چشم

ها، وزش باد ! صدای پرندهمن هستش. نیالمنبع آرامش اوم، طبیعت  -
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 توی موهات چه حسی بهت میده؟

ی برداشتم کنارش نگذاشتم و پاهام رو توی بغلم جمع کردم. من هم سیب

 :و گفتم

 !ی اومدن به پیکنیک، ایده واقعاً خوبی بودحس خوب! ایده -

م و سرم رو هاش رو باز کرد و به آغوشش اشاره کرد. دراز کشیدچشم

 !ای دارهالعادهفوق . برادر داشتن واقعاً حسروی بازوش گذاشتم

فت و خون نبودیم، اما از اون لحظه که عمو دستش رو گردرسته حتی هم

 سعی که برادری! واقعیم برادر شد 《آرمان! گاهت، تکیه》به من گفت:

 .هکن اممعرفی دنیا هایخوشی به کمی و کنه دور کار از رو من داره

نداشت. روزی وقت قصد ازدواج . عمو هیچآرمان، پسر واقعی عمو نیست

که با آرمان وارد جمع خانوادگی شد، همه رو متعجب کرد. خیلی خوب 

ی من، سیلی بدی نصیب عمو به یاد دارم که همون روز مادر بزرگ فتنه

که پسری رو به فرزندی قبول کرده، هه! از کرد. گناه عمو چی بود؟ این

ه من شد؛ ش قطع رابطه کرد و تنها خانوادامون روز بابام هم با خانوادهه

 !خواهرهام، بابام، عمو و برادرم آرمان

پدرم رو به عمارتش برگردونه، اما موفق نشد؛  مادربزرگم خیلی سعی کرد

چون من سد راهش بودم و هستم. تنها دلیلش توهین به عمو و برادرم 

های شکمخالف بود. بچه بودم، اما خوب انبود. اون زن با مادرم هم 

 .نه رو به یاد دارمهای اون فتمادرم و تیکه
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 《گذشته》

 
ی مبادا دخترکش متوجهکرد که هایش را در بالشت خفه میهق -هق

 ...غم درونش شود، اما

 !مامانی -

سر از بالشت برداشت و صورت خیس از اشکش را پاک کرد. لبخندی 

 .به سمت دخترش برگشتچاشنی صورتش کرد و 

 جانم؟ -

ای از موهای د و به صورت زیبای مادرش خیره شد. تکهک آمنزدی

 :مادرش را گرفت و گفت

 !گریه نکن -

مادرش را در آغوش کوچکش گرفت. او تنها همدم تنهایی مادرش سر 

های رسید. دستبود. صدای داد و بیداد پدر و مادر بزرگش به گوش می

 .بلند بودهایش شد، اما تن صداها بیش از حد گوشی مادرش هاله

 《حال》

 !نیال رز -

ردم. بلند ی نگران بابا و آرمان نگاه کاز توی فکر بیرون اومدم و به چهره

 :شدم و گفتم

 چیزی شده؟ -
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 :بابا سریع بغلم کرد. آرمان نفس راحتی کشید و گفت

 دی؟در اصل این سؤال ماست. چیزی شده؟! چرا گریه کر -

دست کشیدم. من کی گریه کردم؟ از آغوش بابا بیرون اومدم و به صورتم 

 !اوف نیال

یم! من برم پیش من خوبم، خودم هم نفهمیدم چرا گریه کردم. بگذر -

 !گذرونن، این عادالنه نیستها. بدون من دارن خوش میعمو این

و سر به ها بلند شدم و به سمت عمو و دخترها رفتم. ناهار رو با شوخی

حرف زدن، آرمان بعد از یک ساعت های آرمان و نوا خوردیم. سر گذاشتن

و به سمت ماشینش رفت و با یک توپ برگشت. چرخی به توپ داد 

 :گفت

 ی والیبال هستش؟کی پایه -

ه موافقت کردیم و از آالچیق بیرون اومدیم. من و آرمان و عمو توی مه

نیک رو با خنده به یک تیم بودن. پیک یک تیم و نگاه، نوا و بابا هم توی

م، عمو بودی وندیم و در آخر که مشغول جمع کردن وسایلپایان رس

 :فتگ

 !، گفته باشمامشب مهمون من هستین ها -

بابا سریع مخالفت کرد و گفت کلی کار داره. من هم واقعاً دوست داشتم 

بودم و امکان  وقتم رو با عمو و آرمان بگذرونم، اما به سوگل قول داده

 .نداشت که به اون جشن نرم
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 :برداشت و گفت یفش رونگاه ک

 .مونیمپس من و نوا امشب رو خونه عمو می -

 :و رو به من گفت بابا موافقت کرد

 ی امشب خرید کنی؟نیال! میای خونه یا میری واسه -

داد، کردم و این یعنی اصالً وقت نگاهی به ساعتم که پنج رو نشون می

 :خرید رو ندارم. سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم

 نه، میرم خونه. باید حاضر بشم، وقت زیادی ندارم -

 :داد و گفتسرش رو به معنی باشه تکون 

پس دخترها مواظب خودتون باشید. داداش، آرمان جان واقعاً روز  -

 !بینمتونخوبی بود. می

با سوار ماشین شدیم. دخترها هم با عمو و آرمان روبوسی کردم و همراه با

ام، د که صدای گوشیاشین سکوت حاکم بون عمو رفتن. توی مبا ماشی

ی گوشی افتاده بود. تماس صفحهسکوت رو به هم زد. اسم سوگل روی 

 .رو وصل کردم

 جانم؟ -

 ...سالم. خوبی؟ برای امشب -

 :سریع بین حرفش گفتم

 !سوگل! باور کن دارم میرم حاضر بشم -

 :ای کرد و گفتتک خنده
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 !هشت پایین باش -

 :بابا جلوی خونه نگه داشت و گفت ماس رو قطع کردم.ای گفتم و تباشه

ها رو بیارم توی خونه تا ید برم شرکت چند تا از پروندهعزیزم من با -

 !چکشون کنم. تو برو

 .خب به صیفی) نگهبان شرکت( بگین بیاره -

 :گفتکمی با کلمات باز کرد و 

 .نه! خودم برم بهتره، میدونی که به کسی نمیشه اعتماد کرد -

حرف لبخندی زدم و باشه ای گفتم؛ من چقدر اون لحظه ساده بودم که 

های تنها حامی زندگیم رو باور کردم. پیاده شدم و دستی برای بابا تکون 

دادم و در آخر وارد عمارت شدم. با لبخند به گل های رز تو حیاط چشم 

 .وختم و بوسه ای براشون فرستادمد

 

*** 
روی هم  هام اسپری کردم. لب هام رو،تافت رو با حالت خاصی به مو

ی صورتم کردم. تیپ امشبم پوشیده و خاص فشار دادم و لبخندی چاشن

بود. شلوار چسبی براق مشکی، تاپ مشکی به همراه کت چسبی براق و 

پ امشبم رو به نحو در آخر کفش های پاشنه بلند مشکی براق، تی

 .احسنت ساخته بودند

 حالت دم اسب بسته بودم کهموهای بلندم رو از باال به 

د. با تک زنگ سوگل کیف، شال و چشم هام رو کشیده و خمار کرده بو
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مانتو روییم رو برداشتم و بعداز آخرین نگاه به خودم تو آینه قدی، از 

 .عمارت خارج شدم

بود. به  ه خوش طرح عمارت پارک شدهبی ام وی سوگل جلوی درواز

باز کردم و همین که سوار شدم  سمت ماشین قدم برداشتم، در جلو رو

 .حرکت کرد سوگل با سرعت

 چه خبر خوشگله؟ -

 :نیم نگاهی بهش کردم و جواب دادم

 .خبر خاصی نیست -

تک خنده ای کرد و صدای اهنگی که از قبل پلی کرده بود رو زیاد کرد. 

نیم ساعت جلوی یک برج بلند و شیک ماشین رو پارک کرد. بعداز 

 .های گرون قیمت و براقی بود ینجلوی برج پراز ماش

همه سالن جشن رو در برگرفته بود. رو صدای موزیک، خنده و هم

صندلی چرخ داری نشسته بودم و به پیست رقص که جای سوزن 

ن بودم. مسئول انداختن نبود، نگاه میکردم. من تو قسمت پذیرایی سال

 :پذیرایی که یه پسر بور و چشم آبی بود، گفت

 میل دارین؟نوشیدنی چی  -

 :دم و گفتمبه بطری های براق و شیک پشت سرش نگاه کر

 !آب، لطفا همراه با لیمو باشه -

لبخند محوی نصیبم کرد و رفت. دوباره به پیست چشم دوختم که دیدم 

پیک کرده داره نزدیکم میشه.  سوگل با خنده همراه یک پسر شیک و
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یش، دست لباس امشب سوگل مدلش گردنی بود و تنها قسمت لخت

که کشیده بود؛ چشم  ه سرشونه هاش بود. با خط چشمیهاش به همرا

 .های عسلیش درشت تر دیده میشدند

 نیالرز، تا کی می خوای بشینی؟ -

ود به همراه پا روی پا انداختم و بعداز برداشتن جامی که محتواش آب ب

 :لیمو و یک برگ نعنا، گفتم

م تا اون وسط از بوی گند ترجیح میدم از خنکی این قسمت لذت ببر -

 .عرق خفه بشم

 :نده ای کرد، کنارم جای گرفت و گفتپسره خ

 .حق داره، بهتره اون پیست کمی خالی بشه -

 :نیم نگاهی به پسره انداختم و گفتم

 سوگل، معرفی نمی کنی؟ -

 :کنار پسره جای گرفت و گفت مگل هوس

 .امید! برادر ملیکا است -

و سوگل بود. همچنین هم دبیرستانی من ملیکا میزبان این جشن و 

گل دختری بود که سریع به خودش دوست می گرفت و تا ابد هیچ سو

 .کدوم از دوست هاش رو فراموش نمی کرد

اولش رو هم داره. حاظرم قسم بخورم که هنوز اسامی دوست های کالس 

ن همه نگاه ها به سمت در ورودی با صدای جیغ دخترها و زوم شد

 .کر بیرون اومدمسالن، از ف
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د جشن شد، لبخند و اخم هردو هم زمان چاشنی با دیدن پسری که وار

صورتم شدند. باور نمی شد این همون پسری باشه که توی شهربازی 

پوشیده بود و چقدر رنگ باهاش برخورد کردم هستش. سرتا پا مشکی 

 !اومدمشکی به این بشر می

ی زمین کشیده می شد به سمت ملیکا با اون پیراهن بلند که دنبالش رو

و با ذوق باهاش خوش و بش کرد، اما دریغ از حرف و یا پسره رفت 

لبخند از جانب اون پسر، تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد که 

 .نگاهمون توهم گره خورد

لیظ تر شد و اخمم کال از بین رفت. ملیکا حرف میزد اما نگاه دم غلبخن

خند بدون اینکه اهمیتی به ملیکا بده، لباون پسر تنها روی من بود. 

 .محوی زد و به سمت من قدم برداشت

سوگل با امید مشغول صحبت و حواسشون پرت بود. جام توی دستم رو، 

اال اون روبه روی من بود. تو روی میز گذاشتم و از روی ادب بلند شدم. ح

چشم های مجذوبش خیره بودم و اون هم تو چشم ها من! به خودم 

 .ابم رو دادردم که با خوش رویی جودم و سالمی کاوم

 .خوش حالم که تونستم برای بار دوم زیارتتون کنم -

 :تک خنده ای کردم و دتم رو به سمتش گرفتم و گفتم

 .همچنین، نیالرز هستم-

 :و تو دست گرمش گرفت و گفتم ردست
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 !دیاکو -

 که کنارم. شد خندهامون باعث که گفتیم《خوشوقتم》هردو باهم

 دخترها رفته درهم ابروهای و خشمگین نگاه متوجه تازه گرفت جای

 .کو چشم دوختمدیا به و گرفتم ازشون نگاه تعجب با. شدم

 شما با ملیکا چه نسبتی دارین؟ -

 :متش گرفت و گفتچشم از ساعت گرون قی

ملیکا، دختر خاله من هستش. من زیاد اهل فامیل بازی نیستم و  -

اینبار اصرار هاش رو مش اما خب نتونستم چندسالی هست که ندید

 نادیده بگیرم. شما دوستش هستید؟

 !بله، دوست های قدیمی -

ساکت بودیم و هراز گاهی نیم نگاهی نصیب هم میکردیم. با  وهرد

 .ی که سوگل از پهلوم گرفت، اخم هام توهم رفتبشگون ریز

 !فکر نکن متوجه نشدم، بعدا باید همه چی رو تعریف کنی -

 :زیرلب پرسیدم ل خودش آروم وثم

 چی رو باید تعریف کنم؟ -

با چشم هاش به دیاکو اشاره کرد؛ دیاکویی که کالفه به گذر ساعت و 

لبخندی اکتفا کردم. سوگل کرد. چیزی نگفتم و تنها به جمعیت نگاه می

و امید دوباره بین جمعیت غیب شدن. نگاه کالفه دیاکو کنجکاوم کرده 

 .بود
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 انقدر کالفه هستین؟م چرا م بپرستونمی -

 :چشم هاش رو به چشم هام دوخت و جواب داد

 .من زیاد اهل مهمونی نیستم. تنهایی رو ترجیح میدم -

شد و تمامی چراغ ها ش می پخمالی ابرویی باال انداختم که آهنگ

کردند. دیاکو خاموش شدن و تنها رقص نور ها سالن رو کمی روشن می

  .گذاشت و دستش رو به سمتم گرفتار جامش رو روی میز ب

 دین؟افتخار یک دور رقص رو می - 

 .لبخند ملیحی زدم و دستم رو توی دستش گذاشتم

 !البته -

اه هم به سمت پیست رقص لبخند خاصی چاشنی صورتش شد و همر

تیم. همه از حرکت ایستادند و پیست رقص رو خالی کردن. قدم برداش

بود. روبه هم ایستادیم، یکی از این آهنگ مخصوص رقص التین 

هاش ام رو روی شونههام هنوز توی دستش بود و دست دیگهدست

ای شروع به گذاشتم و اون هم با دست آزادش کمرم رو گرفت. حرفه

  .کردیمرقص 

*** 

هاش درست مثل یک پر افتادم و در نهایت صدای دست و روی دست

سوگل با نگاه شیطانی خیره  سوت بود که ما رو به اجبار ازهم جدا کرد.

 .زدمن بود و دست می
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ساعت یازده شب بود و همچنان جشن گرم بود. همراه سوگل مشغول 

شم چرخوندم و اون خوردن دسر بودیم. بعد از رقص دیاکو رو ندیدم. چ

 گوشیم، 《دینگ》رو مشغول صحبت با ملیکا و امید دیدم. با صدای 

 .دوختم چشم مشیگو صفحه به و گرفتم دیاکو از نگاه

ای که ناشناس بود رو باز کردم و مشغول خوندن پیامی از فرستنده

 《.بری تونداشتنی دوست عمارت به بهتره》شدم:

نریزن. ا و آرمان کنار هم باشند و کرم بار نشد نویعنی چی؟ آه نوا! یک

 .گوشی رو به داخل کیفم گذاشتم

 !ای هستشدسر خوش مزه -

بود نگاه کردم و لبخندی نصیبش کردم؛ و زده حرف ر سوگل که این به

اما یکهو طوفانی توی دلم به پا شد. نکنه برای بابا اتفاقی افتاده باشه؟ 

به اتاقی که مانتو و شالم رو  های سوگل، سریعبدون توجه به صدا زدن

  .جا آویز کرده بودم، رفتماون

 شده؟خوای بگی چینمی -

ده بود، چشم دوختم. نفس در ایستاچهارچوب برگشتم و دیاکو که تو 

 .عمیقی کشید و نزدیکم شد

 ی تو اون گوشی دیدی که پریشون شدی؟چ -

ن تمام مدت که اوتونم بزارم جز، جز ایناین حرفش رو پای چی می

 :فتمحواسش به من بوده. افکارم رو پس زدم و گ
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 .باید برم -

 

 :قدمی برداشتم که مانع شد و گفت

حالت تنها بری، اگه قراره جایی بری من  ارم با اینن نداره بزامکا -

 .رسونمتمی

دستش از روی بازوهام سر خورد و دستم رو حصار کرد. من فقط 

که با الم از سالم بودن پدرم راحت بشه، اینخواستم به خونه برم و خیمی

تکون دادم و همراه هم از چه کسی برم مهم نبود. سری به معنای باشه 

کرد؛ اما االن هیچی ا اخم و دلخوری نگاهم میدیم. سوگل باتاق خارج ش

 !مهم نبود، هیچی

 

*** 
ترمز کرد و نگاهی به من انداخت. تمام مدت سکوت تو ماشین حاکم 

 .بود

 .واقعا ازتون ممنونم -

 :لبخند آرومی زد و گفت

 .کنمخواهش می -

از  ن آروم و کوتاهیخیر گفتجواب لبخندش رو دادم و بعد از شب به

ه شدم. سریع وارد عمارت شدم و با عجله قدم تند کردم. ماشینش پیاد

ها روشن کرده کلید انداختم و در رو باز کردم. سالن رو تنها هالوژن
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 .بودند

استرس بدی به جونم افتاده بود. بابا رو صدا کردم؛ اما جوابی نگرفتم. 

د، خسته شده. ها کار کرپروندهحتماً خسته شده خوابیده امروز خیلی با 

ها قدم برداشتم و باال رفتم. خواستم به اتاقم برم که با صدای سمت پلهبه 

 .خنده شخص ناشناسی از حرکت ایستادم

ام تر شدند. قطره اشکی روی گونهضحهستادم که صداها واروبه اتاق بابا ای

کنم که دستی افتاد. دستم رو روی دستگیره گذاشتم و خواستم بازش 

لرزید به سمت ای که از بغض میبا چونه .شست و مانع شدروی دستم ن

صاحب دست، صورت کج کردم که دیاکو رو دیدم. اون لحظه مهم نبود 

؟ چرا همراهم اومده؟! فقط یک چیز مهم بود؛ طور وارد خونه شدهکه چه

، های پدرم که به گوش رسیدخیانت از جانب پدرم! قربون صدقه رفتن

 .بغضم ترکید

ه دیاکو قایم کردم که با اخم و قیافه فوق العاده توی سین صورتم رو

عصبی و جدی من رو به خودش چسبوند و به بیرون از عمارت دعوتم 

 .که نیستی، خوبه که این روی شوهرت رو ندیدیکرد. آخ مامان! خوبه 

پر  -رزی بودم همانند رزهای دیگر، اما افسوس که رزها را پر》

 《!گذرهای این دنیای زود خوشی کنند؛ تنها برای لذت ومی

در ماشینش رو باز کرد تا سوار بشم، برگشتم و به پنجره اتاق بابا چشم 

 .و بستم و فشاری بهشون دادمدوختم که با سایه روی پرده چشم هام ر
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*** 
کنار یک پرتگاه نگه داشت. پرتگاهی که خالی از هرچیزی بود جز یک 

حکم یک بادیگارد پشت نیمکت چوبی و یک درخت بزرگ که با نیمکت 

ایستاده بود. دیاکو دست از روی فرمون برداشت و از توی جیبش 

و در آورد. با دستبندی که کادوی تولد هجده سالگی از مادرم بود ر

 .های مجذوبش خیره شدمهای خیسم به چشمچشم

بدم؛ اما فرصت نشد  توی شهربازی از دستت افتاد؛ امشب خواستم بهت -

اد و مجبور شدم دنبالت بیام؛ ز ماشین پیاده شدی، یادم افتو وقتی ا

 .صدات کردم؛ اما متوجه نشدی

وشیم دراومد و دست بلند کردم تا دستبند رو ازش بگیرم که صدای گ

صفحه گوشیم نگاه کردم. مانع شد. دستم رو عقب کشیدم و به 

 .کردمی یخودنمای صفحه رو 《قلبم پادشاه》اسم

 .حرف دیاکو با شرم بازشون کردمهام رو بستم، با مام لرزید و چشچونه

 .بهتره راهت رو ازش جدا کنی، اون مرد زندگی نیست -

هستش. وهر یا دوستم نیست بلکه پدرم با چه رویی بگم که اون مرد، ش

  :چشم از چهره جذاب و جدیش گرفتم و گفتم

 . ...اون مرد -

 :های پر از اشک ادامه دادمو با چشممکثی کردم 

 .پدرم بود -
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 .خوردنهام با هزار ناز سر میهای اشک روی گونهقطره

 . ...پد -

ه شد. در سمت من حرفش رو خورد و کالفه هوفی کرد و از ماشین پیاد

 :رو باز کرد و گفت

 !بیا کمی هوا بخور، رنگ به رو نداری -

کردم و پیاده شدم. جلوی نیمکت که سه متر هام رو پاک با دستم اشک

ره شدیم. شهری پر نور و پرتگاه فاصله داشت ایستادیم و به تهران خی با

 !میشه گفت، زیبا اما دریغ از یک ستاره تو آسمون شب

شون یک روز شاد ها، یک مشکلی هست. همهتک این خونه ک بهتو ت -

باهاش بسازی چون  هستن و یک روز غمگین! رسم زندگی همینه باید

 .و ندارههرکسی جرات جنگ با زندگی ر

طور که دست به جیب بود و چشم به تهران، ادامه مکث کرد و همون

 :داد

اش؛ فقط سعی کن هر خیال بتونم بگم نسبت به اتفاق امشب، بینمی -

 .ن بزاری تا دیر نشدهطور شده مادرت رو در جریا

 درد به قلبم و گرفت آتیش لمد 《مادر》با این حرفش و گفتن کلمه

تم کج کرد و با دیدن سم به رو سرش. کرد رخنه تنم به بزرگی غم. اومد

 .اش رنگ نگرانی گرفتحالم، چهره

 . ...نیال چی -
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 :گریه گفتمنزاشتم ادامه بده و با 

 .دیاکو، من مادر ندارم -

کنارم مادری زانوهام خم شدن و روی زمین افتادم که دیاکو سریع از بی

کردم و اون تنها آروم به یزانو زد و من رو به خودش فشرد. بلند گریه م

 .زدکمرم ضربه می

 

*** 
های زندگیم متفاوت بود، هم ناراحت، هم خوشحال؛ امشب با تمام شب

که دیاکو کنارم بود. بعد از کلی حت از کار پدرم و خوشحال از ایننارا

دیاکو، سوار ماشین شدیم و ازش های آرامبخش کردن و حرف بحث

 .خواستم به خونه عموم بره

که تنهام نزاشتی. ببخشید امشب سرت رو به درد دیاکو، مرسی از این -

 . ...آو

بخند محوی نصبیم کرد و با دستش رو باال آورد و مانع زدن حرفم شد. ل

 :ابش گفتصدای آروم و جذ

 !مراقب خودت باش -

از گفتن به امید دیدار از ماشینش پیاده شدم و لبخندی بهش زدم و بعد 

م. یک لحظه ایستادم و برگشتم؛ هنوز نرفته و خیره من به سمت برج رفت

م رو ی براش تکون دادم که جوابم رو داد و من به اجبار نگاهبود. دست

 .ازش گرفتم
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طور این قضیه رو برای عمو کردم چهتو آسانسور تنها به این فکر می

طور بگم؟ با چه رویی بگم؟! جلوی در ایستادم . چی بگم؟ چهتعریف کنم

جای زنگ زدن، گوشیم رو از تو کیف بیرون کشیدم و اسم عمو رو  و به

 .مس کردم. با دومین بوق صداش توی گوشم پیچیدل

 !زیزم عنیال -

بار مانع ریختنشون شدم و با صدایی که هام پر شد که ایندوباره چشم

 :بغض نلرزه، جواب دادمکردم از سعی می

 کنید؟عمو، در رو باز می -

طع کرد. در سریع باز شد و چهره نگران د و تماس رو قمکث کوتاهی کر

 .روم نمایان شدعمو روبه

 !عمو -

 *** 
ست گرفتم و کمی ازش خوردم. رفت؛ لیوان رو به دلیوان آب رو جلوم گ

 :عمو کنارم روی مبل چرم راحتی جا گرفت و گفت

 . ...شده؟ چرا خونه نرفتی؟ یعنی این وقت شبنیال چی -

اش کمی ریخت و منتظر نگاهم کرد. نیپاشیدم که نگرالبخندی به روش 

از کتابی همه خواب بودن جز عمو که مشغول کتاب خوندن بوده؛ این رو 

 .که افتاده بود زمین متوجه شدم

مو، تعریف های عآهی از دهنم خارج شد و بدون نگاه کردن به چشم

رسوند، کردم. گفتم از اون پیام ناشناس، گفتم از دیاکویی که من رو 
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. آره، که اجازه نداد کثافت کاری پادشاه دیروزم رو ببینمگفتم از این

گفت قصد ازدواج داره ناراحت بودم. کاش می دیروز! بدجور از بابا دلخور و

 ...و کاش

های اون اتاق برای ک وسایلت -ت، اون آینه و... تکخاون اتاق، اون ت

نباید تو اون اتاق شنیده ی هیچ زنی جز مادرم مادرم بود و صدای خنده

 .شدمی

هایی هام به خودم اومدم و به دستبا صدای خوردن شدن لیوان تو دست

ها زد؛ اما من تو گذشتهاز خون بودند، خیره شدم. عمو حرف می که پر

 .دمکرسیر می

 《چند سال قبل》

ایی دخترش کشید. با صدای های گوشتی و قلوها دقت رژلب رو به لبب

ها فرقی نداشت، ر عمارت، لبخندی به دخترکش که با پرنسسباز شدن د

 :زد و گفت

 .کنیمحاال بریم برای پادشاهمون دلبری  -

 .همراه هم خندیدند و از اتاق خارج شدند

 !بابا -

د آغوشش را باز کرد. نیال با ها برگشت و با لبخنهمسرش به سمت آن

به صحنه  سرعت به آغوش امن پدرش پناه برد و سیندخت با عشق

 .رویش خیره ماندروبه
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 بانو! شما نمیاین؟ -

 ...ای پر از ناز نصیب همسرش کرد وخنده

 《لحا》

های هام رو باز کردم. با دیدن چشمهای نگران آرمان، چشمبا صدا زدن

 :بازم گفت

 !بابا -

مو اومد و آرمان رو کنار زد. کنارم روی تخت نشست و دستم رو تو ع

 :تهاش گرفت و گفدست

 !مردم و زنده شدم. بمیرم برات. خوبی؟ -

 :جونی زدم و گفتملبخند بی

 . ...خوبم! عمو خواهرهام -

 :آرمان سریع جواب داد

 .هنوز نفهمیدن اومدی. تو اتاق بغلی آروم خوابیدن -

به پنجره دوختم و به گرگ و میش پشت پنجره پوزخندی زدم. نگاهم رو 

 .ره شدمبا حرفی که عمو زد ناباور بهش خی

 .مونیدیگه تو اون خون نمی -

 جدی این حتی آرمان هم نگاهش رنگ تعجب گرفته بود. عمو کامالً

هاش دیده روی لب حرف رو زده بود و دیگه اون لبخند همیشگی

ی بگم، با باال آوردن دستش مهر سکوت رو به شد. تا خواستم چیزنمی

 .هام زدلب
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پر بشی. دیگه همچین  -هام پراجازه نمیدم مثل مادرت جلوی چشم -

 .ای رو بهش نمیدمهاجاز

شد. آهی کشیدم و خودم رو توی بعداز تموم شدن حرفش از اتاق خارج 

 .آرمان مخفی کردمآغوش 

 ))دنیای کل((

به در ضربه زد؛ بعداز دقایقی کوتاه در  دستش را مشت کرد و محکم

با فریاد  توسط خدمه باز شد. بدون توجه به خدمه وارد خانه شد و

 .برادرش را صدا کرد

 !داداش -

برایش تلخ کرده بود،  ها رابرگشت و با دیدن چهره برادری که گذشته

 !کرد؟و را برادر خطاب میخیره شد. با چه رویی ا

ای به صورت شخص مقابلش که به اش ضربههبا همان دست مشت شد

 .ظاهر برادرش بود، زد

ی؟ با چه رویی نوید؟ دیگه صبرم داداش! هنوز هم به من داداش میگ -

 .ام کردیرو لبریز کردی، دیگه خسته

های زیادی برای گفتن بود. نوید! حرف نگی نفس گرفتهاز اعصبانیت ت

ت خودش قرص سکوت را داشت؛ اما خیلی وقت پیش بود که با خواس

خورده بود. روی نگاه به برادرش را نداشت زیرا، حق کامالً با او بود. حرف 

 .تلخ است و جوابی نداردحق، 
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خوب  چی رو باز خراب کردی؟ نوید همه چی داشت چرا؟ چرا همه -

شب نیال با چه دونی دیرفت چرا خرابش کردی؟ تو اصالً میپیش می

دونی اگه اون پسر غریبه نبود، االن جای نیال می حالی به خونه اومد؟ تو

 !د سال بیدار کردی؟کجا بود؟ ِد آخه چرا اون صفت خرابت رو بعد از چن

 اون 》.در یک جمله برادرش غرق شده بود زد؛ اما نکید تنهااو حرف می

 دل در خود با. کرد خوش جا هایشلب گوشه پوزخندی 《!غریبه پسره

 روی با منتهی است، نیال به ما یهمه از آشناتر پسر آن》:گفتمی

 《شده مونزندگی وارد خود ایدیگه

ی خونسردش خیره هامی کرد و جدی به چشمبا جمله آخر برادرش، اخ

  .شد

 .کننی میدخترا از این به بعد با من زندگ -

 :سرش را به طرفین تکان داد و گفت

 .ای نمیدممن همچین اجازه -

 :برادرش پوزخندی حواله آن کرد و گفتبار و این

ها رو چند سال پیش از مادرشون من از تو اجازه نخواستم، اجازه اون -

 تم. سیندخت رو یادته دیگه. مگه نه؟گرف

 :دنزدیک شد و با لحن پراز حرصی ادامه دا

 . ...همونی که دیشب تو اتاقش با -

 .با داد نوید، حرفش قطع شد و ادامه پیدا نکرد
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دونم زنم کیه و چیه، بهتره تو کارهای من من خیلی بهتر از تو می -

خترا پیش پدرشونه دخالت نکنی و سرت تو زندگی خودت باشه. جای د

شق مادرشون و پدرشون هم منم و اجازه نمیدم با تویی که یک زمانی عا

  ...بودی زندگی کنن. تو فکر کردی وقتی نیال بفهمه که

ش فرود آمد و صدای پر از خشم برادرش در مشت دیگری روی صورت

 .عمارت پخش شد

 .مونن، نه تویی که از حالشون خبرنداریدخترا پیش من می -

 ))زمان حال((

که خودش با صدای در از جایش برخاست و با دست به خدمه اشاره کرد 

 تنظیم   وان لختشکند. نزدیک در شد، شال سیاهش را روی گیسباز می

 آن و مشکی همیشه هایلباس آن در دیدنش با. کرد باز را در و کرد

 .جلوی در کنار رفت از و زد تلخی لبخند سیاه، رز گل دست

و گل را به دست خدمه سپرد و بی رو در وایسی خود را به ل آمد به داخ

 .اش انداختم تک عشق زندگیآغوش گر

 ))نیالرز((

 :اش رو مزه کرد و گفتای از قهوهجرعه

 وکیل اومده بود؟ -

 :زدم که وکیل رو دیده باشه. سری تکون دادم که ادامه دادحدس می

 خب؟ -
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دونستم حرف، حرف دم و میتو این مدت با اخالقش آشنا شده بو

 :ما خب به اجبار گفتمخودشه؛ ا

 .ای بابام، اومده بودهبدهی راجع به -

یل همیشه خاص اش رو روی عسلی کنارش گذاشت و با استافنجون قهوه

 :و جذابش گفت

 .ات میشه فهمید، بدهی بزرگی هستشجایی که از چهرهاز اون -

 :فتمهای مجذوبش گرفتم و گنگاهم رو از چشم

 .زارم بمونهفروشم، نمیخونه و کارخونه رو می -

هاش هام رو تو دستمتم اومد. کنارم نشست و دستو به س بلند شد

 .گرفت

د به فروش بره؛ اما این خونه پر از خاطرات تو و اون کارخونه شای -

 . ...خواهرات هستش، ببین من اون بدهی رو پردا

 :رفش گفتمسرم رو به طرفین تکون دادم و بین ح

کسان نشدم و خودم کنم. هنوز با خاک ینه، لطفاً! خودم درستش می -

ر حرف، باکنم. لطفاً اصرار نکن؛ چون این خوام بدهی پدرم رو جبرانمی

حرف من هستش. این خونه پر از خاطره است؛ اما گاهی بهتره خاطرها 

 .ها جاش رو بگیرههم فراموش بشن تا بهترین

کون داد و بعد از مکثی با تردید و به معنی باشه تپوفی کرد و سرش ر

 :گفت
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باشه خودت بدهی رو پرداخت کن؛ اما از اون جایی که شناختمت هم  -

 ونه عموت زندگی کنی، درست نمیگم؟بلند نمیشی بری خ

 :هام رو به معنی آره باز و بسته کردم که ادامه دادچشم

م شرط دارم؛ یا بدهی تو پرداخت بدهی اجازه کمک نمیدی اما من ه -

مونه، یا برای تو و خواهرهات می نه برای همیشهرو من میدم و این خو

 .کنیمکان میبدهی رو تو میدی و به عمارت بغلی خونه من نقل 

 :هام گذاشت و گفتدهن باز کردم مخالفت کنم که انگشت روی لب

رو من  حتی فکر مخالفت به سرت نزنه. لطفاً قبول کن نیال. اگه بدهی -

ه بغلی من بیای بدم مطمئن باش چیزی نمیشه و اگه حتی تو به خون

 .تونم ببینمت و از نزدیک حواسم بهت هستبیشتر می

گاهم رو به ساعت سلطنتی روی دیوار دوختم. دوست آهی کشیدم و ن

نداشتم این خونه رو بفروشم؛ اما از یه طرف هم اصالً دوست نداشتم از 

کرد؟ از یگه بیوفتم و خب این چه فرقی مییک بدهی تو یک بدهی د

تونم برم؛ چون پدرم هرچی بود من رو ونه عمو نمییک طرف هم خ

 .مراحلی رو پای خودم بایستمجوری بار آورده که همیشه در هر 

 .باشه، میام -

هاش گذاشتم و هاش دیدم. سرم رو روی شونهبرق خوشحالی رو تو چشم

 .بستم هام رو برای دقایقی آرامشچشم

 ))زمان گذشته((

ز حتی به گذره، تو این سه روعمو می سه روز از اومدنمون به خونه
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اومدم و به انگشت شرکت هم نرفتم. با سوزش دستم از فکر بیرون 

  .ام چشم دوختمخونی

 !اوف نیال، اوف -

دستم رو زیر آب سرد گرفتم و پیازها رو تو ماهیتابه ریختم تا سرخ بشن. 

 :بلند شد، از تو آشپزخونه داد زدم صدای زنگ که

 من دستم بنده رو باز کننگاه، در  -

هاست و حرف تر از اینشده؛ اما نگاه زرنگهنوز به دخترا نگفتم چی

که اذیت نشم، اش دنبال اینه که چه اتفاقی افتاده؛ اما نوا برای اینهمه

 شتماد تصمیم امروز 《جی، تو فقط خوب باش، بعداً بگو!آ باشه》گفت:

 .کنم ولش و بابام شدنمی که جوریهمین بزنم، سری خونه به

چهره شاد و با سالم بلند باالی نوا چشم از پیازها گرفتم و با لبخند به 

خندون خواهرم خیره شدم. کیف گیتارش رو روی میز گذاشت و بغلم 

 :کرد. موهاش رو از روی شال بوسیدم و گفتم

 .خسته نباشی عزیزم -

 :دیم که گفتازهم جدا ش

ه انداختی، خسته باشم؟ اوم چه بویی را مگه میشه خواهرم رو ببینم و -

 کنی؟کلک چی درست می

 :چشم دوختم و گفتمدوباره به پیازها 

 .الزانیا -

 :هاش گرد شد، آب دهنش رو محکم قورت داد و یکهو جیغ زدچشم
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 !عاشقتم -

ض کنه. بعد از هاش رو عوی بلندی کردم و بهش گفتم بره لباسخنده

 .مدن. میز رو چیدم و منتظر شدم تا بیاندو ساعت عمو و آرمان هم او

*** 

 ...؛ امروز میرم خونه تاتاپم رو احتیاج دارمعمو من لپ -

 :که نگاه از غذاش بگیره گفتبدون این

تاپت رو به نیال بده تا کارش تاپ هست. آرمان لطف کن لپتو خونه لپ -

 ...رو

 گفتمه حرفش شدم و خیلی محکم دش مانع اداممن هم مثل خو

 .تاپ خودم هست و میرم و میارمشنه، ممنون. لپ -

رای دیدن پدرم. هه، جالبه! برای دیدن پدرم باید ای بود بتاپ بهانهلپ

 ای داشته باشم. نگاه کالفه از صندلش رو به عقب مایل کرد و گفتبهانه

 .نوش جونتون -

 :ده گفتمبا همون لحن محکم و کوبن

کنی تا غذای ر شدی صبر میرو بخور و اگه سی نگاه، بشین و غذات -

 .تونی بریمیوقت بقیه هم تموم بشه، اون

کمی به چشم هام خیره موند بعد سرش رو به معنی باشه تکون داد و 

دونست که حالم خوش نیست و فکرم صندلیش رو به جلو مایل کرد. می

؛ اما خب ذاشت. نگاه عمو دلخور بودمیدرگیره، پس نباید سر به سرم 

ش خیال پدرم بشم حدأقل باید دلیلتونستم بیچه میشه کرد؟ من نمی
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 .رو بدونم

 

*** 

 :سوگل ترمز کرد و با عینک مارک دارش به سمت من برگشت و گفت

 می خوای من هم بیام؟ -

 نفسم رو بیرون دادم و گفتم

 .گردمنه، زود برمی -

 :لبخندی زد و گفت

 !منتظرتم عشقم -

با لبخند تلخی دادم و از ماشینش پیاده شدم. دروازه  خندش روجواب لب

رگ، عمارت رو باز کردم. استرس بدی تو دلم افتاده بود. سفید رنگ بز

های تند به سمت در ورودی عمارت رفتم. کلید اخمی کردم و با قدم

یدن من انداختم و وارد شدم. خدمه از آشپزخونه بیرون اومد و با د

 :خوشحال گفت

 !خانم جون، خوش اومدین -

و نگاهم رو  اخمم محو شد و جاش رو به لبخند داد. تشکری کردم

 !چرخوندم. دلم برای عمارتم تنگ شده بود

 !نیال رز -

با شنیدن صداش، بغض بدی تو گلوم جا خوش کرد؛ به زور قورتش دادم 

 .الش خیره شدمهای خوشحو به سمتش برگشتم. با نگاه سردم تو چشم
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خواست بگه اون شب فقط یک متم و محکم بغلم کرد. دلم مید ساوم

خواست که باال بیان؛ اما غرورم هام دلشون میما... دستکابوس بوده؛ ا

 :داد. از من جدا شد و گفتاجازه نمی

 خوبی دخترم؟ کجا بودی تو آخه؟ -

 :هام رو خیس کردم و گفتمپوزخندی رو لبم جا خوش کرد. لب

 ...مگه میشه شاهد خیلی خوبم! خوبم؟ اوهوم -

 :مانع زدن ادامه حرفم شد و گفت

 !تو از هیچی خبر نداری؟ قضاوتم نکنیال، ن -

 :خنده بلندی سر دادم و گفتم

 !قضاوت -

 :صداهای اون شب توی گوشم اکو شدند. صدام باال رفت و ادامه دادم

 چه قضاوتی آخه پدر من؟ چه خبری؟ -

 :از کجا پیداش شد، گفتم ونمدی که نمیبا مظلومیت

 . ...خودم صداتون رو شنیدم، خودم از پشت پرده -

 .دستم رو هاله صورتم کردم و اشک ریختم

 .نیال، به خدا من کاری نکردم من مجبور شدم. تو خبر نداری دخترم -

 :نفس عمیقی کشیدم و کالفه گفتم

 .شته باشماز چی؟ از چی خبر ندارم؟ خب بگین تا خبر دا -

 
ن باز کرد بگه؛ اما پشیمون سرش رو پایین انداخت. دوباره پوزخندی هد
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 :بم شکل گرفت. سرم رو باال، پایین کردم و گفتمکنج ل

 !چیزی ندارید که بگید، حقیقت بود و حقیقت هم تلخ هستش -

تاپم رفت و تو ها باال رفتم و به اتاقم پناه بردم. با گریه به سمت لپاز پله

 . ...اشتم. در باز شد ومخصوصش گذ کیف

خاطر شماها بود،  نرو، نیال تنهام نزار من هرکاری کردم فقط به -

 !گناهم، من رو ببخششده و چرا؛ اما فقط بدون من بیتونم بگم چینمی

هام رو پس زدم و های ملتمسش خیره شدم. اشکبرگشتم و به چشم

 :فتمگ

کنید؟! اصالً خودتون خشش میگناهین پس چرا طلب بببابا اگه بی -

 ید؟هاتون هستمتوجه حرف

تاپم، از اتاق خارج بعد از برداشتن کیف لپ سری به طرفین تکون دادم و

 .شدم. پشت سرم اومد در خروجی عمارت اومد

 !نیال رز -

هاش رو های خیسش مواجه شدم. دستبه سمتش برگشتم که با چشم

 :ی صورتم کرد و گفتهاله

دار خوبی نبودم و نیستم. باش، من امانتو خواهرهات دت مواظب خو -

هیچ وقت غم رو به دلت راه نده. تو همیشه پرنسس  برو؛ اما خوش باش و

 !قلب من خواهی موند، حواسم بهت هست، همیشه

هاش گرفته بود، دلم از زندگی ای روی پیشونیم کاشت. دلم از حرفبوسه

کردم و همه چی رو و بغل میر رفتم، کاش بابامگرفته بود. کاش نمی
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خبره و اگه ه بعدش هم بیفراموش، اما نشد که بشه و انسان از یک دقیق

 .من از آینده خبر داشتم از عمارت بیرون نمی اومدم

در رو باز کردم و از عمارت خارج شدم. سوگل با دیدنم از ماشین پیاده 

ا سوار بشم، تشد و به سمتم اومد. بغلم کرد و در ماشین رو باز کرد 

 .همین که خواستم سوار بشم صدای شکلیک تیری تو سرم پیچید

 !قلبم از حرکت ایستاد

 !زمان متوفق شد

ها رو که شنیدم، زندگی به چشمم سیاه شد و این بود صدای جیغ خدمه

 !های زندگی منشروع سیاه بازی

ز سوگل رو کنار زدم و به سمت عمارت دویدم. نفهمیدم چه جوری در با

 ...و من به سمت اتاق پدرم پرواز کردم. در رو محکم باز کردم و شد

خون زیر پام رو گرفتم و به جسم خونین پدرم که روی زمین افتاده  رد

 .بود، رسیدم

 !بابا -

هام سنگین شد و دیگه نه اون پدر من نبود، اون بابام نبود اون... چشم

 .هیچی نفهمیدم

 

*** 
وت قرآن تو بهشت زهرا و صدای صها یغها، جپچ -ها، پچصدای گریه

 .پیچیده بود
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ام رو گرفتی؟ پسرم! آخه این گناهی کردم که بچه خدا، آخه چه -

 .رسمش نبود که بدون دیدن مادرت بری

کردم که ریختند و من خودم رو لعنت میروی پدرم خاک می

 ...تونستم جلوشون رو بگیرم؛ اما نگاهنمی

ابام زنده است، این کار رو نکنید. آرمان د؟ بریزیک مینه، نه چرا خا -

 !خاک رو نریز بسه، بسه نکن توروخدا اون

جیغش تو خلوتی بهشت زهرا اکو شد. آرمان بیل رو زمین انداخت، 

های ایستاده در کنار نگاه رو کنار زد و اون رو محکم به آغوش خانم

ه صدام در که دو روز شد، منیگرفت. عمو یک ثانیه هم از من دور نمی

 .نیومده و حتی یک قطره اشک هم نریختم

 ی(دوران کودک -گذشته ))

 .بابا! خسته نباشی -

 .توهم خسته نباشی عزیزکم -

*** 

 کنی، مگه نه؟معرفتی نمیبابا تو مثل مامان بی -

 .اد رز زیبای منبدون شما نفسم بند میمن  -

*** 
 ))زمان حال((

عزیزم؛ نریز تو خودت خواهش  کنه هات برم، گریمنیال! قربون چش -

 !کاری کن کنم یک چیزی بگو، یکمی
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گفتم؟ من دیگه توانایی هیچ کاری رو ندارم. کردم؟ چی میچی کار می

 ...هام رو تکون دادم؛ اماتونم دستمن حتی نمی

 !نیال رز -

وشون با هام نقش بست. هردبا دیدن بابا و مامان کنارهم، لبخندی رو لب

فت و دست بابا رو تو دستش گرره من بودن. مامان خوشحالی خی

 :ی به من زد. بغض تو گلوم حلقه بست. آروم لب باز کردم و گفتمچشمک

 چرا تنهام گذاشتین؟ -

 :هام دوخت و گفتهاش رو به چشم بابا شرمنده چش

 !صبر کن، فقط صبر کن -

م بود روزوج سفید پوش روبه زد؛ اما من تنها نگاهم به دوعمو حرف می

و غصه من رو تا مرز  کردام میشدند. بغض داشت خفه که یکهو محو

هایی که هام؛ اشکهام بود و اشک تو چشمجنون برده بود. لبخند رو لب

ام ملکا رو شنیدم که روبه عمو قصد ریختن نداشتن. صدای دختر عمه

 :گفتمی

 !زیزممحیط دورش کنیم. نیال عدایی جان، اجازه بدین کمی از این  -

های بابام دور کرد. نگاهم به خاکبازوم رو گرفت و چند قدمی من رو از 

شدند. از بین قبرها رد شدیم تا روی پدرم بود و پاهام دورتر و دورتر می

 .که با صدای آشنایی، پاهام از حرکت ایستادنداین

 !نیال رز -
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رو شدم. های من بود، روبهبدبختیبرگشتم و با دیاکویی که شاهد شروع 

جب پشت سرش ایستاده بودند و یک وتا پسر سیاه پوش دیگه هم با تعد

 .پسر دیگه کنار قبری نشسته بود و مثل من انگار تو دنیا نبود

 های نگرانش سرتا پام رو نگاه کرد و گفتنزدیکم شد و با چشم

 ..این چه حالیه؟ چرا -

ند روز بعداز چ ده شدم وا دیدن دیاکو انگار زنبغض به گلوم چنگ زد. ب

 صدام در اومد

 !بامبا -

نگاهش رنگ تعجب و تأسف گرفت. سرش رو پایین انداخت و یکهو تو 

 محصار گرمی فرو رفت

 واسه سفر هایی که دیگه نمیریم

 عکس هایی که قسمت نمیشه بگیریم

 واسه هر یقینی که تاوان شک نیست

 مشترک نیست واسه خاطره هایی که

 عتباریمواسه وقتی که هردو بی ا

 نداریمتماشاچی غیراز خودمون 

 وقتی التماسم نخورده به دردم

 واسه انتقامی که جبران نکردم

 خوای باز بسوزم؟می

 خوای کوه یخ بشم؟می
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 .کمک کن، کمک کن خودم رو ببخشم

 ((کن کمک فرزاد فرزین/))

ه شدم. با خط نستعلیق روی به سنگ سیاه رنگی که روی پدرم بود، خیر

 .کردورتر میلهشده بود که آتش قلبم رو شع ثبتسنگ شعری 

 !پدرم

 !ای پادشاه قلبم

 خموشی چرا؟

 !ای و دیگر ندارم تو رانگو رفته

هام رو خیس کنند. بدون هام گونههام رو بستم و اجازه دادم اشکچشم

د و تنها من بودم و کردم. دیگه کسی سر مزار نبوهیچ صدایی گریه می

 .اکوخواهرام به همراه دی

روی سنگ قبر برداشت و نگاهش رو به من دوخت. تو نگاه سرش رو از 

های هم خیره بودیم که یکهو بلند شد و تو آغوش هم غرق شدیم. چشم

هاش رو هاله صورتش کرد و بلند به حال نوای رنگ پریده من، دست

 .مون اشک ریختکسیبی

 !جااین تو... تو -

مراه دیاکو اکو بود؛ اون شخص هاز هم جدا شدیم. نگاهش به پشت دی

 .بود که با چشم های متعجب به نگاه خیره بود

 

 :سئوال من رو دیاکو از دوستش پرسید
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 شناسید؟شما هم رو می -

 :پسره سرش رو به معنی آره تکون داد و روبه نگاه گفت

 .متأسفم! غم آخرتون باشه -

 :رد و گفتشکری کنگاه ت

 !هم با این حال و این مکانو ببینیم، اون کردم قراره باز هم رر نمیکف -

 《.جنگید نمیشه قسمت با》پسره اخم محوی کرد و زیر لب گفت:

 :هام نگاه کرد و گفتخیال به سمت نوا رفتم و بلندش کردم. تو چشمبی

 !ونیمنیال، بابا رو تنها بزاریم؟ نریم دیگه توروخدا بم -

ای بدم. زههمچین اجا تونستمپاییز بود و هوا سوز سردی داشت و نمی

 :ام شد و گفتمخالفت کردم که با التماس خیره

تونم بابا رو تنها بزارم اون خیلی کنم بمونیم، من نمیام نمیخواهش می -

 !طور دلت میاد؟تنها است، چه

 ...ه به خونه بریم؛ اماحوصله به نگاه چشم دوختم که نوا رو راضی کنبی

 .زه بدین بمونننم، اجامومن هم امشب پیش مادرم می -

ریخت زده بود. به این حرف رو همون دوست دیاکو که سر مزار اشک می

هاش به من اطمینان داد دیاکو نگاه کردم که با باز و بسته کردن چشم

 .که مشکلی پیش نمیاد

 .باشه، ممنون -

رو روی سنگ گذاشت و ر بابا نشست و سرش نوا دوباره کنار قب

 :ام انداخت و گفتدستش رو دور شونهاکو هاش رو بست. دیچشم



 

 

 WWW.98IA3.IR 92 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

 

خواد بمونی؛ اما فکر کنم االن براتون کلی دونم توهم دلت میمی -

 !مهمون اومده و زشته که دختر بزرگ مرحوم تو جمع نباشه، بیا عزیزم

 
روی شونه دیاکو گذاشتم و سری از روی تایید تکون دادم و سرم رو 

نگاه و اون پسره هم از پشت  هایبرداشتیم. صدای قدم همراه هم قدم

 .اومدسرمون می

 

*** 
دیاکو و اون پسره باهم برادر بودن و به حکم ادب وارد مجلس ختم شدن 

و تنهامون نزاشتن. عمو و آرمان تو جمع نبودند. دور تا دور عمارت 

ه بود. کنار نگاه جا گرفتم و دیاکو و صندلی و تاج گل گذاشته شد

 .ن که قسمت آقایون بود، رفتندسال برادرش هم به سمت چپ

قراری زد و بیزنی که به اصطالح مادر بزرگم بود، به سرش ضربه می

قراری کرد. یادش رفته بود که روزی عشق همین مردی که براش بیمی

الهایی سر همسر پسرش کنه رو رنجونده بود، یادش رفته بود که چه بمی

 .خروارها خاک آرامیده بودیر شد زآورده بود، پسری که چند ساعتی می

ربان مشکی گوشه عکس پدرم و اون دوتا شمع سیاه کنارش، بدجور 

اومد، ای پایین میها با وضع آشفتهداد! آرمان رو دیدم که از پلهعذابم می

های باال استراحت فکر کنم عمو حالش خوب نبود و تو یکی از اتاق

 .کردمی
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هام خیر شد و بعد به و چشمت آرمان سنگینی نگاهم رو حس کرد و

کنارم نگاه کرد و متوجه نبود نوا شد؛ اما به روی خودش نیاورد و به 

 .سمت آقایون رفت و کنار دیاکو جای گرفت، تنها جای خالی بود

 .تسلیت میگم، غم آخرتون باشه -

 . ...نی نبود که من تو شرکتردی که، این مرد هموها روی می نگاههمه

 ))یادآوری((

 همین که به سمت اتاقش قدم برداشت، در اتاق پدرش باز شد و

های پدرش بود از اتاق بیرون آمد. مرد با دیدن مردی که هم سن و سال

آوری زد. به سمت آسانسور رفت و در آخر از دیدش او لبخند چندش

 .ان داد و وارد اتاقش شدمحو شد. کالفه سری تک

*** 

 .ند شدمی احترام بلشت؛ به نشونهبه سمت من قدم بردا

 .متأسفم! غم آخرتون باشه -

 .ممنون -

دیاکو که از عمارت خارج شد، لبخند محو اون مرد رو دیدم که کنج 

هاش جا خوش کرد. نگاه مشکوک من رو که به خودش دید سریع لب

 ...دیاکو برم که رفت و نشست. خواستم به دنبال

جا بند  یک وقت تودن اونای پدر تو اومنیال بشین دیگه این مردم بر -

 نیستی؟
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ام که آروم این حرف رو زده بود، چشم دوختم. دهن باز با اخم به عمه

 :ام مانع شد و گفتکردم جوابش رو بدم که خاله

 !نیال خاله تو رو برو استراحت کن ما هستیم -

 :امه دادروبه عمه اد

 !زیاده رای تیکه انداختنشماهم کمی دندون رو جیگر بزار، وقت ب -

عمه با حرص نگاهش رو از خاله گرفت و من کالفه از خونه بیرون رفتم. 

 ...زد و مندیاکو تو حیاط با گوشیش حرف می

 کنه؟جا چه غلطی میاین مرتیکه این -

-... 

 ...اگه تا پنج دقیقه دیگه -

  :نفسش رو بیرون داد و گفتدیدن من،  برگشت و با

 !نباشهجلو چشم  -

 .م شدلبخند نزدیک قطع کرد و با

 دیاکو میشه یک خبری از نوا بگیری؟ -

 .عزیزم ما که تازه اومدیم -

 .زیادی نزدیک بود، زیادی و یکهویی تو قلبم جا باز کرده بود

 ...آره اما -

تماس گرفتن شد. در این  سرش رو به معنی باشه تکون داد و مشغول

وزین جلوش ایستاد دی عمارت افتاد که یه لیمدروازه وروحین نگاهم به 

د هیکلی کت و شلواری ازش پیاده شدن. با صدای مردی سریع و سه مر
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 .برگشتم و با دوست پدرم مواجه شدم

 !کنم، پدرت واقعاً مرد شریفی بودبازهم تسلیت عرض می -

بود و چون پشتش به  ر مشغول صحبت با گوشیشورتدیاکو چند متر اون

 .متوجه حضور این مرد نشد ما بود

 شناختید؟خیلی ممنون، شما از کی پدرم رو می -

هام شد و با لحن آروم و مرموزی های آبی ترسناکش خیره چشمبا چشم

 :گفت

 ...شد، منتهی مسئله ماسه سالی می -

 !نیال -

م. این چرا شد نگاه کردیی نزدیکمون میبه دیاکو که با اخم وحشتناک

 که اینجوری اخم کرده؟ رد؟ نکنه برای نوا اتفاقی افتادهرنگ عوض ک

 دیاکو چیزی شده؟ -

 !نه، یک ساعت دیگه دوستم نوا رو میاره. برو داخل هوا خیلی سرده -

با لحن جدیش که مواجه شدم اصالً حرف اون مرد از یادم رفت و به 

و عمارت قدم برداشتم که یک لحظه برگشتم تا به دیاکسمت در ورودی 

ن مرد شدم. چه دلیلی داشت که هم بگم بیاد که متوجه صحبتش با او

با اون اخم و با اون لحن و این چهره عصبی با مردی که حتی من دیاکو 

 .شناختمشهم درست نمی

 ))زمان حال((

های سرد به ل و چشمحاها پایین اومد و با صورت بینوا با چمدون از پله
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 .من خیره شد

 .حاضرممن  -

 .نزدیکش شدم و دستش رو تو دستم گرفتم

 ...اگه مجبور نبودیم هیچو -

 :دستش رو از تو دستم بیرون کشید و آروم گفت

 !نگاه رو بیار -

ها ی باشه تکون دادم. دستم رو روی نردهآهی کشیدم و سرم رو به نشونه

کسیم شکسته فتن کمک گرفتم. کمرم از بیگذاشتم ازشون برای باال ر

چه امیدی به این  طور باهام برخورد کنهبود، دیگه وقتی خواهرم این

 تونم داشته باشم؟زندگی می

ای به در وارد شدم. گوشه روبه اتاقش ایستادم و بعد از وارد کردن تقه

رو اتاقش نشسته بود و پاهاش رو تو خودش جمع کرده بود و به روبه

 .هرچیزی بود ره بود. اتاق زرق و برقیش االن خالی ازخی

 .نگاه، باید بریم -

به سمت چمدونش رفتم و تا ام شد. ه حوالهجواب سکوت بود ک

 ...خواستم

 طور دلت اومد؟باألخره کار خودت رو کردی؟ چه -

هاش رو که به کرد رو قورت دادم. صدای قدمام میبغضی که داشت خفه

 .اشاره کرد رو شنیدم. کنار ایستاد و به گوشه دیواراومد سمتم می
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تر از اونی هستی که احساسیببین! اون نقاشی رو یادته نه؟ نیال ب -

 .کردم؛ به خاطراتمون چوب حراج زدیمیفکرش رو 

نفسش رو با آه بیرون داد و چمدونش رو برداشت و از اتاق بیرون رفت. 

زانوهام شل شدن و مجبورم  به نقاشی کودکانه روی دیوار خیره شدم

ها بشینم. صورتم خیس از اشک شد. دستم رو روی کتکردن روی پار

 .هام رو بستمشی کشیدم و چشمنقا

*** 

 !کار کردی؟ اگه مامان بفهمه ازت اعصبانی میشه هاوای نگاه چی -

فهمه تازه خودش گفت باید خاطرات رو ثبت هیس! اگه تو نگی نمی -

 .کرد

 :ادامه دادلبخندی زد و 

 کشی؟برام پروانه می -

*** 
اک کردم و از اتاق هام رو پام رو خفه کردم و بلند شدم. اشکصدای گریه

خاطراتمون زدم، خاطراتی که تنها بیرون رفتم. آره من چوب حراج به 

 .های خودم کنار زدمیادگار پدر و مادرم بودند و با دست

  .گی استگاه گذر از خاطرات تنها نفع دردناک زند

 .ی زندگی استگاه فراموشی تنها یک دانگ خوب

ام سر خورد. ه چشمم روی گونهروبه عمارت ایستادم، قطره اشکی از گوش

ای خورد. دستم رو به حالت در، کتاب زندگیم ورقه دیگهبا بستن 
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 .خداحافظی باال آوردم و به اجبار نگاهم رو از عمارت گرفتم

*** 
ا دونستم بکه میشتیم، شدیم. لکسوس نگاه سوار آخرین ماشینی که دا

. پشت رل کنمفروختنش اون یک ذره احساس خواهرم رو نابود می

نها دلخوشی االنم، دیدن نشستم و به سمت خونه جدیدمون رفتم. شاید ت

 ...و نزدیک شدن به دیاکو بود، شاید روزهای خوبی در پیش بود، شاید

 ل((دانای ک))

های این دلبل، سکوت بر های قبگویم مانند ماه مانند روزها، بهتره است

ض اما با این حال، شمار حرف داشتند؛کرد. بیسه خواهر حکوت می

 .سکوت اختیار کرده بودند

که خاطراتش را فروخته بود آسمان ابری بود درست مانند دل نیال، از این

 پشیمان نبود چون، راهی نداشت. پایش را روی پدال گاز فشرد و تنها

های تلخ ش را ببیند. همدم دورههایخواست که همدم این دورهدلش می

 !زندگی

ز یک بستنی شروع شد. یک اتفاق، هربازی که نه، اهمه چیز از یک ش

مثالً ناگهانی رخ داد، و یکهو چشم باز کرد و دید تمام دنیا، دلخوشی و 

 .اش پر از او شده استزندگی

ترین و کنم، مدرناصالح میها، ترین خونهآخرین کوچه، مدرن

 ن قصر ها را داشت. به قدری زیبا که حتی پولدارهای کوچهتریمجلل

 .کردندهای این کوچه حسودی میپایینی نیز به خانه
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ها سفید، مشکی و تک و توک نمای طرح چوب را داشتند. نمای خانه

 هاهای کنار این خانههای سلطنتی و حتی گلهای بزرگ، دروازهتراس

 .نیز زیباتر بود

زد، ماشین را نگه داشت و سیاه که از تمیزی برق میجلوی دروازه تمام 

بود آغاز  واست پیاده شود، دروازه به صورت اتوماتیک باز شد و اینتا خ

 !یک جنگ نرم

 ))نیالرز((

همزمان با خواهرهام از ماشین پیدا شدیم. سوز سرد پاییزی صورتم رو 

داد می خوشی نبود بلکه نشون از درد میگرنی کرد و این خبرنوازش می

 .که قرار بود دقایقی دیگه به جونم بیوفته

کت و شلوار رسمی به سمتمون اومد. سرش تمام تاس بود و با  مردی

های آبی داشت که کمرنگی این آبی باعث روی آرام ولی ترسناکی چشم

 .دادبهش می

ند. اگه اجازه بدید سالم، خوش اومدین. جناب حامی منتظرتون هست -

 .ها رو به اتاقتون ببرمپارکینگ و چمدونماشینتون رو به 

 :اه کردم و گفتمپکر نوا و نگ نگاهی به چهره

 .بله، ممنون -

سرش رو از روی احترام خم کرد و از جلوم کنار رفت تا به داخل بریم. 

اومدن و قصد نداشتن نگاه و نوا مثل جوجه اردک پشتم می
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 .رو باز کنند هاشونسگرمه

رسید. اون حیاط داشتند؛ اما به زیبایی حیاط ما نمیحیاط خیلی بزرگی 

ط با نم پراز گل کرد بود. عاشق گل رز بود، همه رنگ رز رو تو حیارو ماما

 .زدکاشت و هر روز باهاشون حرف میهای خودش میدست

ها رو هم فروختم، هوف وجدان آروم بگیر خودت خوب من اون گل

ردم، حیاط جز درخت کاج چیزی ونی راهی نداشتم. سرم رو بلند کدمی

 . ...نداشت، اما

مونده بود دهنم از تعجب باز بشه که روم کم روبه با دیدن عمارت

روم کنترلش کردم. من هم تو عمارت بزرگ شده بود؛ اما اینی که روبه

 .بود، یک چیز دیگه بود

الت دوقل باشن و نمای هردو انگار دو خونه بزرگ بهم چسبیده باشن و ح

ا شبیه هم باشه و در آخر از این وصل یک قصر به وجود بیاد. ب درست

 .صدای باز شدن دری، نگاهم رو پایین آوردم

های دیاکو دیاکو به همراه دوستش، بیرون اومدند. لبخند محوی روی لب

ای کنارش ایستاده بود. حیف اون بود و دوستش هم با چهره خنثی

که دیاکو ازش برام گفته بود، از اینکه سویی نداشتند. قبالً  هاچشم

 ...هاشچشم

 !ا اومدنبه ببین کی -به -

دست دوستش رو گرفت و به سمت ما قدم برداشت. لبخندی زدم؛ اما 
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 .ها توهم بودهنوز سگرمه اون جوجه

 !خوش اومدین -

 :آروم طوری که من بشنوم ادامه داد

 .شحالم اومدیقدر خودونی که چهنمی -

کردم که با پوزخند نگاه دوباره غم به سراغم اومد. دیاکو ای تک خنده

 :و گفت متوجه شد

تونید به نرگس خانم اون خونه برای شما است، هرچی الزم داشتید می -

 ...بگید و اگر نه

 :دوباره نگاهم کرد و ادامه داد

 !خودم رو صدا بزنید -

 .م که دوستش نجاتم داداش غرق بودیاهای تیلهتو چشم

کنم که دور متأسفانه تو روز ناخوشایندی باهم آشنا شدیم و درک می -

ع قدر دردناک می تونه باشه؛ اما بهتره دوباره شروشدن از خاطرات چه

 .کنید و خاطرات جدیدی رو بسازید

لبخندی به مهربونیش و اون صدای آرومش زدم. نوا زیر لب تشکری کرد 

 !اهو نگاه، آه نگ

کنید و ی؟ با چی؟ شما هیچی رو درک نمیخاطرات جدید؟ با ک  -

 رو مادرمون و پدر تنها نه ما چون جناب، دنیستی ما االن موقعیت   تو

. دادیم دست از رو   مونکودکی خاطرات و هاخنده ندارمون، و دار بلکه
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 کنید؟می درک رو چی

. دوست دیاکو از صدای پر از غم و حسرت خواهرم، دلم طوفانی شد

 :پشیمون گفت

 ...من قصد -

 .مانع شدم و بحث رو عوض کردم

 رسته؟آقا کامیاب باشید، دمهم نیست، شما باید  -

 چهره دلربایی داشت. چشم و ابرو مشکی، صورتی استخوانی و از

 .شد فهمید که قلب پاکی دارهبرخوردش می

 

کنه؛ میز کسی تعریف نکه دیاکو ابله، لطفاً کامیاب خطابم کنید! با این -

هایی که کرده اما این چند روز ورد زبونش فقط شما بودین، از تعریف

 تونم حدس بزنم که شما باید نیالرز باشید، درسته؟می

 :تک خنده محجوبی کردم و گفتم

 ...بله از آشناییتون خوشوقتم، خواهرم نگاه و نوا -

 :را گفتسرش رو به نشونه احترام خم کرد. دیاکو روبه دخت

 .میده نشون بهتون رو خونه خانم نرگس کنید، استراحت   ره بریدبهت -

 سمتمون به شیکی و مخصوص فرم با خانمی که کرد ایاشاره دستش  با

 خشکی چهره و بود اندام الغر باشه، داشته رو پنجاه میخورد بهش. اومد

 .داشت
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 .در خدمتم  -

 !ها نشون بدهخونه رو به خانم -

 :برانداز کرد و گفت ا پام رونرگس سرت

 !بفرمایید -

 هرهام پشتش راهاز نوع نگاهش چیز جالبی دریافت نکردم. همراه خوا

 .افتادیم

 ))راوی((

هاش از سوز پاییز نبود با استرس به در کافه خیره بود و سردی دست

 .ای بود که به جانش افتاده بودبلکه از، نگرانی و خوره

ها روی پسر شیک ال گرفت. همه نگاهش قلبش بابا باز شدن در کافه، تپ

وهای براق ای زوم شد. پالتوی جذب مشکی، مپوش و خوش چهره

 ...های وحشی کهمشکی باال زده و چشم

با دیدنش لبخند ریز شیطانی زد. محکم و آرام به سمت دخترک قدم 

برداشت. به نشانه احترام برخاست و با حرکت دست پسر، هردو پشت 

 .ستندشن   میز

های سیاهش را نداشت، ترس از غرق شدن جرأت نگاه کردن به چشم

 !دریا که نه گودال خطابش کنیم بهتر استداشت؛ غرق دریای سیاه، 

آرام زیر لب سالمی کرد؛ اما جوابش پوزخند صدا داری بود که همیشه 

 میزشان   کرد. گارسون خواست قدمی به سمتگوشه لبش جا خوش می



 

 

 WWW.98IA3.IR 104 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

 .شد منصرف پسر ستد حرکت با که بردارد

رویش را برداشت و کمی با تیزیاش چاقوی کنار ظرف کیک شکالتی روبه

 :بازی کرد. با صدای آرامی گفت

 نگار خانم چه خبر؟ -

 :های ترسان نگار دوخت و ادامه داداش را به چشمهای وحشیچشم

 چند روزیه خبری ازت نیست، نمیگی نگران میشیم آخه؟ -

 .ای کرد و کمی به سمتش خم شدخنده مسخرهرف تک بعد از این ح

پرسم جوابی م رو میدونی اهل حرف زدن نیستم پس، سئوالخوب می -

 ...م و بعدشگیرخوام رو میکه می

 :گفت لبخند با و کشید بیرون پالتوش جیب از   بلیطی

 .هام بهت نرسهجا دور میشی تا دست گرگاز این -

 :به سختی گفتداد و آب دهانش را با ترس قورت 

 ...خواید؟ من کاری نکاز من چی می -

 :کالفه مانع ادامه حرفش شد و گفت

 !ملیس کجاست؟ -

 .قلبش از حرکت ایستاد و رنگ از رخسارش پرید

 :داد جواب  با لکنت و سری پایین

 .دونمدو... نمینمی  -

 ای کرد و به میز کناری که چند دختر پشتش جا گرفته بودند،خنده
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اش بودند. چشمکی چشم دوخت؛ دخترها با حرکت لوندی خیره

 :نصیبشان کرد و گفت

 .خوامسم و جواب درست میپردوباره می ِد نشد دیگه، -

 :تر از قبل پرسیدجدی

 !ملیس کجاست؟ -

 :دو گوی سیاهش شد و گفت به خودش جرأت داد و خیره

 . ...دوندونم، من هیچی نمینمی -

ا محکم کنار دستش که روی میز بود کوبید که ردر یک حرکت چاقو 

قو به یک تار مو بند جیغش کافه را در برگرفت. تنها فاصله دست با چا

هایش را باز کرد و با دیدن دست سالمش نفس بود. با وحشت چشم

 .یدراحتی کش

 :بلند شد و با لبخند گفت

راموش فها رو از دروغ متنفرم؛ اما از یه طرف هم آدمی نیستم خوبی -

 برات کوچیک هدیه   کنم، خردت نکردم برو خداروشکر کن اما، یک

 .دارم

بیرون کشید؛ جعبه را روی میز از جیب پالتوش  جعبه کوچک مخملی

 :گذاشت و گفت

شون هم بوی نحس ها تو شهر زیادن همهمواظب خودت باش، گرگ   -

 !کنند، پس بهتره انجامش بدی و خالصتو رو دنبال می
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های سردش از کافه خارج شد. با چشملبخند و حالت خون نبا همو

دیدن زهری داخل جعبه، ته خیس و ترسانش جعبه را باز کرد و با 

 .اش را خواندداستان زندگی

 ))نوا((

هام تو کمد کشویی اتاق جدیدم، خودم رو مشغول کرده با چیدن لباس

 ...بودم تا به چیزی فکر نکنم اما

خاطرات بچگیم قراره تاق من شده؟ کی روی یعنی االن کی صاحب ا

غضم رو قورت ها جمع شد؛ اما با صدای در بدست بکشه؟ اشک تو چشم

ه اون شب دادم. در توسط تیام باز شد، تیام دوست دیاکو بود؛ همونی ک

 .همراهم تو بهشت زهرا موند. بلند شدم که داخل شد

 .ل بیامنتونستم برای استقباسالم، ببخشید من بیرون بود  -

 :لبخندی به ادبش زدم و گفتم

 .کنم؛ شما ببخشید که مزاحمتون شدیمسالم، خواهش می -

 .به سمتم قدم برداشت و سرش رو به چپ و راست تکون داد

 .نه، نه این چه حرفیه اتفاقاً خوشحالم که اومدی یعنی اومدین -

 :سرم رو زیر انداختم که ادامه داد

ن به یه سرگرمی مت کنم، فکر کنم االتونم سرگربخوای می اگه   -

 .احتیاج داری تا این اتفاقات اخیر، ذهنت رو مشغول نکنه

 .با خوشحالی نگاهش کردم
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 .حتماً، ممنونم -

 :چشمکی نصیبم کرد و گفت

 .بیرون منتظرتم -

سرم رو به نشونه باشه تکون دادم. از اتاق خارج شد و من با لبخندی که 

لباسم رو با یک م نقش بسته بود سریع پیشنهاد آروین روی لباز 

 .کردم عوض مشکی جین و رنگ کرم بلند   بافت

ردم و بعد شونه کردنشون، کاله بافت رو روی سرم م رو باز کموهای بلند

 .گذاشتم. کفش اسپرت مشکیم رو پا کردم و از اتاق خارج شدم

 کجا؟ -

 .برگشتمنفس عمیقی کشیدم و به سمت نیال 

 .کنم کمی ذهنم رو آزاد کنمدارم سعی می اگه اجازه بدی -

م. درسته این جواب گذاشتم و از خونه خارج شدآهی که کشید رو بی

بود و دکوری که داشت اون رو خونه نقلی بود؛ اما فوق العاده شیک 

مدرن کرده بود. در خروجی رو که باز کردم نسیم خنکی صورتم رو 

 .نوازش کرد

 سنگ با بازی مشغول من به پشت و بود هتادایس ورتراون متر چند   تیام

 و شد حضورم متوجه برگرده، یا و بگم چیزی اینژکه بدون. بود مشتش تو

 :گفت

تو تمام روزهای زندگی، بینشون هم خوبی هست و هم بدی، گاهی  -
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 .رسیخوری، گاهی هم به اوج خوشبختی میزمین می

 :ادامه دادبه سمتم برگشت و 

دست دادن پدر و مادر واقعاً  جربه کردی، غم ازروزهای سختی رو ت -

 ...وقت هم فراموش نمیشه؛ اماسخته و هیچ

 .م جلو اومد و لبخندی چاشنی صورتش کردقد چند

اما این رسم زندگیه و باید باهاش کنار اومد. همه ما رفتنی هستیم نوا،  -

زاریم و ه عزیزانمون به جا مییک روزی باید بریم، خاطرات رو واس

 .ریممی

ام گذاشت، با همون لحن مهربونی ادامه دستش رو بلند کرد و روی شونه

  :داد

ه با خواهرتون، کسی که االن تنها دارایی شما از این تاری کاین رف -

دنیای وانفسا هستش، درست نیست. اون هم یک روزی میره، به نبودش 

 .داغون میشی فکر کن؛ داغون میشی نوا بد

وقتی که رفت بیوفتی دنبال قدرش رو بدون نه بیا االن که هست 

 .صیحت باشهخاطراتش، به عنوان یک برادر خواستم بگم، برات ن

 :دونم کی خیس شده بود رو با انگشتش پاک کرد و گفتای که نمیگونه

 !دنبالم بیا   -

*** 
د. بدون هیچ حیاط خیلی بزرگی داشتند، مثل یک باغ پراز درخت بو
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 ...کهداشتیم تا اینرمیحرفی کنارهم قدم ب

 کنی؟جا زندگی میتوهم همین  -

 :من و من ادامه دادم هام دوخت. باایستاد و چشم تو چشم

 .قصد دخالت ندارم فقط محض کنجکاوی پرسیدم -

هاش نقش بست که باعث شد دلم از سئوالی که کردم لبخندی روی لب

 .آروم بگیره

 :داد قدم زدن رو شروع کردیم که جوابدوباره 

آره، من هرچند دوست دیاکو و حساب میشم اما، هیچی از برادر کم  -

 .ل یه خانواده هستیمنداریم و خب درست مث

 :درنگی کرد و با لحن متفاوتی که سوزی چاشنیش بود، ادامه داد

 .اش همیشه کنارش باشناون دوست داره خانواده -

نه؛ اما من گویا قصد داشت که بحث رو عوض کنفسش رو بیرون داد 

 .های من نیستی جلو دار سئوالزیادی پرحرفم و هیچ

 .زیادی میشه که باهم هستین هایطور که معلومه، سالاین -

 .ای کرد و سرش رو به معنی تأیید تکون دادتک خنده

 !هجده سال -

 .لبخندی زدم و ابروم رو از تعجب باال انداختم

 که ما کنه زیادش خدا باشید، برادر هم باید خب عدد این با   ماشاهلل -

 .نیستیم بخیل
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هاش رو به گونه هایای به حرفم که حاوی تعجب بود کرد. چالخنده

 .ره کردروش اشانمایش گذاشت و به روبه

 .امیدوارم حالت رو خوب کنه -

کشیدم و نگاهم رو به سمتی که اشاره کرده بود، دوختم. جیغ کوتاهی 

 :گفتم

 !خونه درختی؟ -

شون کرده بودند، قسمت ند، کشیده و بلند که یکیت تنومدو درخ

 .اشتباالشون یه کلبه خوش طرح چوبی قرار د

 .با همون لبخند که ته مانده خنده دقایق پیش بود، سرش رو تکون داد

 .حاال داخلش رو باید ببینی -

له گذاشت. به سمت منی به سمت نردبانی رفت و پاش رو روی اولین پ

 :بان خشک شده بودم، برگشت و گفتکه با دیدن نرد

 !بیا دیگه   -

 ...چیزه، اوم میشه من -

 :گفتحرفم رو قطع کرد و 

 .نه نمیشه، بیا من هستم ترس نداره -

 :تخس اخمی کردم و گفتم

 .ترسم؟ اومدمکی گفته می -

ازش ندارم؛ اما خب ترسیدم. خاطره بدی حاال مثل چی از نردبان می
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ام ی شاتاراق افتادی، اونوقت دیه پای شکستهمطمئن نیست و یکهو دید

 !ده؟خواد بو این جلبک که االن غش کرده از خنده می

 !باشه تو نترس، بیا -

 ...اول من باال رفتم، دستم رو محکم گرفته بودم به نردبون و

 ))نیالرز((

هام اتاقم رو با آویز کردن لباس اوف این هم از آخرین لباس! باالخره کار

 .انداختم تموم کردم. دست به کمر نگاه کلی به اتاق تو کمد،

اما خب همین که تراس داشت تر بود؛ نسبت به اتاق قبلیم کمی کوچیک

بود چون من عاشق گل بودم، گل کاری حیاط دست من  برای من کافی

 .ی گلدونی کنمنیست؛ اما حدأقل اجازه داشتم تراسم رو پر از رز ها

ود. رنگ خاص دکور اتاق من گلبهی سفید بسرویس هر اتاق مجزا بود و 

ام فرهو آرامشبخش این حال سردرگم من! خودم رو روی تخت دون

 .هام خارج کردمانداختم و نفسم رو محکم از ریه

ای از حال و رفتار خواهرام به جونم افتاده بود. نباید بزارم فکر کنن خوره

م هم نیاز به ن و دیگه امیدی به زندگی نیست. هرچند خودتنها هست

ما خب همیشه خواهرام مهم بودند نه شنیدن کمی امیدواری دارم؛ ا

 !خودم

م رو به هم ریخت. از روی عسلی کنار تخت برش یم افکارصدای گوش

داشتم و با دیدن اسمش، لبخندی روی لبم نقش بست؛ تماس رو وصل 
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 .کردم

 .سالمی مجدد -

 طوری؟الم گل، چهس -

 :ای کردم و گفتمتک خنده

 یک ساعت پیش هم رو دیدیم ها! خوبم تو چی؟ -

 .وب شدمات و شنیدم خیک ساعت پیش، خیلیه خب! خنده -

هام رو از از این حرفش بستم و فشاری بهشون دادم. لبخند لعنتی چشم

 .هام رو نداشتقصد رفتن از روی لب

دعوت کنم امشب شام رو افتخار بدن در زنگ زدم از گلم و خواهراش  -

 .بنده و برادرهام نوش جان کنند کنار

 :ابرویی باال انداختم و جواب دادم

 . ...ه نگاهدونم آخشام؟ اوم نمی -

کنم، نه، نشد. نگاه و نوا و فالن نداریم. من از هرکسی دعوت نمی

 !مشتاقانه منتظرتونم بانو

جوری شد. ای خدا حاال من چهخواستم جیزی بگم که صدای بوق بلند 

 ردم و رویراضی کنم؟ کالفه بالش بغل دستم رو بلند کاون دوتا رو 

 .صورتم کوبیدم

تم. خداروشکر همه چی ام به حموم رفشتن حولهبلند شدم و بعد از بردا

طور که توی خونه کامل و تمیز بود باید از دیاکو یه تشکر بزرگ کنم این
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اش باشیم. اجاره هم قبول چیزی تو خونه نمیشه؛ الکی و بدون هیچ

 ...و پر کردم وکنه هوف باید یه فکر اساسی کنم. وان رمین

*** 
های م بودم که صدای خندهدرحال خشک کردن موهای نیم خیس

 ...ی به گوشم رسید، خنده آشنایی بود. به پنجره نزدیک شدم کهدختر

اش لبخندی زدم دیدن خوشحالینوا رو باالی درخت همراه تیام دیدم. با 

ه رفتم و مشغول شدم. حاضر و آماده جلو آینه ایستادو دوباره جلوی آینه 

را بگم همراهم میان یا نه؟! به بودم و تمام فکرم این بود که اگه به دخت

 !کردم، مثل همیشه سیاه درست مانند دیاکوی قصه من تیپم نگاهی

شادش مربوط به کمربند خوش کت و شلوار فیتی تنم بود که تنها رنگ 

م رو از باال محکم جمع کرده بودم و مثل دم شد. موهاطرح طالیی می

 .ام رها کردموی شونهاسب ر

  

 .اهات میانن هستی، حتماً بنیال تو خواهرشو -

با گفتن این حرف به خودم، کمی قانع شدم و از اتاق خارج شدم. نوا کز 

تو فکر بود و نگاهم که، نگاهم که کرده روی مبل نشسته بود و عمیق 

 .نبود

ا گرفتم، دستم رو با تردید روی پاش گذاشتم کنار نوا ج نزدیک شدم و

 :که نگاهم کرد و گفت

 !دلم تنگ شده -
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 :نفسم رو بیرون دادم و چیزی نگفتم که خودش ادامه داد

برای اتاقم، حیاطمون و حتی َپشول، امروز آبروم جلوی تیام رفت؛ یه  -

بدون هیچ هام خیس شده. دیدم یاد پشول افتادم یکهو دیدم چشم گربه

 .توضیحی به تیام سریع به خونه اومدم

که نوا عاشق حیوانات جایی پشول گربه دوستداشتنی نوا بود. از اون

اش از پدرمون یک گربه هدیه گرفت و ده سالگیهستش؛ تو روز تولد پانز

 .دیگه نگاه هم نکردقدری خوشحال شده بود که به کادوهای به

مکن تونستم اجازه بدم بیارتش؛ چون مجا ناما خب با اومدنمون به این

 ...بود دیاکو و برادرش از این موضوع زیاد خوششون نیاد و

 :آهی کشید و گفت

 خواستی بگی؟چیزی می -

 :هاش گفتمبه لکنت افتادم و با تردید و بدون نگاه کردن به چشم

 . ...دونم کهمون کرده. نوا میبرای شام دیاکو دعوت -

 :جستی پرید و گفت

 .بینم. میرم حاضر بشمزاد درست میوای خدا باألخره چندتا آدمی -

نداره، نه نداره  اتاقش رفت. این دختر تعادل ام رو بوسید و سریع بهگونه

  ...خواهرم تعادل نداره. صبح کم مونده بود قورتم بده و االن

سمت اتاق نگاه رفتم تا ببینم اون چه جوابی  ای کردم و بهتک خنده

 .نیمم من هم نوا نتونستیم نگاه رو برای شام امشب راضی کمیده. ه
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 زبونم کنترل بیام، که نیستم خوبی وضعیت》هاش گفت:فقط آخر حرف

 .بست رو نوا و من دهن حرفش این《.ندارم رو

 ((کل))دنیای 

 .طور که خواستی شدهمون -

اش داد و رخ به رخ همتای سردش شد. لبخندی زد، صندلیچرخی به 

که هیچکس آرزوی دیدنش را نداشت چون نشان خوبی همراه لبخندی 

 .نداشت

 .نه، نشد -

روبه اش ایستاد. پاکت را به برداشت، بلند شد و پاکتی از روی میزش 

 :اش کوبید و آرام گفتسینه

 .شنومرو میهاش گفتم نفسش رو ببر اما، هنوز صدای نفس -

ز کرد و با دیدن های محکم از اتاق خارج شد. پاکت را باو با قدم

 ...هایعکس

د ها را در مشت خواش را به دیوار کوبید و عکسعصبی دست مشت شده

 .جمع کرد

 !گور خودت رو کندی دختر -

 《نوا》

هام رو به هم فشار دادم تا رژم پخش بشه و در آخر عطر شیرینم رو لب

زدم. با صدای بوق ماشینی، به سمت پنجره اتاقم رفتم. بی ام وی مشکی 
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 .رنگی پشت دروازه عمارت بود

ریک نگهبان سریع به سمت ماشین رفت و در سمت راننده رو باز کرد. تا

ط شد، ی شخص رو تشخیص داد؛ اما وقتی وارد حیاشد چهرهبود و نمی

سری بود که، اسمش اش قابل تشخیص شد. آها این همون پکمی چهره

 . ...چی بود؟ نوک زبونمه ها! اما نمیاد

 !نوا -

دای نیال، نگاه از پنجره گرفتم و بعداز انداختن شالی روی موهام و ص با

اتاق خارج شدم. مثل نیال یک کت و شلوار  ام ازبرداشت کیف دستی

ای بافته و رفهطوسی رنگ فیت، تنم کرده بودم و جلوی موهام رو ح

 .رو از پشت جمع کرده بودم اشباقی

 یک ربع طول کشید، کجا موندی؟ -

های طور که صندلیگل خواهرم نگاه کردم و همونخوشگل مشبه چهره 

 :گفتمکردم، ام رو پا میتخت ساده و طوسی

 !برو خدات رو شکر کن که یک ربع طول کشید، بزن بریم   -

فتم و همراه اخم محوی کرد و به سمت در خروجی رفت، بازوش رو گر

وشن های خوش طرحی رهم از خونه خارج شدیم. حیاط توسط فانوس

 .بود

 میگم نیال؟ -

 :هومی گفت و ادامه دادم
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فنی داره و اخمو و سرد اسم برادر دیاکو چی بود؟ همونی که چهره خ -

 .هستش

 :رفتیم، گفتطور که راه میابرویی باال انداخت و همون

 .آوردی ها! من چه بدونمنوا توهم وقت گیر  -

 :شیطون چشم تو حدقه چرخوندم و گفتم

 !دونی ها؟قا کامیاب رو مییاکو خان و آطور اسم دچه -

 .ای کشیدمبشگونی از بازوم گرفت که جیغ خفه

 چته؟ -

 !هات رو تند برداربه جای زیاد حرف زدن قدم -

 :دوباره کرم ریختم و گفتم

 !ی جذاب عجله داری؟ورهچرا جیگر؟ واسه دیدن اون اسط -

 .ایستاد و تک خنده عصبی کرد

 !ب؟ فقط برونوا دستم بهت نرسه خ -

خنده بلندی کردم و سریع به سمت عمارت رفتم و نیال هم با لبخند 

ای به در وارد کردم که توسط خانم تپل و یاومد. تقهمحوی پشت سرم م

 .ای باز شدخوش چهره

رفت. نتونستم خودم رو کنترل کنم و اش ضعف های تپلیدلم برای لپ

 :گفتم

 !وای خدا این چه جیگریه -
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گفتم؟ عجب ها! این د شده نگاهم کرد. مگه چیهای گرشمنیال با چ

 .یشهخواهر منم چپ، میره راست میره عصبی م

 :خانم جیگره خنده آرومی کرد و گفت

 .سالم، خیلی خوش اومدین. بفرمایید داخل که آقا منتظرتون هستن -

نیال به حالت عادی برگشت و با لبخند تشکری کرد. دستم رو گرفت و به 

جب ایستادیم. این همه تجمالت و تع از رفتیم که قدم دو  ید.داخل کش

ز تمیزی و مجللی برق میزد، تمام کجای دلم بزارم؟ همه جای خونه ا

 .های بزرگ نقاشی فرانسوی بودنز تابلویها سلطنتی و دیوارها پراوسایل

 !از این طرف لطفاً -

. کالً توی این ای که خدمه اشاره کرد رفتیمبه خودمون اومدیم و به پله

 جز  ا از پله وسطی باال رفتیم.سالن ورودی سه تا پله مارپیچی بود که م

 بزرگی سالن به کهاین تا نبود صدایی هیچ من، کفش پاشنه صدای

 .بود شده چیده سلطتی مبلمان دورش دورتا که شیک سالنی. رسیدیم

 ))نیالرز((

زهای آبی ها هم وسط با اون گلدون ریه میز خوش طرح ست مبل

تی بود و خودش یه معیار بود کرد. دکور این سالن آبی نفخودنمایی می

اکو که ها گرفتم و به دین مجلل بودن. چشم از مبلبرای نشون داد

 .مشغول صحبت با بردارش بود، دوختم

 .هاتون تشریف آوردنمهمون آقا! -
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باز  هامون به لبخندهردو به سمت ما برگشتن. همزمان با دیدن هم لب

 :شد. با همون لبخند خاصش گفت

 !به خیلی خوش اومدین، بفرمایید بشینید -به -

 .ممنون -

 نشستن به و کرد سالمی هم دیاکو برادر. کرد اکتفا لبخند ا هم به یکون

 .نشستم سلطنتی دونفره مبل روی نوا کنار. کرد دعوتمون

 بانو! -

ی من و نوا بزرگی خیره مون کرده بود، با لبخندای که همراهی! خدمهبانو

 :به خودش اومد و هول گفتبود، با صدای دیاکو 

 ...ببخشید آقا   -

 :ما ادامه داد بهرو

 چی میل دارین؟ -

 :به نوا نیم نگاهی کردم و کردم و جواب دادم

 !چایلطفاً  -

ای که چشمی گفت و از سالن خارج شد. دیاکو روی مبل تک نفره

 . ...برادرش همروی مبل ما بود نشست، روبه

 .من میرم کامیاب رو بیارم -

 :دیاکو سری تکون داد و روبه من پرسید

 به؟الش خونگاه ح -
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 .آر... آره یعنی کمی سرش درد میکرد نتونست بیاد -

که نوا نتونست خودش رو کنترل چیزی نگفت تا اینابرویی باال انداخت و 

 :کنه و گفت

 !امی خونه خیلی زیبایی داریدخوام نگم؛ اما نمیشه، آقای حهی می -

 :ای کرد و گفتدیاکو تک خنده

 .دام کنیممنون نوا جان، بهتره دیاکو ص -

نوا هم یخش باز شد و لبخند دندون نمایی تحویلش داد. با صدای 

ریز سه پسر متوجه شدم برادرهاش دارن میان. تیام، کامیاب و مکالمه 

 . ...ادوین

اش های فوق صمیمین دونفر هم دوستادوین که برادر دیاکو بود و او

 .رادر هستنطور که در جریان بودم برای دیاکو درست مثل ببودن و این

آمد گفت و کامیاب هم که تیام لبخند بزرگی زد و خیلی محترمانه خوش

ی نامعلومی خیره بود، سالمی کرد و به های نایابش به نقطهبا چشم

تیام دقیق اومد مبل کنار دست ای نشست. کمک ادوین روی مبل دونفره

 .نوا نشست. ادوین هم کنار کامیاب جا گرفت

 جمع تو منتهی داشت ادوین جز هم دیگه برادر   یادمه که دیاکو یک

 ... فهمیدم که جااون تا و بودند ریزی یصحبتزها مشغول نوا با تیام. نبود

 ))نوا((

 :نامحسوس سرش رو کنار سر من آورد و گفت
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 ات شد؟رفتی؟ چیزی گفتم که باعث ناراحتی جوریاون امروز چرا -

 :سر به طرفین تکون دادم و گفتم

تفاقاً ازت ممنونم که خونه درختی رو نشونم دادی، با! انه با -

 !بود قشنگ  خیلی

لبخندی همراه چشمک نصیبم کرد. نگاه ازش گرفتم و به کامیاب که 

 .ساکت نشسته بود دوختم

یی که حیف سویی های زیباهیکل با چشم یک پسر خوش چهره و خوش

نجکاویم بیدار هاش افتاده؟ کرم کنداشتند. یعنی چه اتفاقی برای چشم

 میشه مپهلو نصیب   شد؛ اما میدونستم که با پرسیدنش نیشگون نیال

 ...و

 :تیام سکوت رو شکست و گفت

خبر؟ نیال جان ممنون که دعوتمون رو قبول کردی و خب دیگه چه -

 از خونه راضی بودی؟ چیزی کم نیست؟ اومدی،

 :نیال رز لبخندی زد و گفت

 . ...امااین چه حرفیه، همه چی هست  -

 :به دیاکو چشم دوخت و با لبخند کمرنگ شده ادامه داد

که بدون شناخت زیادی ما رو به عمارت آوردی؛ ممنون بابت اینواقعاً  -

 . ...طور قبول کنیتونیم ایناما من و خواهرهام نمی

 .دستش رو باال آورد و مانع زدن حرف نیال شد
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خوام نیال رز دیگه نمیصد دفعه گفتی و صد دفعه هم جواب دادم.  -

هرهات هستش، تا جا دیگه خونه تو و خواشنوم، اینهمچین حرفی رو ب

 .جا بمونیدتونین اینوقتی هم که بخواین می

 . ...ببخشید ها! ساعت داره میشه ده -

 :به من چشم دوختن که تیام بلند خندید و گفت و سئوالی همه متعجب

 .ن بریمخب بچه حق داره من هم گشنمه، پاشی -

   .های گرد شده نگاهش کردمبا چشم 

های باباقوریت ام؟ تو من رو با اون چشمبچهبچه! با من بودی؟ من   -

 بینی؟بچه می

 .دست به کمر شد و ابرویی باال داد

 م میشی؟ریزی شما عصبی هاوه، اوه! خاله  -

هایی رو به من که کسی من رو کوچیک فرض کنه و همچین صفتاز این

 .اومدبونه خوشم نمیبچس

 نه کوچیک بزنم؟هار، هار تو که بزرگی چه گلی به سرت زدی که م -

 :لبخندی زد و شیطون گفت

 !خوبه که قبول کردی کوچیکی، فنچ کوچولو -

 . ...ارممن با تو دیگه هیچ حرفی ند -

 :دادم ادامه و کردم هیکلش به نگاه   یک

 !گاو میش -
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نیال یعنی خالی شده بود، خارج شدم. این و از سالنی که معلوم نبود کی 

صبر نکرد همراه هم بریم؟ نه حتماً خیلی قدر از من خسته شده که این

 .گرسنه بوده با پسرها رفته وگرنه عاشقمه

 !وجدان: شک نکن

 .شه. از حرفی که زدم تعجب کردمتو سر خودت با نکردم، تو کارت

دختر، منظورت اینه  وجدان: چی؟ وای یعنی اطالعاتت درسته تو حلقم

 .؟ الحق که کوچولو هستیکه سرم تو کار خودم باشه

 《شو خفه》به سالن پذیرایی که رسیدم، ِادوین از کنارم رد شد که

دندون  کرد، لبخند تعجب نگاهم با و ایستاد. شنید رو من زیرلب گفتن

 :نمایی تحویلش دادم که آروم گفت

 .خانوادگی خود درگیری دارید -

تکون داد و پشت میز جای گرفت. ایش این رو نگاه! وی تأسف سری از ر

دماغ فیل افتاده. انگار پادشاهی چیزی هستش. این با این همه انگار از 

 !خواد برسه؟غرور به کجا می

 !وجدان: به تو چه

 رز(())نیال

های نوا و تیام گوش نکردیم و از سالن خارج شدیم. ادوین به ادامه بحث

طور که بازوی کامیاب رو کرد و همونهاش رو باز نمیام اخمیک لحظه

داشتن. با حس سردی که روی تر از من و دیاکو قدم برمیگرفته بود، جلو



 

 

 WWW.98IA3.IR 124 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

ه دستم نشست، متوجه دستم شدم که تو حصار سرد دست دیاکو افتاد

 :بود. آروم گفت

 !آخیش چه گرمی تو -

وارد سالن های مهربونش گرفتم. تک خنده ریزی کردم و چشم از چشم

. روی میز فره قرار داشتپذیرایی شدیم که درش یه میز بزرگ دوازده ن

 .به طرز زیبایی با غذاها تزیین شده بود

و دیاکو صندلی رو برای من کنار کشید، با لبخندم ازش تشکری کردم 

 :که بشینه روبه ادوین گفتپشت میز جا گرفتم. قبل این

 کارن کجاست؟   -

 :میاب کرد و گفتادوین نگاهی به کا

 .زنمبهش زنگ می -

م وارد شدن و پشت میز نشستند. نوا با از سالن خارج شد. نوا و تیام ه

هاش برقی زد و تا خواست دستش رو بلند کنه سمت دیدن میز چشم

نی از پاش گرفتم که لرزید و منظورم رو گرفت. عصبی دیس، سریع بشگو

هاش مشغول کندن پوست دستم رو از روی پاش کنار زد و با دندون

 .بش شدل

ه کردم. سرش پایین بود و ای بهش رفتم و به کامیاب نگاچشم غره

دونم سئوال بدی رنگش رو از دیدم قایم کرده بود. میهای خوشچشم

 .هاش اومدهدونم چه بالیی سر چشمخواستم بشد؛ اما میمی
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رد و دیاکو کالفه به ساعت خوش طرح و گرون قیمت مچ دستش نگاه ک

اشتم دست روی میزش رو محکم مشت کرد. دستم رو روی مشتش گذ

های من دوخت. لبخند ملیحی زد، هاش رو به چشمریع چشمکه س

 .مشتش رو باز کرد و دستم رو تو دستش گرفت

تا خواست چیزی بگه، صدای بلند  شت میز جا گرفت وادوین که اومد، پ

شتناک ماشینی، توی محوطه آهنگ پانتومیم ابراهیم زاده همراه ترمز وح

 .حیاط عمارت پیچید

دیاکو دوختم که عصبی خواست بلند بشه؛ اما ادوین زودتر نگاهم رو به 

 :بلند شد و گفت

 .کنمحلش می -

حال پریشون به کمک پیرمردی همین که از میز فاصله گرفت، پسری با 

بود  های پسر رو دور گردنش انداختهشد. پیرمرد یکی از دست وارد سالن

 .تا نیوفته

رد تنِ نهیف و الغری داشت از چاره پیرمهمه از پشت میز بلند شدیم. بی

یک طرف هم پسره هیکلی بود و تمام وزنش رو روی پیرمرد انداخته 

 .بود

 :و به حالت مسخره گفت ی بلندی کردپسره تک خنده

بفرمایید بشینید، دِ آخه من کی باشم که بخواین به پای من بلند  -

 ید، مگه نه حیدر جون؟بش
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ای سرداد. دیاکو نگاهش رو به دهکلمه جون رو بلند کشید و دوباره خن

 :پیرمرد که اسمش حیدر بود دوخت و گفت

 !به اتاق ببرش -

 :رو از خودش دور کرد و گفتحیدر چشمی گفت؛ اما اون پسره حیدر 

 . ...حیدر توهم کنه شدی ها! من خودم بلد -

دستش رو سمت خودش کشید به حالت ناخودآگاه  داشت میوفتاد که نوا

 .های پسره قفل چشم،های وحشی و عصبی نوا شدمو مانع شد. چش

 :تری ادامه دادبا لحن آروم

 .من خودم بلدم -

 :ای گرفت و روبه دیاکو گفتصلهنوا دستش رو برداشت و با اخم فا

 .که امشب وقت مناسبی نیستمثل این -

خودم رو از ترس برگشت که من جای نوا  ادوین سریع به سمت نوا

 .خیس کردم

 !شامتون برسید شما به -

سمت پسره رفت و اون رو با خودش از سالن برد. پسر پریشون حال 

های کشداری هم داشت حرفطور که به زور قدم برمیجذاب، همین

 .زدمی

 !ادی)ادوین( عشق قشنگه ها! ولی درد داره؛ دردش هم قشنگه المصب -

 ...عشق



 

 

 WWW.98IA3.IR 127 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

 ...ای وسط پیشونیبوسه

 مونییه زخمی که تا همیشه می

 ...درمونیبه جون خودت درد بی

 !جون بابا عالیجناب عشق

د. دلم برای لحنش که ش محو صداش دیگه و خوند رو گیقطعی از آهن

حرف زد و خوند که دلم هوای گریه غم بود، کباب شد. یک جوری پراز 

خواست و دعوتمون کرد که بشینیم. برداشته بود. دیاکو کالفه عذری 

 .گرفتیمدوباره پشت میز جا 

 .خوامبرادرم چند روزیه که حال خوشی نداره، بابت امشب عذر می -

 :سری به طرفین تکون دادم و گفتم

 !این چه حرفیه؟ -

 :روی دستش گذاشتم و ادامه دادمرو  دستم

 نگران نباش، حالش خوب میشه. کاری از من برمیاد؟ -

 :دستم داد و جواب داد ی بهفشار

 .خودش باید کنار بیاد مرسی از محبتت ولی نه، -

هاشون رو پر لبخند محوی زدم و به نوا و تیام چشم دوختیم. ماشا ظرف

 .کرده بودن و دولپی مشغول خوردن بودن

بیا کامیاب برات ماهی گذاشتم، عجب چیزیه با آدم حرف میزنه. برات  -

 ت کنم؟خوای کمکتیکه کردم می
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. کشید توهم رو هاشاخم و گفت تیام سئوال در ای《نه》کامیاب آروم

 :گفت تیام حرف تأیید در نوا

 !آره ماهیش خیلی خوشمزه است -

 :خورد، گفتطور که میتیام همون

 !شکمش رو پر کرده که اصالً، اومم بزارم، جوری بده برات مرغ ه -

شقابش رو به دست تیام هاش رو از لذت طعم غذا بست. نوا سریع بچشم

 .دو نفر بودیم. تیام متوجه نگاه من و دیاکو شده اون داد. با دهان باز خیر

 داداش نودل بهت بدم؟ -

ام گرفت و شروع کردم به بلند خندیدن از این حرفش خنده

 خنده به هاشونلب هم کامیاب و دیاکو من، خنده با چرا دونمنمی   که

 .شد باز

*** 

 موهام بودم. شب خوبی بود اگه حال بدول شونه کردم جلوی آینه مشغ

کارن رو فاکتور بگیریم. تیام خیلی زود خودش رو تو دل من و خواهرم 

پسر  هامون بیاره و درکلکرد تا خنده به لبجا کرده بود؛ هرکاری می

 .داشتنی هستشخوب و دوست

ها حرفکامیاب هم سکوت اختیار کرده بود و تنها با یک لبخند گوش به 

تی برای خداحافظی هم داد. تا کل شب ادوین کنار کارن بود و حمی

 . ...پایین نیومد و خب هرکی
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 !درینگ، درینگ

 م که روی عسلی به لرزه افتاده بود، رفتم و برش داشتم؛به سمت گوشی

 .شماره ناشناس بود

 !الو -

 .صدای محکم مردی تو گوشم پیچید

 سالم، خانم کیان؟ -

نگاهم به دونم چرا خوف برم داشته بود. نمیحبس کردم.  نفس تو سینه

تونست با ساعت افتاد، دوازده و ربع بود؛ این ساعت این مرد چه کاری می

 !من داشته باشه؟

 بله خودم هستم، شما؟ -

اوقات شریفتون شدم. سرگرد عباسی هستم ساعت مزاحم شرمنده این  -

 .تماس گرفتماز دایره جنایی؛ در رابطه با مرگ پدرتون 

خندید و چه دوختم. چه زیبا مینگاهم رو به عکس بابا روی عسلی، 

 !خوش بود حالمون

 کنم مراحم هستید. اتفاقی افتاده؟خواهش می -

ا به آگاهی به منظور جواب اتفاق که چه عرض کنم؛ اگه لطف کنید فرد -

 .ال تشریف بیارید، ممنون میشمدادن چند سئو

 بلور  استرس درست مثل یکهام از ته بود و دسترعشه تنم رو در برگرف

 .بودند شده یخی
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 .رسمچشم، فردا راس نه خدمت می -

 !شب خوش -

زیر لب شب خوشی گفتم و تماس رو قطع کردم. روی تخت نشستم و 

 ...یزهای خوب فکر کنم مثالًسعی کردم به چ

توی دستم لرزید. نگاهم رو به صفحه روشنش دوختم؛  مدوباره گوشی

 :داسم حضرت یار لبخند بزرگی روی لبم آورد. نوشته بو

 !ماه من، مرسی که امشب اومدی -

هفده سال با ذوق لبم رو به دندون  -مثل دخترهای شونزده

 :نوشتم   و  کشیدم

 نخوابیدی؟کنم. چرا خواهش می -

ها خواست ساعتادامه بدم؛ دلم میاش بحث رو خواست همهدلم می

 .باهاش حرف بزنم

 .م! غرق شدنت تو دریای عشق، مبارکلد

 خودت چرا نخوابیدی بانو؟ -

 .تر شدبا پیامش لبخندم غلیظ

 .شاید منتظر پیام تو بودم -

منی که ها از ای به حالت لوس و عاشق خودم کردم. این حرفتک خنده

وقت دور و بر من عشق و عاشقی هیچسرم فقط تو کار بود، بعید بود. 

 ...ن منزد و اآلپرسه نمی
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ام رو با اآلن من شدم عاشق و دلباخته پسری که چندماه سیاه زندگی

 .بودنش سفید کرده بود

 !قربونت برم من تک ستاره قلبم -

 .شدمیپیامش رو چندبار خوندم و هربارش هم قند تو دلم آب 

، صدبار به لوس شد حرف زدیمدو از هر دری که میهای تا ساعت

شاد کرد ای که نصیبم میهبار با کلمات عاشقانهام خندیدم و هزار بازی

 میشدم. 

های هفت صبح بود که چشم از خواب باز کردم. آسمون پاییزی ساعت

 مثل همیشه گرفته بود و لحظات ناب گرگ و میش به راه بود. بعداز

 .تاق بیرون رفتمشستن صورتم، موهام رو جمع کردم و از ا

های نرگس خانم عقب با حرف داشتم کهبه سمت آشپزخونه قدم برمی

 .پشت ایستادم کشیدم و

جا بودن. بله آقا خیالتون راحت باشه امشب وقتشه دیشب شام اون -

 . ...که

 کنی؟کار مینیال داری چی -

از ن بود، های خواب آلود خیره مو چشم با صدای نوا که با تیپ شلخته

زمین  ترس لرزیدم. نرگس خانم هم هول کرده ظرف از دستش روی

 .افتاد و هزار تیکه شد

 آشپزخونه وارد و درآوردم 《سرت تو خاک》روبه نوا دستم رو به حالت
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 :گفتم و کردم اخمی. شدم

 حواستون کجاست؟ -

اگه نوا نیومده بود داد، کردم داشت به کسی الپورت میاحساس می

زد. نسبت به نرگس بدبین شده بودم، از چی حرف میفهمیدم داشت می

 .اش تو دلم رخنه کرد بودهای قایمکیاز حرف حس بدی

های خرد نرگس سریع تماسش و قطع کرد و مشغول جمع کردن تیکه

دونم؛ شده ظرف شد. نوا متعجب اومد و پشت میز نشست. دلیلش رو نمی

 .بود های نرگسشده بودم و فکرم مشغول حرفولی عصبی 

 عوض   و لباست رونوا این چه وضعیه؟ صورتت رو هم نشستی، پاشو بر -

 .نشدم عصبی تا کن

 :نوا اخم ریزی کرد، به سقف چشم دوخت و گفت

 .خوابمخدایا این باز از دنده چپ بیدار شد. باش، اصال باز میرم می -

 .شد که دستش رو گرفتمبلند شد، داشت از کنارم رد می

 هنوز خوابه؟نگاه  -

 :ای کشید و جواب دادخمیازه

 د زدن نگاه شدم؟از کی من مسئول دی -

دستش رو ول کردم و با یک چشم غره نگاهم رو ازش گرفتم. برای خودم 

 :شیر ریختم و از نرگس پرسیدم

 کنی؟جا کار میاز کی این -
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 :که نگاهم کنه جواب دادبدون این

 .میشه سالدو  -

کشیدم و از پشت میز بلند شدم. با اخم چشم ازش یک نفس شیر رو سر 

ای به در وارد کردم و بعداز مکث اتاق نگاه رفتم. تقهگرفتم و به سمت 

ارد اتاقش شدم. پشت میز توالتش نشسته بود و شال روی کوتاهی و

کرد. به چهار چوب در تکیه کردم و دست به سینه سرش رو تنظیم می

 :فتمگ

 !خیر عزیزمصبح به  -

 .ژلبش رو بر داشت و در جوابم سری تکون داد. دلخوری رو کنار زدمر

 این ساعت کجا به سالمتی؟ -

هام دوخت و اش رو تو چشمهای آهوییبلند شد و به سمتم اومد. چشم

 :گفت

های کوه، نکنه نباید برم؟ اگه حسابم رو خالی کردی برای اون بدهی -

 !هام ضایع نشمجلوی دوست پیله بگو تا بیش از این -یلهشکوفتی، بی

 پوزخندی داشتند، عجیبی تاهشب خنجر با که هاش  بعداز اتمام حرف

قدر خودش دوست داره ه، حاال که اونبس دیگه. کرد صورتش هاله هم

 .اش میشمدعوا راه بندازه، من هم، هم بازی

تادی خواهرته نه بفهم چی از دهنت در میاد! اینی که جلوش ایس -

 !زندگیتدشمن صدر 
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 :نفسی گرفتم و ادامه دادم

 دادهی من، برای خود من کوه هی من هیچی نمیگم تو از کاه -

سازی؟ نگاه تو کی حسابت خالی مونده که بار دومش باشه؟ کِی ازت می

کشی، ها رو به رخ من میپول خواستم که حاال بحث پرداخت بدهی

 !هان؟

دادم که لرزی کرد و سرش رو ام بیرون هداد از بین لب به قدر هان رو با

  .پایین انداخت

مون رو ون رو، تمام زندگیمخوشحالم که خونهفکر کردی من خیلی   -

 با

 کنی آسونه دل کندن از عمارتی کههای خودم فروختم؟ فکر میدست

 !من بیشتر از تو درش چرخ زدم و ثبت خاطره کردم؟ آسونه آخه؟

 نوا و کارن تیام، حضور متوجه هک بودم شده عصبی و   د زدمبه قدر دا

 دادم ماساژ رو امشقیقه! اومدن؟ چی ایبر اصالً اومدن؟ کی هااون. نشدم

 :گفتم آرومی لحن با و

بحث تو پوله؟ حساب تو فوله برو تفریحت رو کن خواهر من اما، اما  -

ها ببری ی دوستها جلوقدر هم خودت رو با این پولیادت نره که هرچه

 .فرهنگت جلوی ما زیر صفر رفتهباال، 

دم و به اتاق خودم پناه بردم. عصبی نوا رو کنار زدم، از اتاق نگاه خارج ش

قدر کردم. چی براش کم گذاشتم که اینت به کمر اتاق رو متر میدس

 .کشم، تیز و آز شدهزبونش برای من، منی که به خاطرش نفس می
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ت و شلوار رسمی به ت کلباسم رو با یک دس ساعت هشت بود، سریع

سر کردم و بعد  ام رورنگ سیاه و سفید عوض کردم. روسری بلند مشکی

ون رفتم. سریع از بستن دستنبد و ساعتم و برداشتن کیفم، از اتاق بیر

 .ها رو رد کردم و از خونه خارج شدمپله

*** 
. مردی با یونیفرم با وارد شدنم، از پشت میزش به نشونه احترام بلند شد

شد فهمید که سرهنگ هستش. اش میهای روی شونهکه از ستاره سبز

اش ابهت ندمی و ریش سفید کوتاهی که داشت، به چهرهموهای جوگ

ردم و جوابم رو با خوشرویی گرفتم. به صندلی بخشید. سالمی کمی

 .روی میزش اشاره کرد و به نشستن دعوتم کردروبه

 ارید؟ی میل دن خانم کیان، چخیلی خوش اومدی  -

 :لبخند ملیحی زدم و گفتم

 .ستمچکرم جناب سرهنگ، الزم به زحمت نی -

 .جواب لبخندم رو داد و پشت میزش جا گرفت

 برای پرونده فوت پدرتون تشریف آوردین، درسته؟ -

یید کردم. شالم رو روی موهام تنظیم کردم و کمی جلو حرفش رو تأ

 .کشیدم

 .تیمقرار داش سرگرد عباسی بله، با جناب -

 .پرونده روی میزش رو باز کرد و تلفن رو برداشت

وان، خبر بدید خانم کیان اومدند، سریع ی و سرگرد ارغبه سرگرد عباس -
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 !تشریف بیارن

 .قطع کرد و چرخی به خودکار تو دستش داد

پرونده پدر شما به علت خودکشی قرار بود که بسته بشه! اما خانم  -

 .موند که باید خدمتتون عرض کنیمکات و توضیحاتی به جا کیان، ن

ای به در وارد شد و یک دادم. تقه ی فهمیدن آروم تکونسرم رو به نشونه

قا به همراه یک خانم وارد اتاق سرهنگ شدند. هردو با لباس فرم بودند؛ آ

خورد که بیست پنج نهایت سی ساله باشند. بعداز سالم و... بهشون می

 .ها نشستندلیروی صند

خوام به ت تماسی که در اون ساعت گرفتم، مجدداً معذرت میباب   -

 .ها مجبور شدم اون ساعت مزاحمتون بشمخاطر سیگنال

ها رو متوجه نشدم. لبخند محوی روی لبم نشوندم و منظورش از سیگنال

 :گفتم

کنم جناب سرگرد، فقط بنده دچار کنجکاوی شدم که چه خواهش می -

هاتون رو در رابطه با پرونده پدرم صحبتی افتاده، ممنون میشم اتفاق

 .بشنوم

 .ون بحث رو آغاز کننددست اشاره کرد که ایشروبه خانمه کرد و با 

 :ی من شد و گفتاش، خیرهایهای سورمهخانم پلیسه با چشم

بنده سروان محبی، از دایره جنایی هستم. پرونده پدر شما به دست  -

علت ماموریتی که به ایشون داده شد ادامه که متأسفانه به  برادر من بود
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حقیقات، چک کردن اثرات انگشت تحقیقات به دست بنده افتاد. طی ت

جناب کیان  روی ستوه اسلحه و... متوجه میشیم که علت مرگ

 .خودکشی بوده

 :لبی تر کرد و ادامه داد

گرفته منتهی، جا پرونده همه چی درست در اختیار ما قرار تا به این -

ای از این پرونده با توجه به دیدگاه ما نسبت به فشنگی که از هگوش

نی دریافت کردیم، مربوط به یک گروه خاصی میشه. اون پزشکی قانو

ست بلکه تنها یک گروه خطرناک به دست فشنگ، یک فشنگ عادی نی

 .داره

 های دیگه در وجودم رخنه کردهتعجب، ترس، کنجکاوی و خیلی از حس

که فشنگ خاصی بوده؟ گروه خطرناک؟! بودن. یعنی چی 

 وجودم بند -بند داشت که دشمی استرسی باعث این و شدمنمی   متوجه

 .خوردمی رو

از اجساد افراد خاصی هم این فشنگ پیدا شده و حتی چندی از  -

همکاران ما که به علت دخالت در پرونده سنگین این گروه کشته شدند. 

 . ...رد عباسی اطالع دادم؛ چونشنگ به جناب سرگبا دیدن اون ف

 :ادامه داد بار عباسی بحث رونگاهی به سرگرد کرد و این

 .چون این گروه، گروه بزرگ قاچاق انسان و مواد مخدر هستش -

رنگ از سر و روم پرید. قاچاق؟ نه حتماً اشتباهی شده آخه بابا، بابا اصالً 

 . ...ه کهتونطور میاهل سیگار هم نبود چه
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ای بستم. یعنی پدر من عضو اون باند بوده؟ عضو بوده؟ ام رو لحظههچشم

ه یا، رهبرش؟! خانم محبی سریع برام آبی ریخت و به دستم قربانی بود

وردم و آروم تشکری کردم که جوابم رو با لبخند ای ازش خداد. جرعه

 .داد

 :سرهنگ با نگاه جدیش روبه سرگرد کرد و گفت

ید که وحید کیان چه ارتباطی با این باند متوجه شدین مدت خب تو ا -

 داشته؟

 :دادسرگرد بله ای گفت و ادامه 

روی اسلحه آقای کیان اثرات انگشت خودشون تنها ثبت شده و به  -

دالیل دیگه، دارا بودن اسلحه و حتی داشتن اون فشنگ، میشه 

 ...که گرفت  نتیجه

 :ت و گفتهای ترسیده من دوخنگاهش رو به چشم

 .متأسفانه پدر شما عضوی از اون باند بوده -

 ...باند

 ...عضو باند

 ...متأسفانه

 ...اشم پدر

 ساده من پدر نداشت؛ امکان این   شدن.تمام این کلمات تو سرم اکو می

 کنم؟ کارچی من بابا ممکنه؟ طورچه آخه! هاسیاهی از دور پاک، و بود
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گرد رو نادیده ن و قاطع سرهای مطمئطور حرفچه کنم؟ فکر چی

 !بگیرم؟ چه دلیلی بیارم؟

این کارها نبود. ایشون همیشه نه، نه جناب سرهنگ پدر من اصالً اهل  -

 ...کردند وای شرکت رسیدگی میبه کاره

 :سروان بین صحبتم با لحن آرومی گفت

خانم کیان لطفاً آرامش خودتون رو حفظ کنید. تحقیقات متوقف نشده  -

مدارکی هم باید وجود داشته باشه. ما به خاطر همین شما اره؛ و ادامه د

 .کنید  موناز تحقیقات همراهی رو احضار کردیم تا برای یک سری

 :بغضم رو قورت دادم و گفتم

 حتماً، چه کمکی از دستم بر میاد؟ -

 .سرگرد نگاهی به سرهنگ انداخت

بهره شون تاب حتی گوشیهای لپهاشون، فایلبهتره که از نوشته -

 بگیریم. نظرتون چیه؟

 :هاش رو روی میز به هم گره زد و گفتسرهنگ دست

 !خانم کیان -

 :سری تکون دادم و گفتم

 جا بیارم یا منزل تشریف میارید؟چشم، فقط وسایل رو این -

 سرش سروان. کردم لرزی که گفتند ای《نه》سرگرد و سروان همزمان

 ...سرگرد و انداخت پایین رو
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خانم کیان بهتره هیچکس متوجه اطالعات و حضور شما و  د. نهببخشی -

خواهرهاتون؛ چون این مسئله کامال کنم هیچکس. حتی ما نشه تأکید می

 .  ...جدی و خطرناک هستش. جناب سروان امروز به عنوان

 :به فکر رفت که سروان لب باز کرد و گفت

داشته  ه وقتته اگتونم برم البهاشون میبه عنوان یکی از دوست -

 .باشید

 .تونیم بریممشکلی نیست، همین االن هم می -

 .و تأییدی رو گرفتسروان نگاهی به سرهنگ کرد 

*** 
تو ماشینم منتظر سروان محبی نشسته بودم و ذهنم درگیر 

هاشون بود. یک باند و یک فشنگ عجیب! ربطش به پدرم چی صحبت

 ...اهی زندگینی سیی، یعتونه باشه؟ چه عضو باشه و چه قربانمی

با باز شدن در ماشین توسط سروان از فکر بیرون اومدم. دیگه لباس فرم 

های خوشرنگ نبود و خیلی شیک و امروزی تیپ زده بود. چشم تنش

 .ای مجذوب کننده شده بودت اون خط چشم گربهاش پشایسورمه

 :تیپ سفید لیمویی زده بود و با لبخند ناز و مهربونی گفت

دوباره خودم رو معرفی کنم. من یلدا حبی هستم بیست و زار خب ب -

 شش ساله از تهران و شما؟

 .اش کردمن صمیمی و مهربونیای به لحتک خنده
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 .نیالرز کیان هستم از تهران، هم سن هستیم -

 :دستم رو تو دستش گرفت و گفت

ای خوشوقتم عزیزم! نیال جان به خاطر یک سری از کارها باهم قراره -

 .تونی به ما کنیها میواهیم داشت و تو خیلی کمکادی خزی

از دیشب تحت نظر ما هستی و  نگران امنیتت هم اصالً نباش؛ چون تو

دونی، ق اذیت کردنت رو نداره پس با خیال راحت هرچی میهیچکس ح

 !دیدی و یا فهمیدی رو باهام در میون بزار

تم. تو دیاکو رف سمت عمارتی باشه تکون دادم و به سری به نشونه

های بابا فروختم و که تمام اموال رو برای بدهیمسیر راجع به این

 !دارم دوستش که، رفتم پسری خونه  به

ساعت یازده بود و آسمون امروز آفتابی بود و اینبار با هوای دل من 

شریک نبود. جلوی دروازه بزرگ عمارت ترمز کردم و بوقی زدم. 

د، دروازه رو باز کرد. ماشین رو کرحمل میکارن رو  پیرمردی که دیشب

 .به داخل بردم و همراه یلدا از ماشین پیدا شدیم

 !سالم خانم، خوش اومدین -

 :ی خسته و مهربون پیرمرد زدم و گفتملبخندی به چهره

 .سالم از ماست، خسته نباشید -

کرد. یلدا هم تشکری کرد و کاله باغبونی رو از سرش برداشت و تشکری 

 .شونه من به سمت خونه قدم برداشت می گفت و شونه بهسال
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 !چه حیاط بزرگی داره -

 :، اشاره کرد و گفتمپر از درخت بود به سمت قسمتی که

کنه اون سمت درخته؛ اما آره ولی خالی از گل هستش. تا چشم کار می -

 .یک گل هم نداره

به گوشم ی نوا صدای خندهابرویی باال انداخت و خواست چیزی بگه که 

ای ایستاده بودن و به چیزی که تو دید ما راه تیام و کارن گوشهرسید. هم

 .ای برگشت و متوجه حضور ما شددوخته بودند. تیام لحظهنبود، چشم 

 !به خانم کیان -به -

ای که هنوز ته مونده خنده رو داشت، به سمتمون نوا هم با چهره

م و خت. نزدیکشون شدیب به یلدا چشم دوبرگشت. سالمی کرد و متعج

های خواستیم سالمی کنیم که با دیدن یک سگ گرگی سفید با چشم

 .مون بند اومدآبی، زبون

 :نوا به سگه اشاره کرد و گفت

 !نیال ببین چه گرگ خوشگل و رامی هستش -

 :آب دهنم رو محکم قورت دادم و متعجب گفتم

 . ...گرگ؟ نوا گرگ که رام -

 :م پرید و گفتبین حرف

 اصیل گرگ یک این اما   من هم اول فکر کردم سگی از نژاد گرگه ؛ -

 .هستش خطربی کامالً  و
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 :که نگاهش رو از گرگه برداره گفتدون اینن بکار

 .خطر نیست، مجبور شده که رام بشههیچ گرگی بی -

 .ای بهش رفت و به یلدا چشم دوختنوا چشم غره

 کنی؟نمینیال، معرفی   -

دن که به اجبار نگاهم رو از دزدیم و قدر قشنگ بوونهای گرگه اچشم

 :روبه نوا گفتم

 .دوستام هستش سرو... یلدا یکی از   -

دادم ها! خدا رو شکر که سریع با فشاری که یلدا هوف داشتم سوتی می

 . ...به دستم داد متوجه شدم وگرنه

 .اهر کوچیکه نیال هستمدوستت؟ اوم، خوشوقتم یلدا جون! من خو -

 :دا دست نوا رو که به سمتش دراز شده بود رو گرفت و گفتلی

ق کرد، مشتاخیلی از تو تعریف می از دیدنت خوشحالم نوا جان، نیال -

 .دیدارت بودم

شناسه. سرم رو پایین جوری حرف زد که انگار چندساله من رو می

 کردم معرفی دوست عنوان به هم رو کارن و تیام  انداختم و ریز خندیدم.

 تیام که بودم داده بهش رو کامل اطالعات بودیم ماشین تو وقتی چندره

 . ...و داره برادر دو عمارته، این صاحب دیاکو و هستش دیاکو دوست

 !ریم داخل، نوا توهم کارت تموم شد بیاخب ما می -

 :نوا به تیام نگاه کرد که تیام روبه من کرد و گفت
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 خواسترید و خب نوا هم دلش مینیال، من و کارن قراره بریم خمیگم  -

 که به خرید بره. مشکلی نیست که همراه ما بیاد؟

ش داشت به من خیره شد. تیام پسر قابل که رنگ خواه نوا با نگاهی

اعتمادی بود و نواهم دیگه بزرگ شده بود و بعد از فوت بابا، نه جایی 

 .رفته بود و نه تفریحی کرده بود

 !دیدباشه، فقط شب نشده برگر   -

 تشکری و فرستاد من برای بوسی نوا. گفت 《حتماً》تیام لبخندی زد و

 خونه به رو یلدا و کردم نصیبش لبخند با همراه چشمی پشت. کرد

م که کاری ندارم و گفت نرگس به شدیم خونه وارد وقتی. کردم دعوت

 .تونه برهمی

های های بابا جور بود. کیفم رو روی مبلوسایلموقعیت برای چک کردن 

 :راحتی انداختم و گفتم

 !یلدا جان، چای یا قهوه؟ -

 .لبخندی زد و تشکری کرد

 .ره تا کسی نیومده کار رو شروع کنیمیزم، بهتممنون عز -

 :سری تکون دادم و پرسیدم

 چی الزم داری؟ -

مشغول فکر کردن های کوچیکش گذاشت و اش رو رو لبانگشت اشاره

 .شد
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باشه رو یا هرچیزی که زیاد دستش اوم پدرت دفتری، گوشی و  -

 دونی چیه و کجاست؟می

تاب پد و لپ. با یادآوری آینگاهم رو ازش گرفتم و کمی درنگ کردم

 :نگاهش کردم و جواب دادم دوباره

تاب ذخیره اش رو توی لپهای قراردادیکارهای مهم و پرونده  -

 .شدپد مشغول میکرد، بیشتر اوقاتم با آیمی

 شون؟ریفاً بیامیشه لط -

پد که تاب و آیگفتم و سریع به اتاقم رفتم. بعداز برداشت لپ "ایآره"

کمدم گذاشته بودم، از اتاق خارج شدم و به سمت یلدا که خیره  داخل

 .مون روی شومینه شده بود، رفتمعکس خانوادگی

تاب بابا شدم. یلدا چشم از شغول روشن کردن لپروی مبل نشستم و م

 :و گفت عکس گرفت

 ...خوام داغ دلت رو تازه کنم؛ امانمی -

 :ام نشست و ادامه دادروی مبل کناری

 !ت خیلی خوشگل بودهدرما -

لبخند تلخی زدم و تشکری کردم. صفحه که باال اومد مشغول زدن 

  ...رمز

امتحان کردم ولی بازهم خطا  یعنی چی؟ پس چرا خطا میده؟ مجدداً

 .داد
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 ...پدر و مادرم هستش؛ امارمزش تاریخ ازدواج یلدا من مطمئنم که  -

باشن. رمزهای  کنی و شاید هم عوضش کردهخب شاید اشتباه می -

یخ تولد مادرت، خودت و یا تاریخ فوت دیگه رو امتحان کن، مثال تار

 .مادرت

کدوم از اش خطا داد و هیچسری تکون دادم و مشغول شدم؛ اما همه

کشیدم و به یلدا چشم دوختم که  رمزها درست نبودن. کالفه عقب

 :گفت

 باشه رفته ندبا اون دست زیر تابلپ اگه اما کنم؛ هکش    تونممی -

ی طور همهاش کرده و اینه که یکی دست کاریمیش مشخص

 .فهمن که به چیزی شک کردیمهامون خراب میشه و مینقشه

چیز خاصی پد رو دست گرفتم! اما سری به نشونه تأیید تکون دادم و آی

 .داخلش نبود شاید هم بود و من ساده گذشتم

 ))نگاه((

 ...شتم. فکرم درگیر بود ودابه سمت باال آروم قدم برمی

 !کردم، نبایدآره من نباید با اون لحن و اون کلمات با خواهرم بحث می

من که جز اون و نوا کسی رو ندارم؛ ولی  از دلش درمیارم هرطور شده

ی عمو! اما نیال تونستیم بریم خونهفروخت و ما می اون هم همه چیز رو

 .ها بوداز این حرف ترسخت

 !نگاه -
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 :زد گفتنفس می -طور نفسدوستم چشم دوختم که همون صنمبه 

 !دختر کمی پا تند کن -

 :ای اشاره کرد و ادامه دادبه نقطه

جا ا یه کافه رستوران هستش؛ برای استراحت باید اونجاون -

 !بجنب  بریم،

ای کرد و اومد ای بهش رفتم و به راهم ادامه دادم که تک خندهچشم غره

 :وم رو گرفت و گفتنزدیک من، باز

 . ...شده میری ازش معذرنگاه بس کن دیگه حاال یه چی -

 :بین حرفش پریدم و در یک کالم گفتم

 .خواممعذرت نمی من از کسی -

 :هوفی کرد و ادامه داد

 !هم دیگه نکن باشه، اما فکرش -

*** 
همراه با صنم وارد کافه رستوران شدیم و پشت میزی جای گرفتیم. کافه 

بیت( صدایی نبود. همه تو  بود؛ اما جز صدای مسیح و آرش )سیاه شلوغ

 میز سمت به گارسون  حال و هوای خودشون و با آهنگ خو گرفته بودن.

 .گرفت رو هاسفارش و اومد ما

 !ر خوشگل نکنقدصد دفعه گفتم این -

 :به صنم چشم دوختم که شیطون ادامه داد
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 .افتاده ی نگاهش روی تواز وقتی اومدیم سایه -

 :با ابرو به پشتم اشاره کرد که پوزخندی نصیبش کردم و گفتم

 !صنم، باز شروع کردی؟ -

 .سمتم خم شدلبش رو کج کرد و کمی به 

هاش انگار از چشمبه جون نگاه این خیلی فرق داره؛ دِ لعنتی جنس   -

 .مغناطیسه

 ام چشم دوختم که سریع از دستم گوشیکالفه هوفی کردم و به گوشی

 .رو قاپید و یک عکس از من گرفت

بینی حوصله ندارم، بعد کنی؟ میکار میصنم معلوم هست داری چی -

 . ...اون روی

ن عکسی که نشونم داد دهنم بسته شد. گوشی رو از دستش با دید

 ...وی عکس زوم کردم. عکس از من بود ولی پشت منکشیدم و ر

های مجذوبش با چشم کار می کرد؟ سریع برگشتم وجا چیادوین این

ام حبس شد، خیلی عادی بدون هیچ همواجه شدم. نفس توی سین

و پسر کنار دستش چیزی واکنشی نگاهش رو از من گرفت. روبه دختر 

 .اشاره کرد که دنبالش برم گفت و از پشت میز بلند شد، با دست به من

 :صنم خنده ای کرد و گفت

 !خ میزنی هاطور مدیدی؟ دیدی؟ پاشو برو ببینم چه -

 :اخم کردم و گفتم
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قدر تو منحرفی آخه، بابا این برادر، دوست چی رو دیدم، دیدم؟ اه چه -

 .نیال هستش

 .دوباره خندید

 .زنمخوای خودم مخش رو میبهتر، اگه نمی -

ش گرفتم و بلند شدم. از کافه خارج شدم و با چشم ه نگاه ازبا چشم غر

 ...دنبالش گشتم که

 .گردی خونهکنی برمیات رو جمع میهیری وسایلهمین اآلن م -

هینی کشیدم و برگشتم. درست پشت سرم ایستاده بود و فاصله هم 

 !صفر

 .ای به چشم -

 :تک خنده عصبی کردم و ادامه دادم

 گیری؟واسه من تصمیم میاز کی تا حاال تو  -

داد کاش اون هم یک حرصی بخوره؛ اما انگار، سردش عذابم میروی خون

 !نه انگار

ببین خانم کوچولو بهتره اگه جونت رو دوست داری روی حرفم حرف  -

 و برگردی، فهمیدی؟نزنی و همین االن بری سوار ماشین بشی 

 :اخم کردم و با صدایی که بلند شده بود گفتم

کاره کاره منی که به فکر جونمی؟ چیفهمی، چیکه تو نمیثل اینم نه -

 !کنی، هان؟لیف میمن هستی که برام تعیین تک
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 :اش نقش بست، زیر لب غریداخم محوی روی پیشونی

 !کوچولو خانم نبر باال   صدات رو واسه من -

هام دوخت و دونم پشت سرم چی دید که عصبی نگاهش رو تو چشممین

 :فتآروم گ

 .خودت خواستی -

 ...تا به خودم بیام درد وحشتناکی رو تو ناحیه گردنم حس کردم و بعد

 (وا())ن

 ...مدیونید فکر کنید ندید بدیدم یا چیز دیگه ولی

جیگر، شونه به یعنی خر کیف شدم ها! فکر کن توی پاساژ بین دوتا پسر 

داره که جاش جاش خرکیفی نداره، اینداری؛ اینشون قدم برمیشونه

 .ها میدیکنی و همه رو به دست اونکلی خرید می

 .وجدان: نوا تو داری حیف میشی

عزیزم، ممنون که یادآوری کردی. خب راست میگم دیگه کل ونم دمی

ها هم هیچی هی! اونپاساژ رو برداشتم دادم دست این دوتا بادیگارد، ال

 .نمیگن

 !پری؟ها میجون بابا، خوشگله با جوجه -

ری که این حرف رو به کارن زده بود، چشم دوختم. اون به دختبه 

 و انداختم نگاهی هاشدوست و خودش وضع و سر به! جوجه؟ گفت  من

 :گفتم
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 !تو که پلنگی چه گلی به سرت زدی؟ -

پوزخندی زدم که تک خنده کارن بادش خوابید و حرصی نگاهم کرد، 

ای به ما رفت و شم غرهباعث شد جدی بشم و ابرویی باال بندازم. تیام چ

 :گفت

 !راهتون رو برین -

*** 

ود. خسته از حرکت ایستادم که ام شده بزمان از دستم رفته بود و گشنه

 .رن منتظر نگاهم کردنتیام و کا

 .ه میشم، گشنه میشمزادم خسترید، خب من آدمیاش راه میهمه -

 :تیام خندید و کارن متعجب گفت

 خسته؟ تو؟ -

کرد و یک نگاه به من پر ادعا، دوباره ابرویی های پربارش نگاهی به دست

 :رون داد و گفتبراش باال انداختم که نفسش رو بی

 .من دیگه حرفی ندارم -

 :اش بودم گفتتیام با لحن مهربونی که شیفته

 خورین؟میپیتزا  -

. بزنیم بدن به پیتزا یک  تا پاساژ باالی یطبقه تأیید کردیم و رفتیم 

 رو پیتزاها تیام بودیم منتظر بود، گردش در فودی فست سالن به نگاهم

 .زدمی حرف کی با داشت  گوشی با دنبو معلوم هم کارن این. بیاره
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براش پیش شیده جان من چه بدونم کجا رفته آخه؟ حتماً کاری  -

 .اومده

زیرکی چشمم بهش بود؛ کالفه شده بود و گاهی دهن کجی به  -زیر

 .کردپشت خطیش می

کار کنم؟ دختر تو خودت جرأت داری ازش خب اآلن میگی من چی -

ات رو بکن، شیده ا میاد؟ بشین زندگیبپرسی کجا رفته، کجا میره، کج

 !کنه هاقدر هم سربه سرش نزار، کات میاین

ام هم سر رفته بود که متوجه دختر ام گل کرده بود و حوصلهفضولی

کرد. درشتش نگاهم میهای ی جیگری شدم، داشت با چشمبچه

ی لوس شدن کج کرد. دستی لبخندی بهش زدم که سرش رو به نشونه

ای کرد و باعث شد لبخند دندون بای تکون دادم که خنده -ایبه حالت ب

 .اهم رو به سمت اون برگردوندمنمایی بزنم. با حرف کارن نگ

کنی مگه چی گفتم؟ شیره چیز شیده، شیده جان گوش چرا گریه می -

 !الو؟ الو؟... لحظ   ن یکک

کالفه گوشی رو انداخت روی میز و به منی که متعجب بهش چشم 

بودم، نگاه کرد. سرش رو به معنی چیه تکون داد که مجدداً چشم دوخته 

 .و توی گوشی خودم کردمای بهش رفتم و سرم رغره

 :دادم نگاه به پیام   یک

 !گذره؟سالم خوشگله، خوش می -
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 !هم از پیتزا بفرمایید این -

کنار کارن جا گرفت، تشکری کردیم و مشغول خوردن شدیم. عاشق 

خصوصا پپرونی که عشقم بود، عشق! وقتی پیتزا  چیزهای تند بودم،

 .کردمنداشتم، قشنگ حمله می جلوم بود دیگه کنترلی روی خودم

 .شیده زنگ زد -

 :دادزد، جواب طور که به تیکه پیتزا توی دستش سس میتیام همون

 !اون که همیشه خدا دست به زنگه، چی گفت حاال؟ -

 :واب داداش رو مزه کرد و جای از نوشابهجرعه

امروز با اِدوین رفته بودن کوه، منتهی ِادوین یکهو بلند شده از  -

 .ستوران)...( زده بیرون و دیگه خبری ازش نشدهر

انداختم و میهای پیتزا رو باال ها، تند و تند تیکهمثل سینما اومده

 ...کردم کههاشون گوش میمشتاق به حرف

دیدن جعبه خالی پیتزا،  سر دوتاشون همزمان به سمت من برگشت با

 :گفتمتعجب کرد. شاکی ابرویی باال انداختم و شون رنگ نگاه

 چیه؟ -

ای باال انداختن؛ تیام سر به زیر به خوردن ادامه در جواب شونه

 به کارن که دستمالی با. نشنیدم رو ریزش یخنده مثالً من  و  داد

 .دوختم فیسش بیبی کمی و جذاب یچهره به رو چشمم گرفت سمتم

 !گوشه لبت رو پاک کن جوجه طالیی -
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ای به فکرش نیومد من رو با این جثه دیگهجوجه طالیی؟ یعنی چیز 

 !مشکی تشبیه کنه؟ -میزه و این تیپ زرد -ریزه

 وجدان: مثالً چی؟

 گردون، قشنگه نه؟گل آفتاب اوم مثالً

تو  وجدان: اون که آره قشنگه ولی اون گل بلند قامت کجا و قامت ریزه

 .کجا

ام، همینیه که ریزهام که ی شیطانی تو دلم پیچید. ریزهصدای خنده

 !هست. جوجه طالیی، ایش

دستمال رو گرفتم و نگاهی به تیپ خودش انداختم. سرتا پا سیاه تن 

وی پیرهنش، درست روی قلبش، طرح طالیی زیبایی هک کرده بود؛ اما ر

 ...شده بود که خب

 !مچکرم گربه سیاه -

 گلوش وت پرید دهنش،   ی که کردم تیام زد زیر خنده که لقمهشبیهبا ت

 من و زد ضربه پشتش به حرصی کارن. کردن سرفه به کرد شروع و

 !شد بنفش بچه  الهی،. دادم دستش به رو نوشابه سریع

 !هاتون، کارن بخور بریمشتتون با این وصفنک خدا -

ز پاساژ زدیم بیرون و به که کارن هم پیتزاش رو تموم کرد، ابعد از این

 .برداشتیمدم سمت پارکینگ پاساژ ق

نوا، من و کارن دستمون پره لطف کن برو از پارکینگ ماشین رو بیار،  -
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 .جا سوار بشیمدیگه ما نیایم همین

از گرفتن سویچ، قدم به سمت تکون دادم و بعد سری به نشون باشه

 .داخل پارینگ تند کردم

رویی دوتا م، از ماشین روبهن که روشن کردتیام شدم، همی BMW سوار

اده شدن و به من چشم دوختن. ترسی به دلم افتاد و من هم از مرد پی

ام به سراغم گیرم و آسم لعنتیترسیدم لرز میشانس گندم وقتی می

 .میاد

 !آروم باش نوا، چیزی نشده که -

ی کشیدم آروم کردم و روهایی که میدست لرزونم رو با نفس عمیق

دیدم که هنوز دارن می فرمون گذاشتم، سریع از الین خارج شدم، از آینه

کنن. پام رو روی گاز فشار دادم و از پارکینگ خارج شدم. جلو نگاهم می

 .ق گذاشتن و سوار شدنپای پسرا ترمز زدم. خریدها رو تو صندو

حال بار کارن جلو نشست و تیام عقب جا گرفت. مثل یک بچه بیاین

 .چشم دوختم یز دراز کشید که نگران از حالی که داشت، به کارنخنیم

 .میگرن داره، گاز بده تا بدتر نشده -

سری به نشون تأیید تکون دادم و به سمت عمارت روندم. به خاطر تیام 

 ...کهحاکم بود و آهنگی پلی نبود تا این تو ماشین سکوت

جونم افتاد، انگار  از تو آینه متوجه همون ماشین شدم، دوباره ترس به

 .کردنمون میداشتن تعقیب
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 نوا خوبی؟ -

 :که نگاهش کنم گفتمانگار متوجه لرزشم شده بود. بدون این

 .زنهکارن اون ماکسیما، مشکوک می -

 .هاش توهم رفتو اخماز تو آینه بغل نگاهی کرد 

تو پارکینگ وقتی خواستم ماشین رو در بیارم، ازش دوتا مرد پیاده و  -

 .  ...یره من شدن اآلن هم کهخ

 :گفتنفسی بیرون داد و 

 !بزن بغل -

 .کنمکارن شاید من اشتباه فکر می -

 !خوام همین رو بفهمم، بزن بغلمی -

تم و اون ماکسیما هم ای گفتم و چراغ زدم، ماشین رو نگه داشباشه

 :با صدای آرومی گفت خیلی عادی رد شد. تیام

 شده چرا نگه داشتی؟چی -

اره زد حرکت رن جوابش رو داد که چیزی نشده و با دست بهم اشاک

 .کنم

رو به دروازه سیاه رنگ ترمز کردم و بوقی زدم. همون آقا که دیشب کارن 

 بردم حیاط  . ماشین رو داخلرو با اون حال آورده بود، دروازه رو باز کرد

 .شدیم میاده و باال زدم و صندوق و

 :حالی نگاهم کرد و گفتهای خسته و بیتیام با چشم



 

 

 WWW.98IA3.IR 157 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

 .خریدها زیاده میگم برات بیارننوا جان تو برو خونه،  -

 .لبخندی زدم و تشکری کردم

 .مرسی تیام روز خوبی بود -

 :کارن پشت چشمی نازک کرد و گفت

 !سمن هم که کرف -

 .ریز خندیدم که لبخند کوچیکی روی لبش نقش بست

 .تون کردممرسی گربه سیاه، خسته -

 :د دستش رو تو جیب جینش برد و گفتن لبخنبا همو

 !ها برای جوجه طالییباشه از این خستگیتا  -

ای به پسره دیوونه جذاب! خداحافظی کردیم. به سمت خونه رفتم و تقه

شت در مونده بودم که صدای کارن رو از در وارد کردم، پنج دقیقه پ

 .باالها شنیدم

 !نوا -

 .مارت پیداش کردمچشم چرخوندم و توی تراس بزرگ ع

 !است بیاجکسی خونه نیست، نیال این -

 :هام و جمع کردم و داد زدمحرصی لب

 !بگی؟ زودتر مردیمی تو   خب -

ین کوبیدم و ها زمخنده بلندی سر داد و به داخل رفت. پام رو مثل بچه

و به داخل دعوت  به سمت عمارتشون رفتم. در توسط خدمه باز شد
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 .شدم

 ))دنیای کل((

 !الو -

 معلوم هست کجایی؟ -

 :ماشین نگاه کرد و جواب داد از تو آینه به پشت

 ...ها دنبالمونن بایداون -

تا خواست ادامه بده، ماشینی با سرعت جلو زد و روبه ماشین ترمز کرد. 

اش ضرب به فرمون برخورد کرد، خیسی خون رو روی پیشونی سرش با

 ...کهل کنار دستش شد نیمه باز خیره گهای حس کرد، با چشم

 ...امروزاین بود ماجرای 

 ))نوا((

 ...مشترک مورد نظر خاموش میبا -

 .کالفه تماس رو قطع کردم

 .صدبار گرفتمش ولی خاموشه -

 :کارن نگران وارد سالن شد و گفت

 .ن هم در دسترس نیستدویِا -

تیام به طرز وحشتناکی عصبی بود و سالن رو با قدم های محکمش متر 

 .کردمی

 تو یک روز باید غیب بشن؟ یعنی چی؟ این دوتا چرا همزمان -
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کارن با این حرف تیام به فکر رفت و بعداز مکثی با کسی تماس برقرار 

 :کرد و تا وصل شد، خوشحال برخاست و با گفتن

 !و شیده لطفا قطع نکن باید یک سئوال ازت بپرسملا -

ود که به فکر آقا بیاد، هوف! دوباره سالن رو ترک کرد. این موقعه شیده ب

به نیال دوختم، خواهرم حیران و نگران زانوی غم بغل گرفته  نگاهم رو

 .اش گذاشتمبود. کنارش نشستم و سرم رو روی شونه

 .گردهگرده نیال، برمیاون برمی -

شد که از نگاه و ادوین خبری ساعت هفت بعداظهر بود و چندساعت می

ود. کارن ن منتظر بودیم و تنها دیاکو بین ما نبنداشتیم همه نگران تو سال

 .با قدم های تند و نفس زنون وارد سالن شد

 .نگاه و ِادوین باهم بودن -

 :بلند شدم و متعجب گفتم

 .وهچی؟ نه نگاه با دوستهاش رفته بود ک -

 .کارن سری به نشونه تایید تکون داد

 .بودنآره و ِادوین هم با دوست هاش دقیقا همونجا رفته  -

 :روبه تیام کرد و ادامه داد

گفت تو رستوران)...( نشسته بودن، ادوین میگه کار براش شیده می -

گرده و دیگه خبری ازش نشده. بهتره با دوست نگاه پیش اومده و برمی

 و بفهمیم که اوناهم داخل رستوران بودن یانه؟تماس بگیریم 
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 .نیال هول شده سری تکون داد و به من چشم دوخت

 .آخه صنم هم گوشیش رو جواب نمیده -

 :آروین که تا االن ساکت بود گفت

 !انقدر بگیر تا جواب بده -

 صدای  باشه ای گفتم و مجددا تماس گرفتم دوبارش اِشغال بود تا اینکه

 .کردم وصل سریع میزد، زنگ بهم داشت خودش شد، بلند من گوشی

 !الو صنم؟ -

ال یم سایلنت بود. خوبی عزیزم؟ نیوای نوا شرمنده تازه رسیدم گوش -

 ان خوبه؟ج

 :کالفه جواب دادم

 خوبه، خوبیم. صنم تو از نگاه خبر داری؟ امروز کجا رفتین؟ -

 :مکث کرد و بعد با صدای نگرانی گفت

ن)...( اما خب نگاه اومد یم کوه بعدش رستورامگه خونه نیست؟ رفت -

 ...خونه یعنی پسره اومد گفت که

 :بی گفتماخمی کردم و عص

 کدوم پسره؟ -

 .د و از لرزش صداش این رو میشد فهمیدهول کرده بو

 .خ..خب همون..همونی که یعنی..نگاه گفت برادر دوست نیال است دیگه -

 ...چرا به کارن چشم دوختم، حدسش درست بوده ولی
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 !چیشده؟ بگو    کامل   صنم آروم باش و -

 :نفس عمیقی کشید و ادامه داد

رفتارش با نیال، کل روز حالش فکر بود به خاطر  ز خیلی تونگاه امرو -

خوب نبود من هم گفتم حاال که رسیدیم باال، هم بریم رستوران 

 ...معروفش رو ببینیم، هم نگاه حالش خوب بشه بعدش

 .افتادم مبل روی  حالمن بی گفت واون می

نگاه ای پیش اومده و باید با بعدش همون پسره اومد گفت که مسئله -

فته بود برادر دوست نیال است، خب شک نکردم برن، من هم چون نگاه گ

 .و چیزی نگفتم

 .زدم و استرس بدی به وجودم رخنه کرده بودنفس می -نفس

 !و؟برای نگاه اتفاقی افتاد؟ الو نوا، ال -

 خیره که منتظری های نگاه روبه. کردم قطع و گفتم《دونمنمی》تنها

 :گفتم و کردم بودن من

 .ِادوین، نگاه رو برده -

 :کارن تک خنده عصبی کرد و گفت

 .یک جوری میگی برده انگار دزدیده -

اش ایستادم، چشم های عصبیم رو تو چشم بلند شدم و سینه به سینه

 :های حرصیش دوختم و گفتم

فعال که تمام مدارک ها نشون دهنده همینه. طرف برگشته به صنم   -
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با نگاه برن؛ چرا باید این رو بگه؟ کجا برن؟ گفته کاری پیش اومده باید 

ات میزنی باید اینکار رو کدوم مسئله؟ چرا برادرت که سنگش رو به سینه

 !کنه؟ چرا؟

رتش کرده صداش رو مثل من باال برد و با اخم غلیظی که چاشنی صو

 :بود، گفت

صدات رو واسه من بلند نکن، صدای من از تو بلندتره. برادر من کاری  -

شماها نداره، شما بودین که یکهو خونه ما رو صاحب شدین. نه که  به

ِادوین خیلی محتاج روی خواهرته، برو بشین واسه یکی دیگه نوحه بخون 

 .جوجه، این حرف های جلب توجه، تو گوش های من پره

چونه ام از بغض به لرزه افتاده بود اما حاضر نبود جلوی این پسره 

بارید، پسری چشم هاش آتیش شرارت میاز که خودخواه بشکنه، پسری 

 ...که

با صدای سرد و عصبی دیاکو افکارم به هم خورد ولی هنوز با چشم هایی 

 .که پراز اشک بودن ولی بارشی نداشتن، خیره چشم هاش بودم

دونه که صدا باال کنید؟ مگه اینجا چاله مییکار میدارید چمعلومه  -

 !، حرمت اطرافیانتون رو نگه داریدریددابرید؟ حرمت هم رو نگه نمیمی

شنیدم ولی حاضر نبودم چشم صدای قدم هاش که نزدیک میشد رو می

از چشم کارن که رنگش عوض شده بود، بردارم. نگاهش رو ازمن گرفت و 

 .نداختسرش رو پایین ا



 

 

 WWW.98IA3.IR 163 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

 !نوا، عزیزم بیا بریم -

 !آخ نیالی من، خواهر مظلومم

بهمون دادن و االن منتش رو به  رحمی تای که از روکجا بریم؟ خونه

سرمون میزارن؟! دنیامون کی تباه شد؟ کی سیاه و تار شد؟ نیالی من، 

خواهر خوش خنده و سنگین من، کی خودش رو محتاج این جماعت 

 !کرد؟

نگاهم رو به چشم های نگران و  ام حس کردم،نهدستش رو روی شو

 .بارونیش دوختم

 !بیا عزیزم، بریم -

ون شد و دستم رو تو دستش گرفت. لبخندی به روم پاشید یکمنزددیاکو 

 :و گفت

نخیر بانو، این خانم خوشگله با من میاد تا کمی استراحت کنه، بیا نوا  -

 !جان

نم رو افکارهای سیاه، پس نه دهنم رو کارن با حرف هاش بسته بود و ذه

 ها قلبمبرم؟ تنمخالفت کنم نه میتونستم فکرکنم که چرا باید تونستم می

کار میکرد که پراز درد بود و تشنه محبت! پس باهاش رفتم، دست تو 

 .دست پسری که حامی این روزهای ما بود

 اون یکی دستش رو دور شونهام حلقه کرد، از پله ها باال رفتیم. پله به

یک تراس بزرگ خوش نقش وصل میشد و یک راهروی طویل تاریک که 
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 .شن بودکمی رو الوژن های مخفیبه لطف ه

 :در یکی از اتاق هارو باز کرد و گفت

دونه بابت برخورد زشت کارن متاسفم، اون وقتی اعصبانی میشه نمی -

چی میگه برای جبران حتما میاد پیشت همچین آدمی نیست. کمی 

 !احت کناینجا استر

 :لب زدم که مهربون گفت رو 《نگاه》اسم

 .کنم نوا، خیلی زودپیداش می -

سنگین بودن و پراز حتم، حتمی که باعث همیشه  ی دیاکوحرف ها

 .آرامش دلم میشد. وارد اتاق شدم که در رو بست

نگاه کلی به اتاق خوش دکور انداختم و به سمت تراسش رفتم، دلم 

خواست، یک نفس راحت که حاال، نفس میخواست، دلم هوای آزاد می

 !حاال ها برای ما ممنوع بود، یک آرامش ممنوعه

رچیزی بود، گوشه ای بدون توجه به خاکی شدن، لی از هتراس خا

 .نشستم و زانوهام رو تو خودم جمع کردم

عجیب بود، آسمون امروز ابری نبود، پاییز امروز برعکس دل من طوفانی 

داشت، سکوت بود و حتی یک پرنده هم تو  نبود بلکه آرامش خاصی

 .زدبلندی که بودم، پر نمی

نه دلم بود. شاید اگه پدری داشتم، رامش خواشتم، آشاید اگه مادری د

 !دلم محتاج محبت کسی نبود. شاید و کاش
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شد بفهمم که در آینده چی در انتظارمه و با چه چیز ها و چه کاش می

 !کشیده بشم، کاشکس ها قراره مواجه بشم و کجاها 

شد، پیراهن خوشگل مشکیش رو به تن و با کم تاریک می -آسمون کم

ی روی لباس، خودش رو برای دلبری کردن از تاره هاو برق سزرق 

 .کردمردمان شهر آماده می

و من با گونه های خیس از اشک و چشم های بارونی خیره نقطه 

د و نفهمیدم که کی، نامعلومی بودم و دیگه کال حواسم پرته افکارم ش

 .شب شد

ام روی پاهگویا خوابم برده بود چون با تکون های آروم شخصی، سر از 

شتم و به پسری که دنیا از دیدش محو بود، چشم دوختم. کامیاب بردا

کی وارد اتاق شد و من نفهمیدم، در این حد غرق افکار بودم، در این 

 !حد

 !عزیزم چرا اینجا خوابیدی؟ -

 ..لحنش

 ...کلماتشبا  بازی

 .هایی که به زمین دوخته شده بودو چشم

ش لبخند شدم از ن چه خواشت و مکامیاب، چه زود لحن صمیمی برد

 !این صمیمیت

 .خودم هم نفهمیدم کی خوابم برد -
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 :تک خنده آرومی کرد و گفت

 ...نوا، کارن به خاطر -

اه تو خواست دوباره صدای اون خودخوبین حرفش پریدم، اصال دلم نمی

 !سرم اکو بشه، الحق که گربه سیاه مکاری بود

 !چجوری اومدی؟راجبش بشنوم. تو خوام نه کامیاب، نمی -

 .شونه ای باال انداخت

 .خوای راجبش بشنوی، آوردتمهمونی که گفتی نمی -

 ...ابرویی باال انداختم و چیزی نگفتم تا اینکه خودش

ی باید باشی ولی نوا این رو دونم خیلی نگران خواهرتی، حق هم دارمی -

ستی نداره. من که ِادوین تو ماجرای غیب شدنشون، دمطمئن باش 

 !مش، امکان نداره عزیزم، لطفا این قضاوت رو نکنشناسدساله که میچن

 :نفسی بیرون دادم و گفتم

من قصدم قضاوت نبود هرچند کردم، اما از روی نگرانی و اعصبانیت  -

شناسیش فقط این رو ندارم که چندساله میاون حرف رو زدم و کاری 

ته بود و برادر راه با دوستش نشسدونم که خواهر من خیلی ساده هممی

 ما اون رو از رستوران خارج کرده، این یعنی چی؟ش

از حالت هاش میتونستم استرسی که به جونش افتاده بود رو حس کنم. 

 ...دونست وکامیاب انگار یک چیز رو می

 اده؟تفاقی افتکامیاب، ا -
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 :سرش رو به طرفین تکون داد و گفت

 ...دونم یعنینه، نه نمی -

 :دامه دادموهاش کشید و اکالفه دستی به 

 .تونم بگم که تو بد باتالقی افتادیدفقط می -

 :ترسی یه دلم افتاد، اخمی کردم و گفتم

خوای بگی توروخدا هرچی منظورت از باتالق چیه؟ کامیاب چی می -

 ...ی بگدونمی

 ))دیاکو((

ز بیحال سرش همه روی مبل ها افتاده بودن و غرقه تو فکر بودن. نیالر

اش ثبت شده اده بود، رده های اشک روی گونهه تاج مبل تکیه درو ب

 .بودن

تکه ای از موهاش رو که بیرون زده بود رو به داخل شالش هدایت کردم 

دادم که چشم  اش گذاشتم و فشار ریزی بهشو دستم رو روی شونه

 .هاش رو به چشم هام دوخت، موجی از غم و خستگی تو چشم هاش بود

از قراره روبه رو بشی، تازه بازی شروع با چیزهای بدترتحمل کن نیال، 

 !شده

به تیام که از درد میگرن سر روی پای کارن گذاشته بود و ساعد دستش 

ن تکون روی پیشونیش جاخوش کرده بود، نگاه کردم و سری به طرفی

 .دادم
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 !بانو -

بای همین که صداش زدم سریع اومد و مثل همیشه با لحجه زی

 :شیرازیش گفت

 !بله آقا؟ -

بانو، خدمه چندساله عمارتم بود. چشم هاش از گریه قرمز شده بودن، به 

گشت. شدت ادوین رو دوست داشت و همیشه مثل پروانه دورش می

 :لبخند ملیحی به نگرانیش زدم و گفتم

 !بگو میز شام رو بچینن -

شد. روبه بچه کمی متعجب شد ولی بعد چشمی گفت و از سالن خارج 

 .مها کرد

 !بعد شام باید باهاتون حرف بزنم، بلندشین -

 :کارن سرسری رد کرد و گفت

 .من میل ندارم -

 ...نیالهم انگار نه انگار

نه؟ کاخمی کردم، این پسره یادش رفته بود که داره حرف کی رو رد می

 .دست نیال رو گرفتم و مجبورش کردم بلند بشه

 ...دیاکو من -

رن هم به خودش شد و ادامه نداد. کااهش کردم دهنش بسته عصبی نگ

اومد و با تیام بلند شدن. به سالن پذیرایی رفتیم و پشت میز جا گرفتیم. 
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 ...خدمه ها سریع غذاهارو میاوردند و

 :کارن روبه خدمه ای کردم و گفتم

 !مه برو نوا و کامیاب رو صدا کنجن -

شد اشاره کردم خدمه چشمی گفت و رفت. کار میزشام که تموم 

 .از پذیرایی خارج بشنهابیخیال سرو بشن و 

 !کارن برای تیام غذا بکش -

 .سری تکون داد و مشغول پرکردن سوپ خوری شد

نیال آبی برای خودش ریخت و جرعه ای ازش خورد، براش برنج کشیدم و 

شاره کردم از خورشت ها بریزه که نفسی بیرون داد و همین که دست ا

اندازی، شیشه های پنجره و صدای تیر دراز کرد با صدای شکسته شدن

 .داد و جیغ خدمه ها بلند شد

سریع نیال رو هل دادم که افتاد زمین، سریع کنارش نشستم، پسرها هم 

عصبی که کارد کنار صندلی هاشون رو زانو نشستن و متعجب به منه 

ی رو بد شروع اومد چشم دوختن. اون عوضی باززدن خونم در نمیمی

 بیرون رو کمرم وصل کلت رز،  چشم های ترسیده نیال کرده بود. جلو

 خیره بود اومده بنده که زبونی با و شد متعجب نگاهش رنگ که کشیدم

 .بودن پر اشک از که هایی چشم با شد، من

رش رو به طرفین ش رو روی دستم گذاشت. سخواستم بلند بشم که دست

 چشم نانمیاط با و دادم دستش به فشاری 《!نه》تکون داد و لب زد:
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 دیواری سمت به و شدیم بلند تیام با همزمان. کردم بسته و باز رو هام

 .شدیم خارج عمارت از آروم گرفتیم، پناه و رفتیم

 ))نیالرز((

ام بیرون میزنه. م داره از سینهکردم قلباز ترس، لرز گرفته بودم؛ حس می

رومم کنه، اومد این ور میز سمت من و سعی کرد آوم از زیر میز کارن آر

حیران ذهنم، صدای تیراندازی ها زیاد بلند  ولی من غرق بودم تو دنیای

نبود انگار کر شده بودم. با صدای برخورد فشنگی به لبه میز و افتادنش 

ف های سرگرد تو سرم اکو روی زمین چشم هام زومش شدن. حر

 .شدندمی

ی دریافت ما نسبت به فشنگی که از پزشکی قانونبا توجه به دیدگاه  -

اصی میشه. اون فشنگ، یک فشنگ عادی کردیم، مربوط به یک گروه خ

 .نیست بلکه تنها یک گروه خطرناک به دست داره

شنیدم فقط حرف خشک شده بودم و دیگه حتی صدای جیغ و... رو نمی

کارن رو  ای سرگرد تو سرم بود و دیاکویی که بیرون رفته بود. دسته

 .شدم و به سمت در خروجی عمارت دویدم کنار زدم و بایه حرکت بلند

 !نیال نه -

 به   رفتم. در رو باز کردمبه صدا زدن های کارن اهمیتی ندادم و فقط می

ند نبود بلر اونقد ولی رسیدمی گوش به تیراندازی ریز صدای رفتم حیاط

کردم و میکردند. ترسیده به اطراف نگاه میو این یعنی از بیصدا استفاده 

تی گشتم که یکهو دستی دور بازوم پیچید و به سماکو میدنبال دی
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 .کشیدتم

پشت به شخصی ایستاده بودم و اون با دست هاش قفلم کرده بود، طوری 

برگردوندم تونستم حتی تکون بخورم. کمی سرم رو به سمتش که نمی

 ...د و صدای عصبی کهکه عطر سردی تو ریحه هام پیچی

 !به حسابت برسم نترس منم، هیچی نگو تا بعدا -

 :دست هاش رو محکم تر کرد و ادامه داد

 کنی نیال؟اینجا چه غلطی می -

دلم از اینکه دیاکو پشتم بود، آروم گرفت ولی چشم.هام زوم کلتی بود 

 !. چرا باید اسلحه داشته باشه؟که تو دستش جاخوش کرده بود

 ...شدم چون این نگرانت -

 .ره تیراندازی اوج گرفتتا خواستم قضیه فشنگ رو بگم، دوبا

 !برگرد سمت من -

تا به خودم بیام و حرفش رو هضم کنم، سریع به سمت خودش برم 

گردوند و پشت درختی پناه گرفتیم. به درخت چسبوندتم و خودش روبه 

 .روم قرار گرفت

ده بود. مغزم تازه شروع اخم غلیظی روی صورتش بود که ترسناکش کر

خورد دیاکو با این موضوع یک چیزی رو میشه به کار کرد؛ از حرکات و بر

 ...ون هم اینه که اون از این ماجرا خبر داره وفهمید، ا

 !نترس  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 172 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

صدا وصل همین رو که گفت دستش رو بلند کرد و با کلتی که بهش بی

ز گرفتن دستم خفه ، شروع به تیراندازی کرد. جیغم رو با گاکرده بود

 .زانو افتادم کردم و همونجا جلو پای دیاکو روی

بعداز دقایقی، با صدای پای کسی چشم باز کردم و به تیامی که 

 .شد نگاه کردمنزدیکمون می

 ...خودش بود، فهمیده دخترا -

دوری، دور خودش زد  به من چشم دوخت و دیگه ادامه نداد. دیاکو کالفه

 :و عصبی گفت

 .دونم باهاش چیکار کنمشروع کرد، میبد  -

 .تونستم ذهنم و آروم نگه دارمد شدم دیگه نمیاخمی کردم و بلن

 میشه یکی به من بگه اینجا چخبره؟ -

 :دیاکو از سرش وا کرد و جواب داد

 !خبری نیست، برو داخل -

 :مدستش رو کنار زدم و محکم تر از قبل گفت

 نیست؟ دیاکو تا نیم ساعت پیشنه دیگه این جواب من نبود. خبری  -

رد چی؟ اصال تو کاگه به یکی برخورد میفهمی؟ تیراندازی شد می

 دونی این ها کی هستن؟می

به فشنگی که اونور افتاده بود چشم دوختم و به سمتش رفتم، 

 .المت روش که یک ماه بود اشاره کردمع به و داشتم  برش
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 شنگ چیه؟ خبری نیست؟تو میدونی این چیه؟ این طرح روی این ف -

 ه؟بازهم میخوای بگی چیزی نیست؟ آر

 آره رو با صدای بلندی گفتم که تیام به سمتم اومد و فشنگ رو از دستم

 .گرفت

 !آروم باش نیال، منظورت از این حرف ها چیه؟ تو چی می.دونی؟ -

زدم و تا خواستم جوابش رو نفس می -از اعصبانیت، استرس و ترس نفس

 .عمارت رو به لرزه انداخت. حس کردم قلبم لحظه ای نزد بدم جیغ نوا

به سمت عمارت دویدیم و پله هارو دوتا یکی رد کردیم تا به اتاق نوا 

برسیم. در اتاق باز بود، تیام محض احتیاط کلتش رو دوباره تو دستش 

رسید ق نوا به گوش میه -تنظیم کرد و آروم وارد اتاق شد. صدای هق

 م بود، نکنه اتفاقی براش افتاده؟دلم بیتاب خواهر

 ...نکنه که

 !بکامیا -

با صدای تیام که نگران کامیاب رو صدا زد، وارد اتاق شدیم. کامیاب به 

در تراس تکیه زده بود و نوا هم با صورت خیس و تنی لرزان از ترس، 

ال کرد و به بازوی کامیاب کنارش زانو زده بود. نگاهم رد خون رو دنب

 .رسید

ابی که از هینی کشیدم، دیاکو سریع نوا رو کنار زد با کمک تیام، کامی

لند کردن و روی فشرد رو بدرد چشم هاش رو بسته بود و روی هم می

تخت به حالت نشسته گذاشتن. نوا به سمتم قدم تند کرد و تو بغلم 
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 .کردخودش رو قایم کرد، از ته دل بلند گریه می

 ...یک شبه

 ...های زندگیاز بین تمام شب 

 ...صدای تیر

 ...جیغ

 ...خون

واهرکم از ترس به بخت لی بشه، حق داشت خحق داشت که این حا

تونم سایه سنگین این دونم چیشده ولی میجدید سیاهمون زار بزنه. نمی

سیاهی رو پشتم حس کنم؛ سایه ای که حاال، حاالها قصد رد شدن و 

 .رو نداشتمحو شدن 

کنم، دیگه هیچ ترسی ندارم سیاهی رو سفید میکشم این اما عقب نمی

 !خوام تموم بشه این بازی کثیفاز هیچی فقط می

با پشت دستم اشک هام رو پاک و نوا رو از خودم جدا کردم به سمت 

کامیاب رفتم. جلوش زانو زدم و با اخمی که روی صورتم جاخوش کرده 

 شنداختم، تیر ازش رد شده ولی زخمبود نگاهی به زخمش ا

 .عمیق بود

 :دم و آروم و گفتمروبه خدمه ها که جلوی در اتاق ایستاده بودن کر

 !جعبه کمک های اولیه رو بیارید -

دیدم کسی توجه نکردم با چشم های پرازخشمم تو چشم هاشون خیره 
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 :شدم و داد زدم

 !مگه کرین گفتم جعبه رو بیارین -

س زنون اومد و جعبهرو نف -ج دقیقه نفسکرد و بعداز پن بانو سریع پاتند

 .شدم  ردم و مشغول پانسمانبه دستم داد. آستین پیرهنش رو پاره ک

 ...نیال بیخیال پانس -

به قدری عصبی بودم که هیچی و هیچکس برام مهم نبود دهن باز کردم 

 :و تیام رو مخاطب قرار دادم

گذره؟ نیال تیراندازی شده ولی بیخیال بشم؟ نیال بیخیال؟ نیال می -

ری ها هیچی نیست؟ نیال یکی تیر خورده ولی مهم نیست؟ با این گندکا

ه کی هستیم و دونه کتونید به بیمارستان ببریدش، خدا میمشخصه نمی

 .چی قراره بشیم

اخم محوی روی صورتش جا خوش کرد. تند رفته بودم ولی صبر من هم 

 اسلحه،  مگهتیر اندازی شده، طرف کلت داره  حدی داره. انگار الکیه، بابا

 و بشم رد ساده باید که بازیه بچه ریزی خون و خون مگه بازیه؟ اسباب

 !میشه؟ آخه میشه؟! نیاد؟ هم خیالم عین

کرد. تیام خدمه رو از اتاق بیرون کرد و سکوت تو اتاق حکومت می

ه شدن در و خودش همراه دیاکو از اتاق بیرون رفتن و در آخر صدای بست

 .نوایی که گوشه اتاق کز کرده بودهق های  -هق

 :بود، گفتکامیاب با صدایی که از درد گرفته 
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 خوای بدونی کی هستی و چی شدی؟می -

 :نگاه من و نوا روی کامیاب زوم شد. لبی تر کرد و ادامه داد

پدرتون بازی رو شروع کرد چون خودش نتونست درست بازی کنه،  -

باید تاوان همون کثافت کاری که ه هاش باید ادامه بدن، تنها بازماند

دلم تکون خورد، استرس بدی  گفتی رو تو و خواهرات بدین. چیزی تو

 .سرتا سر وجودم رو در برگرفت

 !مم..من..منظورت چیه؟ چه تاوانی؟ -

 .تکون ریزی خورد، از درد اخم هاش توهم رفت

ه نیال، همون چیزی که منظورم همون چیزیه که تو سرت داره می.گذر -

 .خوای قبولش کنیدونی ولی نمییم

 :دای لرزونی گفتنوا بلند شد و اومد نزدیکمون، با ص

 !نیال، کامیاب چی میگه؟ -

آب دهنم رو به زور قورت دادم و منتظر به لب های کامیاب چشم 

خواد بگه؛ آره دوختم و امیدوار بودم اونی که تو ذهنم هست رو نمی

 ...ودم تا نگه کهامیدوارم ب

 .تون عضو باند قاچاق بودهپدر -

ر دادم و بازشون کردم. چشم هاهم رو سریع بستم و محکم روی هم فشا

اد و متعجب به من خیره شد و سرش رو به طرفین نوا جلو پاهام افت

 .تکون داد
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 !مزخرفه مگه نه؟ نیال قاچاق یعنی چی؟ باند قاچاق؟ بابا؟ نیال، نیال -

ه کرد. کامیاب سرش رو پایین و بلند گری پاهام گذاشتسرش رو روی 

 .انداخت و نفسش رو با آه بیرون داد

 ((یام))ت

 !عطا -

عطا که سردسته نگهبان های عمارت بود سریع اومد و روبه دیاکویی که 

 .با ظاهری ریلکس روی مبل سلطنتی تک نفره نشسته بود، ایستاد

چطور م دستگاه این ساعت بدنش لرز داشت، باید هم بترسه با کلی د

میشه که یه مشت عوضی به عمارت دیا حمله کنند؟! اون باید جواب 

 !داداد و از همه مهم تر باید، تقاص درد کشیدن کامیاب رو میدمی

 :دیاکو پا روی پا انداخت و گفت

 .شنومخب، می -

 :عطا با صدایی که سعی میکرد لرزشش رو کنترل کنه گفت

 ...تو گروهمون دارن که وذیهک کردن، یک نف آقا دوربین هارو -

یک طرف، با  سر دردم یک طرف و زر زدن های اضافی این مردک هم

 ...دادی که زدم

 !ببند دهنت رو آخه -

 :چند قدم به سمتش برداشتم و ادامه دادم

خود تو کدوم گوری بودی که همین نفوذی بین بچه های ما ویراژ  -
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 !داده، هان؟می

میرفت ولی به قدری عصبی بودم که د باال کو صدا نبایتو حضور دیا

قرمز ماست و اون سگ سیاه  کنترلم رو از دست داده بودم. کامیاب خط

 .یک شبه باز به برادر ما زهر زده بود

کنم آقا یک فرصت، فقط یک فرصت به من بدید اگه پیداش می -

 ...نتونستم

حن خونسردی که حرفش رو خورد، پوزخندی زدم که دیاکو باهمون ل

 :ی مصیبت سختی هستش، گفتدونستیم نشونهمیهمه 

و پاهام، داری تا مثل سگ بندازیش جلفقط بیست و چهار ساعت وقت  -

 !واق کنه یا نه؟ -تونه واقببینم جلوی من هم می

بلند شد و با قدم های محکمش نزدیک عطا شد، یقه عطا رو صاف کرد و 

 :ادامه داد

 خند.لبا اگه نتونستی..اگه نتونستی، عط -

 :کجی زد و کنار گوشش آهسته گفت

 .خوراک گرگ هام میشی -

شد شل شدن زانوهاش روهم حس کرد می ا پرید و حتیرنگ از رخ عط

 .دونم چه امیدی تو دلش داشت که سرپا نگهش داشته بودولی نمی

 !کنمخیالتون راحت آقا، پیداش می -

تونه بره. که می ا سر بهش اشاره کرددیاکو ضربه ای به شونه عطا زد و ب
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من برگشت و  عطا سریع پاتند کرد و از عمارت خارج شد. دیاکو به سمت

 :گفت

هرچقدر هم عصبی باشی، صدات نباید باال بره تیام، داد زدن ابهت رو  -

 .کشهبره بلکه زبون نفهم بودن خود شخص رو به رخ میباال نمی

صدای عصبی  هار پشیمونی کنم کهنفسم رو بیرون دادم و خواستم اظ

 .نیال مانع شد

 تو کی هستی هان؟ شماها کی هستید؟  -

که نوا سعی داشت کنترلش کنه ولی فایده ای  عصبی بودبه قدری 

 :نداشت. دیاکو با روی آرومی گفت

 !نیال عزیزم بیا بریم برات میگم -

 .نیال دستش رو پس زد که ابروهام ناخودآگاه باال رفتن

خوای باز بایک چیزی دست به چیزی نیست؟ میباز بگی وای خمی -

 سرم کنی آره؟

 :نفسی گرفت و ادامه داد

الزم نیست فقط بگو قضیه این قاچاق و این باند بازی هایی که کامیاب  -

 ...و اون پلیس ها میگن چیه؟ تو که کلت به کمری و

 :به من چشم دوخت و ادامه داد

 گه نه؟ونید دیگه، متو که کلت به دستی باید بد -

 .نوایی که سعی داشت بازوش رو بگیره رو کنار زد
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 .قراره سرمون بیادنوا ولم کن ببینم چی  -

 :دوباره به دیاکو چشم دوخت و ادامه داد

 ...شایدهم اومده و ما -

دیاکویی که از رنگ چشم هاش مشخص بود به جلد اصلی 

 مبل نزدیک محکمیذ های قدم با و زد پوزخندی برگشته،  خودش

 از متعجب که نیالیی به و انداخت پا روی پا نشست؛ روش و شد لطنتیس

 .، چشم دوختسردی بودهمه خون این

اینکه چی قراره سرتون بیاد یا اومده باشه، تعبیرش برای تو و خواهرات  -

 !فقط یک چیزه، مصیبت

*** 
ه رو عمارت سوت و کور بود و تنها صدای بم دیاکو بود که از اول قضی

 .کردبرای نیال داشت روشن می

مهمونی  چندسال پیش بود که پدرتون رو تو یک مهمونی بزرگ دیدم، -

شدند. پدرتون، وحید میکه قرداد های قاچاق به دست کله گنده ها امضا 

 .کیان عضو تازه وارد یک باند قاچاق بود

 :نفسی گرفت و بی اهمیت به حال و سردرگمی نوا و نیال ادامه داد

اخر عمرش بود که ترس و میشه گفت عذاب وجدان از بستن قرارداد او -

 .ها به سراغش اومده بود تیکه کردن آدم -های تیکه

نیال چشم هاش رو سریع بست و فشاری بهشون وارد کرد و نوایی که دلم 
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 .خواست ادامه حرف های دیاکو رو بشنوه و بیش از این نابود بشهنمی

کم نقشه تهدید های  -کرد کماون باند میبا از مخالفت هایی که  -

لیل اصلی رئیسش شروع شد و در آخر نقشه قتلش کشیده شد و د

 ...کشیدن این قتل

  

 .مکثی کرد و به نیال چشم دوخت

 .نیالرز بود -

نیال متعجب چشم هاش رو باز کرد و درحالی که سعی داشت بغضش رو 

 :مخفی کنه، گفت

 من؟ -

 .شد سری تکون داد و بلند

آره، اون مرد وقتی تورو میبینه، از همون روز برات کلی صفحه  -

درت رو با رنگ لعاب های پول و... وسوسه کنه کنه پچینه و سعی میمی

زد و رو به نفهمی می تا تورو پیش خودشون ببرن ولی پدرت خودش

 .کردقبول نمی

به سمت پنجره ای که شیشهاش خرد شده بود رفت و پشت به ما 

 .دستاای

درست یک روز قبل از اون شب تولد، پدرتون به اینجا اومد. درست  -

دونست که قراره کشته بشه و این هم می همینجا ایستاده بود،
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و جز من هم کسی دونست که هیچ راهی جز قبول کردنش نداره می

 ...تونه به دادش برسه، چون مننمی

 :با استایل خاصش برگشت سمتمون و ادامه داد

اون باند و سیاهکار هستم. اینکه کی بودیم و چی هستیم و  یبقر -

 هم خجالت باعث و نبود من افتخار دست به چه کارهایی زدیم، باعث

 .بود شده سرد هامون دل دلمون، توی انتقام از چندسال چون نبود

تونستم دیگه به دونم چرا االن سر به زیر انداخته بودم و نمیولی نمی

 .اعتماد کرده بودند، خیره بشمم بهچشم هایی که 

 .بماند که چی بینمون رد و بدل شد -

کرد رو خطاب قرار می اشت از سالن پشتی عبورمکث کرد و کیوانی که د

 .داد

 !کیوان -

فهمید، چشمی کیوان که همیشه حرف های دیاکو رو از چشم هاش می

برگه  یکا گفت و با قدم های سریع از دید محو شد. بعداز پنج دقیقه ب

 .برگشت و اون برگه رو روبه نیالرز گرفت

ی لرزونش گرفت و به نیال با چشم های حیران، برگه رو با دست ها

 .دوخت نوشته های ثبت شده چشم

طبق نوشته های این برگه، حضانت شماها به جای اینکه بعداز فوت  -

 مارشپدرتون به دست مادربزرگتون یا عموی بزرگتون بیفته، با امضای پد
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 .به من رسیده

 :نیال بلند شد و عصبی برگه رو کوبید تخت سینه دیاکو و گفت

پرست نداریم و به سنی رسیدیم که بتونیم نیازی به سر من و خواهرام -

 .حضانت خودمون رو به دست داشته باشیم

 :دیاکو پوزخندی زد و گفت

 .فکرکنم کامل اون برگه رو نخوندی  -

 .ونه تایید تکون داده نشرو بعقب به عقب رفت و سرش 

کامال درست گفتی نیالرز، سرپرستی قطعی شما با خودتونه ولی تا  -

 .قتی که مجرد باشید و بتونید قانونی به کارهاتون برسیدو

نوا اشک هاش رو پاک کرد و بدون فکر و شک کردن به حرف های دیاکو 

 :گفت

 ...خب ماهم مجردیم و -

 :صدای ریز کارن اومد که گفت

 ...تو آره ولی -

دیاکو چشم غره ای به کارن رفت و باالخره لب باز کردم و ادامه حرف 

 :من زدمدیاکو رو 

پدرتون برای اینکه اون عوضی دستش به شماها نرسه، نگاه رو به عقد  -

 .ادوین درآورد

 ))ادوین((
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با صدا زدن های پراز بغض کسی چشم هام رو باز کردم و اولین چیزی 

دش جذب کرد، صورت خیس از اشک نگاه بود که ه خورو بکه نگاهم 

 .کنارم روی تخت نشسته بود

 !اد..ادوین -

 :شدم و متعجب گفتمخیز نیم 

 ...نگاه تو چت -

 .تمام صحنه ها جلوی چشم هام ردیف شدن

 ...رفتن به کوه

 ...بحث من و نگاه

 ...فرار کردن از دست

بانیت هام رو از اعص انداختم. دندونسریع بلند شدم و به دورم نگاهی 

دونستم که قراره چی پیش بیاد، من هیچوقت روهم فشردم، خوب می

 .ر خوبی نبودمامانت دا

 !این...اینجا کج..کجاست؟ -

به قدری عصبی بودم که تمام حرصم رو سر نگاه خالی کردم. با صدای 

 :بلندی رو کردم بهش و گفتم

حرفم ث کردن با من، ه خر به جای بحجهنم، اینجا جهنمه و اگر توی -

 .کردی االن اینجا نبودیمرو گوش می

لی نگاه محکم تر از فکرهای من کردم آبغوره اش بیشتر بشه وفکر می
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بلند شد و روبه روم ایستاد و با چشم های یخی که تا حاال جز مال  بود.

 :خودم ندیده بودم، خیره ام شد و گفت

 !داد میزنی؟تو کی هستی که سر من  -

 :چشم هاش بودم که داد زد ر خیرههمونطو

 !هان؟ -

 :فاصله بینمون رو از بین برد و ادامه داد

وضیحی، دلیلی و حرفی من رو از اون رستوران لعنتی هیچ تبدون  -

 ...کشیدی بیرون و فقط میگی باید بریم، د آخه تو

وم باز در آر .با صدای چرخش کلید، سرهامون به سمت در اتاق برگشت

ان شد. کت و شلوار فیت طوسی ک مرد خوش پوش نمایشد و قامت ی

تا سرشونه اش رنگی به تن داشت، موهای جو گندمی بلندی که 

کرد رسید اون رو به افراد حدود چهل، چهل و پنج سن نزدیک میمی

ولی صورت شیش تیغ شدهاش و اون چشم های آبی سنش رو کمتر 

 .دادنشون می

ت به اون سر داد حس بدی نسب نداخت و خنده بلندینگاهی بهمون ا

خندید شروع کرد به دست زدن. به ور که میهمونط. داشتم ها چشم

می آروم گرفتم ولی دوین چشم دوختم که با دیدن چهره خونسردش کا

 .دستم رو تو دستش گرفت و جلوم به حکم یک سپر ایستاد

 :با صدای یخی و آرومی روبه مرد گفت
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 .خته باشیخره رو تو راه اندادم که این نمایش مسزحدس می -

 :مرد خنده اش رو خورد و با لبخند دندون نمایی گفت

 .که شماها نمایش داشتید قایق پیشنمایش؟ د -

 :نزدیک تر شد و ادامه داد

 دونی ادوین، هوم؟دلیل این نمایش رو خیلی خوب می -

یلم داد. چشم های ترسناکش رو به من دوخت و لبخند نجسی تحو

ای فتم. سردرگم بودم و تنها به مکالمهو نگاهم رو ازش گر اخمی کردم

 .شد، گوش سپردمرد و بدل میکه بین ادوین و اون مرد چشم آبی 

 .ادوین با همون حالت خونسرد، سرش رو آروم تکون داد

دونم که مخالفت با سیاهکار به کجا دونم ولی این رو خیلی بهتر میمی -

باشی، چطور جرات تر از این حرف ها  کردم باهوشفکر می ختم میشه.

 اینکار رو پیدا کردی شاهین؟

اصی به جیب شلوارش برد و استایل خنزدیکش شد، دست هاش رو تو 

 .خودش گرفت

 جرات کنی دنبال ماشین من راه بیوفتی و فیلم درست کنی؟ -

کردم تو چشم میشاهین دیگه لبخندی روی صورتش نداشت بلکه حس 

ی ادوین بیدار ه و به زودی هم قراره با تیکه هاهاش یک خشمی خواب

 .بشه

برای جبار بشن، پس نباید تو دونستید که این دخترا قراره خوب می -
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 .کردیددخالت میکارمون 

 :چرخی زد و عصبی ادامه داد

 .ربط سیاهکار به این ماجرا رو اصال متوجه نمیشم -

نگشت اشاره اش رو جمع کرد. دستش رو باال آورد و ا ادوین لب هاش رو

 :چرخ داد و گفت

 ...یک لحظه -

 .نگاهی به من انداخت و تک خنده ای کرد

 !جبار؟ از کی تاحاال همسر من عروسک تو و جبار شده؟ل ما -

با این جمله اش انگار دستگاه شوک به من و شاهین وصل کردن. شاهین 

رگردوند که صدای تق گردنش بلند جوری سرش رو به سمت ادوین ب

 .دش

 !چی؟ -

داشتم، یک پوزخند مسخره گوشه لب هاش جا نگاه از ادوین برنمی

طور که متعجب خیرهاش بودم، یکهو ادوین خوش کرده بود. همون

باال آورد، درست جلوی دستش رو تو دستم قفل کرد و دست هامون رو 

 .چشم های خونین شاهین گرفت

دادی کارت اهی هست که نامزد کردیم، اجازه نمن و نگاه چندم -

ه توهم تو جشنمون شریک خواهی بود، آقای دعوتمون کامل بشه وگرن

 !تیموری
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 ...همسر

 ...مزدان

 ...من و ادوین

 ...اون و من

 !جشن

 .تا خواستم دهن وا کنم قهقهه حرصی شاهین بلند شد

 !تو رسما دیوونه ای پسر -

 :ادامه دادکر خنده اش  -با همون کر

شون رو عقد ستش بهشون نرسه رفتی یکیهمسر؟ برای اینکه جبار د -

 ...کردی؟ این رو عقد کردی ولی

تر، عصبی تر و نگران ه حرف میزد و من رو گیج حاال اون بود که مرموزان

 .کردتر می

خوای چیکار کنی؟ یا اون کوچیکه، اوم ولی اون نیالی دلبر رو می -

 اسمش چی بود؟

 :زد و شیطانی ادامه داد بشکنی

عقد کردین هوم؟ گیریم که اوکی اسمشون رو به  اون هاروهمنوا، البد  -

و جبار با یک حرف دست از این  کنی مننام خودتون زدید ولی فکر می

 !کشیم؟ هرگزسه دلبر می

 :ادوین پشت دستم رو نوازشی کرد و با لحن ترسناکی گفت
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 !اگه پای بیتا وسط باشه چی؟ -

هیکلی که مثل بادیگارد ها ن شاهین کال بسته شد. ادوین روبه مرد ده

 .تاده بود کردکنار در ایس

 .تونم بهت نشونش بدممی -

  

گوشیش رو از جیبش در آورد و تماسی گرفت. ترس سریع شاهین با 

 .بوق و بوق ولی مثل اینکه کسی پشت خط نبود که جوابش رو بده

 :تکون داد و گفتادوین سری از روی تاسف 

 .واب بدهتونه جخیلی کار داره، نمی -

شاهین دست به یقه ادوین شد که نمیدونم چی تو نگاهش دید سریع 

 :دست ادوین داد و گفت ولش کرد. گوشی رو به

 ...تونید برید فقطبگو کجاست، بعدش خودت و این دختر می -

ماره ای رو ادوین دستش رو باال آورد، قشنگ به طرف گفت خفه شو! ش

 ...گرفت و بعدش

 !رهبیتا، عشقش منتظگوشی رو بده به  -

بعدش صدا رو گذاشت روحالت بلندگو و صدای گریه دختری تو اتاق 

 .پیچید

 !الو شاهین جون -

زد و با قهقه ای هم که زد تماس دختره باصدای کشیده ای حرف می
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یکهو  قطع شد. آب دهنم رو محکم قورت دادم، خدایا این کیه؟ چرا

 .اینجوری شد؟ دارم پس میفتم

 ...اد بیتا جونت دهن باز کنه وخوت نمیتو که دل -

 .ادامه اش رو با یک پوزخند کامل کرد

 :میش کشید و کالفه گفتموهای جو گند شاهین دستی تو

تونید برید ولی جبار تا عقد نامه و عروسی رو نبینه ول کن این می  -

 .ماجرا نیست

 .سری تکون داد

 .ی بشهمن هم اجازه نمیدم اینبار سیاهکار برنده باز -

 .ادوین تک خنده ای کرد که لرزیدم

 .حاال تا اون موقع -

 :روبه من کرد و ادامه داد

 !بریم نگاهم -

فشار محکمی به دستم داد و منِ مجسمه شده از این حرف آخرش رو 

 :پشت خودش کشید. یکهو برگشت سمت شاهین و تهدید آمیز گفت

رده شده، جبرانش اشینم اینطور که مشخصه تو اون نمایشت له و لوم -

 !لبتکه با خسارت نمیشه ولی یکی ط

خودش کشوند. باالخره لب باز دوباره راه افتاد و من رو مثل چی دنبال 

 :کردم و گفتم
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 !چندبار باید تکرار کنم که این دسته نه دست بیل؟ -

کم کرد، همین که خواستم نگاهی بهم انداخت و فشار دستش رو نیم

 :ی لبم با فاصله گذاشت و آروم گفتفوران کنم انگشتش رو رو

 !فعال هیش -

رو دنبال خودش  متعجب بهش نگاه کردم که دوباره مثل گونی من

بفهمه که دست من با خانواده دست بیل ها خواد کشوند. این انگار نمی

تو حیاط ماشینش صنمی نداره. از اون خونه نسبتا بزرگ بیرون زدیم 

 .رفتگی شدید داشتپارک شده بود ولی پشت ماشین تو 

سریع در رو برام باز کرد؛ میشه گفت قشنگ پرتم کرد داخل و جوری در 

که لرزیدم؛ خودش هم سریع سوار شد و با اخم های درهم رفته  رو بست

 ...پدال گاز فشرد و اش پاش رو روی

*** 
تونستم خموش باشم ن دیگه نمیسکوت ماشین رو احاطه کرده بود و م

 .تو سرم بر بیام و از پس سئوال های

 !نگه دار -

صم رو اهمیتی نداد، گویا اصال نشنید. بدون اینکه نگاهش کنم تمام حر

 :جمع کردم و جیغ زدم

 !گفتم نگه دار -

بارید سریع ماشین رو کنار زد و با چهره ای که از اعصبانیت ازش می

 :خیره من شد و گفت
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 ...دفعه آخرت با -

 :تمسریع با حرفم تو دهنش زدم و گف

تو دفعه آخرت باشه که بی اهمیت، بی توضیح و بی دلیل من رو    -

که جوابشون برام مبهمه هیچ بلکه ترسناک غرق در دنیای سئواالتی 

 !زاری، جناب ادوین حامیهستش می

شد. چشم کمربند رو باز کردم و خواستم پیاده بشم که با حرفش مانع 

 :گفت هام رو بستم و هوفی کردم. برگشتم سمتش که

بهتره مثل دقایق پیش دهنت رو ببندی تا برسیم خونه، اونوقت همه  -

 !ه کیانفهمی، نگاچی رو می

جوری تو چشم های هم خیره بودیم که انگار اگه جای درستی بودیم هم 

 .کردیمدیگه رو تیکه پاره می

، دهن من به اندازه کافی بسته بود که اون بفهم چی از دهنت در میاد -

 ها رو تحویل اون مردک دادی. کسایی هرچی میگی گوش شر و ور

 .فرت دارهمیدن، عاشقان سینه چاکتن نه منی که از ن

ترسیدم و االن خیلی بیشتر ترسیده بودم چون دیگه از اخم هاش می

شده بود بارید و دوباره اخمی نداشت و بلکه از چشم هاش شرارت می

 !اشت؟ادوین خنثی و این خنثی بودنش معنی خوبی د

 .حاال مونده تا از من متنفر بشی -

 :زدم. پوزخندی زدم و گفتمنفس می -از حرص نفس
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 .ال مونده تا من رو بشناسیاح -

خواست به این خواستم برم که قفل ها رو زدم و بازهم مانع شد. دلم می

 :سمتش و با لحن گریانی گفتم حالم زار بزنم، کالفه برگشتم باز

 م آخه؟چی میخوای از جون  -

دونم چی تو نگاهم دید که حس کردم لبخند کوچیکی زد. با پشت نمی

 :زشی کرد و گفتدستش گونه ام رو نوا

 .فهمیبرسیم خونه همه چی رو می -

سریع دستش رو کنار کشید و وقتی از آروم شدنم مطمئن شد دوباره 

 .از فشرد و به سمت عمارت رفتپاش رو روی پدال گ

 ))نیالرز((

ی افکار خودشون بودن و تنها دیاکو بود که صدای ال و هواهمه تو ح

 .شکستاش، سکوت رو میسرد و کوبنده

من قصد اجبار کردن شمارو برای همراهی این بازی ندارم فقط  -

که خوام که با تمام راه کارها و منفعت هاش آشناتون کنم تا انتخابی می

 .از نظرتون درست هستش رو بگیرید

ه به گلدون بزرگ، خوش طرح طالیی رنگ زد خیررف میاز وقتی که ح

دن یک پوزخند گوشه لبم گوشه سالن بودم و همونطور تنها با اضافه کر

 :گفتم

 !از اینکه برم پیش پلیس هیچ ترسی نداری؟ -

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 194 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

کنی که فکر می من چندساله یکی از مهره های بزرگ این بازیم، واقعا -

در اشتباهی، اگه خیالت راحت  بازم؟ خب سختبه همین سادگی ها می

خوام قبلش بدونم که چی الن برو فقط میمیشه خب برو، همین ا

ا براش شروع ای به اون پلیسی که ازش دم میزنی بگی؟ از کجخومی

 !کنی؟می

ترسیدم. این از این لحن، از این جمله و میشه گفت از این دیاکو می

 ...ونهمون دیاکوی دیروزه؟ یک لحظه، یعنی تمام ا

از روی مبل بلند شدم و به سمتش قدم برداشتم؛ درست روبه روش با 

 .ره به چشم های خونسردش، لب باز کردمیک وجب فاصله ایستادم، خی

نی، احیانا بازی با قلب من از زیرمجموعه این بازی که ازش حرف میز -

 !هاش نبوده؟

بود که مثل  بغض بدی توی گلوم جاخوش کرده بود و انگار منتظر جوابی

 .یک ابر طوفانی تکونش بده تا بباره

 .نیالرز، من قلبی ندارم که به کسی بدمش -

 ...اشکو هزار یک پلک 

 یه طرف من و این تنهایی))

 بایییه طرف تو و اون زی

 داری ساده شکستم میدی

 تویی که من رو بد فهمیدی

 دیدیمن رو جوری که هستم کاش می
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 حاال که خودت هم دلتنگی

 جنگیبگو داری باکی می

 من و دیدی و راه کج کردی

 شاید هم با خودت لج کردی

 ((گردیخوای به من برکه دیگه نمی

برداشت و  نگاهش رو از چشم های خیسم گرفت و به سمت پله ها قدم

 .دیگه از دیدم محو شد

 مغرور جذاب))

 زیبای بیتاب

 دیوونه بازی درنیار طاقت ندارم

 بازهم نگاهم کن

 ری برام کنکف

 ((بابک جهانبخش | من به ندیدن چشم هات عادت ندارم

در خروجی عمارت راه کج همین که نوا خواست به سمتم بیاد به سمت 

دن های تیام و نوا اهمیتی ندادم و از م شدم و به صدا زکردم، سوار ماشین

دونم مقصد کجا بود، فقط روندم، نمیعمارت خارج شدم. با سرعت می

 .مرفتمی

چقدر ساده خام حرف هاش شدم، چقدر ساده و راحت دل باختم. هه 

 !آخه من رو چه به عشق

بجنگه این بخت از اول همرام دش باشه، باید فقط نیال باید همیشه خو
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خوره، من یگه باید قبولش کنم. حالم از خودم به هم میبوده پس د

 .نیالیی نبودم که انقدر ساده دل بدم

 :جیغ زدم

 !احمق نیالی -

کردم، ماشین رو کنار زدم و سرم رو روی فرمون بلند و با صدا گریه می

 .گذاشتم

 .شدم خسته شدم خدا، خسته -

نه های این مدت شدند، تک به تک صحتمام حرف هاش تو سرم اکو می

دونم چقدر گذشته بود که سر از روی رفتند. نمیجلو چشم هام رژه می

داد چشم که دوازده و نیم شب رو نشون میفرمون بلند کردم به ساعتی 

 .دوختم

گوشیم رو که خاموش کرده بودم، روشن کردم نزدیک شصت و خورده 

 ...ای میس کال از نوا داشتم و چندت پیام که

 !نیال توروخدا جواب بده، نگاه اومده -

درست تصمیم تونست تو این اوضاع نگاه، آره نگاه تنها کسی بود که می

ن تو این بازی یک مهره سوخته م چون اون بده باید جواب رو رو بگیره

  .گاه باید انتخاب کنه، نام

ه اون عین خیالش رو پاک کردم، همونطور ک دستمالی برداشتم و صورتم

میاد، چرا من باید باختنم رو نشون بدم؟! داشبورد رو باز کردم، کیف هم ن

در کمی از گودی زیر زد، برش داشتم؛ کرم پوآرایشی نوا بهم چشمک می
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 .چشم هام رو پوشند و رژلب صورتی صورتم رو از بی روحی نجات داد

و هدایت کردم و به سمت خونه ماشین رموهام رو به زیر شال هدایت 

 .کردم

*** 
نگهبان در رو که باز کرد متوجه نوا و کارنی شدم که تو حیاط به حالت 

م و پیاده شدم. نوا به سمتم انتظار ایستاده بودن، ماشین رو داخل برد

 .قدم تند کرد و خودش رو تو بغلم انداخت

 !واقعا چطور دلت اومد جواب من رو ندی؟ -

 :ی موهای ابریشمیش زدم و گفتمای روبوسه 

 !گاه کجاست؟ن -

 .کارن به عمارت اشاره کرد

 .نیم ساعتی میشه که با ادوین اومدن -

 .سری تکون دادم

 .تو خونه منتظرشم -

از خودم جداش کردم و به سمت خونه قدم برداشتم. جلوی در سنگینی 

تم که از نگاهی حس کردم، سر بلند کردم و به پنجره اتاقی چشم دوخ

شه تنها از کنار رفتن پرده اش سنگینی تاریکیش مشخص نبود کی پشت

 .مشخص بود

ل بیخیال در رو باز کردم وارد شدم. خونه غرقه تاریکی بود، درست مث

قلب من که تنها روشناییش امشب خاموش شده بود. روی مبل دونفره 
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 .ای نشستم و مثل یک جنین تو خودم جمع شدم

 ))فلش بک((

 !یالرز کیانو: ندیاک

 م و نگاهم رو استایل خاص پشت فرمونش دوختمبا لبخند برگشت

 بله آقای حامی؟ -

 .دستم رو تو دستش گرفت و روی پاش گذاشت

 !چقدر دوست دارم؟ ستی کهدونمی -

 .تک خنده ای کردم

 !دونستی که چقدر عاشقتم؟تو می -

ی پشتش همراهم خندید، دستم رو نزدیک لب هاش کرد و بوسه ریز

 .خوابوند

 !دیوونتم گل من -

 ))حال((

تمام صحنه های باهم بودنمون درست مثل سکانسی از یک فیلم جلو 

هقم رو تو کوسن مبل  -هق چشم های خیسم درحال پخش بود. صدای

 .خفه کردم

صدای در باعث شد به خودم بودم، سریع صورتم رو پاک کردم و برق ها 

 .و بازش کردم صدام رو صاف کردم رو روشن کردم. به سمت در رفتم،

وقتی نگاهم تو چشم های نگاه قفل شد، لبخندی زدم که همزمان باهاش 

ر خورد. نگاه سریع بغلم کرد ام سقطره اشکی هم از چشم هام روی گونه
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 .و سرم رو به شونه اش فشار داد

*** 

حکایت این بود، دعوت نامه ای از یک بازی برامون ارسال شده، اینکه  -

 ه، انتخاب خودمونهبازی کنیم یا ن

 :نوا نفسش رو بیرون داد و گفت

 .اگه بازی کردن رو انتخاب کنیم، راه برگشت نداریم -

 :دامه دادنگاهم کرد و ا

 !درسته؟ -

سری به نشونه تایید تکون دادم و هردو به نگاه غرق در فکر چشم 

 .دوختیم

یادت نره،  تو هستی.نگاه این تصمیم رو تو باید بگیری، مهره اصلی  -

 !هرگز یادت نره که هر انتخابی کنی ما باهاتیم تا آخرش

ه زانوش نگاهی که روی مبل تک نفره ساکن بود و دست هاش رو تکی

 کرده بود، کمر راست کرد و پرسید

تونم درک کنم که خب اون عوضی برای هرسه چرا من؟ این رو نمی -

دوین در آورده، پس شما عقد اماه نقشه کشیده اما بابا فقط من رو به 

 !چی؟

 .به نوا چشم دوختم که سری تکون داد و بلند شد

 !من برم برات یک چیزی بیارم بخور -

یک لیوان شیر کرد و بعد رفتن نوا، دوباره به هم چشم  رخواستنگاه د
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 .دوختیم

خره و به عقد درش اون مرد، جبار اسدی دختری رو از عرب ها می -

 میاره

 و روبه گلدون بزرگ گوشه سالن ایستادم بلند شدم

دونم کنه نمیاون دختر بعداز یک سال که جبار رو به شدت وابسته می -

 ..یکهو غیبش میزنه؛ اون دختر چی میشه که

دونستم باید چجوری بگم تا ترس قلب دوردونه ام رو بیشتر از این نمی

 .نکنم

 ..اون دختر -

 :رو دادمه حرفم با صدای آروم و لرزونی ادا

 .ه منهیشب -

برگشتم و به چشم های ترسونش خیره شدم، به سمتش رفتم و جلوی 

 .ی رو پاش رو تو دست هام گرفتمپاهاش روی پام نشستم. دست ها

کنه خودش رو از اون بابا وقتی متوجه میشه، به گفته دیاکو سعی می -

نه راه ی بشی دیگه باتالق بیرون بکشه ولی به قول نوا، وقتی وارد باز

 مونه نه راه پیشیبرات میپسی 

 .به زود آب دهنش رو قورت داد

 !اون پسر رو بازی کنم؟اگه بخوام بازی کنم، باید نقش همسر  -

 :سری تکون دادم و گفتم

این بازی رو بابا شروع کرده، پایانش تنها به دست ماست. اگه وانمود  -
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نن کنن و فقط به توهیچ کاری نمی کنیم که باهم عضو سیاهکار هستیم

انتظار تنهایی و جدا شدن ما از پسرا میشن، اونوقت زهرشون رو 

 .ریزنمی

 .ش دادمشاری به دست هانفسی گرفتم و ف

نقشه ای که دیاکو داره، اگه اجرا بشه اجازه زهر به اون هارو نمیده  -

ندان به انتظار چون قبل اینکه به فکر بیفتن، تایم بازی تموم شده و تو ز

 .شون نشستنحکم

 :آهی کشید و هیچی نگفت. بلند شدم و با لبخند ملیحی گفتم

  !رست باشهنگاه فکرکن، تصمیمی بگیر که د -

 .راهم رو به سمت اتاقم کج کردم

 ))دیاکو((

کام غلیظی از سیگارم گرفتم، دم در ایستاد؛ فکر کنم سنگینی نگاهم رو 

 .زده شد انداختم و کنار رفتم. در اتاقمحس کرد، پرده رو 

 !داداش -

 .روی مبل تک نفره طوسی رنگم نشستم

 !بیا -

د. پوزخندی گوشه لبم جاخوش کرد. در باز شد و چهره ادوین نمایان ش

راهم رو به سمت  .وارد شد و در رو بست؛ کمی به سمتم قدم برداشت

 .اتاقم کج کردم
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 ))دیاکو((

نگینی نگاهم رو ارم گرفتم، دم در ایستاد؛ فکر کنم سکام غلیظی از سیگ

 .اختم و کنار رفتم. در اتاقم زده شدحس کرد، پرده رو اند

 !داداش -

 .طوسی رنگم نشستمتک نفره روی مبل 

 !بیا -

در باز شد و چهره ادوین نمایان شد. پوزخندی گوشه لبم جاخوش کرد. 

 .رداشتوارد شد و در رو بست؛ کمی به سمتم قدم ب

 .سعی کردم جلوشون رو بگیرم -

 .م رو بستمها چشم

 ...ولی نگرفتی و اون عوضی به خونه من -

 .چشم باز کردم و بلند شدم

 !راندازی کرد. خودت بگو تاوانش رو باید چطور و از کی باید بگیرمیت -

 .خیره دو گوی عصبی و پشیمون چشم هاش بودم

زنجیر مورد عالقه اون زن رو پاره وقتی یازده سالت بود از حرص  -

روی کردم اون روز خوب تاوانش رو ازت گرفتم تا از کردی، فکر می

 ...عجله کردن کمی صبرکنی ولیاعصبانیت کاری نکنی، تا به جای 

 .نفسم رو بیرون دادم

 ...اشتباه فکر -

 :بین حرفم اومد و گفت
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 .کنممیزارم این حرف رو بزنی، حلش بسپارش به من، نمی -

 .برگشتم و دوباره روی مبل نشستم

کاری کنی که تمام اتفاقات امروز رو هضم کنم، اجازه نده  خوامیفردا م -

 !ونستیتا بهت بگم نت

 .سری به نشونه تایید تکون داد

 !با نگاه چیکار کنم؟ -

 :پا روی پا انداختم و با لبخندی که گوشه لبم جاخوش کرد جواب داد

 !پرسی؟تو هستش، از من می اون همسر -

 .لبخند محوی زد

کنه یا نه، اگه قبول نکنن که هیچ زی میمیشه که بافردا مشخص  -

 ...دتر از قبل ثبت و قطعی میشه، اگرهم بموننامضای سیاه بختشون ب

 .لبخندم رو پررنگ کردم

 .فبها، یک عروسی هم میفتیم -

 ))نگاه((

نشوندم و به خودم تو آینه خیره شدم. دیشب یک برق لبی روی لب هام 

کردم افکارم رو کمی نظم بدم ؛ سعی میلحظه هم چشم روی هم نزاشتم

 .شدولی نمی

رفته بودم و بدون هیچ شکی آماده اعالم گرفتم رو گمی تصمیمی که باید

کردنش بودم. به سمت کمد کشویی اتاق که مدل شیشه ای بود رفتم؛ 

یشمی کوتاه، حالت پفی رو به همراه یک شلوار دمپا مانتویی به رنگ 
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 .بیرون کشیدم

ند آزادم انداختم و کفش های تخت ساده مشکیم موهای بلوشالی روی 

 .رو پا کردم

 

*** 
کردم. هرکی همه نگاه ها خیره من بود، منی که باید تیرم رو شلیک می

روی با استایل خاص خودش منتظر شنیدن جواب من بود، یکی نشسته 

 !مبل، یکی ایستاده و دست به سینه کنار مبل

 ...د من باشم پسبازی بود، نقطه آخرش بایپدرم نقطه اول شروع این  -

 ...خرو چشم دوختم و جمله آلبی تر کردم، به دیاک

 .این بازی رو ادامه میدم -

دیگه نگاهی روی من زوم نبود تنها دیاکو بود که خیره به من لبخند 

 !حس و حال اون روز نیال خیلی برام عجیب بود، خنثی و آرومتلخی زد. 

 :اخت و گفتدیاکو پا روی پا اند

 ...تصمیم منطقی گرفتی اما برای بازی کردن باید -

دستش رو به سمت تیام بلند کرد؛ تیام صندوق بزرگ مخمل سیاه رنگی 

کنم. رو به سمت من آورد و قفل طالییش رو باز کرد؛ اشاره کرد تا بازش 

 ...با شک دستم رو جلو بردم و درش رو باز کردم؛ با دیدن

 .رو بگیرمسعی کردم جلوشون  -

 .چشم هام رو بستم
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 ...ه خونه منولی نگرفتی و اون عوضی ب -

 .چشم باز کردم و بلند شدم

 !تیراندازی کرد. خودت بگو تاوانش رو باید چطور و از کی باید بگیرم -

 .پشیمون چشم هاش بودم خیره دو گوی عصبی و

 وقتی یازده سالت بود از حرص زنجیر مورد عالقه اون زن رو پاره -

تم تا از روی کردم اون روز خوب تاوانش رو ازت گرفکردی، فکر می

 ...اعصبانیت کاری نکنی، تا به جای عجله کردن کمی صبرکنی ولی

 .نفسم رو بیرون دادم

 ...اشتباه فکر -

 :گفت بین حرفم اومد و

 .کنمزارم این حرف رو بزنی، حلش میبسپارش به من، نمی -

 .ستمبرگشتم و دوباره روی مبل نش

ت امروز رو هضم کنم، اجازه نده خوام کاری کنی که تمام اتفاقافردا می -

 !بگم نتونستی تا بهت

 .سری به نشونه تایید تکون داد

 !با نگاه چیکار کنم؟ -

 :ا لبخندی که گوشه لبم جاخوش کرد جواب دادپا روی پا انداختم و ب

 !پرسی؟اون همسر تو هستش، از من می -

 .لبخند محوی زد
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، اگه قبول نکنن که هیچ کنه یا نهفردا مشخص میشه که بازی می -

 ...ختشون بدتر از قبل ثبت و قطعی میشه، اگرهم بموننامضای سیاه ب

 .لبخندم رو پررنگ کردم

 عروسی هم میفتیمفبها، یک  -

 ))نگاه((

برق لبی روی لب هام نشوندم و به خودم تو آینه خیره شدم. دیشب یک 

رو کمی نظم بدم کردم افکارم روی هم نزاشتم؛ سعی میلحظه هم چشم 

 .شدولی نمی

گرفتم رو گرفته بودم و بدون هیچ شکی آماده اعالم تصمیمی که باید می

ی اتاق که مدل شیشه ای بود رفتم؛ کردنش بودم. به سمت کمد کشوی

مانتویی به رنگ یشمی کوتاه، حالت پفی رو به همراه یک شلوار دمپا 

 .دمبیرون کشی

کیم نداختم و کفش های تخت ساده مششالی روی موهای بلوند آزادم ا

 .رو پا کردم

*** 
کردم. هرکی همه نگاه ها خیره من بود، منی که باید تیرم رو شلیک می

یل خاص خودش منتظر شنیدن جواب من بود، یکی نشسته روی با استا

 !مبل، یکی ایستاده و دست به سینه کنار مبل

 ...ش باید من باشم پسبازی بود، نقطه آخر ول شروع اینپدرم نقطه ا -

 ...لبی تر کردم، به دیاکو چشم دوختم و جمله آخر
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 .این بازی رو ادامه میدم -

ود تنها دیاکو بود که خیره به من لبخند دیگه نگاهی روی من زوم نب

 !تلخی زد. حس و حال اون روز نیال خیلی برام عجیب بود، خنثی و آروم

 :ا انداخت و گفتا روی پدیاکو پ

 ..میم منطقی گرفتی اما برای بازی کردن بایدصت -

دستش رو به سمت تیام بلند کرد؛ تیام صندوق بزرگ مخمل سیاه رنگی 

ورد و قفل طالییش رو باز کرد؛ اشاره کرد تا بازش کنم. رو به سمت من آ

 ...با شک دستم رو جلو بردم و درش رو باز کردم؛ با دیدن

 .ت کشیدنبراق، گوش هام سو لت مشکیسه تا ک

به هیچ عنوان نباید فراموشش کنید، هر لحظه باید وصله کمرتون  -

 !باشه

م؛ نفسی بیرون روی کلت وسط متوجه اسم هک شده ام به التین شد

 !دادم و کلت رو به دست گرفتم، سنگین بود و خوفناک

 :نوا با دیدن کلت تو دستم چشم هاش گرد شد و گفت

 ه حمل کنیم؟د با خودمون اسلحبای یعنی -

 وقتی متوجه سکوت جمع شد با قیافه درهم ادامه داد

 !این یک جرمه -

 .کارن پوزخند تلخی گوشه لبش جا خوش کرد

مین که قبول کردید، یعنی پای حکم قصاصتون رو امضا کردید، این ه -

و جرم نباید براتون ذره ای مهم باشه چون حتی مجبور میشید خیلی ها ر
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 .اهی اون دنیا کنیدبا همین کلت ر

نوا رنگ پریده به من چشم دوخت، حس کردم خواهشی تو چشم هاش 

ود و من هست، یک التماس کنار کشیدن ولی خب دیگه دیر ب

خواستم بازی شروع نکرده رو االن تمومش کنم. به نیالیی که کلتش نمی

کو خورده بود رو تو دست گرفته بود چشم دوختم، با ضربه ای که از دیا

 .حس و حال هیچ واکنشی رو نداشت

 اولین قدممون چیه؟ -

 .بلند شد و روبه من ایستاد ودیاک

 جشن عروسیتون -

چشم دوخت. نیال همونطور که خیره کلت تو دستش  و به ادوین خونسرد

 :بود گفت

 .کردم همه چی سوری قراره پیش برهفکر می -

 :ب داده جوادیاکو هم بدون اینکه نگاهی بهش بنداز

کردم بدونید که این بازی ممکنه چندسال طول بکشه و از یک فکر می -

ش کامال ماست و تو کاغذ بازی ها طرف سوری بودنش تنها تو ذهن

 .رسمیه

 .نفسم رو بیرون دادم

 .حاال که جدیه باید یک فکری هم برای خانواده ام کنیم -

 .رنگ نگاه ها سئوالی شد

 از رو من رسمی کامال خودتون گفته به شما ستیم؛ین تنها  اونقدر هاهم -
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 .بریم جلو بتونیم تا کنید خواستگاری عموم

 :ادوین تک خنده ای کرد و گفت

 !خوای حنابندون هم برات بگیریمخواستگاری؟ دیگه چی؟ می -

 .دیاکو با نگاهش دهن ادوین رو بست

هرچه رو ری حق داره، برنامه عاشقانه ای بچینید و زمان خواستگا -

 .سریع تر مشخص کنید

نیالرز از روی مبل بلند شد و کلت به دست نزدیکمون شد، تماسی رو 

 .ش گذاشتوصل کرد و گوشی رو کنار گوش

 .سالم عموجون -

چشم تو چشم دیاکو بود، رنگ نگاهش حس خوفی رو به قلبم القا 

 .کردمی

 .ممنون، باید ببینمتون -

 .خندی زدداره پوزبدون اینکه نگاهش رو بر

 !حتما، فعال -

قطع کرد و شونه ای به نشونه تموم شدن باال انداخت. دیاکو چشم به 

 :تیام دوخت و گفت

 !رو تموم کن کار -

و به سمت پله ها قدم برداشت و از دیدمون محو شد. تیام هم به سمت 

 .خروجی سالن قدمی برداشت که ادوین با لحن شیطانی مانعش شد

 !کنصبر -
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 :و ادامه داد من انداختنگاهی به 

 !فکرکنم از االن آماده دیدن و شنیدن سیاه بازی ها باشید، هوم؟ -

 :د و گفتتیام سریع نزدیک ش

 !نه، ادوین نه -

 :بهشون چشم دوخته بودیم. کامیاب که تا االن ساکت بود گفت بمتعج

 !وقت واسه شروع دارن، به اتاق هاتون برید -

 :رو ادامه دادتر از قبل بحث مرموز ادوین 

 !من فقط خواستم سختی کار رو براشون کم کنم، همین -

 :گفتمپوزخندی بهش زدم و روبه تیام 

 !کجا باید بریم؟ -

داشتیم، از کلی پله پایین رفتیم تا به سمت زیر زمین عمارت قدم برمی

بودن،  ادوین جلوی در سفید رنگی که دوتا غول تشن کنارش ایستاده

کم تر کرد، ترس از چشم دست هاش رو دور بازوم محایستاد. نوا گره 

 .باریدهای مجذوبش می

کی از همون هایی هستش که اون شب به خونه کسی که تو این اتاقه ی -

 .کردتیراندازی می

تیراندازی؟ به نوا چشم دوختم که متوجه اخم های توهم رفته اش شدم. 

زد و با اون تیپ ایستاد، لگد محکمی به در  کارن کنارم زد و جلو در

 .شاره کرد بریم داخلاتاق شد. ادوین نگاهی بهم انداخت و الشش وارد 

وارد اتاق شدم، اتاقی که خالی از هرچیزی بود جز یک صندلی خونسرد 
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که وسط اتاق قرار داشت و روش یک مرد چشم و دست بسته ساکن بود. 

نم و  سر و صورتش مشخص بود که اونپیرهن سیاه رنگش خیس بود، از 

 .بدنشه های زخم  ونچسبی لباسش به خاطر خ

 :کنار ادوین ایستادم و آروم گفتم

 !یراندازی چیه؟قضیه ت -

 .سرش رو کمی به سمتم کج کرد

نگو که دیشب اون خرده شیشه های روی زمین برات سئوال ایجاد  -

 !نکرده

 .رویی باال انداختمکدوم شیشه؟ تعجبم رو جمع کردم و اب

 .شدم آها، متوجه -

 .پوزخندی زد و صاف شد

 .عمرا اگه متوجه شده باشی -

 .ف کارن دهنم بسته شدخواستم بهش بپرم که با حر

 .باشه  ی شدهپذیرای  فکرکنم تا االن به خوبی ازت -

 پاش رو روی لبه صندلی گذاشت و به سمت مرد خم شد

از کن و از دیشب ر شدی دهن مبارکت رو بنوش جونت، حاال اگه سی -

 !ه هیجانی که صاحب مجهولت کشیده بود، بگوام بگو، از اون نقشبر

 .اش رو با زبون تر کردلب های خشک شده 

 !من هیچی نمیگم بی خود وقت خودت رو تلف نکن -

 .کارن تک خنده بلندی کرد و تا خواست حرفی بزنه نوا دهن باز کرد
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 !کردید؟ کامیاب شلیککدومتون به  -

مین مرد بوده. اون اخت و اشاره زد که کار هادوین نیم نگاهی بهش اند

 بهش  م کنار لبش اجازه خوشحالیمرد لبخند بیحالی زد، گویا زخ

 .دادنمی

 پس نشونه گیری خوبی داشتم، حاال به کجاش تیر خورد؟ -

وین رو کنار زد و دونم یکهو و به چه علت شیر شده بود، ادنوایی که نمی

وی تو دستش رو گرفت، همونطور چاقبه سمت یکی از نگهبان ها رفت و 

زد داشت با لحنی که حرص توش موج میبرمیکه به سمت مرد قدم 

 :گفت

 .پس تو بودی که بین حرفمون پریدی -

حاال درست روبه روی مرد چشم بسته بود، همه متعجب خیره نوایی 

قه رنگ عوض کرده بود. نوا کمی به سمت بودیم که در عرض یک دقی

 دامه دادمرد خم شد و ا

 !خوای بدونی تیرت به کجا خورده؟می -

چاقو رو باال برد و با تمام توانش تو بازوش فرو کرد سریع چشمم رو 

بستم، عربده مرد تو کل اتاق پیچید. دیگه چشم هام گرد شده بود و 

 .اومددهنم از حرکت نوا داشت کش می

 !کنن بینشون نپرییاد بگیر وقتی دونفر دارن اختالت می -

گهبانی که ازش چاقو گرفته و لگدی به صندلی زد که افتاد، نوا به سمت ن

 .بود رفت، چاقو رو جلوش گرفت و بعد خیلی راحت از اتاق خارج شد
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سکوت چند دقیقه ای تو اتاق حاکم بود و تنها آه و ناله اون مرد که روی 

وسک زد. نوا تا به حال یک ستاده بود افکار متعجبم رو برهم میزمین اف

چاقو رو فرو کرد تو دست  اونوقت خیلی شیک اومد وروهم نکشته بود 

 !این مرد، چرا نوا یکهو انقدر آتیشی شد؟

ادوین اشاره کرد صندلی که مرد بهش بسته شده بود رو بلند کنند. کارن 

 :ه کار نوا گفتدوباره به حرف اومد و با اشاره ب

ت داری حرف بزنی. دوتا این هم شیرینیش، حاال هم تنها یک ربع فرص -

ن که از خداشونه دهن وا نکنی و خوراک امشبشون گرگ اون بیرون هست

 !بشی، حاال خود دانی

کارن نگاهی به ادوین کرد، از حرکت دست ادوین فهمید که بره بیرون، 

هیکل غولی داشتند از اتاق خارج  کارن همراه با دوتا مرد نگهبان که

 .شدند

 ردم اون و ادوین من، بودیم؛ مخوف  ن اتاقحاال فقط سه نفر تو ای

 !زخمی

ادوین از گوشه اتاق صندلی برداشت و روبه روی صندلی اون مرد 

گذاشت، و به حالت برعکس روش نشست، گوشیش رو روشن کرد. با 

 .و به صفحه گوشی دوختم لرزش موبایل تو دستم چشم از ادوین گرفتم

 !از همین لحظه صدامون رو ظبط کن -

کرد، چشم دوختم. نگاهم می رو بلند کردم و دوباره به ادوینی که مسر

 .سرم رو آروم تکون دادم و ظبط گوشیم رو زدم
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خب صفر مرادوند، فرزند علی متولد سال پنجاه و پنج، صدام برات آشنا  -

 !نیست؟

وجه ترس و لرز اون مرد شدم. با رد به حرف زدن، متوقتی ادوین شروع ک

 .های تیز شده منتظر ادامه بحث شدم چشم های ریز و گوش

 .ادوین که جوابی ازش نگرفت نفسش رو بیرون داد

 ...بزار راهنماییت کنم، همونی که -

 :یکهو صفر به التماس افتاد و به حالت زاری گفت

 ...طبرم هرکاری بگید انجام میدم فقآقا غلط کردم، توروخدا بزارید  -

 :لب هاش نقش بست و گفتحرفش رو برید که ادوین پوزخندی روی 

 !ط چی؟فق -

 .دوباره جواب صفر سکوت بود که ادوین رو به حرف وا داشت

پس خوب یادته که من کی هستم. تنها راه نجاتت منم، خودت هم  -

 دونی، مگه نه؟خوب این رو می

 .الت تایید تکون دادرش رو به حصفر سریع س

تونی با میوام برسم، خپرسم، اگه به اون جوابی که میسه سئوال می -

 .خیال راحت بری

 صفر دهن باز کرد و گفت

 !هرچی شما بگی آقا، بفرمایید -

برد و به بین ادوین و صفر چی گذشته بود که صفر انقدر ازش حساب می

 .دادگفت جونت رو بده، میه ادوین میقدری لرز داشت که فکرکنم اگ
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 !ت داد؟ی بهسئوال اول، دستور تیراندازی به عمارتم رو ک -

 :صفر لبی تر کرد و کمی مکث و بعد با لکنت جواب داد

 !سورنا -

 .پوزخند روی لبش غلیظ تر شد

 !سئوال دوم، ملیس کجاست؟ -

رو کالفه، دقت هره صفر توهم رفت، مکثش طوالنی شده بود و ادوین چ

 .دادهاش رو بازی میشد انگشت کرده بودم وقتی کالفه می

 کشتمش -

و سریع به ادوینی که دیگه کالفه نبود و باز حالت شد  گرد چشم هام

 :خونسردی گرفته بود نگاه کردم؛ از روی صندلی باز شد و آروم گفت

 چجوری و کجا ملیس رو کشتی؟ -

 :جواب داد حن زار و صدای نسبتا بلندیاشک صفر در اومده بود با ل

 ..با همین دست هام، به دستور سورنا -

 .کرده میا صدا گریمکث کرد، ب

  .تیکه اش کردم -تیکه -

دستم رو روی دهنم گذاشتم و چشم هام رو محکم بستم، حتی 

زدم، وقتی چشم نفس می -تونستم حرف هاش رو هضم کنم، نفسنمی

ین روبه روم بود، نگاهی به گوشی تو دستم انداخت و هام رو باز کردم ادو

 .ظبط رو متوقف کرد

ع از اون اتاق خارج خدا خواسته سریاشاره کرد، از به در خروجی که 
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شدم. به سالن اصلی که خالی از هرکسی بود رسیدم، دستم رو به کمرم 

گرفتم و اون یکی دستم رو روی پیشونیم گذاشتم و کالفه چرخی دور 

 .زدمخودم 

 .کشتمش -

 .تیکه اش کردم -تیکه -

شد ه تبدیل به گریه تک خنده بلندی از اکو شدن صداها تو سرم کردم ک

سالن افتادم. دست هام رو هاله صورتم کرده بودم و از ته و همونجا وسط 

ریختم. یعنی انقدر راحت بوده که جون یکی رو بگیرن و دل اشک می

 ...بعدش

جه بشم و چه ها رو قراره صحنه هایی قراره موا دونه که با چهخدا می

 ..تجربه کنم ولی اگه

یکی انقدر ی؟ اگه یک روز هم ی خواهرام بیفته چولی اگه اتفاقی برا

 !راحت از نبودشون حرف بزنه چی؟

دستی روی شونه لرزون از حالم گذاشته شد و بعد آغوشی که چندسال 

اومد. آرامش مادر میبود حسش نکرده بودم، عجیب این حوالی بوی 

دست هام رو از روی صورتم برداشتم و با زنی مواجه شدم که غم از 

 .اریدبم های خرماییش میچش

این زن همون بانوی قصه ما بود، بانویی که برای تک تکمون حکم 

 .آرامش داشت

 !خدا بزرگه دخترم، گریه نکن -
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و تو آغوشش همین جمله کافی بود که گریه ام بیشتر بشه و صورتم ر

بود چون برای اولین بار  قایم کنم. انگار کودک درونم دلش خیلی پر

 :فریاد زد

 !ترسممن می -

 《رزنیال》

فنجون چای رو روی میز گذاشتم و با نقاب خوشحالی که به صورتم زده 

 :بودم گفتم

شناسید، وقتی کنم ولی نگاه رو که مینگرانیتون رو کامال درک می -

خواد باید به دستش بیاره حاال این بار که دیگه پای عشق چیزی رو ب

 .ر هستشوسطه و قضیه جدی ت

 .پا روی پا انداختپشت چشمی برام نازک کرد و  عمو

 .تونم قانع بشمنیال هرچی هم بگی من نمی -

 :کمی به جلو خم شد و ادامه داد

 !مگه عشق کشکه که در عرض چندماه اتفاق بیفته؟ -

 .میشگیش وارد سالن شد و کنار عمو نشستبا ماگ ه آرمان خان

 !تونه بیاد؟اسم نگاه میکشک چی؟ آش چی؟ اصال عشق کنار  -

 :د شده ادامه دادچشم های گر لم داد و با

 !ی تصورش هم سختهتح -

 .چشم غوره ای بهش رفتم و اخم ملیحی روی صورتم نشوندم

حساسه، درسته که کمی سرد زنید انگار خواهرم بی اوا جوری حرف می -
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 ...ولیکنه رفتار می

 .آرمان راست نشست و بین حرفم پرید

 کمی؟ نیال کمی؟ -

 .رخ دادنگاهش رو بین من و عمو چ

داد، هرکی چند روز پیش داشت پشت تلفن من رو درسته قورت می -

 !بهش برسه به جای سالم میگه چته؟ کارت چیه؟ کمی؟ هه

 .مش تک خنده ای کردیاز لحن مثال دلخور

 .دیگه این اخالقش به ادوین مربوط میشه نه ما -

 :باال انداخت و مرموز گفتعمو ابرویی 

 !هومپس آقا اسمش ادوینه،  -

 .لبخندی زدم و سرم رو به نشونه تایید تکون دادم

بله، خیلی هم نگاه رو دوست داره، این دونفر واقعا عاشق هم  -

شناسمش و چند ماه نیست و و خب من هم می هستن)آره جون خودم!(

 .نزدیک یک ساله باهاش در ارتباط هستیم

 .رمان به پدرش چشم دوختآ

آشنا بشیم، م بزارید یک سر بیاد باهاش اگه نظر من رو بخوای من میگ -

 .دختره رو بدیم بره

 .عمو چنان نگاهی بهش انداخت که دهنش بسته شد

 .کسی از تو نظر نخواست -

 .بعد نگاهش رو به من دوخت که من هم حرف آرمان رو تایید کردم
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 مان موافقم، یک قرار آشنایی بزاریمراستش من هم با آر -

 《!لطفا》مظلوم کردم و لب زدم: اخمی کرد که چشم هام رو

درنگی کرد، جرعه ای از چایم رو مزه کردم و به آرمانی که لبخند 

برویی به نشونه چیه باال انداختم که شیطانی به لب داشت چشم دوختم، ا

افتادیم، از کارش  دستش رو به عالمت رقص درآورد که آره یک عروسی

 .کردمام گرفت و چای تو گلوم پرید، سرفه ای خنده

 !تو روحت -

 ...خندیدیم که با حرف عمو

 همین فرداشب دعوتشون کن -

ن ابرویی باال با لبخند دندون نمایی چشمی گفتم و موفق برای آرما

 .انداختم

ه بهمون فردا نهار هم بیاین اینجا، افتخار هم خونه شدنمون رو ک -

 !ندادید حداقل منت بزارید زودتر از مهمون اینجا باشید

رفتم کنار عموی دلخورم نشستم. کاش اون روز به حرفش  شدم وبلند 

 اومدیم ولی خب دست سرنوشت به اوندادم و به اینجا میگوش می

ی عاشق من عمارت راهیمون کرد، البته نگیم سرنوشت بگیم قلب ساده

 ...ش عشقش راحت تره ولیکرد پیکه فکر می

د بزرگی رو مهمون کم مونده بود چشم هام پره از اشک بشه که لبخن

 .صورتم کردم

گیره، ببین قراره نگاهمون سر و دورت بگردم اینطوری نگو دلم می -



 

 

 WWW.98IA3.IR 220 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

 !که بابا هم از این وضع خیلی خوشحالهسامون بگیره مطمئنم 

 .لبخند تلخی زد و نفسش رو بیرون داد

 !امیدوارم عزیزم، امیدوارم -

شدن، حاال برای  چه آرزوها که برای نگاه نداشتم؛ همشون یک شبه دود

 ...خواهرم خاستگار میاد ولی دروغین

 ...بله میگه ولی الکی

 ..عروس میشه ولی

عمول ترافیک بود و آذر آه برهم زدم، طبق م افکارم رو در جمع یک

کرده بود. نگاهی به ساعت که  پاییزی، چند روزی میشد که سکوت پیشه

 .گاز فشردم داد انداختم و پام رو روی پدالدوازده رو نشون می

رفتم که مسیر سمت عمارت رو کج کردم و به خیابون طور میهمین

وغیش شدم و با بغضی که تو دیگه ای پیچیدم. از تو ماشین خیره شل

 .دمگلوم حلقه بسته بود پیاده شدم و درست روبه روش ایستا

یک زمانی این کافه، کافه من و دیاکو بود؛ همیشه دست تو دست هم در 

 ...کردیم واز میکافه رو ب

 《مدتی قبل》

 .حصار گرم دستش رو دور دستم تنگ تر کرد

 !چسبهمیبرو داخل که تو این گرما یک بستنی  -

بخش کافه شدم. با تک خنده ای کردم و داخل محوطه شلوغ ولی آرامش

گشتم که صدای پسری مانع دید زدنم م دنبال یک جای دنج مینگاه
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 .شد

 !دیا تویی؟ داداش سالم -

تمام کلماتش رو با ذوق بیان کرد و دیاکو رو به آغوش کشید. دیاکو قصد 

ع از پسر جدا شد و لبخند ملیحی نداشت که دستم رو ول کنه چون سری

 .تحویلش داد و سالمی کرد

 :گفتپسره با لحن طلبکاری 

کنه؟ معلوم هست کجایی؟ نمیگی این عرفان بدبخت از دوریت دق می -

 .ت این ادوین چپ و راست میره غر میزنهشرکت هم که دادی دس

 .دیاکو سرش رو پایین انداخت و تک خنده آرومی کرد

 !دی؟ نفس بگیرف زدن میاجازه حر -

 .من هم لبخند دندون نمایی از هول شدن پسره زدم

 ...اینکه اومدنم به کافه اون موقع دلیلی نداشت ولی االناول  -

 .لو چشم پسره گرفتنگاهی به من انداخت و دست هامون رو ج

یک دلیل محکم براش دارم، نیال جان ایشون دوست و یکی از بچه  -

 ستند، عرفانهای شرکتمون ه

خورد بیست و سه شایدهم بیست و چهار سالش عرفانی که بهش می

 .چشم های آبی رنگش رو به من دوخت باشه،

 .خانم خیلی که نه بیش از خیلی از آشنایی با شما خوشبخت شدم -

 :لبخند محجوبی در جواب گفتم اب

 !لطف دارید، خوشوقتم -
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 .ردابرویی باال انداخت و روبه دیاکو ک

ما گفتیم عاشق بشی درست میشی اونوقت رفتی یکی سردتر از خودت  -

 !این همه من برات دلبری کردم چرا ندیدی؟ اه رو گرفتی؟!

نتونستم خودم رو کنترل کنم و از لحن دلخورش شروع کردم به 

های  خندیدن که سنگینی نگاه دیاکو رو حس کردم، برگشتم و به چشم

از لبخند ملیحی که به چهره داشت، از اون  مجذوب عشقم برخورد کردم

خاصش و از همه مهم تر فشار چال کنار گونه اش، اون استایل همیشه 

 .کردنددستش به دستم حس خاصی رو تو وجودم تزریق می

 《حال》

 !واب بدید؟خواید جخانم نمی -

با صدای گارسون به خودم اومدم، من کی وارد کافه شدم؟! اخمی از بی 

 :م کردم و گفتمحواسی

 ببخشید چیزی گفتید؟ -

 .به میزی اشاره کرد

 !نشینیددعوتتون کردم ب -

سری تکون دادم و خواستم پشت میزی بشینم که نگاهم قفل میز کنار 

کافه بود، البته شاید برای  پنجره کافه شد، دنج ترین و ناب ترین جای

 .تمرفمن چون با خاص ترین فرد زندگیم به اون قسمت می

 !خوام اون قسمت بشینم، رزروی که نیست؟می -

نه و خداروشکر که جوابش نه شد و من برای کردم بگه که خدا، خدا می
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بار چند صدم پشت همون میز جای گرفتم ولی اون نبود که روبه روم 

 بشینه، نبود

 چی میل دارید؟ -

کردم که با چشم های پراز اشکم به گارسون که پسر جوونی بود نگاه 

ت و رفت. لبخندی دونم چی تو چهرم دید که سرش رو پایین انداخنمی

ی زدم و سر از روی تاسف برای خودم تکون دادم. سر کج کردم تلخ

سمت شیشه و به بیرون خیره شدم، چند دقیقه گذشت که فنجون قهوه 

 .جلوم قرار گرفت، سر بلند کردم که با عرفان مواجهه شدم ای

 !گیری؟از عرفان نمییای و حالی حاال دیگه م -

 .لبخندی بهش زدم که پشت میز نشست

 !پس دیاکو کجاست؟ خوبی؟ -

دیاکو کجاست؟ عجب سئوالی، کجاست؟! چرا همه مقابل عشقشون 

 !نشستن، پس عشق من کجاست؟

 ماه من کجاست))

 شمبی قرار

 خدای من انگار عشق و عاشق دوروغه

 غهشبای من خالی از ترانه بی فرو

  بیقرارشم

 شب ها چقدر کافه های بی کسی شلوغه

 چشم به راهشم
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اشک تو چشم هام جوشید که عرفان نگاهش نگران شد، دوباره چشمه 

اشک هام منتظر صادر شدن اجازه از غرورم نموندن و گونه ام رو خیس 

ریع بلند شد و روی صندلی کناریم نشست و دستم رو تو کردند. عرفان س

 .دستش گرفت

 !چیشده نیال؟ حرف بزن دختر دارم نگران میشم -

کنند بلند شد و تری هاهم خیره نگاه میگیره و مشوقتی دید جوابی نمی

 :گفت

 !پاشو عزیزم، پاشو قربونت برم گریه نکن بیا بریم -

*** 
ی کرد و سعرفان یک سره سئوال میتو اتاق مخصوصش نشسته بودیم، ع

 !قراری هام چیه؟داشت بفهمه که دلیل این بی 

 .رسونیتاگه حرف نزنی واال زنگ میزنم به دیاکو، داری من رو می -

پوزخندی روی لبم شکل گرفت، خب بزن انگار خیلی براش مهمم که 

هی پاشه بیاد ببینه چیشده، انگار که مثال خیلی منتظره، اون دیاکوی سیا

 .که من دیدم دیگه نیال رز رو از ذهنش پاک کرده

 .شدیمجدا  -

سکوت حاکم وجود عرفان شد. اشک هام رو پاک کردم و به چشم های 

 .چشم دوختممتعجبش 

 .من و دیاکو جدا شدیم -

 .دستش رو روی شقیقه اش گذاشت و زیر لب امکان نداره ای گفت
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 ...اآخه یعن...نمیشه نه نیال، دیاکو از تو جد -

باید اینطوری چرخی دور خودش زد، حرکاتش برام مشکوک بود چرا 

 !رفتار کنه؟

 ...تو ازش جدا شدی یا -

 .روی میزش برداشتمبلند شدم و کیفم رو از 

 کنی؟خودت چی فکر می -

 .سری از روی تاسف تکون داد

 .باورم نمیشه -

 .بهش نزدیک شدم و دستم رو روی شونه اش گذاشتم

 ی قشنگ زندگیم بودی ولی دیگه تمومهد لحظه هامرسی که شا -

 .شدن

 جدا شدن اشک آسمونو در میاره))

 جدا شدن حتی کوهو از پا در میاره

 شه یادش یه لحظه راحتم بذارهنمی

 همیشه دل دادن آخر خوشی نداره

 ((مهران فهیمی/ستعشق من کجاست ماه من کجا

ج شدم، هنوز هم جلوی چشم های ناراحتش با یک خداحافظ از اتاق خار

 !یگه بسه پاییزی شدنچشم هام بارونی بودن ولی د

نگاهی بهش میو نیم  -تو مسیر عمارت بودم که با صدای ریز میو

های طالییش رو تو چشم هام دوخته بود و انداختم، مثل همیشه چشم



 

 

 WWW.98IA3.IR 226 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

 .کردسرش رو کج می

 !کمی دیگه هم صبرکن به زودی به یارت میرسی -

ت تونستنها چیزی که میول من به نوا بود؛ این پیشی کوچولو، ق

ا کمی خوشحالش کنه. پشول رو برای مدتی پیش آرمان گذاشته بودم ت

کنم هیچ مشکلی برای ورود پشول به بشیم و خب دیگه فکر می جاگیر

 .عمارت نیست

با ریموت دروازه عمارت رو باز کردم و داخل محوطه سنگی شدم. پشول 

اومد. ن پیاده شدم که عمو حیدر سریع به سمتم رو بغل کردم و از ماشی

 .لبخندی بهش زدم و سالمی کردم

 !ن رو به پارکینگ ببرن؟سالم خانم، اجازه هست بگم ماشی -

 .نگاهی به ماشین انداختم و سرم رو به نشونه نه تکون دادم

 ...مشکلی نیست فقط -

 :نگاهم رو به چهره مهربونش دوختم و ادامه دادم

 .خوامشای فردا هم میزمه، برکارواش ال -

ی زحمتکشش رو که تو هم قفل کرده بود باز کرد و به نشونه ها دست

 .سینه اش گذاشت احترام روی

 !خیالتون راحت -

 ...تشکری کردم و خواستم قدم بردارم که

 !چه گربه نازی دارید -

لبخندم دندون نما شد، دستم رو روی بدن پشمی پشول به حالت 
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 گذاشتمنوازشگرانه 

 .ی بزرگش کردهلی دوستش داره از بچگدختر نوا است، اون خی -

اد. به سمت خونه قدم سرش رو به نشونه متوجه شدن تکون د

داشتم که پام روی شیء رفت؛ پام رو برداشتم و روی زانو نشستم. با برمی

دیدن فشنگ طالیی رنگ اخم هام توهم رفتن، حرف های سرگرد دوباره 

 .دتو سرم اکو شدن

 :ریدمتو مشتم فشردمش و زیرلب غ

 .کشمتا یکی از همین فشنگ ها رو تو قلب اون مرد نکنم، عقب نمی -

بلند شدم و به قدم هام سرعت بخشیدم. کلید انداختم و وارد خونه شدم، 

نرگس درحال تمیزکاری بود که با دیدنم کمر خم شده اش رو صاف کرد. 

 .روسریش مرتب و سالمی کرد

 .اشاره کردم ن دادم و به پشولجواب تکو سرم رو در

ا نوا است به هیچ عنوان باهاش کاری نداشته باش؛ تمام مسئولیتش ب -

 !پس حواست رو جمع کن

چشمی گفت و مشغول دستمال کشیدن شد. به سمت اتاق نوا قدم 

 ...برداشتم که

 .خانم هنوز خونه نیومدن، فکرکنم عمارت باشن -

م. به سمت اتاق ی بستم و سری تکون دادچشم هام رو از روی کالفگ

غریبگی ذاشتم، گربه معصوم خودم رفتم و پشول رو روی تخت گ

 .کردمی
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 .کشیدم شروع کردم به حرف زدنهمونطور که لباس از کمد بیرون می

کنه گربه خجالتی هی پشول جوری ساکتی که هرکی ندونه فکرمی -

 هستی

 .شدمای روی تاپ سیاهم خنده ای کردم و مشغول انتخاب بافتی بر

ه دونم تو چه شیطونی هستی آخه، پس یخت رو آب کن کمن که می -

 ...اصال به این حالتت عادت ندار

کرد ولی چشم به کمر به سمتش برگشتم، داشت نگاهم می تدس

 ...هاش

 !نکنه تو، نکنه تو از اینکه یک مدت تنهات گذاشتیم دلخوری، آره؟ -

، این کارش یعنی حوصله ی صورتش گذاشتمیویی کرد و دستش رو رو

خره اون هم احساس داره، داشت بخواد دلخور باشه باال نداره و خب حق

 .قلب داره، مثل بعضی ها که نیست

کنم؟ یعنی این اَدای هم پشول هم باید من رو وای خدا چرا همچین می

ط دارم یاد دیاکو بندازه؟! االن دارم دیاکو رو با گربه مقایسه... نه من فق

 .که اون قلب داره خب باید هم از دستمون دلخور باشهمیگم 

وی دستم رو روی کاناپه گوشه اتاق پرت کردم و خودم هم کالفه بافت ت

رفتم کنار پشول دراز کشیدم. در هر شرایطی، کنار هرکسی به یادش 

کشم، این کنه که بی اون چه دردی میمیفتم و اون حتی فکر نمی

 !عشقه؛ خوش به حال قصه های دو طرفهی بخش قصه ناعادالنه ترین

 ))نگاه((
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ته شد، سر بلند کردم و با چهره مهربون و خندون موهیتویی جلوم گذاش

 .بانو مواجهه شدم

 !کنهحالت رو خوب می بخورش -

 .لبخندی بهش زدم و تشکری کردم

 !لطفا بشینید -

ای  ک نقرهکنارم پشت میز نشست. نگاهی به دورم انداختم، دکور شی

 .دادرنگ، آشپزخونه رو مدرن نشون می

 ...دخترم چرا -

ی تپلیش رو به هم فشرد، برای ادامه دادن تردید داشت، منتظر دست ها

 .بهش چشم دوخته بودم

چرا زندگی خودت و خواهرات رو به خطر انداختی؟ کاش قبول  -

 شد دونم اون پایین چه ها گذشت و چه حرف ها زدهکردی! من نمینمی

دونم که بدترین ها رو این عمارت تجربه کرده، ولی این رو خوب می

 ...شماها دخترین و من

دستم رو روی دست هاش گذاشتم. سعی کردم جلوی تلخی لبخندم رو 

 .بگیرم

زندگی من و خواهرام خیلی وقته که به خطر افتاده، از همون وقتی که  -

ترس و وحشت شد،  زخروار ها خاک پتوی مادرم شدن زندگی ما پر ا

 .بودیم آخه بی اون خیلی سخت بود همه ما وابسته خنده هاش

 .بغض به گلوم چنگ انداخت
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اما نیال بود، نیال اجازه نداد یک شبمون رو با کابوس سر کنیم پشتش  -

 .حسابی زخمی بود ولی آغوشش همیشه آماده پرواز ما بود

 .ردیف شدنم هاخاطرات درست مثل سکانس های یک فیلم جلو چشم 

 .رو فرا گرفت وقتی هم که بابام رفت، دیگه سیاهی بود که دنیام -

 .چشم های پراز اشکم رو به چشم های غمگین بانو دوختم

گذرم چون تنها بابام رو نگرفت، اون من از این سیاهی به سادگی نمی -

ه تمام زندگیم رو با خودش برد؛ اینبار انتقامه که تو وجودم رخنه کرد

 ...ی جونمون وسطه ولی منو، پابان

 .نقش بست میون اشک هام لبخندی روی لبم

کشم، تا آخر این راه رو میرم تا وقتی که هرچی هم بشه، پا پس نمی -

 .اون سیاهی رو سفید کنم این بازی رو ادامه میدم

با صدای زنگ گوشی هردو به در خروجی آشپزخونه چشم دوختیم تا 

 شدم بلند سریع. نداد اجازه نوا جیغ《ت؟اونجاس کی》خواستم بپرسم:

 .تمرف سالن به و خارج آشپزخونه از اطرافم به دقت بدون و

میو نیم نگاهی بهش  -تو مسیر عمارت بودم که با صدای ریز میو

هام دوخته بود اش رو توی چشمهای طالییانداختم، مثل همیشه چشم

 .کردسرش رو کج می و

 !یارت میرسیی به کن به زود کمی دیگه هم صبر -

تونست ود؛ تنها چیزی که میاین پیشی کوچولو، قول من به نوا ب

خوشحالش کنه. پشول رو برای مدتی پیش آرمان گذاشته بودم تا کمی 
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کنم هیچ مشکلی برای ورود پشول به جاگیر بشیم و خب دیگه فکر می

 .عمارت نیست

ل نگی شدم. پشوداخل محوطه سبا ریموت دروازه عمارت رو باز کردم و 

شدم که عمو حیدر سریع به سمتم اومد. م و از ماشین پیاده رو بغل کرد

 .لبخندی بهش زدم و سالمی کردم

 !سالم خانم، اجازه هست بگم ماشین رو به پارکینگ ببرن؟ -

 .نگاهی به ماشین انداختم و سرم رو به نشونه نه تکون دادم

 ...مشکلی نیست فقط -

 :ادامه دادم بونش دوختم وبه چهره مهر م رونگاه

 .خوامش، برای فردا هم میکارواش الزمه -

های زحمتکشش رو که تو هم قفل کرده بود باز کرد و به نشونه دست

 .اش گذاشتاحترام روی سینه

 !خیالتون راحت -

 ...تشکری کردم و خواستم قدم بردارم که

 !چه گربه نازی دارید -

پشمی پشول به حالت  ی بدنرو رونما شد، دستم لبخندم دندون 

 .اشتمنوازشگرانه گذ

 .دختر نوا است، اون خیلی دوستش داره از بچگی بزرگش کرده -

سرش رو به نشونه متوجه شدن تکون داد. به سمت خونه قدم 

داشتم که پام روی شیء رفت؛ پام رو برداشتم و روی زانو نشستم. با برمی
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ه های سرگرد دوبارحرف هام توهم رفتن،گ اخمدیدن فشنگ طالیی رن

 .ندتو سرم اکو شد

 :توی مشتم فشردمش و زیرلب غریدم

 .کشمها رو تو قلب اون مرد نکنم، عقب نمیتا یکی از همین فشنگ -

هام سرعت بخشیدم. کلید انداختم و وارد خونه شدم، بلند شدم و به قدم

د. اش رو صاف کرمر خم شدهنرگس درحال تمیزکاری بود که با دیدنم ک

 .می کرداش مرتب و سالروسری

 .م رو در جواب تکون دادم و به پشول اشاره کردمسر

به هیچ عنوان باهاش کاری نداشته باش؛ تمام مسئولیتش با نوا است  -

 !پس حواست رو جمع کن

چشمی گفت و مشغول دستمال کشیدن شد. به سمت اتاق نوا قدم 

 ...برداشتم که

 .کنم عمارت باشن خانم هنوز خونه نیومدن، فکر -

از روی کالفگی بستم و سری تکون دادم. به سمت اتاق هام رو چشم

 کردخودم رفتم و پشول رو روی تخت گذاشتم، گربه معصوم غریبگی می

 .کشیدم شروع کردم به حرف زدنطور که لباس از کمد بیرون میهمون

لتی کنه گربه خجاندونه فکر می هی پشول جوری ساکتی که هرکی -

 .هستی

 .ول انتخاب بافتی برای روی تاپ سیاهم شدمای کردم و مشغخنده
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دونم تو چه شیطونی هستی آخه، پس یخت رو آب کن که من که می -

 ...اصالً به این حالتت عادت ندار

کرد؛ ولی دست به کمر به سمتش برگشتم، داشت نگاهم می

 ...هاشچشم

 !ت گذاشتیم دلخوری، آره؟که یک مدت تنهاکنه تو از اینتو، ننکنه  -

میویی کرد و دستش رو روی صورتش گذاشت، این کارش یعنی حوصله 

نداره و خب حق داشت بخواد دلخور باشه باألخره اون هم احساس داره، 

 .ها که نیستقلب داره، مثل بعضی

ول هم باید من رو کنم؟ یعنی این اَدای هم پشوای خدا چرا همچین می

با گربه مقایسه... نه من فقط دارم دیاکو رو اآلن دارم  یاد دیاکو بندازه؟!

 .میگم که اون قلب داره خب باید هم از دستمون دلخور باشه

کالفه بافت توی دستم رو روی کاناپه گوشه اتاق پرت کردم و خودم هم 

ی به یادش رفتم کنار پشول دراز کشیدم. در هر شرایطی، کنار هرکس

کشم، این ی میه که بی اون چه دردنکمیوفتم و اون حتی فکر نمی

 !های دو طرفهی عشقه؛ خوش به حال قصهترین بخش قصهناعادالنه

 ((نگاه))

موهیتویی جلوم گذاشته شد، سر بلند کردم و با چهره مهربون و خندون 

 .بانو مواجهه شدم

 !کنهبخورش حالت رو خوب می -

 .و تشکری کردم بهش زدملبخندی 
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 !یدلطفاً بشین -

ای شست. نگاهی به دورم انداختم، دکور شیک نقرهکنارم پشت میز ن

 .دادرنگ، آشپزخونه رو مدرن نشون می

 ...دخترم چرا -

اش رو به هم فشرد، برای ادامه دادن تردید داشت، منتظر های تپلیدست

 .بهش چشم دوخته بودم

ول خطر انداختی؟ کاش قبخواهرهات رو به  چرا زندگی خودت و -

ها زده شد ها گذشت و چه حرفدونم اون پایین چهی! من نمیکردینم

ها رو این عمارت تجربه کرده، دونم که بدترینولی این رو خوب می

 ...شماها دخترین و من

هاش گذاشتم. سعی کردم جلوی تلخی لبخندم رو دستم رو روی دست

 .بگیرم

همون وقتی ، از فتادهواهرهام خیلی وقته که به خطر امن و خزندگی  -

که خروارها خاک پتوی مادرم شدن زندگی ما پر از ترس و وحشت شد، 

 .هاش بودیمی خندهاون خیلی سخت بود همه ما وابستهآخه بی

 بغض به گلوم چنگ انداخت

م پشتش اما نیال بود، نیال اجازه نداد یک شبمون رو با کابوس سر کنی -

 .ودواز ما باده پریشه آمحسابی زخمی بود؛ ولی آغوشش هم

 .هام ردیف شدنهای یک فیلم جلو چشمخاطرات درست مثل سکانس
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 .وقتی هم که بابام رفت، دیگه سیاهی بود که دنیام رو فرا گرفت -

 .های غمگین بانو دوختمهای پراز اشکم رو به چشمچشم

اون  م رو نگرفت،گذرم؛ چون تنها بابانمی من از این سیاهی به سادگی -

بار انتقامه که تو وجودم رخنه کرده ام رو با خودش برد؛ اینزندگیمام ت

 ...بانو، پای جونمون وسطه؛ ولی من

 .هام لبخندی روی لبم نقش بستمیون اشک

کشم، تا آخر این راه رو میرم تا وقتی که هرچی هم بشه، پا پس نمی -

 .سفید کنم این بازی رو ادامه میدم اون سیاهی رو

 
نگ گوشی هردو به در خروجی آشپزخونه چشم دوختیم تا ای زبا صد

 بلند سریع. نداد اجازه نوا جیغ《جاست؟اون کی》خواستم بپرسم:

  .ه اطرافم از آشپزخونه خارج و به سالن رفتمب دقت بدون و شدم

، اوف باز این هام رو بستم و فشاری بهشون دادمدیدن پشول چشم با

  .کرد اش رو شروعحیوون بازی

 !کجا بودی پیشولم، آرمان اذیتت نکرد؟ ای دورت بگردم -

 :نیال با لبخند نظارگر اداهای نوا بود، نزدیکش شدم و پرسیدم

 ...یکهو کجا رفتی؟ چرا چش -

 .اجازه نداد حرفم رو تموم کنم چون سریع جوابم رو داد

 .کنم رفتم تا عمو رو قانع -

کج کردیم، سالن باالیی ورت ها صهبا صدای محکم دیاکو به سمت پل
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 .های خوش طرح ایستاده بودپشت نرده

 :نیال نگاهش رو از دیاکو گرفت و با با لحن جدی گفت

 .برای فردا شب دعوتتون کرد -

ها به حالت سرسره، سر خورد و کارن سوت بلندی زد و از روی نرده

 .جلوی ما ایستاد

 .ین روهم دیدیمادوری تگاخاساین که خیلی عالیه، نمردیم و  -

پشت چشمی براش نازک کردم و رفتم روی مبل تک نفره راحتی 

نشستم. نوا پشول بغل از پشت، نزدیک کارنی شد که نیال روبه روش 

 ایستاده بود

 !ای خواهریممنون که آوردیش، یه دونه -

، برگشت و متوجه نوای پشول بغل شدنیال لبخندی بهش زد. کارن آروم 

 .شدندتند باال پایین می -اش تندگرد شد، قفسه سینه هاششمو چیکه

 !گر... به -

های ناگهانی کارن شد. نیال چندبار کارن رو صدا نوا متعجب خیره حالت

کرد ولی گویا خشک شده بود درست مثل یک مجسمه به پشول چشم 

 .دوخته بود

لند شدم و به ، بزد نارو کایین اومد و نوا رها پصبی از پلهدیاکو با حالت ع

 .دیاکویی که سعی داشت کارن رو از شوک در بیاره خیره شدم

 !کارن، چیزی نیست داداش به من نگاه کن -

 :سرش رو کج کرد روبه نوا و ادامه داد
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 !جا ببر، سریعسریع این گربه رو از این -

 .بود نوای ترسیده تو جاش خشک شده

 !برشمگه با تو نیستم؟ گفتم ب -

 .نوا رو گرفتم و از عمارت خارجش کردموی باز

 !اون یکهو چش شد؟ -

 .ای باال انداختم و به در عمارت نگاهی انداختمشونه

 !دونم بیا بریم خونه، بیانمی -

اش کردم. تو اتاق نوا دستم رو پشتش گذاشتم و به سمت خونه راهنمایی

ت عاشق شد به نوام. اش چشم دوخته بوددم و به خوشحالینشسته بو

 .حیوانات و حشراته و این گربه تمام زندگیشه

خوابه، آره؟ ببین توپ مورد عالقت رو وای پشول امشب پیش نواش می -

 !هم با خودم آوردم، بیا

 :طور که روی تختش لم داده بودم گفتمابرویی باال انداختم و همون

 !شهبا صابهاش روی اعو نزار شیطنتنترلش کن خواهشاً ک -

نوا زبونی برام در آورد و مشغول توپ بازی با پشول شد. بعد از ده دقیقه 

 .صدای باز و بسته شدن در اومد

خیال نوا شدم و به سالن رفتم، نیال بودش که با حالت کالفه خودش بی

 .رو روی مبل انداخت

 :و گفتکنارش نشستم که نگاهی بهم انداخت 

 .جا باشیمدتر اونزو ایدش بگفتریم خونه عمو، فردا می -
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 :سری باال پایین کردم و پرسیدم

 !کارن، حالش خوبه؟ -

 .هاش رو بست و لبی تر کردچشم

کنه که ای رو براش زنده میها فوبیا داره، یک جور خاطرهاون به گربه -

 .باعث حال بدش میشه

تا ند مومی د تو خونه. روی این حساب پشول بایابروهام رو باال انداختم

جلو چشم کارن نباشه، بنا نیست که کل عمارت رو در اختیار گربه نوا 

 .بزارن

کنه؟ اصالً مگه چشه ای؟ مگه آدم به گربه هم فوبیا پیدا میچه خاطره -

 .ام؟! یک میو هم نکردبچه

دوختم، چشم به نوایی که تو چهارچوب در اتاقش ایستاده بود چشم 

 :مای بهش رفتم و گفتغره

که متوجه نیستی؟ مشکل از پشول نیست مشکل از تو ل اینمث نوا -

کنی همه باید اون چیزی که تو دوست داری هستش، تویی که فکر می

جا هم رو دوست داشته باشن، خب طرف خوشش نمیاد و مسلماً این

 .ی اونه و قوانین خودش رو دارهخونه

 .دیکم شدد زنون نزنوا پوزخن

هنوز رسمی نشده که تو خودت رو از و  زدنرو فش خوبه فقط حر -

دونی، الهی نگران بردار شوهرت شدی؟ نترس بادمجون بم آفت ها میاون

 .نداره اون گربه سیاه هیچیش نمیشه
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 هاش توهم رفتبازوش رو محکم تو دستم گرفتم که اخم

دازی، من از هیچکس دفاع نکردم، ندفعه آخرت باشه به من تیکه می -

 .کنم شأن و فرهنگ تو رو حفظ کنمیی مسع ارمط دفق

 .بازوش رو از تو مشتم بیرون کشید

 .من به توجه کسی احتیاجی ندارم -

 .نیال عصبی از جاش بلند شد و با نگاهش دهنمون رو بست

 !فقط یک لحظه، یک لحظه آروم باشید میشه؟ -

ن تکوری ه سالفایین انداخت. کو نوا هم سرش رو پ نگاهم رو ازش گرفتم

 .دادو به اتاقش رفت

 !مواظب باش نره بیرون یک دردسر برامون درست کنه -

 .سرد به اتاقم رفتمدلخور نگاهم کرد، من هم خون

*** 
هام کشیدم و بهم فشردمشون. لبخند ملیحی رژلب کالباسیم رو روی لب

برای چی؟ دونستم برای کی، زدم. نمی از روی رضایت به دختر تو آینه

 .واقعاً مثل یک عروس زیبا شده بودمشب فقط ام

شومیز خوش دوخت کرم رنگی رو همراه شلوار کتان سفید پوشیده و 

. عطر شیرینی رو به موهای بلوندم رو دم اسبی از باال جمع کرده بودم

نه های پاشگردن و مچ دستم اسپری کردم و روی تخت نشستم، کفش

 .ط نوا باز شدتوساتاق  ردم که درچسبیده کرم رنگم رو پا ک

 .ترش کردلبخند نازی به چهره داشت که با دیدنم غلیظ
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 !عروس خانم حاضری؟ -

هام رو پشت چشمی از لفظ عروس براش نازک کردم و بلند شدم، دست

به نشونه تأیید باز کردم. نوا پیرهن دخترونه یاسی رنگی تنش کرده بود 

د دورش رها کرده و گل آزادش رو موهای بلنه بلندیش تا زیر زانو بود. ک

 .یاسی رنگی رو به گوشه موهاش اضافه کرده بود

 !این مدل نگاه کردنت رو پای چی بزارم؟ -

هام رو قفل روش ایستاد و دستمزد که باعث خندم شد. روبه یچشمک

 .هاش کردمشونه

 !که خیلی خوشگل شدیپای این -

کم به خودش مح کرد و شدن، بغلمهاش دندون نما خند روی لببل

کردم درکل اولین بار بود که ازش تعریف میفشارم داد. شاید این اولین

 .ام بودتعریف توی زندگی

 کنید؟حاال دیگه بدون من خلوت می -

از هم جدا شدیم و به نیالیی که دست به سینه به چهارچوب در تکیه 

لی کی خوش مددوختیم. کت و شلوار جذب زرشکرده بود چشم 

 کرد باز که رو هاشدست. بود کرده درشت فر رو موهاش و  یدهپوش

 .کردیم پرواز آغوشش سمت به و شدیم بچه قدیم مثل هردمون

وقت قطع بشه تنها ریتم سرم رو قلبش بود، ضربان این قلب نباید هیچ

روی سر جفتمون رو آرامش زندگیه من همین پوم تاک قلب خواهرمه. 

 :بوسید و گفت
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 !آلن میرسنیم اد برایبی -

ها به طور از اتاق خارج شدیم و به پذیرایی رفتیم، عمو با ظرفی که میوه

زیبایی درش چیده شده بودن، خودش رو سرگرم کرده بود و مدام چپ و 

 .کردراستش می

بعد اش بود که با دیدن ما اول کپ کرد و آرمان هم سرش تو گوشی

 :ریتم خوند بشگون زنون با

داره میاد یک دسته حوری، عروس خانم چه ناز شده اق ات اوناز  -

 !مگولی -گوگولی

با آهنگی که ساخت باعث خنده همه شد، پشت چشمی براش نازک 

 :کردم که بلند شد و گفت

 !چسبه، برین پیش بابااآلن یک سلفی توپ می -

 ه گونه عمو گرفت من، نوا حالت بوسه بهر سه رفتیم کنار عمو ایستادیم

 !جا گرفتیم، چیک نارشون هم کو نیال

هایی زارن؛ خاطرههای سخت! ولی زیبایی رو به یادگار میها خاطرهعکس

 .دارهشون میحقیقی که هرچندسال هم که بگذره بازهم زنده نگه

 با صدای زنگ، همه بلند شدیم و به سمت در قدم برداشتیم، مرتب تو

د، مثل وارد شو اول . دیاکدر توسط عمو باز شدیک صف ایستادیم، 

 !همیشه خوش پوش و جذاب

 ...مشغول احوال پرسی با عمو و آرمان شد و به من که رسید
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 !طوره؟نگاه خانم ما چه -

هاش که شرارت داشتن، اجازه لبخند همه چی اوکی؛ ولی اون رنگ چشم

 .دادنزدن رو بهم نمی

 !دیدخوش اوم -

داد وارد شد، نش مییک نشوکه کوچهمیشه با تیپ لشی  کارن هم مثل

 ...تر از دیاکو برخورد کرد و نفر آخرمشغول خوش و بش شد، صمیمی

اش باز بود، پالتوی تنگ جین مشکی، پیرهنی که از باال چندتا دکمه

طوسی رنگ و شال گردن خوش پیچ مشکی، باکس زیبایی از رزهای 

 !رنگی

طی کنه. اش رو عادی م ریتمروم گرفتم تا قلبهذابیت مرد روباز جچشم 

های طوسی رنگش دوختم، اون هام رو توی چشمروم ایستاد، چشمروبه

اومد دیگه حا بود، از این مراسمات هم اصالً خوشش نمیبه اجبار این

 !ها بودن؟هاش مخالف این حرفدرسته؟ پس چرا چشم

ین گرفتاری شدم ها! ا ه شدم، وای خدا چهبا لبخندی که بهم زد شوک

هاش به آرمان خیره اشاره کرد، به ه؟! وقتی با چشمکنمی همچین چرا

 !خودم اومدم و تازه یادم افتاد که این مرد خدای بازیگریه

تابع خودش لبخند اجباری زدم و باکس گل و شیرینی رو از دستش 

 .گرفتم

 !خوش اومدی -

 ان بشنوه گفتم ولی طوری که آرملبخندش غلیظ شد و آرو
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 .وشمتو خ دیدن اب -

 
های کپ کرده من رد شد. نفسم رو بیرون چشمکی زد و از جلوی چشم

های مشکوک آرمان مواجهه شدم، سرم رو به معنی چیه دادم که با چشم

 .ای باال انداخت و اون هم به سالن رفتتکون دادم که شونه

رتی و بنفش که انداختم، رزهای صوهام نگاهی به باکس گل تو دست

 ون شدمزیباش و نظم رایحه عاشق

*** 

کردیم که دیاکو آروم صداش هامون رو مزه میهمه فنجون به دست قهوه

 .رو صاف کرد و روبه عمو به طور خیلی رسمی شروع به حرف زدن کرد

 که ما رو قابل دونستید برای دعوت امشب ممنونمجناب کیان، از این -

 .شتعسلی کنار دستش گذاو فنجونش رو روی مع

 ...بخشید ولی پدر و مادرتوناختیار داری پسرم، می -

هاش رو بست حرفش رو ادامه نداد؛ دیدم که ادوین از روی کالفگی چشم

های دیاکو خیره مونده بود و فشاری بهشون داد و کارنی که منتظر به لب

 .تا جوابش رو بشنوه

 .ات نیستندمادر در قید حی -

 :داد ادامه که پریدیم شحرف نیب 《بیامرزه خدا》التبا جم

کنند اگر رفتگان شما رو هم بیامرزه، پدرهم استرالیا زندگی می اخد -

 .الیق باشیم که دوباره زیارتتون کنیم حتما مزاحمتون میشن
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عمو گویا از باوقاری دیاکو خوشش اومده بود چون لبخند به روی 

 .گرمی به خودش گرفتشد و روی  هاش مهمونلب

رو پسرم، مراحم هستید. راستش وقتی نیال جان خبر از رف ن حای نزن -

عشقی که بین برادرتون و دختر ما شکل گرفته داد، درعین خوشحالی 

 .کمی تعجب کردیم

کنن، آقا یک کالمه دیگه ها رو ول نمیها هم که تعارفهوف این

عت ه ادوین دوختم، خیره به سانگاهم رو بخاستگاری کن تموم بشه بره. 

زاره، خیلی دیرته ز اآلن منت وقتش رو میبود، هه آقا اشیکش  مچی

 !پاشو برو خب

از کالفگی خودم خسته شدم، یک امشب باید آرامش خودم رو حفظ 

  .زدممی لبخند و شدممی سفید و سرخ لبو  کردم و مثلمی

 .گیج به ادوین خیره شدمبار و اینبا سئوال عمو از فکر بیرون اومدم 

تون برامون بگید، اصال کجا باهم آشنا داستان آشنایی ال ازخب حا -

 !ید؟دش

ادوین هم خیره من بود و وقتی دید که از من جوابی نیست، نفس 

کرد، روبه عمیقی کشید و با لبخندی که اون رو از دنیای سیاهش دور می

 :عمو گفت

 !تصادف -

 :پرسید به دستشدیم که آرمان مارموز سیب  بهش خیره همه متعجب

 !تصادفی عاشق شدید؟ -
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ادوین تیکه آرمان رو در نظر نگرفت و بدون نیم نگاهی بهش با حس و 

 :حال آرومی ادامه داد

کردم، با سرعت به سمت شرکت باید یک قرارداد مهم رو امضا می -

 .ل بودسرعت پشت رحواس و با رفتم که متقابالً نگاه هم بیمی

 :دامه دادد و اسوق داای من هنگاهش رو به چشم

تصادف کوچیکی رخ داد، با نفس زیادیش پیاده شد و چک به دست  -

 .قدر خسارتش میشهگفت چه

از از همه به ادامه شنیدن داستان گوش ای کرد و مشتاقعمو تک خنده

لین های اوانسنظیرش تمام سکهای بیسپرد. ادوین با وصف و آرایه

 .دیدارمون رو تعریف کرد

 ...ه چک من، اون سروان عصبی و دستبندی کهدستاز 

 .هامون به هم وصل شدهامون زده شد ولی گویا قلبدستبند به دست -

های همه لبخند آورده بود حتی من، منی که گفت و روی لباون می

سکانس اولی اون کاری با بعد داستان نداشتم و تمام فکرم به حجم عشق 

 .داستان بود

ام که قابل بدونید امضای عشقمون رو با اجازه بزرگترها جاین حاالهم -

 .پررنگ کنم

 !کات

 !بسه خام شدن نگاه، بسه خیاالتی شدن

ای هستش، در کسری از ثانیه همه رو محو و اون بازیگر فوق العاده
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م رو سرخ خود تونم دیگه بییشتر از اینشیفته خودش کرد، ولی من نمی

م و به زودی شوقه ادوین حامی هستمن مع ه، آرهو سفید کنم که مثالً آر

 !عروس قصرش

عای امشب ای بیرون دادم و سعی کردم زیاد به بحثنفسم رو با آه خفه

اش رو ثبت کنم. آخرهای شب به اصطالح خوبمون فکر نکنم و خالصه

وندن ما داشت؛ ولی بر مبود که همه قصد رفتن کردیم؛ عمو اصرار زیادی 

 .تر میشیبستهونی وارچه بمبه قول نیال ه

آسمون گرفته بود و سوز سردی شهر رو در بر گرفته. روی همون لباس، 

بارونی بلندی با همراه شال پشمی پوشیدم و همراه خواهرهام پیش 

 .پسرهایی رفتیم که جلوی در خروجی با عمو گرم گرفته بودن

زه که اجابا شما بسیار خرسند شدیم، ممنون ایی جناب کیان از آشن -

 .نار هم سپری کنیمید این شب زیبا رو کداد

 :های دیاکو که توی دستش بود وارد کرد و گفتعمو فشاری به دست

ها کنیم و این شبانشاهلل به زودی جناب حامی هم روهم مالقات می -

 .کنیمتر میرو رسمی

 :کارن به جای دیاکو جواب داد

 !انتون میشیم، حتماً میمزاحم بازهم بله حتما، پدر به زودی میان و ما -

ای بیش نبود و این رو مایی که چند روزه به ب آخرش کنایهجمله

هاش عادت کردیم، متوجه شدیم. دهن کارن با نیم نگاه دیاکو کالً تیکه

بسته شد و فهمید که برسه عمارت گورش کنده است، ولی چرا؟ مگه 
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 .زد؟ خب پدرش باید باألخره بیاد بدی حرف

 《نویاد》

پشت فرمون نشسته بودم و دیاکو هم کنارم، هردو به جلو خیره بودیم و 

 .غرق در افکاری که کارن قصد داشت برهمش بزنه

پشت نشسته بود؛ ولی سرش رو از بین دو تا صندلی جلو بیرون آورده 

 .زدبود و یک ریز حرف می

 کنه و ازدواجکردم که این میرغضب بخواد ر نمیم فکیک دهم درصد ه -

های رمانتیک بزنه؛ ها گذشته، بخواد حرفه اینخاستگاری بره از هم

 .دیاکو واهلل اشک توی چشمم جمع شده بود

 :صداش رو مثل من کرد و ادامه داد

 .هامون به هم وصل شدهامون زده شد؛ ولی گویا قلبدستبند به دست -

 اش نقشهی لبن کرد که دیاکو لبخند محو کجی روندیدروع به خشو 

ردم که نتونست خودش رو کنترل کنه و مثل بست، متعجب نگاهش ک

 .ها آروم شروع به خندیدن کردگذشته

کردم بتونم دامادی شما چیه خب راست میگه دیگه، من هم فکر نمی -

دا رو ختون خالص شدم اون یکی دوتا دیوونه رو ببینم، فعالً از یکی

 .بزرگه

الی که بد داشت اعصابم ختم، سئوچشم دوه جلو پوفی کردم و دوباره ب

 .کرد، پرسیدمخطی می -رو خط
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 !کنی که اون میاد؟تو واقعاً فکر می -

حتی دیگه کارن هم با سئوال من دهنش بسته شد و منتظر به دیاکو 

 :تچشم دوخت. هنوز دیاکو قصد جواب دادن رو نداشت که کارن گف

 ...سته که بخوایم بگست، درازش نیاون خیلی وقته که رفته و خبری  -

 دست دیاکو به نشونه ادامه ندادن باال اومد و کارن سکوت کرد

یک عروسی سوری برای همه سوریه، همون،طور که عموی نگاه نباید  -

متوجه سوری بودن مراسم بشه پس پدر ماهم نباید بفهمه چون اون 

موم کنید، به ی رو تین بازبازی تموم بشه؛ ولی شماها باید ااین خواد نمی

 .که شده هرنحوی

 :جا شد و ادامه دادکمی تو جاش جابه

حتی اگر هم نیاد، نیازی نیست که فکرتون رو درگیر کنید چون من  -

 .جاش روهم کردمفکر اون

 سردش انداختم و مثل همیشه دلم رو قرصی خوننیم نگاهی به چهره

 .کارن بلند شد ه صدایدوبار برادرم کردم. چند دقیقه گذشت که حرف

 .خواممن آب هویج می -

ای باال انداخت و ادامه از تو آینه متعجب بهش چشم دوختم که شونه

 :داد

 !خوام، اآلنمی -

پوفی کردم که دیاکو اشاره کرد ماشین رو کنار آبمیوه فروشی نگه دارم و 

پارک  ترها که پشت ماشین بود اشاره کرد کهخدبا دست به ماشین 
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 .کنن

 !زود بیا، خونه کلی کار دارم -

اش رو هم کارن که داشت کارتش رو از جیب درمیاورد مزخرف گویی

 .ادامه داد

ببین برادر من تو قراره دوماد بشی، شوهر بشی کار تو فقط زنته این رو  -

 که من نباید یادت بدم

ختم ویی دوکه سریع پیاده شد. نگاهم رو به دیاک شبرگشتم محکم بزنم

خته بود، نوا و نیالهم پیاده شده بودن، نیال چشم به ماشین جلویی دو که

اش مشغول بود، گاهی لبخندی به به ماشین تکیه کرده بود و با گوشی

 .اومدهاش میلب

 !داداش -

که  هاش زدمروش بود. بشکنی جلوی چشمی روبههنوزهم غرق نقطه

میگه که خودش حاال نکرد،  توی جاش تکونی خورد و متعجب نگاهم

 .کنه من بچه بازیم گل کردهمیمقصره فکر 

اگه تا اومدن بابا صبر کنیم و معطل اجرای رسم و رسومات بشیم، قطعاً  -

 !دونی مگه نه؟کنه، میجبار کارمون رو تموم می

 .روی هم قرار بگیریمهنفسش رو بیرون داد و به حالت کج نشست تا روب

دونم؛ ولی راهی بهم بگی، معلومه که می دم تاتظر بوه داداش منن -

 .ی عشق دروغین شما استها نشون دهندهنداریم اجرای این رسم
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 :کمی مکث کرد و کالفه ادامه داد

دختره رو چند روز بعد از اولین سالگرد پدرش رفتیم خاستگاری  -

 نمیگن این عشق این وسط بین اون همه نوهاشکردیم، اقوام و دوست

طور شد که اش چهط یتیمییداش شد؟ نمیگن نگاه وسکجا پ غم از

 !عاشق شد؟

دونستم که به فکر حرف مردم نیست، مثل همیشه حق داشت، خوب می

ها نیست؛ اون تنها یک هدف داره اون به فکر افتادن اسم دخترا سر زبون

 .مام این بازی چندساله ختم میشهتاهم رو کردن دست جباره که به 

نستم که نگاه با پوشیدن لباس سفید پرنسسی و راهی دویمن می ول

مون کافی نیست حدأقل این رو قصر ادوین شدن، تنها برای امنیت

های جبار برامون تور پهن مطمئنم که حتی قبل خوندن خطبه سگ

 .کنندمی

داد، رو بهم می اش حس قدرتدستی به کلت کمرم کشیدم، سردی

، هرگز کرد. من ادوین حامیق میم تزرید وجودبن -شرارتی رو به بند

 !اجازه پیروزی به کسی نمیدم

 《نوا》

ای کنه؟! حدأقل آشی، قهوهآخه تو این سرما آدم هوای آب هویج می

 !چیزی میزی، عجب ها

 !چی میگی با خودت هی سر تکون میدی؟ -
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 .نه افکارم رو به زبون آوردماضبه نیال چشم دوختم و اعترا

 آب هویجه؟ وقتن اآل آخه -

اش چشم دوخت. نگاه سرش رو ای بهم رفت و دوباره به گوشیچشم غره

 :از شیشه ماشین بیرون آورد و گفت

کنن، خیلی سردته هاشون رو با تو هماهنگ نمیببخشید مردم هوس -

 !بشین تو ماشین چرا پیاده شدی؟

 .کافیه باال آوردم تدستم رو به حال

اخل ببرید سرما نخوری بعدا نگن عروس دسر به ل شما ببخشید مادماز -

 .مریض تحویلمون دادن

خواست بهم بپره که نیال سریع جلوش ایستاد و باعث شد و صحنه رو 

 ...برفک کرد، آخیش! روم رو بگردوندم سمت کارن که

 ادوین کی جای کارن اومد من نفهمیدم؟

 !خورین؟شما چیزی می دخترا -

ور، ولی من ور اومد این. آها این از اونودکارن بشتیم، به سمت صدا برگ

 !باز ندیدم خیلی هم مهم نیست ولی خیلی جته، یعنی فرزه

 .نیال تشکری کرد و من هم، خب دله دیگه یکهو تابع جمع میشه

 .آب هویج -

 .حرفم رو کامل کردم توجههای گرد شده نگاهم کرد که بینیال با چشم

 .خوامیمنم آب هویج م -

شون بره کارن به ادوین اشاره کرد دوتاش کنه و خواست به سمت ماشین
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اش بندازه. همه که نیال مانع شد و ازش خواست نگاهی به گوشی

سرهاشون تو گوشی بود و منم چشم به آب میوه فروشی دوخته بودم که 

 .یکی از کارکنانش چشمم رو گرفت

اشت، دستش رو سمت دید ندبه ما کرد؛ ولی مدام به دور و برش نگاه می

 ...ها گذاشته شده بودن برد وه روش آب هویجسینی ک

کم اخم غلیظی صورتم رو به  -هام با حرکتی که کرد گرد شدن، کمچشم

آغوش گرفت. ادوین نزدیک شد و دست به سمت سینی برد، آب هویجی 

هاش کنه که توانم رو جمع کردم و به ببرداشت و خواست نزدیک ل

 .ویدمسمتش د

 !ادوین، نه -

با دست لیوان رو پس زدم که افتاد زمین، ادوین متعجب نگاهش رو از 

آب هویجه ریخته شده روی زمین و کمی روی لباسش گرفت و به من 

 .دوخت

 !دخت... دختر تو... تو چت شده؟ -

های متعجبشون به اون به چهره هجتویال به سمتمون اومدن. بینکارن و 

 ...شممرد چ

 !جا بود یعنی چی؟اون کجا رفت؟ همین

 ...نوا میشه بگی این چه کاری بود؟ لباسش رو ببین آخه -

نیال شرمیگن از کار من به ادوین عصبی چشم دوخت و کارنی که به 

 .حالت مسخره حرفش رو بیان کرد



 

 

 WWW.98IA3.IR 253 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

 ...تو واقعاً بازیت گر -

 .دوختمش چشم های سیاهو مشتم گرفتم و به چشمرو ت بازوشمحکم 

این بازی رو شماها شروع کردید ولی اصالً بازیکن خوبی نیستید پس  -

 .کارم بشیبهتره اول دهنت رو ببندی و جویای دلیل این

محکم ولش کردم و به ادوین چشم دوختم با دست به آب هویج ریخته 

 .شده اشاره کردم

 .یه آب هویجت کردی قاطک چیزاون مرد ی -

وصل کردم. ادوین به آب میوه فروشی چشم  اه شوکه دستگانگار به هرس

دوخت و متوجه نبود اون مرد تحویل دهنده شد. کارن پوزخندی تحویلم 

 :داد و گفت

قدرها که تو زیادی جو گرفتت ها، دیگه اونهی بازیکن خوب، مثل این -

د هدف قرار بگیریم، ما تو م موربخوایهم نیست که از یک جای عمومی 

 .کنیمیشلیک مخلوت 

 .توجه به حرفش دوباره روبه ادوینی که غرق فکر بود کردمبی

 ...ادوین من خودم دیدم، باور کن که یک چیز -

باز رو به ی لجخواست سر این پسرهدوباره کارن مداخله کرد، دلم می

 .دیوار بکوبم

ون نصف آب هویج مونده و برای دخترجببین نگاهش کن تو رو خدا،  -

. تو رسما زده به سرت از وقتی که خورمشرو کم کنم میوی تو که رنای

 !چاقو به دست گرفتی هنوز چندساعت گذشته کمی به خودت بیا
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بارید. اون چرا حرفم رو باور هام خون میروش ایستادم، از چشمروبه

ه؟ مگه من بودم که یه آخرای چکرد؟ دلیل این همه نفرتش از من بنمی

 !شدم؟حسشون وارد زندگی ن

 !منتظر چی هستی هان؟ خب بخورش -

قدر از من نفرت داری چرا من باید بد روی نروم رفته بود، حاال که این

 !دلم برات بسوزه؟

 .خورممعلومه که می -

لیوان رو برداشت، پوزخندی بهش زدم. ته دلم راضی نبود ولی تصمیمیه 

 .انع شدهاش کرد که ادوین مه. نزدیک لبگرفت خودش که

 !کارن بس کن -

ام رنگ کارن سریع باقی مانده آب هویج رو سر کشید که نگاه عصبی

کارن دستش  .باریدترس گرفت و نگرانی بود که از چشم نیال و ادوین می

هام رو رو به گلوش گرفت که فاصله بینمون رو از بین بردم، نگران دست

 .کردم نه اشله گوها

 !کنی؟آخه چرا همچین می بیار. دا باالو رو خکارن، کارن حرف بزن ت -

قهه زد. ادوین و نیال نفسشون های هم بودیم که یکهو بلند قهزوم چشم

که رو بیرون دادن و موضوع رو برای دیاکو و نگاه عادی جلوه دادن، با این

ج کرده بود. در ب هویطیه آمن دیده بودم اون مرد، پودر سفیدی رو قا

 《.نشده چییه 》تن:یک کالم تنها گف

اش رو تحویلم داد و آروم طوری که من کارن دوباره پوزخند مسخره
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 :بشنوم گفت

 !جوجه طالیی، زیادی جوگیر شدی -

و به سمت ماشینشون قدم برداشت. نیال دستش رو پشت کمرم گذاشت 

 .و اشاره کرد سوار ماشین بشم

 ...من ه خدانیال ب -

ماشین  سته کرد، به سمتاز و بدادن بهاش رو به نشونه ادامه نچشم

ای که خواستم سوار بشم چشم تو چشم کارن شدم. هدایتم کرد. لحظ

 .هام جمع شد و سریع سوار شدماشک تو چشم

اش تو فکر این بودم که تا برسیم خونه سکوت تو ماشین حاکم بود همه

 هایتونم به چشمخودم دیدم، نمی؟ من نکرد چرا کسی حرفم رو باور

 ...ولی چرا کارن شک کنمخودم 

 !خوای پیاده بشی؟نمی -

بار بود که به حرفم شک داشت حدأقل از دست نیال دلخور بودم، اولین

های تند از حیاط بزرگ کرد. پیاده شدم و با قدممی اون باید باورم

برگشتم و با نگاهم دوباره  خونه بشمکه وارد عمارت گذر کردم. قبل این

 .ارد عمارت شدن با برادرهاش و، خندون گشتمدنبال کار

*** 
ساعت دو نصف شب بود و من همچنان غرق افکارم بودم. بارون شدیدی 

بارید و منی که عشق بارون دارم تو تراس به تماشای این صحنه می

رق رعد و ب ه در اثرجذاب ترسناک نشسته بودم. آسمونی که کثری از ثانی
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 .دمکرهنم نقاشی میو تو ذادرم رشد، چهره زیبای مبنفش می

 《گذشته》

اش انداخت و در آغوشش آن را از های دختر ریزهپالتویی روی شونه

 .رما پنهان کرددست 

نوای زندگیم، ببین دیگه صدای بابا در میاد ها، بهتره بریم داخل، بیا  -

 !مامان جان

 .انع شدز نازش مام و پرابا صدای آر

 .چه قشنگه، بنفش میشهمون بین آسیگه، بمامانی فقط کمی د -

 .اش طنین نوازش گل ها شدخنده

 .خونیاین رعد و برقه جانکم، بزرگ که بشی بیشتر راجع یهش می -

 :کمی مکث کرد و ادامه داد

 !دختر پز چیه؟ -نوا نظرت راجب یک آش مادر -

ش گرفت و موافقتش را با یک ا در آغومادرش ر با خوشحالی محکم

 .عالم کردبلند ای ندهخ

 《حال》

 !ام هانوا باتو -

 تکونی خوردم و به نیالیی که نگران بهم چشم دوخته بود، نگاه کردم

 !کنی؟ بلندشو ببینمکار میجا چیتو این سرما این -

 .دستم رو از تو دستش بیرون کشیدم

 .نمخوام بشیسردم نیست، می -
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 .وی دست گرمش گرفتم رو تهادستپوفی کرد و کنارم نشست، دوباره 

 !زنی نوا، بیا بریم تو اتاق برات یک چای بیارم، هوم؟داری یخ می -

 .ی نه تکون دادمسرم رو به نشونه

 .کنهتر میمن خوبم نیال، بارون حالم رو خوب -

رام آورده بود رو فتی که ببشه. با تونه مانعمدونست که در این باره نمیمی

اش بود و نگاهم م روی سینهبغلش گرفتتم، سرو توی نداخت روی پشتم ا

 .رومبه عمارت مجللیه روبه

 به کی خوابه؟می من اتاق تو یاد عمارت خودمون افتادم، یعنی اآلن کی 

 !ه؟کنمی رسیدگی باغچه توی مامانم هایگل

. یاد اتفاق ز فکر خارج شدمعمارت دیاکو، اهای با روشن شدن برق

 ..نیال جدا بشم که خواستم ازادم و یش افتچندساعت پ

 ...دونم از من دلخوری ولی نواسرجات بمون، می -

 .های زیبا و معصومش خیره شدمتو چشم

بار بود که حرفم رو باور نکردی، من اصالً ولی چی؟ نیال این اولین -

کدوم باورم ولی هیچهای خودم دیدم غ بگم؟ با چشمتونم به تو درومی

 .ردیدنک

 :نیالرز موهام رو از جلوی صورتم کنار زد و با آرامش خاصی گفت

من هرگز نگفتم تو دروغ میگی نوا، من همیشه باورت دارم ولی ممکنه  -

جوری فکر اشتباه دیده باشی شاید اون پودر مخصوص آب میوه بوده، این

 ده دیدمون نسبت به همهات اخیر باعث شدونم این اتفاقکن عزیزم. می
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ه به خودش بگیره؛ ولی دیدی که خداروشکر و رنگ سیاض بشه چی عو

 .چیزی نشد

 :نفسم رو کالفه بیرون دادم و گفتم

تونم تنها فکر تونم فکر کنم که اون پودر چیز بدی نبوده، میآره می -

بود مطمئنم،  شونر نیم کاسهای زیکه کاسهکنم ولی خواهر من به این

 ...طمئم

ها روشن شده بود، حتی ی اتاقچراغ همه دت افتاه عماردوباره نگاه ب

 .نیالهم مشکوک به عمارت خیره بود

 ها چشون شده؟ مگه نخوابیده بودن؟این -

 :طور که مشغول بررسی بودم جواب دادمهمون

 ...کردن ولی هاشون رو خاموشچرا بابا خودم دیدم که برق -

و تنها یا د شدم یع بلنهام نقش بست. سری کارن جلوی چشمرههچ

بگم، نیالهم مثل من نگران از اتاق خارج شد و باهم به  خدایی تونستم

 .سمت عمارت دویدیم

های کوبیدم که توسط بانو باز شد. چشمتند و تند در عمارت رو می

 .کردم هاشدرشتش سرخ شده بودن، دستم رو هاله شونه

 !نو کارن کجاست؟. بابا.. -

کردم تا به اتاق ها رو طی میدوتا پله -تامن دو دوخت وها چشم به پله

لعنتی کارن برسم. این همه نگرانی برای چی بود؟ برای غرور و 

 .ذاشتم اون لیوان رو سربکشهخودخواهی مزخرف من، منی که نباید می
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زنون تو چهار  اقش رسیدم، نفسها رو دنبال کردم و به اتصدای سرفه

ودن، هرکی یک حرف ت گرفته بتو تخ ورش روچوب در ایستادم. همه د

شنیدم. نیال هم به های شدید کارن رو میزد اما من تنها صدای سرفهمی

دونم چی دید؛ ولی هینی کشید و متعجب جمع پسرها ملحق شد، نمی

 .روش خیره موندبه صحنه روبه

که خیس از عرق بود و با دیدن کارنی رو کنار زدم،  نزدیک شدم و پسرها

ی شدید هایی که از سرفهم ایست کرد. با چشمداشت، قلبچهره ننگ به ر

 .دادهام شد؛ رنگ نگاهش آزارم میبارونی شده بودن، خیره چشم

 ...دو گوی سیاه رنگ زندگی من

 ...دیگر درخشش الماسی نداشت

 ...اش نداشتشیطنت و نفرت را چاشنی

 .شکستم دریای سیاه چشمانت بود که رنگ تمنای بار ازاین

 خور این میوه رو دیگه!منتظر چی هستی هان؟ خب ب-))

 ((.خورممعلومه که می -

شدند، من های امشب تو سرم اکو و یادآور جمله نحس من میدیالوگ

نباید هام تحریکش کردم، بهش گفتم اون آب هویج رو بخوره من با حرف

 .بزارم چیزیش بشه

پاک کردم.  ه بودنیس کرددونم کی صورتم رو خهایی که نمیاشک

 .ی صورتش کردمهام رو هالهخت نشستم و دستکنارش روی ت
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 !کارن، کارن به من گوش کن -

اش درحاله سعی داشتم بهش بفهمونم که باید باال بیاره؛ ولی اون همه

 .کی آوردع و جور کرد و حوله کوچیسرفه کردن بود. تیام خودش رو جم

فتم رو انجام بده ا کاری که گرو خد نی، توکارن باید دهنت رو باز ک -

 !جوری نکنکنم اینداداش. نترس، التماست می

همه از حال بد کارن پریشون شده بودیم حتی اشک تیام هم در اومده 

دستش  خواست انجام بده شدم و حوله رو ازبود. متوجه کاری که می

 .زنهش رو به هم برد دهن کارن کردم تا حالگرفتم؛ با فشار وا

با یک دست حوله رو نگه داشته بودم و با دست دیگه به کمرش آروم 

زدم. بعد از چند دقیقه تالش تونست باال بیاره، ولی باز هم ضربه می

حال رو تو ها ادامه داشتن. دیاکو کنارمون زد و محکم کارن بیسرفه

 .گرفت آغوشش

باید ، تو نرو باهام نکن داداش بسهکار بیا، اینکارن به خودت  -

 ...ی کارن نبایدجوری بشینا

کنم چیزیش نشه، من اگه بالیی سر کارن بیاد چی؟ خدایا خواهش می

دونم باید تونم، میتونم خودم رو ببخشم. به خداوندی خودت که نمینمی

 ...گرفتم؛ ولی منجلوش رو می

خارج ورش از اتاق بود وارد اتاق شد به دستهمراه با مردی که دکتر  بانو

ام افتادم، تنها تیام داخل موند. سست شده روی مبل پشتیدیم و ش

کار رو کرد؟! یعنی بارید. اون مرد چرا اینهام میاشک بود که از چشم
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مون جوری شده که هرچیزی رو نباید بخوریم، هرجایی نباید بریم زندگی

 .بشهممکنه مساوی با مرگمون  چون

هاش ز و بسته کردن چشمبا با ذاشت وام گنیال رز دستش رو روی شونه

های بهم از حال کارن دلگرمی داد. نگاهم رو به ادوین دوختم، اشک

 .صورتم رو پاک کردم و بلند شدم

اش تقصیر تو هستش ادوین، این بالیی که سر کارن اومده همه -

 .مقصرش تویی

 :ی بلندی ادامه دادمروش ایستادم و با صدابهرو

شدی و کردی، اگه مانع کار کارن میور میرو با ب حرفماگه توی المص -

طوری جلو گرفتی اون االن ایناون نوشیدنی لعنتی رو از دستش می

 !دادداد ادوین، نمیهامون جون نمیچشم

مقصر این اتفاق  کوبیدم و اون رواش میدرپی به سینههام رو پیمشت

های من و جیغ هاریهتنها صدای گ گفت،تم، ادوین هیچی نمیدونسمی

 .بود که عمارت رو دربرگرفته بود

 دیاکو به سمتم اومد و سعی کرد از ادوین جدام کنه

 !زنی؟ها یعنی چی؟ از چی حرف مینوا به خودت بیا، این حرف -

به ادوینی که هنوزهم نگاهم رو از تو چشم های سردگمش گرفتم و 

ا داری زدم و خند صدم. پوزته بود، دوختای چشم دوخسرد به گوشهخون

 :گفتم

 !از خودش بپرس -
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کرد، آروم خوابیده کنارش زدم و وارد اتاق کارن شدم. دیگه سرفه نمی

کردند؛ ولی اش کمی خونی شده بود. دکتر و تیام نگاهم میبود، رو تختی

 .ارش نشستمبه حضورشون بدم، رفتم کنکه اهمیتی بدون این

چسبیده بود رو اش رق کردهشونی عروی پیای از موهاش رو که تیکه

 .اش رو گرفتمکنار زدم و با دستمالی عرق پیشونی

 .کنمبفرمایید دکتر، من همراهیتون می -

های خونی روی تیشرت تیام و دکتر از اتاق خارج شدن. نگاهم روی لکه

به سمت کمدش رفتم و روتختی تی طوسی رنگش افتاد. به تخسفید و رو

 .ن کشیدمش بیرورتی ازهمراه تیش

 ))ساعاتی قبل((

 !ر این آبمیوه رو دیگهمنتظر چی هستی هان؟ خب بخو -

قدر از من نفرت داری چرا من باید بد روی نروم رفته بود، حاال که این

 !دلم برات بسوزه؟

 .خورممعلومه که می -

 ل(())حا

 
یی که هاونهو کنار زدم و با گشدند رسرم اکو می هایی که تویدیالوگ

ز اشک بودند تیشرتش رو عوض کردم، همچنین روتختی رو که خیس ا

 .ها شدمشرارت وجود من رو ثبت کرده بود، من باعث این خون

 .انداختم زیباش  یی به چهرههنگا
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 ))گذشته((

 !جوجه طالییی لبت رو پاک کن گوشه -

، اما ا سیاهودش انداختم. سرتا پو نگاهی به تیپ خدستمال رو گرفتم 

هنش درست روی قلبش طرح طالیی زیبایی هک شده بود که روی پیر

 ...خب

 !مچکرم گربه سیاه -

 ))حال((

 :با بغض زمزمه کردم

 !من رو ببخش، گربه سیاه -

که نگاهم رو از کارن ایندر اتاق باز شد، دیاکو و نیالرز بودند. بدون 

 .هاشون گوش سپردمبه حرف بگیرم

 :گفتمی ومشدای آرنیال با ص

 .نوا عزیزم، حال کارن خوب میشه باید استراحت کنه، بهتره بریم -

 :جا کنار کارن نشستم و بازهم بدون نگاه کردن بهش جواب دادمهمون

 .خوام امشب پیش کارن بمونم، نمیاممی -

 .قاطعانه بیان کردمنمیام رو 

 !برو نگران نباشست، تو حواسم ه -

ای روی سرم از اتاق و نداد و بعد از کاشت بوسهدیاک رفحبه نیال جوابی 

ور کارن روی تخت نشست. اون هم درست خارج شد. دیاکو اومد و اون

 .مثل من به کارن چشم دوخته بود
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به خاطر این اخالقش از بچگیش لجباز و یک دنده بود، بالهای زیادی  -

 . ...ولی بازهمسرش اومده 

کرد، تی به برادرهاش نگاه میمیشه وقختم؛ هاکو دونگاهم رو به چهره دی

شد انگار که با تمام عالم دشمنه اما جونش رنگ نگاهش خیلی روشن می

 هاش میدهرو برای برادر

 شروعش که بازی این  ترسیتو خیلی برادرهات رو دوست داری، نمی -

 جدا ازت همیشه برای رو هااون و یرهگب رو گریبانشون روزی کردی،

 !کنه؟

 .هامون باهم یکی شدندسرش رو به طرفم کج کرد، نگاه

شون. فکر کردی من شروع این بازی خودش دلیلیه برای نفس کشیدن -

 !کنی با خواست من سیاهکار شدن؟ها رو وارد بازی کردم؟ یا فکر میاون

شتاق بودم تا همه چیز رو راجب بودم تا حرفش رو ادامه بده، م قمشتا

 :یاه بدونم برای کش دادن این موضوع پرسیدمس ایادرهن برای

 !مگه اینزطور نیست؟ تو رئیس این باند هستی، نیستی؟ -

نگاهش رو به کارن دوخت و دستی به موهای خوش حالت برادرش 

 کشید

 ؟کنی زیادی کنجکاویفکر نمی -

 :هیجان داشتم ولی خونسرد گفتم

ندی که درش عضوم، ئیس بادونم رکنم که حقمه بنه اتفاقاً فکر می -

 !طور نیست؟ه؟ اینکی
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گویا یاد اتفاقی افتاده بود، چون عجیب به فکر رفت. دستم رو روی 

هام دستش که روی قلب کارن بود، گذاشتم؛ سریع نگاهش رو به چشم

 .دوخت

 !این باتالق انداخت؟ کی شما رو تو -

رن به کا اهش روهای سیاهش رو پوشند. نگچشمز غم روی ای اپرده

 .آروم شروع کرد به حرف زدن دوخت و خیلی

 !قصه طوالنی دوست داری؟ -

لبخند مهربونی چاشنی صورتم کردم و خوشحال از موفقیتم با هیجانی 

 :که سعی در پنهان کردنش داشتم، جواب دادم

 !جورمهه این سه برادر سیاه باشه، آره چاگه قص -

 لب رو به لبخندج شدن این ک حس کردم پوزخند محوی زد، من

 .کنمدردناکی تعبیر می

ای نصیب یک زوج شده بود، اوضاع یک زندگی ساده، بدون هیچ چاله -

شون طرفدار زیاد داشت، اقتصادی خوبی نداشتن ولی سفره کوچیک

 .وردندخر همون سفره غذا رو با خنده میهای عشق پاکشون دوثمره

زنه. یار داره لبخند مباین ن نگاهبینم؟ به جووای خدا درست می

 !هام چپ شده یا خاطره این مرد سیاه بیش از حد سفیده؟چشم

ولی طبق قانون طبیعی دنیا، هیچ حالی ابدی و موندگار نیست. اون  -

هر روز کمتر از دیروز  سفره یکهو بزرگ شد، یکهو اعضای پشت سفره

ن آب که والییک  حتی شد،دیگه حتی غذایی هم خورده نمیشدند. می
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 .باطنش از سم بود

کردم، سعی داشتم هیچ قضاوتی تک جمالتش گوش می -با دقت به تک

 .نکنم تا به آخر قصه برسیم

ی ستون خونه، تبدیل شد به بانگ فریاد! همه اعضای نجواهای عاشقانه -

اش رو داشتن ولی ی پایداریشون رو دوست داشتن، آرزوه زندگیخانواد

خواست، حتی دیگه خواست، عشق و محبت نمیمین گیزند شونفرشته

 .هاش رو هم نداشتروی دیدن بچه

 ...مکث کرد

 ...دقایقی گذشت

 .هاش کشیدهای چشمدستی به ابری

بود، نفسی رو سختی که گریبان گلوش رو گرفته  برای راحتی از بغض

 .خالص کرد

به بود.  یس شدههای قاچاق انگلز کله گندهشوقه یکی ااون زن، مع -

اش رو فروخت. یک روز بختی خانوادهختی خودش، خوشبخاطر خوش

 .شد، رفتگرفتن پاهاش روی زمین کشیده می اش ازدرحالی که بچه

ز شلوار رو دستش رو که به سمت پاهاش برد، قلبم به درد اومد؛ کمی ا

 ...باال زد و

د. بارییهام مهام روی گونهت هم از چشمک بود که پشهای اشقطره

 .ای خطی، روی پاهاش ثبت شده بودهجای زخم

 .اون زن مادر من بود -
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ها پای هاش شده بودم. ساعتکرد و من خشک زخماون تعریف می

د، قلب رو از شاش محبت از دلم پاک میهاش نشستم و با هر جملهحرف

تک  -تنها خشم بود که به سرار بدنم با تکام جدا کرده بود و سینه

 .شدتزریق می اشلهجم

 

 《کارن》

هام رو باز کردم. خواستم دستم رو بلند کنم از خشکی و درد گلوم چشم

که حس سنگینی رو روش کردم. سر برگردوندم و نوا رو دیدم؛ پای تخت 

بود و دست من رو مثل بالش بغل کرده  به حالت نشسته خوابش برده

 .ود و سرش رو روش گذاشته بودب

رت ناز و شیطونش زدم. دوباره سرم رو روی بالش به صو لبخندی

گذاشتم و به سقف چشم دوختم. تمام اتفاقات دیشب به یادم اومد و 

لبخندم جاش رو به اخم محوی داد. من حرفش رو باور نکردم، حتی 

 !چرا پرستار حال بدم شده؟ تحقیرش هم کردم پس

ک وحشتناگلوم  ر سرش در آوردم و بلند شدم.رو از زی آروم دستم

طور که دستم رو کردم نتونم صحبت کنم. همونیسوخت حس ممی

حلقه گلوم کرده بود نگاهم رو به نوا دوختم؛ دوباره لبخند به روی لبم 

 .آورد

 !تو غیرقابل درکی دختر -

شدم. رتش کنار زدم که متوجه داغ بودن بدنش موهاش رو از روی صو



 

 

 WWW.98IA3.IR 268 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

ه تب شدیدش شدم. متوج شتم وااش گذنگران دستم رو روی پیشونی

 .هام بلندش کردم و روی تخت گذاشتمشروی دست

کار کنم؛ از اتاق دونستم باید چیچرخیدم و نمیحیران دور خودم می

 .رفتم بیرون و تیام رو صدا کردم ولی جای تیام، گلی اومد

 !اِ آقا بیدار شدید؟ -

 .ادمروی کالفگی فشاری بهشون د بستم و از هام روچشم

 .نه گلی جون هنوز خوابم -

 :متعجب نگاهم کرد که با تن صدای بلندی ادامه دادم

 !ای هستش آخه؟ تیام کجاست؟تو رو خدا این چه سئوال مسخره -

 :چاره سری زیر انداخت و جواب داددختره بی

 .ا کامیاب رو بیرون بردنآق -

ی کسی نیالی دنبال خواستم قدمی بردارم و برمام کشیدم و دستی به موه

 ...ولی

 آقا کسی خونه نیست -

تش دوختم و با لبخندی که حرص ازش های عسلینگاهم رو به چشم

 :بارید گفتممی

 !ای چیزی بیارچرا زودتر نمیگی فرزندم؟ برو یک تشت آبی، پارچه -

کرد از بس بهش چشم غره ریع چشمی گفت و رفت، بنده خدا تعجبم نس

شدم و به نوا چشم دوختم، چندبار صداش کردم؛ تاقم ارد اورفتم. دوباره 

 .ولی جوابی نگرفتم
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*** 
اش گذاشتم؛ خدا کنه با پاشویی تبش پایین حوله نم دار رو روی پیشونی

وم؛ گوشم رو نزدیک کرد ولی نامفهبیاد. آروم کلماتی رو زمزمه می

 .صداش تمرکز کردمهاش بردم و روی لب

ای که تونستم متوجه تنها کلمهچون  زدمی رش حرفانگار داشت با ماد

 کردم، مادرم نبود برای زیادی هایتب هم من. بود 《مامان》بشه

 .اومدننمی پایین وقتهیچ که هاییبت

 !اوف کارن، حتی فکرش رو هم نکن -

ه فکر نکنم ولی وقت به گذشتدیاکو قول داده بودم که هیچبه خودم و 

شد. هرگز دوستم هام نقاشی میشمو چجل گاهی تصویری از مادرم

 .کنمنداشته و نداره ولی من کلی عشق نصیبش می

نگاهم رو به نوا دوختم که اتفاق دیشب به یادم افتاد. نوا گفت که اون 

ه بود؛ چرا کارکن آب میوه مرد پودری رو قاطی آب هویج ادوین کرد

هر با شب دی وین رو مسموم کنه؟ اون هم یک سم قوی،فروشی باید اد

 .دیدمسرفه مرگ رو به چشم می

کارها رو کی شد. آخه اینیادآوریش باعث شدیدتر شدن درد گلوم می

 ...تونه کرده باشه جزمی

زینه کشیدم و گهای عمیق میرو تختی از حرص زندانی مشتم شد؛ نفس

 .ادانتظار رو انتخاب کردم تا ادوین بی

 《ادوین》
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 .ه دخترا نگاهی انداختو آینه بو از ته دیاکماشین رو پارک کردم ک

 !جا بود، آره؟همین -

 :سرهامون رو به نشونه تأیید تکون دادیم که ادامه داد

 ریم، اون شب تنها ما دونفر بودیم که موقع سفارش پیادهمن و نگاه می -

 .دیمنش

 مان بادادیم که کالفه پوفی کرد و همزدوباره سری از روی تأیید تکون 

 .پیاده شدن و به سمت آبمیوه فروشی دیشبی رفتننگاه 

 !اد... ادوین -

ای های ترسیده به نقطهبرگشتم و به نیالیی که با دهن نیم باز و چشم

  .خیره شده بود چشم دوختم

شدیم و به سمت آگهی که روی دیوار  همزمان باهم از ماشین پیاده

روش ثبت  شبیدی رکنده بودن رفتیم. آگهی فوتی که چهره کاچسبون

 .شده بود

 !مر... مرده -

خواستم بگم رو ای که نمیهای نیال دوختم و جملهنگاهم رو به چشم

 :گفتم

 .کشتنش -

هاش رو بست و هینی کشید و دستش رو جلوی دهنش گرفت، چشم

مشتم جمع کردم و  . تمام حرصم رو تویمحکم بهشون فشاری وارد کرد

اه هم اومدن، گویا فهمیده بودن چون نگ یاکو وبه آگهی کوبیدمش. د
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 .شدندهردو اخم کرده نزدیکمون می

 .های جبار باشهزدم کار آدمحدس می -

 :کالفه و با حرص حرف دیاکو رو ادامه دادم

ه ازدواج من و نگاه سر نگیره، دست به هرکاری کتازه اولشه، برای این -

 .یزننم

نبود،  های نگاهتو چشم . ترسیچسبوندنیال ترسیده نگاه رو به خودش 

 .کردتر میکمی برام عجیب بود! لبخند آرومش اعصابم رو خراب

نیال این کارها فقط برای اینه که ما رو بترسونن و به تسلیم درمون  -

 !بیارن، درسته؟

تأیید تکون داد. ی گاهش رو به دیاکو دوخت، دیاکو سری به نشونهو ن

 :ود حرفش رو کامل کرده بغرق شدهی که تو افکارش انگ

 !ای که دارن برسن، بهتره بریمکه امکان نداره به خواسته -

و سریع رفت و سوار شد، بدون هیچ حرفی ماهم سوار شدیم و به سمت 

هم به بهانه نوا به عمارت اومدن. بماند  خونه رفتیم. وقتی رسیدیم دخترا

 .تعجب کردمدر قد چهکردیدن کارنی که پرستاری نوا رو می که با

های زیادیه که تو این سیاهی غرقم ولی یک شب هم نشده بود که سال

ها عجیب سخت هام رو ببندم اما این شببخوام با نگرانی چشم

 !بودم کمی سخت بود امکه نگران خانوادهگذشت، اعتراف اینمی

 دخترا یا نگران نگاه؟ام، نگران نگران خانواده

کمی باعث ترسم شده بود، ترس از  گذشت،ادی میهرساعتی که ع
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 !آرامش قبل طوفان

 

 《یک هفته بعد》

که منتظر و آماده هر اتفاقی از هفت روز خیلی سریع گذشت، با این

اد. دخترا سعی در قانع های جبار بودیم، هیچ اتفاقی نیوفتجانب سگ

باید هرچه زودتر عروسی برگزار و کمی کردن عموشون رو داشتن، 

 شدنمون آروم میذه درگیری

های زیادی برای بابا فرستاده شده بود، ولی هنوز هیچ خبری ازش پیغام

وقت خبری از خودش بهمون نرسیده و این یک چیز طبیعیه اون هیچ

 به ایران بیاد نمیده؛ امکان نداره که بخواد

 .این هم باید امضا بشه -

حش رو خوش طرامضای دوم قرداد رو روی میزش گذاشتم که  گهبر

 .کردپایین برگه ثبت 

خوام ادوین، اصالً حوصله های زمستونی رو تا آخر این ماه میطرح -

هاش مونده، تمومش های شرکت رو ندارم، خرده ریزهسروکله زدن با بچه

 .کن و بفرست

اق یک کار درست هم تو سری به نشونه تأیید تکون دادم. عالوه بر قاچ

میشه، دیاکو تأسیس کننده یک شرکت بزرگ  ا پیداداستان زندگی م

 .طراحی کفش و جواهراته که آوازه بلندی تو استانبول داره

طور مشغول بحث از کارها بودیم که دخترا توی اتاق کار دیاکو همین
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 نوااتاق شدن، دیگه همه تو اتاق بودن جز کامیاب و همراه تیام وارد 

طرفین  ستند. نگاه سری بهتاق نشکنار اهای نیال و نگاه خسته روی مبل

 :تکون داد و گفت

 .بار هم نشدنه، این -

 .دیاکو پرونده جلوش رو محکم بست

هامون طور ادامه بدیم خیلی راحت نقشهنی چی نشد؟ اگه همینعی -

 !، متوجه هستید؟خراب میشن

 :گرفت و گفت نیال رز هم لحن تندی به خودش

سته عروسی بگیره که وزه تونی دو رآخه ک کمی منطق داشته باش، -

قدر ساده موافقتش رو با این مسئله اعالم کنه؟ اون هم عموی من این

 اون عروسی که مد نظرمونه، باشکوه و تجمالتی

که نشونه آرامش بست، برای اینهاش رو به دیاکو نفسی گرفت و چشم

 :فتمبحثی پیش نیاد گ

ننداز نیال،  این روزهای عادیاه به ره، نگتوی این کارها منطق جایی ندا -

تونن همین اآلن، توی همین ساعت خواهرت ها خیلی راحت میاون آدم

وقت اجازه دیدنش رو بهت ندن؛ این رو از بغلت بیرون بکشن و دیگه هیچ

ه چی زرگی برای اجرای نقشمونه، اگه برداشته نشه، همعروسی قدم ب

 !نابود میشه، حتی تو و خواهرهات

هاش رو تکیه بر زانو و سمت جلو خم شد و کالفه دستبه  نیال

 .اش کردپیشونی
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جوری عمو رو راضی که چهدونم ولی اینها رو میدونم، تمام اینمی -

 !ا است، همیندونم، اون تنها منتظر پدر شمکنم رو نمی

 .ور خودم چرخی زدممشت آرومی به میز زدم و کالفه د

 .ره اون باألخره میادپدموضوع ، اگه ادوین آروم باش -

نتونستم خودم رو کنترل کنم و با لبخند دندون نمایی که نماد حرصی 

 :شدنم بود، روبه دیاکو گفتم

همون بگو تا ها رو دقیق بکی میاد؟ چه روزی؟ چه ساعتی؟ داداش ای -

 .برداریمماهم دقیقاً همون روز قدم از قدم 

 .نیست خبری از بابا نست کهدومی حرفی نزد، چون خودش هم خوب

اون آدم حتی جوابمون رو هم نمیده، به چیش امیدواری داداش؟ اگه  -

خواست بیاد تا اآلن اومده بود یا حدأقل اعالم حیاتی چیزی از می

 . ...خودش

م باقی موند. صدای بلند توسط بانو باز شد که حرفم نیمه تمو در اتاق با

ها خیره چهره رنگ پریده بانو نگاه د وشته بوهمه سرها به طرف در برگ

 .شده بود

 !آق... آقا -

 .دیاکو از پشت میز کارش بلند شد و سرش رو به نشونه انتظار کج کرد

 .آق... آقا، آقا اومدن -

مون باهم برخورد سرهامون به طرف هم برگشت و نگاههمزمان با دیاکو 

 .دکر
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*** 
که تو یموزن مشکی رنگی خیره لدیم و همه جلوی در عمارت ایستاده بو

حیاط پارک شد، بودیم. در ماشین توسط یکی از بادیگاردهای عمارت باز 

 ...شد و

های مشکی براق، شلوار راسته مشکی، پلیور طوسی رنگ و پالتوی کفش

 ...، بلند و جذب مشکی و در آخرساده

اک وحشتن نشسته بودم. الگویا در انتظار دیدنش هچهره مردی که سال

مثل همیشه شیک و پوش و جذاب بود، هنوزهم  !و برادرهام گی منزند

های مرتبی داشت، هنوزهم مثل قبل موهاش رو به سمت باال شونه ریش

سیاهی که کمی سفید کرده بود، تنها یک چیز فرق کرده بود، موهای 

 .شده بودند

خشک . همه ه لبخند باال رفتد، گوشه لبش به نشوننگاهش که به ما افتا

شد که حامی کردیم، گویا باورمون نمیدیم و تنها نگاهش میه بوشد

 .بزرگ درست جلومون ایستاده

طور خشک نگاهم کنید یا بیاید و بغلم کنید، هوم نظرتون قراره همین -

 !چیه؟

نمایی جلو  رن اولین کسی بود که به خودش اومد و با لبخند دندونکا

 .رفت و بغلش کرد

 !با، خوش اومدیابومدی خوش ا -

 .بابا چند ضربه به کمر کارن زد و از خودش جداش کرد
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 !خوشی ببینی ته تغاری حامی -

با گفتن ته تغاری باعث تک خنده کارن شد؛ همیشه کارن رو ته تغاری 

تفا کرد. دیاکو هم جلو رفت و تنها خواست به دست دادن اکخطاب می

 .من چشم دوخته شت و باش کاای روی پیشونیکنه ولی بابا بوسه

قدمی برداشتم و خواستم دستم رو بلند کنم که تو آغوش گرمی فرو 

ها آرامش و امنیت رو حس کرد. این مرد هرچی رفتم، قلبم بعد از سال

 .ام بودکه بود تنها حامی زندگی

 :به ترکی تو گوشم زمزمه کرد

 د داماد بشهخوان، میپسر شیر م -

 .ش چسبونداشونیبه پی ام روپیشونی

 بخت من کجاستعروس خوش -

ازهم جدا شدیم، به نگاه که کنار نیال ایستاده بود چشم دوختم؛ نگاه 

 .توسط نیال به سمت جلو مایل شد و به سمتمون قدم برداشت

 !م، خوش اومدیدسال -

 :به نگاه کرد و گفت اش روبابا مثل همیشه با چرب زبونی

 تو هستی؟ای من وس زیبوای، وای! عر -

 .هام شدنگاه با لبخند مهربونی که زد باعث گرد شدن چشم

 .هاتون بیامسالمت باشی همیشه به خوشی -

چهره  حاال نوبت نیال بود که جلو بیاد. مثل همیشه با صدای آروم و

 :مهربونش گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 277 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

 !هستم خواهر بزرگ نگاه خسته سفر نباشید، من نیال رز -

رو به سمتش گرفت و تشکری کرد. نگاه بابا که  نیال از شدهبابا دست در

 :به تیام خندون افتاد اخمی از روی شوخی کرد و گفت

 !تو هنوز آویزون پسرای منی؟ -

ای به شوخی ود تک خندههاش رو به نمایش گذاشته بتیامی که دندون

 .کردبابا کرد و سریع رفت و بغلش 

 .عمو البرز چه خوب که اومدید -

 :گردنی نصیبش کرد و گفتپس  بابا

 !برای اومدن به خونه خودم هم باید خوب و بد رو ترجیح بدم؟ -

برای شروع خیلی خوب ظاهرش رو حفظ کرد. نگاهم از روی چهره 

ها بود پاکی ای که سالخورد، سینهاش سر خندونش به سمت سینه

 اه شدههاش سیها بود سرخی خون رگبود، سال قلبی رو حس نکرده

 .بود

آمد گویی ایستاده بودن و ها تو سالن به صف برای خوشهمه خدمه

وقتی بابا به اتاقش رفت کارن با خوشحالی مشتش رو به کف اون یکی 

 :دستش زد و گفت

 .یدین مگه نه؟ خودش بودباألخره اومد، شماهم د -

 :دامه دادای خیره شد، اد و به نقطهدستش رو تکیه شونه تیام کر

 !خودش بود، البرز حامی -خوداً رسم -

همزمان با دیاکو پشت چشمی براش نازک کردیم و تیام تو یک حرکت 
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خودش رو کنار کشید که کارن تعادلش رو از دست داد و با کمک دیوار 

 .ه خودش رو نداداجازه افتادن ب

 ...البرز حامی رو -

 .ه بودهای ریز شده به فکر رفتیم که با چشمزوم نگاهی شد

 .تک پسراش ترجیح میدم -به تک -

هایی که رنگشون رو عوض کرد و به حالت تمسخر برشون و با چشم

شون گرفته بود گردوند خیره من شد. تیام و نیالرز که از حرف نگاه خنده

 ...هاشون سعی در پنهان کردنش داشتن ولیکشیدن به لبست دبا 

 .کردنیال  اش کشید و روبهدیاکو دستی به پیشونی

 ...با عموتون صحبت کنید برای امشب -

 :نیالرز بین حرفش پرید و گفت

امشب نمیشه برای فردا شب بیاین، یک نگاه به ساعت بنداز چندساعت  -

 .دیگه شبه، امکانش نیست

اه کارن به جواب از پله ها باال رفت، دخترا هم همرهوفی کرد و بیدیاکو 

رت! سنگینی نگاه تیام عما ط سالنیام وسحیاط رفتند، من موندم و ت

 .کرد، بر و بر مثل پنگوئن ایستاده بود و خیره من بوداذیتم می

 !خوای بگی؟تیام چیزی می -

 .داختای باال انسرش رو به نشونه نه تکون داد و شونه

 !تریکی از یکی دیوونه -

 :گفتمی که صداش رو شنیدم کهها رفتم به سمت پله
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 .ا خودتی، کی به کی میگهم مهته هسردس -

 .هام نقش بست و به راهم ادامه دادملبخند ریزی روی لب

 《دانای کل》

چرخی به جام خوش طرح تو دستش داد، آروم با پاهاش روی زمین 

 .در انتظار خبر امروز بودضرب گرفته بود و 

 ...دیدطور که گفته بوآقا همون -

 .اال رفتنشونه پوزخند ب لبش بهگوشه  برگشت و ابرویی باال انداخت،

 .اومد هوم؟ اومد -

ای نصیب جام کرد و در یک حرکت نگهانی اون رو به سمت و چرخ دیگه

رد؛ ولی روش رو حس کدیوار پشت سر آدمش پرتاب کرد لرزش مرد روبه

 .تیکه شده بود دادحواسش رو به محتویات ریخته شده جامی که هزار 

 !دونی چی؟یم حیدری،خواد دلم یک چیزی می -

کرد قدم برداشت و بدون ها بهش خدمت میبه سمت حیدری که سال

های آبی رنگ طور که خیره چشمروش ایستاد، همونای روبههیچ فاصله

 :حیدری بود ادامه داد

 !خواددلم بازی می -

 .به سر تاس حیدری دوختاش کشید و نگاهش رو دستی به یقه

 .ادخومی همین امشبم -

های اربابش شده بود، سرش رو به ی که خیلی خوب متوجه حرفرحید

 .نشونه تأیید تکون داد و لب باز کرد
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 .چینمها رو میخیالتون راحت، امشب خودم مهره -

دانست که چه در افکار بارید. خدا میبود که میاز چشمان هردو آتش 

ش ی آتهاارهدر شر های بازیگذشت، امشب بیشی از مهرهمیحیدری 

شدند و سر های ساعت پشت هم باال و پایین میعقربه .سوزندسیاهی می

آخر به سیاهی آسمان برخورد کردیم. همه پشت میز بزرگی که پراز غذا، 

 .نشسته و منتظر حامی بزرگ بودند انواع دسر و نوشیدنی بود،

 ر داشتنی که وسط میز قرارز سفید را در گلداهای گل بانو، شاخه

 .دیاکو چشم دوخت و به گذاشت

 !امری نیست؟ -

دیاکو زیرلب تشکری کرد و بانو سالن را ترک کرد. سکوت توسط ضرب 

 .محکم دست تیام بر روی دست کارن شکسته شد

 !زنی؟میخب گشنمه چرا  -

 :وار گفت تیام چشم و ابرویی برای دوست شکمویش آمد و تأسف

به بزرگتر سرت  از احترامچیزی  ه پسر،کارد به اون شکمت بخور -

 !میشه؟ صبرکن دیگه

 :اش به دیاکو چشم دوخت و مظلوم پرسیدکارن با قیافه پکر شده

 !حتی ساالد؟ -

از کارن گرفت و به کامیابی که  دیاکو نفسی بیرون داد و کالفه نگاهش را

ود، داد. نوا که بین خواهرانش جا گرفته بمثل همیشه ساکت نشسته بود 

که  های خنثیا همراه با چنگال برداشت، با چشمر ظرفش رقو کناچا
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 .کشید، گویا قصد تیز کردن داشتداشت، چاقو را محکم به چنگال می

ها حرکات عجیبی از خواهر زنیال مشکوک به حرکات نوا خیره بود این رو

بالشتش را از یاد نبرده بود و کلتی  زد هنوز چاقو زیرکوچیکش سر می

 .گرفتوش میول در آغجای پشکه به 

ها زوم چهره خندان و تیپ همیشه با آمدن صدای شاد البرز همه نگاه

اش شد، کتان طوسی به همراه پیرهن سفید و جلیقه طوسی رسمی

 !رنگ، شیک و رسمی

 :گرفت گفتطور که در رأس میز جای میهمان

 !ها، شروع کنیدتم بچهظرتون گذاششید منتخبب -

مشغول شدند و تنها صدای برخورد قاشق بر ظرف بود کوت در سه هم

تر پیچید. کامیابی که وسط دیاکو و نیالرز جا داشت، آرامکه در سالن می

بش ریخته بود که خورد، کمی سوپ در بشقااز هرکسی غذایش را می

 .چشمان نیال از آن دور نماند

 !کشمت برنج ببزار برا -

 .را پوشندهای نیال وی دستمیاب رتا خواست خم شود دست کا

 .نه، زیاد اشتها ندارم -

نیال که درست حال و هوای یک مادر نگران را به خود گرفته بود اخم 

 :محوی چاشنی صورت دلربایش کرد و گفت

 .هم نخوردی، اعتراض وارد نیست حتی نهار -

ت ده بود، سکوو لحن قاطع نیال مواجهه شکامیابی که با صدای محکم 
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د و بازهم سر به زیر انداخت. البرز تمام مدت خیره حرکات نیال ار کراختی

 .درپی پسر کوچکش به نوای در فکر غرق شده، بودهای پیو نگاه

طور که تمیز کرد و همان با دستمال ساتن کنار دستش، گوشه لبش را

 :فتبخشید گنگاهش را به تک عروسش می

باید خدمتشون اریخی ه چه تنگاه جان با پدر هماهنگ کردی ک -

 !م؟برسی

و قاشقی که از دست نوا با ضرب روی سوپ خوری جلویش افتاد و 

اهمیت به اطرافیانش روبه هایی که خیره چهره خنثی او شد. نوا بیچشم

 عجب خیره اومد کرد و گفتکارنی که مت

 .کنهدوغ، گلودردت رو بدتر می -

کرد و روبه البرز دستش  ک کردنو با دستمال کنار ظرفش شروع به پا

 :و گفت کرد

 ...خبر هستید؛ ولی خبعجیبه که بی -

 :نگاهش را بین نیال و نگاه نگران چرخ داد و ادامه داد

 .ما پدر و مادرمون رو از دست دادیم -

های شمالبرز با چهره مات و غمگینی کمی به جلو مایل شد و خیره چ

 .درشت و یخی نوا شد

که داغ دلتون رو تازه کنم اصالً بودم، ببخشید قصد اینریان نمن درج -

 !نداشتم، سرتون سالمت

 .تر از نوای بد لحن، جواب البرز را محترمانه دادبار سریعنیال این
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ست، خیلی ممنون. راستش برای به جا آوردن طور نینه جناب این -

باید ازتون ن که حق پدری بر گردنمون دارن، با اجمراسمات با عمومو

 .یمماهنگ کنه

البرز شیفته اخالق و نحوه برخورد نیالرز قصه شده بود، یکی از ابروهایش 

 .را باال انداخت و سری به نشانه متوجه شدن تکان داد

شون رو بده تا شخصاً باهاشون بعد شام شمارهشون کم نشه، پس سایه -

ونه ن دوتا مرغ عاشق رو بفرستیم برن سر خصحبت کنم و ای

 !نشودگیزن

با این حرف برنجی به گلوی ادوین پرید و باعث شرفه کردنش شد؛ کارن 

 :مشت محکم به پشت برادرش زد و زیر لب گفت

 !قدر مشنگه، ایشاهلل مبارکش باددوماد چه -

یش گاه ترسناک ادوینی بود که نصیبش شد. دیاکو که خیره به غذاو ن

ت پدرش پرید بین صحب دادمیبازی  بود و با قاشق و چنگال برنج ها را

 :گفت

 !هماهنگ کردم، برای فردا شب -

هایش را درهم قفل کرد و خیره به البرز از خوردن دست کشید، دست

 .، شدپسر ارشدش که گویا مرتکب گستاخی شده بود

 .هوم پس هماهنگ شده -

کلم خم بحث سریع به سمت ظرف ساالد نیالی نگران برای عوض کردن 

 .را در ظرف تمیزی ریخت و جلوی البرز گرفت آن و کمی شد
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 .این ساالد رو من درست کردم -

که لبخند البرز نصیبش شد و ظرف جلویش قرار گرفت، ادامه و بعداز این

 :داد

ا چشم اشاره به دیاکو کرد( از بس که تحت فشار آقای حامی )ب -

شما  اومدن هم هولوین جان قرار گرفته بود و از یک طرف اصرارهای اد

 .بود، سریع با عموم تماس گرفت و قرار رو گذاشت شده

های نیالرز، لبخند دندان نمایی بر چهره نشاندن و کارن و تیام از حرف

نشانه موفقیت نیال در جمع کردن نفس راحتی که ادوین بیرون داد 

 ...حرف دیاکو بود اما

 قدرت تمام با را یشاپ روی دست افتاد، دیاکو قلب روی  ینیاما سنگ

 خودش به《حامی آقای》شدمی اکو گوشش در صدایی کرد، مشت

 فریاد را دیگری چیز که دلش از امان اما، بود سردخون نگاهش و مسلط

 .زدمی

 !رفتی آشپزخونه من نفهمیدم؟ خیلی خوب شدهدختر تو کی  -

نمای بخند دندون یام زد و نگاه مهربان و لنیالرز لبخندی به تعریف ت

 .ا به البرز حامی دوختیگر رد

جا دستت دردنکنه دخترم. واقعاً خوشمزه شده! راستی شماها همین -

 !کنید؟زندگی می

 ...و دوباره نفس در سینه همه حبس شد جز دیاکو

سرد که مشغول تیکه کردن گوشت داخل نیال نیم نگاهی به دیاکو خون
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ه خونسرد این همدوخت؛ بود، انداخت و دوباره به البرز چشم  ظرفش

 !رنجاندحامی کمی دخترمان را میپسر ارشد 

 .ادوین بود که لبی تر کرد و نیال را از چاه سئواالت بیرون کشید

نی خب بعد از فوت آقای کیان قصد کنند، یعتو خونه بغلی زندگی می -

 .جا بیانخواستم به این عوض کردن خونه رو داشتن که من ازشون

 :تر ادامه دادرا به نگاه دوخت و آرام رامشثی و آهای خنچشم

بینم، دلم که نگاهم رو زود به زود میتره، هم اینمن هم خیالم راحت -

 !کمتر براش تنگ میشه

ن کشید و حرصی نگاهش را از ادوین شیطانی گرفت نگاه لبش را به دندا

و در  ها سر میز پرسیدند و جواب گرفتنداعتو به غذایش دوخت. تا س

 .رف میوه، دخترها قصد به خانه رفتن کردندشب بود که بعداز ص انتهای

 

نوا تو چت شده؟ چرا باید اتاق عوض کنیم؟ زده به سرت نصف شبی  -

 . ...یا

 :انه نشست و گفتسردروی مبل خون

مگه چه اشکالی تو فکر کن زده، فقط خواستم اتاقمون رو عوض کنیم  -

با پشول باشم، اتاق تو جا دارتره، وچیک اتاق کتونم تو داره؟ من نمی

 !کمی درک داشته باش

اش قرار گرفت، آرام ای کرد که دست نیال روی شانهنگاه کالفه تک خنده

 :شنوه گفتطوری که نوای غرق در گوشی ن
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 !زنمیک امشب باهاش لج نکن، من فردا خودم باهاش حرف می -

 .کرد خالفتیاه هم تن صداش رو پایین آورد و مگن

جا خیلی تونم اتاق نوا بخوابم، اوندونی من نمینیال توکه بهتر می -

 ...شلوغه و از یک طرف هم پشو

 :نیالرز بین حرفش پرید و با آرامش گفت

 !پیش من بخواب، باید حرف بزنیم امشب بیا -

ه بود دیگر چیزی نگفت و بعد از نگاه که با این حرف خواهرش قانع شد

 .ی به نشونه موافقت تکان داد، سرتاهیکوگ درن

 

*** 
بافت موهایش را باز کرد و زیر پتو خزید؛ دست برد تا آباژور کنار تخت را 

 ...خاموش کند که

 .یدبا چراغ روشن هم میشه خواب -

منصرف شد و دستش را عقب کشید و سر روی بالشت نرم نگاه گذاشت. 

 .ده شدپشت پرسمت تراس چرخید و خیره منظره تاریک  به

ها به جانش افتاده بود باعث شده بود هرشب دستش خوفی که این شب

را زیر بالشت ببرد و تیزی چاقو رو حس کند، موجودی شده بود که از 

 .گرفتکمرش به جای ترس، آرامش می سردی تیزی و کلت وصله

کرد و فکرش به چاقو رو لمس می اش تیزیطور که انگشت اشارههمان

رفت، به آغوش گرم خواب برز حامی هم کسی را کشته؟! میالا ه آیکینا
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 .پناه برد

 !تیک، تاک

 !تیک، تاک

هایشان در با گذشت ساعاتی که همه اهل عمارت مشغول جنگ با کابوس

صدا و آرام به سمت پایین کشیده شد و گیره اتاق بیبودند، دست خواب

شمرده نزدیک به  هایدمه با قهای اتاق افتاد. سایای بر روی پارکتسایه

 ...گاه کهشد و همانت میتخ

نوا در عالم خواب پشتش به آن سایه بود و سنگینی خوفناکش را حس 

جا بود که کناری را لمس کرد، آنکه دست سایه بالشت کرد، تا ایننمی

ور مردی بلند قامت که نوا چرخی زد و با چشمانی نیمه باز متوجه حض

 .کرده بود، شد پنهان رتش راماسک سیاهش، صو

دهان باز کرد تا فریادی سر دهد، که جیغش در بالشتی که بر صورتش 

زد و تند دست و پا می -فرود آمد، خنثی شد. نوا پشت هم و تند

 .شدندهایش تنها در پرهای بالشت غرق و خفه میغجی

ه د که قطره اشک سمجی از گوششکم راه نفسش بسته می -کم

های همان که نقش لبخند شیرین مادر و خاکاما خورد، چشمش سر 

ریخته شده بر روی جسم پدرش را به یاد آورد، صدای دیاکو در سرش 

 .فریاد کشید

 !هاستمها فقط کشتن آدخواسته اون -

داد را با یک هوده در هوا برای نجات خود تکان میدستانی که را بی
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بدون هیچ دید  کشید، بیرون حرکت به کمر خود نزدیک کرد و کلتش را

 ...درنگیو 

 !شلیک

دیاکو، پتو را با شنیدن صدای مهیب از رویش کنار زد و سریع بلند شد و 

ه به تن داشت، هراسان از با همان تیشرت و شلوار ساده طوسی رنگی ک

نگران و متعجب  اتاق خارج شد و متوجه بیداری برادرهایش شد، هرکدام

 .اد کردی یام ساکنین خانه بغلی راگهان تکه نا به یکدیگر خیره بودند

 !دخت... دخترا -

ها به سمت در خروجی عمارت کشیده شد، کارن در عرض ی نگاههمه

آوار شد و سست شده یک دقیقه، هزاران فکر بر سرش 

 هب سرعتش تمام با که دیاکویی سر پشت و گفت یی《یاخدا》زیرلب

 .رفت دوید، در سمت

که در توسط زدند و تا اینشت ضربه میم انه باه در خهرچهارنفرشان ب

نرگس رنگ پریده باز شد، با صدای جیغ بلند نگاه همه به سمت اتاقش 

های گرد شده به ا چشمجان روی تخت برفتند و با دیدن مردی بی

 .دخترها چشم دوختند

شت های قرمز و لرزانش بود، قدم برداکارن با دیدن نوایی که خیره دست

 .هایش را گرفتشانهف طردو  و

 !نو... نوا -

های های همیشگی بود، خیره چشمچشمانی که فاقد شیطنت و شادی
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دستان و رویش شد، خون بود که از نگران و پر از ترس پسر روبه

 !باریدچشمانش می

 !کارن، کشت... کشتمش؛ من کشتمش -

حرکت  با یک اش بود، چشم دوخت.ررسیدیاکو درحال بو به مردی که 

 .اش چسباند تا کمی از لرزش بدنش کم کندبه سینه کارن او را

دیاکو نگاهی به ادوین انداخت و سرش را به طرفین تکان داد که این 

اش داد. ادوین دستی به پیشانین مرد غریبه میتنها خبر از مرگ آ

ه به تخت، برخورد کرد. نگاه خشک کشید که نگاهش با دختر زوم شد

زد و صدایی در نمیم ی تختش خیره بود و پلک هخون روبه رد شده 

 .شدسرش اکو می

 !اون قصد کشتن تو را داشت -

های منتظر در خیال از حال نگاه گذشت و تماسی با نگهبانادوین، بی

ه ای کرد تا سه خواهر بد سرنوشت را بحیاط گرفت و به تیام اشاره

 عمارت ببرد

*** 
و تمام وسایل روی میز را در یک شد کارش  یک میزبا اعصبانیت نزد

 .حرکت برهم زد

قدر لفتش نده، گفتم که غرور رو گفته بودم بهت مگه نه؟ گفتم که این -

 !بزار کنار و مخ اون دختر رو بزن، نگفتم؟

 .چرخی به دور خود زد و مجدد روبه برادرش کرد
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آلن داش، اکنم دا، گفتی یک جور دیگه حلش میخوامنمیهی گفتی  -

سته ما پیش جای کاری ادوین؟ تابه حال چی طبق خواحلش کردی؟ ک

 !رفته که این دومیش باشه؟ جوابی داری که قانعم کنه؟

سکوت بود که نصیبش شد، ادوین تنها سری زیر انداخت، توانایی خیره 

 .داشتشدن به چشمان سیاه و عصبی دیاکو را ن

 !شد؟می خت بود چیاون ت اه رویدونی اگه به جای نوا، نگمی -

 :مه دادسرش را به طرفین تکان داد و ادا

که تا آخر عمرت مجبور بودی که کلت به دست بمونی و با ترس این -

یارهای کسایی که سم بهشون دادی، بالیی سر برادرهات بیارن چشم 

 .روی هم نزاری

 :گفتفت و آرام در ادامه رش را در مشتش گردو طرف شانه براد

نده مگه نخواستی که این بازی تموم بشه؟ اون دختر تنها برگ بر -

ماست ادوین، تنها راه نجات از باتالقی که درست کردیم فقط نگاه 

 .هستش

 .پیشانی دو برادر که برهم چسبید، آرامشی به وجودشان تزریق شد

 .تر انجام بشهاین ازدواج باید هرچه سریع  -

 !بشهدرسته، باید انجام  -

شان سریع به سمت در اتاق برگشت و به مردی که در سرهای

 !چوبش ایستاده بود، چشم دوختند. البرز حامیچهار

شان سریع به سمت در اتاق برگشت و به مردی که در سرهای
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چهارچوبش ایستاده بود، چشم دوختند. البرز حامی، گوشه لبش با دیدن 

استایل  شت، باو بردال دو پسرش باال رفت و چند قدمی به جلحا

 :گفتکرد هایش را پشتش حلقه میتاش که دسهمیشگی

های سیاه و مثالً متعجب به من خیره نشید، واقعاً چطور به با اون چشم -

اون عقله نداشتتون اجازه دادید و قانعش کردید که البرز حامی رو گول 

 !بزنید؟

رز در که البزدند کدام حرفی نمیچرخید، هیچو برادر مینگاهش بین د

 :رفش گفتحادامه 

که چیزی ن سن رسیدید ولی چه فایده؟ اینآخ دیاکو، آخ ادوین! به ای -

 .مونه رو هنوز هم درک نکردیداز من پنهون نمی

 ))دیاکو((

دونستیم که تو چرخی دورمون زد، هردو سکوت کرده بودیم و خوب می

 .در بیاد ازمون صدایی رایط تا چیزی ازمون پرسیده نشه نبایداین ش

توسط خشم من از  قدمی به سمت میز برداشت و خم شد، عکسی که

های قاب عکس هزار روی میز، روی زمین افتاده بود رو برداشت؛ شیشه

هاش رو به مشتش گرفت و به سمتم قدم تیکه شده بودن و یکی از تیکه

 .برداشت

تاق گوشه اشه به دوست داشته باشه، عکسش رو گویکی رو  وقتی آدم -

که دوست داره،  ای غافل از چهره شخصیذاره تا لحظهیاش مو خونه

 .نشه
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هام گرفت و به عکس تو دستش دوخت و دستی نگاهش رو از تو چشم

 .بهش کشید

دونند که تنها دارایی دیاکو کنند و نمینگاه به این مال و اموالت می -

 !می، برادرهاشهحا

 :داد ادامه تک خنده آرومی کرد و

چشم به هم شون بره، کوه جوان دیاکو در یک یک خار به پای یکی -

ها داخل این ریزه و خاک خالص میشه. هرکدوم از این مدلزدنی، فرومی

 !عکس نباشن، دیاکو هم نیست، درسته؟

د تکون دادم اش شدم، سری به نماد تأییهای پدرانه و جدیخیره چشم

 .که نفسی بیرون داد

حس سال نو، به خاطر همین برادرات هزار التماس به شب ن ی اونوت -

ور بود، ها رو وارد انتقامی که تو قلبم غوطهو دهن نشوندی تا بچهچشم 

 .نکنم

سر ادوین سریع به سمت من کج شد که صدای شکسته شدن گردنش 

اری از نمایان شدن اولین هام رو بستم و فشرو قشنگ شنیدم. چشم

 .رد کردمشون واام بهحقیقت زندگی

شون رو سیاه زندگیکردن که من صاحب سیاهکارم، من همه فکر می

 ...کردم و من وارد بازی قاچاقشون کردم ولی

کور شده و کر شده ازت گذشتم و کار خودم رو کردم، کاری که نه  -

 ...عقلم نه قلبم راضی به انجامش نبود
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های به خون شمردمک چود و منی که به نقطه نامعلومی خیره شده بویاد

 :لرزید، بین صحبت پدر گفتش میانشسته

 .ولی انجامش دادی -

آروم سر به سمتش برگردوند و قدمی به سمتش برداشت، درست 

هایی که سرخ شده و پراز روی هم قرار گرفتند، ادوین با چشمروبه

 :ادامه داد های بابا،دردش خیره چشم

تک  -ی کشوندی و تکبه سیاه اون زنخاطر  این همه سال مار و به -

 .به گردن برادرم انداختیهایی که ریختیم رو خون

 .و انگشت اشاره دست لرزونش رو به سمت من گرفت

هات که پشت بچهاز وقتی که اون اتفاق برامون افتاد تو به جای این -

ت اکه خانوادهرسم زندگی این نیست اینبأیستی و بهشون یاد بدی که 

 ...، ترد کنی، نیسترک کنیرو ت

 :دادتک خنده عصبی سر داد و ادامه 

داد رهامون کردی و گذاشتی که تو باتالق انتقامت که بوی مرگ می -

که های بهترین دوستمون بگذریم فقط به خاطر اینخیلی راحت از چشم

 .ضرری به اموال کثیفت نرسه

کرد که میین رو منای اوب و خنثی ادوین شده بود، عقلم تمجذ بابا

های سال وجودش سال ام کهگیرم ولی چیزی درون سینهجلوش رو ب

 .دادشد این اجازه رو به من نمیحس نمی

با سنگینی نگاه به طرف در سرکج کردم و متوجه حضور نیال، نگاه و تیام 
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هام مانعش ا حرکت چشمشدم. تیام قدمی به سمت جلو برداشت که ب

 .شدم

شناسم، این درست ین نقابی که زدی رو خیلی خوب میحامی االبرز  -

ابیه که وقتی کلت رو به دستم دادی و آموزش شلیک به همون نق

 .زدی هستشدادی به صورتت میگناه رو بهم میگناه و باهای بیقلب

 .کالفه چرخی زد و دستی به موهای پرپشت و لختش کشید

دادم به دستور  ت مردمبه دس هایی کهاین همه سال تک به تک سم -

 !لبهبوده، نه برادرم. هه، خیلی جا پدرم

 ...ام شده بودن ولیداد باعث نگرانیهای عصبی که سر میخنده

ولی این رو فراموش نکن حامی بزرگ، منی که ادعات میشه از گوشت  -

هایی که ساده ز چشمتونم راحت او خون خودت هستم، پس نمی

حظه عمرم کشم و تا آخرین لست نمیمیاب داز کا گرفتنش بگذرم، من

تک  -گیرم و از این بازی که شروعش کردی تکو میرکه شده انتقامش 

 .برادرهام رو نجات میدم

 .ای که گفت راه نفسم بسته شدسرش رو نزدیک گوشش کرد و با جمله

 !حتی به قیمت جونم-

تاق خارج ا از و سریعاهی به نگاه مبهوت انداخت ر رفت و نگو به سمت د

های مهربون و همیشه ز با چشمتیام و نگاه به دنبالش رفتند و نیالرشد، 

نگرانش خیره من مونده بود. با نفسی که بابا بیرون داد چشم از نیال 

 .گرفتم
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 ...کنه، شکی درش نیست ولیتمومش می -

خته بود که روی کف دستش خراش انداشیشه خرد شده تو مشتش رو 

هام رو جمع و مشتی درست من گذاشت و انگشتدست  روی کفرو 

 .کرد

 .اید خون بریزی، تا خونت ریخته نشهب -

 ...ای که وارد دستم شدمبا زهر شیشه

هام رو بستم و سریع باز کردم، سری به نشونه تأیید تکون دادم که چشم

ج اق خارخیالی به نیالرز از اتزدن لبخند بی ام زد و باای به شونهضربه

 .شد

 .شدمی شیشه هنوز تو مشتم بود و هر لحظه فشارم بهش بیشتر

 ))گذشته((

 !داداش -

طور که با ماشین توی های معصومش انداختم، هموننگاهی به چشم

 :کرد ادامه داددستش بازی می

قدر زیاد نمیشه، مگه مامان خیلی وقته قایم شده، قایم باشک که این -

 !نه؟

 .شد که نبودای میبرد، مادر یک هفتهقدر زمان نمیینبازی اآره هیچ 

 !مامان رفته، اون دیگه نیستش کارن -

به ادوین چشم دوختم این هفت روز پرخاشگر شده بود درست مثل بابا، 

هرسه جرأت رفتن پیشش رو نداشتیم تا از حال مامان جویا بشیم؛ 
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 ...ولی

داش بالش بگردیم باید پیاید دنو ما بخیرشم مامان نرفته، قایم شده نه -

 !کنیم، دیاکو بیا بریم

ریخت تم رو گرفت و سعی داشت با تمام توانش بلندم کنه، اشک میدس

 .مون رو باور کنهخواست که حقیقت تلخ زندگیو نمی

میشه، مامان کارن، کارن داداشی ببین گریه نکن، بابا ببینه ناراحت  -

 ...هرجایی هم رفته باشه

 :ادمکرد چشم دوختم و با لکنت ادامه دکه منتظر نگاهم میوینی به اد

 !باألخره بر... برمی.. گرده -

و پوزخند تلخ ادوین نصیبم شد و ماشین کوچولویی که به سمت دیوار 

 ...پرتاب شد و

 ))حال((

 !دیاکو، دیاکو یک چیزی بگو -

 رو بازمشتم  خواست که حرف بزنم وش میهمیشه نگرانهای با چشم

رو باز کنند، ی گرم و لرزونش سعی داشتن که مشتم هاکنم، دست

 .کردمشتی که خون ازش چکه می

نفس عمیقی کشیدم و اون یکی دستم رو، روی دست لرزونش گذاشتم 

دونم چی تو هام دوخت، نمیاش رو به چشمهای اشکیکه چشم

 .اش هم به لرزه افتادکه چونه هام دیدچشم

 !کنمهش میخوا کن، زشبا -
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م که سریع روی مبل پشتیم مشتم رو باز کردم، سر گیجه گرفته بود

 .نشستم

  !کنی؟تو چه بشری هستی که حتی به خودت هم رحم نمی -

 :بلند شد و بانو رو صدا زد که آروم گفتم

 !تو کشو راستی میزه -

میز ه سمت ام رو داره، بیدهانسمان کردن دست بردونستم که قصد پمی

اش عمیق دستم شو رو باز کرد، با درنگی که کرد چشم از خرت و کرف

 .اش روبه کشو، دوختمهای خیرهگرفتم و به چشم

 . ...پیدا نکردی؟ همونج -

با چیزی که برداشت و باال آوردش، حرفم رو خوردم. سریع سرم رو کج 

هام مدی جلوه بدم، ولی لبخند کمرنگش از چشکردم و سعی کردم عا

 .ونددور نم

 ))فلش بک((

 !تیپهبرسونمت آقا خوش -

 .های شیطون پشت عینکش رفتم و سوار شدمای به چشمم غرهچش

 !برسون خانم خوشگله -

 :تک خنده بلند و قشنگی نصیبم کرد و گفت

ت کنه جلو من نرسونم کی برسونه؟ اصالً کسی هست که بخواد جرأ -

 !شکنمشپای، دیای من ترمز کنه؟ می

 :گفتماش رو کشیدم و جدی هردو بلند خندیدیم که نوک بینی
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 !اومدم دنبالت دیگهحاال چه اصراری بود تو بیای؟ من می -

 :ابرویی باال انداخت و با صدای آروم و مجذوبش گفت

گیرم ببینم چه بار تو فاز پسرونه شما قرار بخواست یکهمیشه دلم می -

 !گید، برسونمتهزار عشوه می با کنید ومز میحالیه، دارید میاید تر

 .م و گردنی کج کردمبه سمتش برگشت

 !ها؟خانم -اِ؟ اینطوریه خانم -

 :سری تکون داد و با ناز گفت

 !طوریهاوهوم، همین -

 :ای کردم و گفتمتک خنده

قشنگت رو ببینم؟! هی من  هایخوای این عینک رو برداری چشمنمی -

 !خودت نمیاری، نشد دیگهه روی توهم بهیچی نمیگم 

عینک رو باالی موهاش هدایت کرد ک یکهو ای کرد و اون هم خنده

 :انگار چیزی یادش اومده باشه تکونی خورد و گفت

 !رفت ها! اون داشبرد رو باز کنوای داشت یادم می -

هام رو به داشبرد اشاره زد، چشممشکوک نگاهش کردم که با چشم و اب

ای رفت و خودش بازش کرد، یک دستبندی که چشم غرهم ردیز کرو ر

 .دست سازه مادرش بود رو بیرون کشید و به سمتم گرفتکه 

 باریک و  کردها برامون درست میمامانم همیشه از این دستبند -

 تفگ فقط کیه برای پرسیدیم ازش وقتی که کرد درست هم پسرونه

 بود سئوال برامون همیشه و ریمندا ریبراد ما که جاییاون از برادرتون،
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زنه؛ ولی خب این خیلی برام با ارزش و تکه، دلم حرف می کی از که

 .خواست که دور مچ دست تو ببینمش

 ))حال((

های مهربونش شده بودم، وقتی ازش جدا اون لحظه فقط خیره چشم

دادم از مچ دستم بازش کنم؛ ولی خب وقت به خودم اجازه نشدم هیچ

 .کشو پنهانش کنمتم داخل خترها زیاد شد تصمیم گرفآمد د تی رفتوق

جلوی پاهای نشست و با همون لبخند مشغول پانسمان کردن دستم شد، 

 ...گفت و اون لبخندش روی نروم بود کههیچی نمی

چی که این لبخندت برای چیه؟ خیال بافی که نکردی؟ ببین نیال هر -

 ...بوده

 .یک بازی بوده -

 :و نگاهم کرد، ادامه دادرد د کبلنسر 

نیست هردقیقه تکرارش کنی به اندازه کافی صدات  دونم، الزمیم -

 !هرشب تو سرم اکو میشه، خواهشاً تمدیدش نکن

های هاش اشک حلقه زد؛ ولی همچنان اون لبخند روی لبتو چشم

 .سرخش پابرجا بود

 

ی من تو نی، ولفکر ک یادت بره، شاید نخوای حتی بهشاید تو دیاکو ش -

تونه قید بار عاشق شد و به راحتی هم نمیم که تنها یکقلبی دارام سینه

خوای هی غرور بریز، هی کلت بکش، هی اون عشق رو بزنه، حاال تو می
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 !بُکش

 :دستی به گونه خیسش کشید و ادامه داد

رو  اشمعشوقه زنه و بازها رو کنار میععشق اگه عشق باشه تمام مان -

 !تهپرسمی

بلند شد، با لبخندی که دندون نما شده بودن و  پانسمان رو کامل کرد و

 .هایی که بارونی بودند، حرفش رو کامل کردچشم

ها، تونم در برابر غرور مزخرف بعضیکه من قلب دارم و نمی دببخشی -

 !ساکتش کنم

بعد  ولی خبی گفتن باز شدن هام به بهانه چیزلب و از اتاق بیرون رفت.

خیال سری که تکون دادم سعی کردم بیبخندی کش اومدند و با ه لب

 .هاش بشمحرف

 ))دنیای کل((

در اتاق ادوین که محکم برهم کوبیده شد، نگاه و تیام را به خود آورد. 

نش خوردند و سئواالتی در ذههای ادوین در افکار نگاه چرخ میحرف

 .ساخته شده بودند

 !تیام -

که چه در سر دارد، نفسی های ریزشده نگاه متوجه شد چشم زکه ا تیامی

سر داد و به اتاقش اشاره کرد که نگاه مشتاقانه به سمت در اتاق پرواز 

 .کرد و تیام هم آرام همراهش شد

 اش،های همیشه تیرهنگاه کلی به اتاق تیام انداخت، مرتب و برخالف تم
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 ق به نگاه حس آرامشیی اتاگ لیمودکور روشنی بر اتاقش نشانده بود، رن

 .کردقا میرا ال

رویش روی تخت دونفره ساده تیام جای گرفت و تیام دست به سینه روبه

 :تکیه بر دیواری داد و گفت

 !بپرس ببینم چی ذهنت رو درگیر کرده -

 :نگاه لب و دهنی کج کرد و جواب داد

 !امیابهای کچشم -

کنار و اش را بیرون داد س شدهنفس حبکمی رنگ از رخسار تیام پرید، 

نگاه جای گرفت. هردو به نقطه نامعلومی چشم دوخته بودند، نگاهی که 

های عذاب آور رفیقش، با در انتظار جواب سئوالش بود و تیامی که صحنه

 چندسال های چند دقیقه پیش ادوین و کنجکاوی نگاه، بعد ازحرف

 .دوباره در افکارش زنده شده بودند

ه به این خونه پا گذاشتم، وقتی که میاب وقتی آشنا شدم کا کامن ب -

البرز حامی رفته بود و از خودش همچین عمارتی برای پسرهای زخمیش 

 .به جا گذاشته بود تا به قول خودش مستقل بشن

حد بغلی وقتی که هنوز خانواده قشنگشون از هم نپاشیده بود، ما وا

 . ...ن ولیهاشوههد خندشون بودیم و هر ساعت شاخونه

دل تیام از این همه رنجی که برای برادرانش کشیده بود، گرفته بود گویا 

 .کردقید و شرطی قصه تلخ را برای نگاه مشتاق تعریف میو بی

دور شدن از ادوین برای من خیلی سخت بود، به این دک و پزی که  -
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نی بود برای ، ادویادوین گیره نگاه نکن، اون زمانای که میفهمیاد و قیا

 !خودش

های بلند ادوین و سر به سر لبخندی گوشه لبش با به یاد آوردن خنده

 .هایش، جا خوش کردگذاشتن

کامیاب هم تنها دوست دیاکو بود، از همه ما سرتر و بهتر، عاشق،  -

 !محجوب و محبوب بین همه

 ای بهآرام با کف دست ضربه نفسی حبس کرد و برای کنترل بغضش

 .زدپایش 

اش بود که زندگی به قول معروف، چشمش کرد و شادی به قدری شاد -

رو کور کرد تا دیگه هیچ زیبایی رو نبینه. قصه کامیاب، قصه تلخ زندگی 

افراد این عمارت شد و دیگه اون یک درصدی رو هم که به آزادی از این 

میاب، های کاکردیم رو کنار زدیم و انتقام چشممیبازی ملوث فکر 

 گرفتسرتاسر وجودمون رو 

نگاهی که چشم به نیم رخ تیام غرق در فکر دوخته بود، دستش را با 

تردید روی دست لرزان تیام گذاشت و ته مانده آرامش وجودش را به 

 .قلب تیام بخشید تا توانایی تعریف ادامه قصه را داشته باشد

 

ن تمام از بی بود و ها، کامیاب تک ستاره مجلسمهمونی همهتو  -

زدند، اون تنها به مثل پروانه هزار رنگ دورش حلقه می دخترهایی که

 .کردشاپرکش فکر می
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به سمت عسلی تخت دست دراز کرد و از داخل کشو، عکسی بیرون 

 .اش شدای خیرهکشید و لحظه

هایش را که از پشت دست دختری نازچهره کنار دریا و پسری خندان

 .بود کرده رحلقه دور دخت

 :به دست نگاه داد، تلخ تراز قبل ادامه داد آهی کشید و عکس را

شاپرک، تنها دختری بود که قبل شما این عمارت خونه دومش شده  -

 !بود، نامزد و عشق ابدی کامیاب و محرم راز دل ما

ه اشک سمجی از گوشه با یاد شاپرک، دخترک خندان و ناز چهره، قطر

 !داش چکیچشمانش روی گونه

های قاچاق دارو از تبار کرد بود، علم بزرگی که دهدختر یکی از کله گن -

ای شد و به گونهداشت توسط پدرش، سیروان اصالن به بازی گرفته می

 .کردتو راه قاچاق ازش سواستفاده می

نگاهش، به نگاهی که خیره عکس بود، چشم دوخت که سنگینی 

 .ن پر از حرف خود دوختچشماو به  چشمان نگاه را از عکس دور کرد

 ...شاپرک اآلن -

دست تیام که باال آمد، متوجه شد که فعالً جای پرسش نیست. تیام بلند 

های مختلف رویش شد و روبه آینه میز توالتی که انواعی از عطر با رایحه

 .را پر کرده بودند، ایستاد

ای هایحهم از رمدتی دچار آسم شد، دلیلش هنوا طی یک شاپرک مثل  -

مواد شیمیایی بود که توسط پدرش مجبور به قاطی کردنشون گیر نفس
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 ...شد ولیمی

آورد، ای که به زبان میدستانش را تکیه بر میز کرد و با هر جمله

 .ساختندشدند و مشتی سخت را میانگشتانش جمع می

اردی ر داد چند میلیه حال بد شاپرک شد قرایک روز که کامیاب متوج -

بست رو پاره کرد و اجازه امضا به دیاکو الن باید میسیروان اصا و که بر

 .رو نداد

هامون رفت. بعد از از همون روز، پدر شاپرک هم اسمش تو لیست دشمن

تونست با کامیاب یکی دوماه که شاپرک با هزار جور بهانه و دروغ می

مزدش خره ناه، کامیاب تصمیم به شکایت گرفت؛ باألتلفنی صحبت کن

 .ها بودتر از این حرفرو داشت ولی سیروان خیلی باهوش ود و این حقب

به قدری سیاه بود که به دختر خودش هم رحم نداشت، کامیاب رو با 

ها، تهدید به پس گرفتن شکایت کرد، انداختن شاپرک تو قفس سگ

مدرکی نداشت که بخواد راحت بگه  های ما هیچچون از کثیف کاری

 .اهم رو میشهدست شمت کنی شکای

 :بار نگاه متعجب، جلوی زبانش را نگرفت و عصبی گفتاین

 ...یعنی چی؟ مگه میشه آدم دخترش رو -

تیام با چشمان خیس از اشک به سمت نگاه برگشت و با چشمانش دهان 

 .نگاه بسته شد

که ل یک چیزهایی رو به چشم دیدم میشه، میشه نگاه تو این چندسا -

های بیرون ترسناکه، برای من ون آدمی که برای تو و ادیک موراین 
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 !ترین شدهعادی

کدوم ما تهدیدش رو جدی نگرفتیم جز دیاکویی که خوب اون لحظه هیچ

شناخت، خیلی سعی کرد که کامیاب زیر بار های دورش رو میسیاهی

دست کردنمون که به  -ولی دست خیال بشهحرف سیروان بره و بی

ا دیاکو گرفته شد، شاپرکی که از اس تصویری بید، تموان رسگوش سیر

 ...التماس و

های فیلم، زانوانش خم شدند و روی جا به یاد آوردن صحنههمون

 !های سرد اتاق افتاد. سعی در کنترل لرزش صدایش داشتپارکت

تونستم سد راه اش میشد، ککاش همون لحظه شکایت پس گرفته می -

، نشد! همون شب ادوین و لی نشد که بشهشم واب بمینقشه ادوین و کا

های پرشده به سمت ویالی لواسون هامون و کلتکامیاب با چندتا از آدم

 .که جای پرتی هم بود، حرکت کردند

که اون تماس تصویری لعنتی قطع بشه، کامیاب به دروغ قبل از این

 ای کها نقشهکایت زد تا کمی زمان بخره تا بتونه بحرف از پس گرفتن ش

 .ه بود، شاپرک رو فراری بدهادوین ریخت

 :های بسته شده ادامه دادپشت هم نفس عمیقی کشید و با چشم

 ...ساعت شد یک -

 ...ساعت شد دو

 ...سه

رأس ساعت چهار با هزار فکر و خیالی که به من و دیاکو گذشت 
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 ...باألخره

م مارت ههالی عمانا و تند شدن ریتم قلب ادای گوشی هبلند شدن ص

 !همانا

دونستیم تو چه ون شب با تماس ادوین راهی بیمارستان شدیم، نمیا

بخشیه، اصالً با چه ضربتی به بیمارستان منتقل شده و با وضعیت سیاهی 

ما با چه دلیلی آوردتش؛ فقط به سمت این پرستار و اون راهرو 

 . ...ردویدیم و سر آخمی

داشت، روی زانو سمتش قدم برو به  لند شدنگاه با دیدن حال بد تیام، ب

های ریز شده و قلبی پراز استرس جلوی تیام نشست و با چشم

 .هایش را تیز کردگوش

کامیابی رو که روی تخت افتاده بود و دکترها دورش رو احاطه کرده  -

 .بودند، رو دیدیم

 ))فلش بکی به...((

دادن  ال جاناش درحای که پشتش رفیق چندسالهیشهشم از شدیاکو چ

اش دوخت؛ قدمی کوتاه به رفت و به برادر غرق در فکر و رنگ پریدهبود گ

 .اش را در مشت گرفتسمتش برداشت و ناگهان قدمش تند شد و یقه

های به خون نشسته و پر از دردش خیره دوگوی پشیمان ادوین با چشم

 .شد

 ...شاپرک -

نش ند آمدن زباباعث به بود شان کرداتفاقاتی چند ساعت پیش تجربه
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 .شده بود

 !کنه؟کار میکامیاب روی اون تخت چی -

ادوین نگاهش را از چشمان پر از خشم برادرش گرفت و سربه پایین 

 :گفت

 !های کامیاب اون رو برد... بردنشاپرک رو فروختن، جلوی چشم -

رش مشت سخت برادق کامیاب، یقه ادوین از با خارج شدن دکتر از اتا

 .اش روبه دکتر کردآشفتهیام با حال . ترها شد

 !شد دکتر؟ حالش خوبه؟چی -

اش را کمی جلو داد، با کمی درنگ سری از روی تأسف دکتر عینک طبی

 .تکون داد

هاش شده کردید، متأسفانه اسید وارد هردو چشمکاش زودتر اقدام می -

 ...و

کرد تا دیوار را تکیه بر  کو به همراه کمرش خم شدند، دستشن دیازانوا

مانع افتادنش شود. ادوین و تیام خشک شده به جای خالی دکتر زوم 

 .شدهای دکتر مدام در سرشان اکو میشده بودند و حرف

 .تیام موهای پرپشتش را در مشت گرفت و کالفه چرخی به دور خود زد

 !هامک... امکان نداره، ن -

وبید و نگاه ر کرا محکم به دیواتمام حرصش در مشتش جمع کرد و آن 

پر از خشمش را ادوین خشک شده دوخت و نگاهش که کمی پایین آمد 

 .های خونینش مواجه شدبا دست
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 !من... من تحریک به رفتن... رفتنش کردم، من -

 :تیام با پوزخند عصبی قدمی به سمت دوستش برداشت و زیرلب غرید

هایی که سو خیره به چشم -خیرهآره ادوین، تو همونی بودی که صبح  -

 .داشتند نگاه کردی و زهر وجودت رو ریختی

شان کرد و تن صدایش های چند ساعت قبل رفتنشروع به تکرار دیالوگ

 .رفتباالتر می

کامیاب بلندشو، اجازه نده که هرکاری دلشون خواست با شاپرکت  -

پسر تو باید  کنی؟قدر سکوت میاب عقب نکش چرا اینانجام بدن. کامی

 !ات بدی، اآلن وقتشه، االننجو اون ر

کلمه آخر را با دادی بلند بیان کرد که با تذکر پرستار مواجهه شد، 

هوش افتاد بود، اشاره کرده و ای بیاهمیت به کامیابی که پشت شیشهبی

 :ادامه داد

د، شیرش کردی، باألخره به هوش میاموقع یابی که بیمحاال همین کا -

 ...یه ولکنو باز میهاش رچشم

بغض به گلویش چنگ انداخت و خنجری شد به قلب دیاکوی غرق در 

 ...فکر

 !حیف که دیگه سویی نداره، جز سیاهی چیزی نصیبش نمیشه -

 

 《نگاه》

جا روی زمین نشستم، پاهام رو توی بغلم جمع در اتاق رو بستم و همون
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غوطه ور های تیام توی سرم هام رو بستم، تک به تک جملهدم و چشمکر

 .ام سر خوردقطره اشکی از گوشه چشمم روی گونه بودند که

 ...تیام از حال و هوای کامیاب

 ...انتقام سخت ادوین

 ...پیدا نشدن شاپرک

گفت و من دلم تک حال و لحظاتشون برام گفت، اون می -از تک

رو آروم وزگار سیاه جیغ بکشم، گله و کمی دلم خواست سر این رمی

 .کنم

کرد! اون مردی که روز اول پر از ازی رو میم شدن این بالتماس تمو تیام

غرور و ابهت بود برام، امشب داغ دلش رو برای من تازه کرد و بهم 

فهموند که این بازی تنها با ازدواج من و پیدا کردن مدارک بر علیه باند 

 .دی که به خون من تشنه استمخالفن، بان

یدار شدن بهش هرگز اجازه به ممکنه بود ی خوابید کروی تخت امشب نوا

جا رو نده، تختی که صاحبش من بودم. مسلما نوا نبود من اآلن این

 !نبودم، جسمم تو سردخونه بود و روحم سرگردان

دستم رو به سمت عسلی کنار تخت دراز کردم و بازش کردم، کلتی که 

 .هام رو پاک کردمیاکو بهم داده بود رو برداشتم و اشکد

کرد، سریع به به قلبم تزریق میحس خوفناکی رو سرد بود، لمسش 

کمرم وصلش کردم و بلند شدم. نگاه کلی به اتاق انداختم، چه زود به 

حالت اولیه برش گردونده بودند، انگار نه انگار که یک ساعت پیش یک 
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 .ه بودجنازه ازش بیرون رفت

ور نفس زنون ازش د از اتاق خارج شدم ونگاهم که به تخت افتاد سریع 

های عمارت هال رفتم، قرار بود که امشب تو یکی از اتاق شدم و به سمت

 ...شب رو صبح کنیم، هرچند

 !نگاهی به ساعت انداختم، یک ربع به سه

دها تا سری به طرفین تکون دادم و از خونه خارج شدم. یکی از بادیگار

 نگ بزرگ عمارت باشین ادوین از پارکیکرد که ماام میعمارت همراهی

ام ترمز کرد، شیشه رو پایین داد توی فاصله دومتریسرعت خارج شد و 

که استایل شیکش رو خراب کنه و حتی سری کج کنه، و بدون این

 .مخاطب قرارم داد

 !سوارشو -

 بلند 《چیه؟ منظورت》التابروهام رو باال انداختم و دستم رو به ح

 :گفتم و کردم

 !ازساعت خوشگله دور مچت بندیک نگاه به  -

کرد و به قولی روی زد، اذیتم میکرد و حرف میکه بهم نگاه نمیاین

 !محلی و تکبرشنروم بود این بی

تا چند ساعت پیش قرار بود کشته بشی، فکر نکنم تونسته باشی به این  -

 !ی با خیال راحت بخوابی؟ هوم؟سرعت فراموش کنی و بر

مانند کنارم و نگاهی به بادیگارد مجسمه ست کردم د -ستکمی د

 ...هم انداختم که اون
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کنند؟ کل اعضای این عمارت ها نگاهم نمیروی صورتم چیزیه که این

 !خنثی و از یک قماش هستن، یکی از یکی بدتر

 
 با داستانی که از تونستم بخوابم خصوصاًحق با ادوین بود، مسلما نمی

ودند، اصالً بی که ذهنم رو آشفته کرده بواجهای بیالتیام شنیدم و سئو

کردم که آرامش برسیاهی هم گذاشت، باید باور میشد چشم رو نمی

 !حرام است

 ...میرم لباس -

 .هام دوختاش رو به چشمهای یخیبار سری کج کرد و چشماین

تر ط خیابون مبشیم و به مهمونی بریم، فققرار نیست از ماشین پیاده  -

 !وارشو، سکنیممی

دونم کردم، میادت میهای اهالی این عمارت عباید به این مشکوک بودن

ولی سخت بود و اجباری! نگاهی به سر تا پام انداختم، لباس راحتی بدون 

 !تر، به رنگ سیاههیچ طرح و نگاری و از همه جالب

ماشین از سرعت وحشتناکی همین که سوار شدم با  ای باال انداختم،شونه

ق سرعت بودم، زمانی که نهایت عاشعمارت خارج شد، من بی حیاط

حبوبم زیر پام بود بدون نگرانی به جریمه و... فقط تهران رو با هیوندای م

 .زدمسرعت گشت می

 
ماشین رو تنها صدای کم آهنگ خارجی دربر گرفته بود و هردومون تو 
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که این اینکرد؟ به ر میدمون غرق بودیم. ادوین داشت به چی فکافکارخو

ا به دونست یاش میصر خراب شدن زندگیهمه سال برادرش رو مق

 !شون شده بود؟هایی که مسبب کور شدنچشم

 ...اگه کمی بیشتر دقت کنم

 ...اگه کمی بیشتر فکر کنم

 ...هاشون رو بهم وصل کنماگه تمام حرف

نتقام ن از چندنفر اخواسیله ما دخترها میها با وکه اونرسم به این می

 ...بگیرند ولی

سیله باشیم؟ چون ماهم انتقام خون پدرمون هرهام باید وچرا من و خوا

 !خبر بودیم؟ای که ازش بیرو انتخاب کرده بودیم؟ یا چیز دیگه

نگاهی به چهره اخم کرده ادوین انداختم که با یک دست فرمون رو نیم

گاهم پایین اومد و دوخته بود. ن روهاش رو، به روبهکرد و چشمایت میهد

 .ش که روی پاش مشت شده بود قفل شدروی اون یکی دست

اومدن، اون دستبند باالی های دستش عجیب به چشمم جذاب میرگ

اش خیلی شیک ساعت جاخوش کرده دور مچ دستش خدا تومن قیمتی

 !بود

 که نداشتم و و فروخته شد، چه جواهرتیچه دستبندهایی که داشتم 

ش به جای شب ازم گرفته شد، چه زندگی داشتم، کا راحت توی یک

دادم و کم خودم رو جای تکبر قرار می ها شادی روکه اون موقعاین

 .کردمام استفاده میگرفتم، کاش خاکی بودم و بهتر از اون زندگیمی
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 ...ی دستش بودمهنوزهم خیره

 ه؛ منی که حتیدیگه قراره شوهر رسمی من بشا چندشبه این مرد ت

گفتند گه دو سال قبل بهم میدونم متولد چه ماهی هستش؟! شاید انمی

کردم هیچ، با صدای کنی اون هم الکی و یک شبه، باور نمیمیکه ازدواج 

 ...خوندم ولی خبزدم و اون فرد رو دیوونه میقهه میبلند هم قه

ذابش های جم و چشم از رگین، به خودم اومدبا صدای گوشی ادو

 !ودنتباه و قضاوتم نکنید؛ چون واقعاً جذاب بگرفت. اش

 !بله کارن؟ -

 :کردم انداخت و جواب دادنیم نگاهی به منی که خیره نگاهش می

 .یک ساعت دیگه میایم -

و قطع کرد، حتی منتظر نموند کارن ادامه حرفش رو بزنه، خیلی راحت 

 :د و سرعتش رو زیادتر کرد و پرسیدقطع کر

 !خوای اعتراضی کنی؟عت نمیتو از این سر -

 .وزخند رو داشتاخوش کرد که حال پلبخندی گوشه لبم ج

 !مگه اعتراضی هم دربرابر تو، وارده؟ -

هام دوخت، های نافذش رو تو چشمسرش رو کج کردم و دوباره چشم

 :تابرویی باال انداخت و مثالً متعجب گف

 !یست ولی... تو حالت خوبه؟ن -

 یک چشم غره نگاهم رو ازش گرفتم و با اون پوزخندی که جاش رو به اب

 :لبخند کوچیک ولی دندون نمایی داده بود، جواب دادم
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 !ام آقای حامیهنوز زنده -

خواست که صحبت ادامه پیدا کنه ولی حدود یک ربع دوباره دلم می

 من سکوت رو شکستمبار سکوت حاکم شد و این

 !بپرسم و تو باید جوابم رو بدی خوام سئوالمی -

 :روش آروم گفتطور خیره به روبههمون

 .برای من بایدی وجود نداره -

 .ای به خودم گرفتمکامل برگشتم سمتش و تابع خودش چهره خنثی

 .در برابر من همه چیز برای تو امکان داره -

 .ردپوزخند صدا داری نصیبم ک

 !وقت شما کی باشی؟اون -

ای... باألخره کردم اون هم بدون هیچ اجازهر که داشبرد رو باز میوطهمون

 !هرمه چیه مگه؟ماشین شو

 !واهلل تا چند شب دیگه همسر عزیزت -

روم چشم دوختم و به حالت دست به سینه و یک تای ابرو به باال، به روبه

 :تنیم نگاهی بهم انداخت و گفکه یک

 !داری؟ سفکنی زیادی اعتماد به نحس نمی -

 :اش رو کمی توهم برد و ادامه دادقیافه

 !کمی زیادی داری، هوم؟ -

 :رو به حالت نه جمع کردم و جواب دادم هاملب

 ...نه، اعتماد به نفس ندارم ولی -
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دونم چرا شیطون شده بود و دوباره به سمتش برگشتم و با لحنی که نمی

 :مه دادماداتفاقات اخیر رو از یادش برده بود اگویا 

 !تا دلت بخواد اعتماد به سقف رو دارم -

ون چشمکی که توی دیدار و چشمکی نصیبش کردم، درست مثل هم

ش زده بودم ولی خب بماند دیگه زیادی تو جو رفتم و برای اولمون به

رو همش بزنم قبل از جواب دادن ادوین سریع صدای آهنگ که بهاین

 .برگردوندم بیشتر کردم و سرم رو به سمت شیشه

 !فازش چیه این؟ -

دارم. اوم نگفته بودم گوش تیزی دارم درسته؟ خب اآلن میگم که 

دونم کشیدم، نمی لبخندم رو به زور پنهونش کردم و لبم رو به دندون

 .هام گرم شد و به خواب رفتمقدر گذشت که چشمچه

*** 
گذاشتم تا  نودم و دستم رو روشهام رو باز کرچشم با نور تیز خورشید،

ای کشیدم و به سمت مخالف کمی به روشنایی عادت کنند. خمیازه

 .هام رو کامل باز کردمچشمپنجره چرخیدم و 

نیالرزی که با لبخند باال سرم نشسته بود، کمی تعجب کردم و با  نبا دید

ریع نیم خیز شدم که دیدن اتاقی که ناشناس بود تعجبم بیشتر شد و س

 :گفت وای کرد تک خنده

 !صبح بخیر عروس خوشگله -

رو به  عروس؟ عروس کیه؟! آ همینم کم بود که نیال این ازدواج سوری
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 .رخم بکشه. اخم محوی بهش کردم که لبخندش پررنگ شد

 !قدر تنبل آخه؟قدر اخمو؟ اینچیه؟ به قول کارن عروس این -

ادامه  درککمر نگاهم میطور که دست به همون از روی تخت بلند شد و

 :داد

پاشو برو یک لیوان شیری چیزی از بانو بگیر بخور، بعدش هم حاضر  -

 !مو بیاشو و به خونه ع

اش نگاهی انداخت و سری به طرفین تکون داد، تازه به ساعت مچی

اش شدم؛ بوت بلند مشکی ساده، شلوار لگ مشکی، متوجه تیپ بیرونی

 ...پشمی همرنگش ای سوخته و یک شالو پوست ماری قهوهپالت

هام نقش از خوش پوشی و زیبایی خواهرم لبخند کمرنگی روی لب

 .بست

ریم توهم وقتی حاضر شدی بیا، و نوا میببین نگاه من خیلی دیر شده  -

 !باشه؟ فعالً

 ...و از اتاق خارج شد

ن هنوز هم خوابم میاد بابا، وایسا ببینم اصالً چرا باید بریم خونه عمو؟ م

 ...ای صبح با ادوین تو تهران ویلون سیلون بودهتا نیمه

ام به پیشونی با فکر دیشب سریع پتو رو کنار زدم و بلند شدم، دستی

 .کشیدم و نگاهی به تخت انداختم

 . ...من توی ماشین... با ادوین -

هام رو از فقط چشمو به تخت اشاره کردم، زبونم نچرخید ادامه رو بگم و 
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رو برداشتم و محکم به همون جای قبلش پرت  حرص بستم و بالشت

 .کردم

ض کردم، شلوار ام رو با لباسی که نیال برام آورده بود عولباس دیشبی

خورد، موهام بافت مشکی میدامنی همراه با یک تاپ قرمز که روش یک 

تاقی که از دیشب ام از ارو دم اسبی جمع کردم و بعد از برداشت گوشی

 .شدم جنصیبم شده بود، خار

 !این روزها مدام درحال تغییر اتاقی نگاه، ماشاهلل بهت، هزار اهلل اکبر

داشتم با تیام میبه سمت آشپزخونه قدم بر زدم وطور که غر میهمون

 .گشتشیک و پیک کرده مواجهه شدم که با عجله دنبال چیزی می

 د ومیاصداش در  من رو ندیدی؟ اآلن دیاکوبانو این شال گردن مشکی  -

 ...من هنوز

ها، حرفش رو خورد و لبخندی بهم زد که جوابش با دیدن من وسط پله

 .م رد کردمرو دادم و آخرین پله رو ه

 !خیرصبح به -

 :رویی داد که پرسیدمجوابم رو با خوش

 !بقیه کجان؟ -

 :و نگاه کلی به اطرافم انداختم که جواب داد

ت برای مراسم امشب، من و عمونه خواهرات که همین اآلن رفتن خو -

دیاکو هم راهی شرکت هستیم به امید خدا اگه شالم رو بانو لطف کنه 

 که تو گالریشه پیدا کنه، کامیابم
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 :کمی گیج شده سری تکون دادم و پرسیدم

 !خبره؟منظورت از مراسم امشب چیه؟ چه -

و  نزدیکم شد ای کرد، کمیعد تک خندههاش کمی گرد شد و بچشم

 :گفت

گیریمت و دیگه همون شبی که ما میایم به طور رسمی از عموت می -

 .نمیاریمت

د بشه، کمی که ویندوزم باال اومد های من بود که گربار نوبت چشمو این

 .م افتاد امشب مراسم خاستگاری به دستور حامی بزرگ برگزار میشهیاد

بخند دندون نما ک لا یام گرفت اما تنها بتیام داد خندهاز توضیحی که 

 .بیرونش دادم

 ...کهآ متوجه شدم و این -

این  ادوین کجاست؟ به من هیچ ربطی نداره ولی خب حاال همه رو گفت

 !رو هم بگه دیگه

دست کردن من متوجه منظورم شد؛ ولی من مثالً  -فکرکنم از دست

 .متوجه نگاه شیطونش نشدم

ح از عمارت به ناکجا آباد صب اولبند و باره، أسفانه دامادمون بیتم -

 .رفته

 :خیالی رو گرفتم و گفتمابرویی باال انداختم و حال و هوای بی

 ...م االن دیاکومرسی از اخبارت به نظر -

با صدای گوشیش حرفم رو خوردم، فکر کنم دیاکو بود چون با کف دست 
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 رد و بعد از یک خداحافظی سرسری ازای وارد کبه پیشونیش ضربه

 .خارج شد تارعم

 . ...آقا تیام پیداش -

هام رو به حالت برگشتم و به بانوی خشک شده چشم دوختم، لب

 .مظلومی در آوردم

 !ن شالاون هم بدواوم رفتش،  -

آهی کشید و سرش رو به نشون باشه تکون داد و گفت که برام میز رو 

ردم؛ بعد ا ککتفو تنها به یک لیوان شیرعسل داغ ا چینه اما مانع شدممی

که به گفته بانوی شیرین، سفارشم آماده شد هوس کردم شیرم رو از این

 .داخل حیاط بخورم شاید مغزم هم یک هوایی خورد

*** 
شاید اگه از دنیای این عمارت خبر نداشتم، شاید اگه اعضایی که درش 

 ...گفتمشناختم، با خودم مینمی کردند روهای زندگی رو طی میثانیه

 ...سازیب عمارت خوشجع

 ...عجب تراس و حیاط بزرگی

کردم که اون یک نفری که جلوی دروازه بزرگ و خیلی راحت باور می

، تنها نگهبان این بزرگی هستش؛ ولی متأسفانه و خروجی عمارت ایستاده

ی سفیدی که مارت بزرگ با نمادونم این عبختانه میخب شایدهم خوش

زنه، جز و نور درخشان ماه برق می شیدخوراز تمیزی زیر نور گرم 

 .سیاهی و تاریکی چیزی نداره
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ی این حیاط و این خونه پر از دونم این گوشه به گوشهمثالً من نمی

 .های ریز مداربسته استدوربین

 دونم که اون مرد تنها نگهبان این قصر نیست بلکه پشتآره من مثالً نمی

 .کنهمی ساپورت رو نیتمونما هیکلی، و  هر پنجره مردی سیاه پوش

ای که مثالً آشیونه سه خواهری که داغ پدرشون بعد از نگاهم به خونه

همین دیشب خیلی راحت  سوخت افتاد؛شون مییک سال هم تو سینه

تو این همه زیبایی ظاهری، یکی با قصد کشتن من واردش شده بود و 

 .سط خواهر من کشته شدبعد هم خیلی عادی تو

 .م بیرون دادمدادم و نفسم رو محک بلندی سرتک خنده 

هایی شدی که چندسال قدر ساده وارد مسئلهآخ نگاه کیان، آخ که چه -

کردی، آخ از تو و این پیش تنها به عنوان یک قصه ازشون یاد می

 !سرنوشتت

قدرها هم ساده واردش نشدم، من و خواهرام ساده وارد این ولی اون

 .ون بودخون ریخته شده پدرم ن عمارت،کلید ای عمارت نشدیم،

 ...که برای کودک درونم بگم حاال وقتشه

 !یکی بود، یکی نبود

کردند که سه پرنسس شاد و خرم با پدرشون توی قصر آرزوها زندگی می

 ...یکهو

 :هام حلقه بست و آروم ادامه قصه رو لب زدماشک تو چشم

و گرفتند و برای تک شاه قلبشون ر آدم بدها تو یک روز باباشون رو، -
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 ...رو شه تو سرزمین ابدی اونهمی

 .هام نقش بستلبخند تلخی روی لب

 !حبس کردند -

هام، وجدانم رو به درد آورده بودم، به قدری تو فکر رفته بودم و با حرف

قامت و کمی ترسناک عمارت شده بودم، که زوم کاج بلندمتوجه این

بود، کمی  ترهای دیگه حیاط، رشیده کاج و درختنشدم. این کاج از هم

های خوش طرح آروم روی پاهام نشستم و یکی از کاجنزدیکش شدم و 

 .افتاده دورش رو برداشتم

رو هم برداشتم، نیالرز  توی دستم چرخی بهش دادم و دوتای دیگه

های خاص بود و به کاج هم عالقه داشت؛ با فکری که عاشق اکسسوری

های حاکم چشمقش بست، لبخندی چاشنی صورتم کردم که تو سرم ن

 .خیسم شد

اهی به لیوان شیرعسل تو دستم انداختم که هنوزهم گرم بود، از هول نگ

و هوایی که به جونم افتاده بود سریع شیر رو خوردم و خواستم که به 

کرد شنیدم، عمارت برگردم؛ اما صدای نگهبانی رو که با یکی صحبت می

ر دیدم، انگار بادیگارد و نم این مرد رو دور و بر کامیاب چندباکفکر می

 .محافظش بود، برای زمانی که پسرها خونه نبودند

های آقا کامیاب دارن تموم میشن، دفعه بعدی با همچین قوطی رنگ -

ها رو وقتی آقا به سراغشون میرن چیزی مواجهه نشم عثمان، این رنگ

 !باید بشن، متوجه شدی؟باید پر باشن، حتی نصفه هم ن
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و فهمیدم اسمش عثمانه،  گر بودهمیشه جلوی در نظاره و نگهبانی که

 :داد، گفتسریع سری تکون داد و با لکنتی که ترسش رو نشون می

گیرم درجه یک ترین خیالتون راحت آقا کیوان، همین اآلن تماس می -

 !ها رو بیارن، دیگه تکرار نمیشه قربانرنگ

ورد و قد و رعنایی خای میکه به پسری بیست و هشت ساله و کیوانی

کشید به معنای اشت، با اخمی که ابهتش رو به رخ میبرای خودش د

قانع شدن سرش رو باال و پایین کرد و خواست قدمی مخالف برداره 

 ...که

 !صبرکن -

میاب تو گالری هستش و کیوان و عثمان هم از رنگ و قلم اتیام گفت ک

های خوش ن این کاجکردند، محض کنجکاوی و بهانه رنگ کردبحث می

 .که به گالری هم سری بزنمطرح، بد نبود 

های محکمی بهم نزدیک شد، اخمش رو از بین برده بود و با کیوان با قدم

 :ی عادی و لحن آرومی گفتچهره

 !درخدمتم خانم -

 :های تو دستم انداختم و گفتمنگاهی به کاج

 .رو درست کنمها م به گالری کامیاب برم و این کاجخوامی  -

تری با دستش به سمت ه اما با روی خوشکردم مخالفتی کنفکر می

 .خورد دعوتم کردراست که به حیاط پشتی می

 !از این طرف بفرمایید -
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نیم نگاهی بهش انداختم و به سمت مقصدی که گفت پاتند کردم. یک 

های وحشی دور تا دورش پراز بنفشهکلبه کوچیک از جنس چوب که 

 !عمارت سیاه بودترین منظره این نظیرطه کرده بودند، بیاحا

 ...جااین -

به سمت کیوانی که پشتم ایستاده بود و سر به زیر بود، برگشتم و با 

 :هیجان گفتم

 !خیلی خوشگله -

 تنها به تکون دادن سرش اکتفا کرد و به داخل دعوتم کرد. نزدیک در

و آهسته در رو باز کردم و به داخل ای وارد کردم ورودی کلبه شدم و تقه

 .مرفت

های نقاشی شده آویز به دیوار، باز حیرت و دهانی که از زیبایی تابلو با

شده بود جلوی در خشک شده بودم. کامیاب انتهای کلبه، پشت به من، 

و جلوی یک بوم نقاشی بزرگی روی یک صندلی چوبی نشسته بود 

 .قلم بود کنارش میزی پراز رنگ، پالت و انواع

ش به خودم اومدم و تعجبم طور که خشک شده بودم، با صداهمون

 بیشتر شد

 !نگاه -

اون از کجا متوجه شد که من اومدم؟! به کیوانی که هنوز وارد نشده بود، 

چشم دوختم که با لبخند فوق العاده ملیحی سری به نشونه احترام خم 

سمت کامیاب برگشتم و در رو بست و کمی از کلبه دور شد. به کرد، 
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 .آروم نزدیکش شدم

 ...جوریو چهتو... ت -

 .وقتی بهش رسیدم، لبخند مهربونش رو به چهره زیباش دیدم

ای نگاه، وقتی چیزی رو نداشته باشی مطمئن باش، صاحب چیز دیگه -

 .به نحو احنست هستی

 کهی میز کنار دستش گذاشت و بدون اینرو روقلمی که تو دستش بود 

 :سرش رو کامل به سمتم برگردونه، ادامه داد

هام سویی ندارند؛ ولی حس بویایی و هنری که داشتم، چشمدرسته  -

 ...بیشتر از قبل شده و حضور تو رو

 :شده بودند گفت ترنفس عمیقی کشید و با لبخندی که کمی غلیظ

 .شناسمنج میارنارهای بهاز عطر شکوفه -

ستعداد و دقتش باال رفت و لبخندی کنج لبم یک تای ابروم از این ا

 .گوشه گیر شد

 !ایتو، کامیاب تو واقعاً فوق العاده -

و این کافی بود که نتونم خودم رو کنترل کنم و با صدایی که پراز 

 :هیجان و شادی بود، چرخی تو کلبه بزنم و بگم

ازشون به، این از تابلوهایی که هزار احساس اف کلاون از محوطه اطر -

 ...باره، تو واقعاًمی

 :دادمدوباره سرجام برگشتم و ادامه 

 !خیلی با استعدادی -
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ای آرومی سرداد و تشکری کرد که نگاهم زوم نقاشی که تک خنده

های زیبا ای که داخل بالش، پر از طرحمشغول کشیدنش بود، افتاد. پروانه

و تونستم برای خودم زخم ربود که از بینشون تنها یک چشم داری و معنا

 .معنا کنم

 !خواستی؟چیزی می -

هام رو ای اومدم. کاجخواستم چی بگم و با چه بهانهفتاد که میتازه یادم ا

ها هدایت به دستش نزدیک کردم و با دستم، دستش رو به سمت کاج

 :کردم که لمسشون کرد و گفت

 !کار کنی؟ها چین کاجبا ایخوای می -

 .دم و نفسم رو بیرون دادمدست به کمر ش

کشی و گالری تو نقاشی مینیالرز عاشق کاج هستش، وقتی شنیدم که  -

هات برای لعاب داری با خودم گفتم اگه بشه و اجازه بدی من هم از رنگ

 .ها استفاده کنمدادن این کاج

 تسرش به معنای موافقت تکون داد و گف

حتی دست چپ صندلی و جا همه چی هست معلومه که میشه، این -

ها رو جا کاجاونتونی جا ریزه کاری رو انجام میدم، میمیز هست اون

رنگ کنی چون کار حساسی هستش و باید مواظب باشی که بهش آسیب 

 ...نرسونی و

در قکردم اینهایی که فکر نمیاون از نحوه رنگ زدن و آشنایی با رنگ

های قشنگش شده صحبت گفت و من غرقنا و راز داشته باشن میمع
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 .ع به خونه عمو برمبودم و از یادم رفته بود که نیال بهم گفته بود سری

ای گذاشت و قرار شد که فردا باهم ها رو کامیاب برام گوشهکاج

ها رو تو اتاق نیالرز بزارم و تا کمی درستشون کنیم و من اون

 !کردبینم، مطمئنم که خیلی ذوق میرو ب اشخوشحالی

عداز تشکر و خداحافظی از کامیاب، از کلبه خارج شدم و لبخند ب

 ...انی که جلوی در ایستاده بود زدم و خواستم برم کهمحجوبی به کیو

تونم تنهایی وارد اون خونه بشم و لباسم رو با لباس بیرون یادم افتاد نمی

دست کردنم رو دید  -وان که دستم. کیو لباس امشب بپوشم و بردار

 .شد و علت رو جویا شد نزدیکم

 !جسارت بنده رو ببخشید، مشکلی هست؟ -

تونستم باهاش مسئله رو ها بود، میهم عضوی از محافظ باألخره کیوان

که متوجه منظورم شد سریع تماسی گرفت و با در میون بزارم، بعد از این

 .ه دادگفتن یک جمله تماسش رو خاتم

 !جلو خونه نقلی باش -

 .تونم برمم دوخت و بازهم با دستش اشاره کرد میو به من چش

 !خیالتون راحت باشه، بفرمایید -

تشکری کردم و به سمت خونه قدم تند کردم. مردی هم تیپ کیوان و 

ها )کت و شلوار مشکی( جلوی در ورودی خونه ایستاده بود باقی محافظ

 .در کنار رفت جلوی و با دیدن من از

 :ر پنهون کردنش داشتم گفتمبا کمی استرس که سعی د
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 !لطفاً داخل منتظر بمونید -

سرد وارد مکانی که خیلی راحت تونم خونیها نمهنوز و به این زودی

قرار بود درش به قصد کشت بهم حمله کنند، بشم. سرش رو به نشونه 

 :احترام خم کرد و در رو باز کرد و گفت

 ...بخشید اگر اجازه هستمی -

 :شدم و سریع گفتم متوجه منظورش

 !البته -

زد و با داخل و جلوتر از من وارد خونه شد، با نگاه تیزش خونه رو گشت 

 .دعوتم کرد

 !جا منتظرتون هستمنگران نباشید، بنده همین -

*** 
اش تفاوت بندیرنگتیپی شبیه به تیپ صبحی نیالرز زدم و تنها تو 

کنم و این رنگ شد م و تصمیم گرفتم رنگ روشنی رو به تن انداخت

 !صورتی -سفید

خرت و کیفی که درش لباس شبم و یک دست لباس راحتی رو با باقی 

های دیگه آرایشی گذاشته بودم و برداشتم؛ به احتمال زیاد شب رو پرت

قدرهام فکرنکنم هول نخونه عمو بمونیم و به عمارت برنگردیم، دیگه او

 !گرامین که یک شبه من رو بفرستن خونه شوهر باش

از اتاق خارج شدم و به سمت در خروجی خونه رفتم و بعداز تشکر کردن 

یک قدم هم از جاش تکون نخورده بود، باهم از خونه از محافظی که 
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خارج شدیم که متوجه کامیاب شدم، همراه با کیوان به سمت عمارت 

 .داشتیقدم برم

طور و همین ش رفتم که بازهم حضورم رو از صدای پابا لبخند به سمت

بهارنارنجی که بیشتراز صبح به خودم اسپری کرده بودم، متوجه شد. 

 :ورت مهربون و جذابش نقش بست و گفتلبخندی روی ص

 !حاضر شدی؟ -

 :نمایی موهام رو به زیرشال هدایت کردم و جواب دادمبا لبخند دندون

 .بینمتآره دارم میرم، شب می -

 :درنگ گفت لبخندش کمی محو شد و با کمی

 ...فکر نکنم من و تیام بتونیم بیایم، به هرحال ما دوست -

د کردم، دستش رو تو دستم گرفتم که دستم رو به سمت دستش بلن

 .حرفش رو برید

اکو کنم که بخوای دیدوست نیستید، عضو خانواده هستید و فکر نمی -

داداشتون  ته؟ اصالً اگه نیاین من بله رو به آقبازهم تأکیدش کنه درس

 !نمیدم، واهلل به خدا اصالً کی به اون دراز غصبناک بله میگه؟

شنیدم و اش رو میبار بود که خندهرای اولیناش بلند شد، بصدای خنده

 .شادی بودنش رو دیدم

ت پسرمون جنتلمنیه قبول غصبناک هست آق داداشم ولی دراز نیس -

 !ودشواسه خ

 :روم زیر لب گفتمام رو توهم بردم و آکمی قیافه
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 !خوره؟واسه خودش؟ پس به چه درد من می -

پیچوندم با یک خداحافظی که متوجه بشه چی گفتم بحث رو قبل از این

خوشحالش کردم و به سمت در خروجی قدم برداشتم تا راننده ماشین رو 

 .رت باید برمکیوان با ماشین شخصی عما بیاره؛ طبق گفته

ام ترمز کرد که نگهبان جلوی در سریع در عقب بنز مشکی براقی جلوی پ

دیم که رو برام باز کرد، تشکر زیرلبی کردم و سوار شدم. تو مسیر بو

 .ام بلند شدصدای گوشی

گرفت و من تنها با پیام دادن باهاش در صنم این روزها خیلی تماس می

کنم و اون روز چه کار میام و چیپرسید کجبودم و هرچی می ارتباط

اقی افتاد که رفتم، درحال دروغ گفتن و پیچوندن ماجرا بودم؛ این اتف

 مافیا ولی این بچه بشنوه درجامنم که مثالً عین خیالم نمیاد شدم عضو 

 .سکته رو میزنه

دوستش فهمید که تصمیم گرفتم جوابش رو بدم درهرصورت باألخره می

ز منی که بینند جوسی که لباسش رو همه سفید میقراره عروس بشه؛ عر

 !دونم عاقبت اون لباس سفید برای من، تمام سیاه هستشخوب می

 بله صنم -

رو دادم و برنداشتم بهش پیام بدم، جیغی  که باألخره جوابشاز این

 :کشید و با خوشحالی گفت

رانت ون پایین اومدی، نمیگی نگجواب دادی؟ آخیش دختر از خر شیط -

 !معرفت رو نهی بیدونستم بیشعوری ولمیشم آخه؟ می
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بار خانمانه و محترمانه لبخند ملیحی کنج لبم جاخوش کرد و برای اولین

 جوابش رو دادم

 ...داری عزیزم، ولی خب واقعاً درگیر مسائلی بودم کهحق  -

دم کالفگی ضربه ای به پام ز ام رو توهم بردم و با کف دست از رویقیافه

 :و ادامه دادم

 !خبر کجایی؟طوری؟ چه که جوابت رو دادم، چهولش کن اصالً حاال -

 :با درنگ و لحنی پراز تعجب گفت

 ...برگرد به یک دقیقه پیش -

 :جیغوش ادامه داد -مکث کرد و باز با صدای جیغ دوباره

 !حق دارم عزیزم؟! عزیزم؟ حاجی پرام -

که لبخندم دندون نما شد. این دختر،  ای گفترو با حالت کشیده پرام

دوست چندین ساله من بود، صنم خسروی که یک سال ازش بزرگ بودم 

اون هم  و اون توی روزهای خودخواهی و پول پرستیم، بعد از خواهرام

 .نشستهام میتوجهیتونست تحملم کنه و پای بیمی

 !کنمع میکن حرفت رو بزن وگرنه قط خب حاال از این فرصت استفاده -

ام که مثالً های دیگههای دوستوندن پیامها و رسبعداز احوال پرسی

هایی که دیگه نیست، سر صحبت رو نگرانم بودن، البته نگران پول

که ماشین جلوی برجی یکی از واحدهاش خونه عمو خواستم باز کنم 

 .بود، ترمز کرد

ی؟ باید یک نهار رستوران همیشگی میا صنم من رسیدم، برا فردا -
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 !تعریف کنم چیزی رو بهت بگم و در اصل

آره، آره حتماً مگه میشه نیام دختر؟ برو مراقب خودت باش، تا فردا  -

 !بای

 :کیفم رو روی دوشم انداختم و گفتم

 !طور، فعالًتوهم همین -

ه بودم که در توسط راننده باز شد و پیاده شدم. جلوی در واحد ایستاد

خاستگاری شادی توجهم رو جلب کرد، به من گفتن  صدای بلند آهنگ

 !نه عروسی

که صداش با صدای آهنگ گم شده بود چون در زنگ زدم ولی مثل این

 .باز نشد، عصبی با تماس گرفتم

 !دقیقا؟ مگه نگفتم زود بیا، هان؟ نگاه کجایی -

خ بکار باشم اون طلبکاره، آکه من طلاین رو نگاه تو رو خدا، به جای این

 !خواهر

 ...نید بلکه صدای این زنگتون رو تعطیل کاگه عروسی -

 :و زنگ کنار در رو محکم فشار دادم و ادامه دادم

و اگر کر نشده به گوشتون برسه، البته اگه خدا بخواد به حق پنج تن  -

 !باشید از این حجم صدای بلند

داشت باز نماش سعی در پیچوندن لبخند دندوندر توسط نیالرزی که با 

هام گرد ای که دیدم چشمم و با صحنهشد، با یک چشم غره داخل رفت

 .شد
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به اندازه کافی تعجب کردم، بس نیست؟ حاال خدا شب رو به خیر  امروز

 !کنه حدأقل

 !ن چشم باشه، صلواتی بلند ختم کنآخرین گرد شد

های تمیز خونه و آرمانی که وسط آرمان و نوا افتاده بودن به جون

 !بساب، بشور و پاک کن اومد، حاال هیردنش یک قر ریزی هم میک

اش آب دهنم رو محکم قورت دادم و روبه نیالرزی که از حال من خنده

 گرفته بود کردم

 !ند؟کنکار میاین دوتا دارن چی -

تخت  نوا حرصی دستکش ظرفشویی رو که دستش کرده رو درآورد و به

 .د و خودم رو جمع کردمام پرت کرد که چندشم شسینه

چینیم، آخه اآلن کنیم؟ داریم سور و سات عروسی تو رو میکار میچی -

چه وقت عروسیه خواهر من؟ از وقتی اومدم دارم این مبل و این فرش رو 

 !عمو من رو با سمباده اشتباه گرفته انگارسابم، واهلل می

ای به خودش هبیرون داد که آرمان حالت طلبکارانو نفسش رو با آه 

 :فت و گفترگ

کنی؟ در ضمن ی؟ فرش رو که من سابیدم دختر چرا بزرگش میاِ زرنگ -

غرنزن تمیز کن حدأقل امشب درست بشه بگیرن ببرنش راحت بشیم از 

ن سیف رو بده آفرین دخترگل پاشو که دستش، پاک کن بلندشو او

 !کمرم گرف... آخ

جب، عصبی، شاد، غمگین و دش هم مثل نوا روی مبل ولو شد. تعو خو
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که تو یک لحظه به سراغم اومدن رو تنها با گفتن یک  هاییباقی حس

 .جمله خالی کردم

 !هوف بخت نگاه هوف -

ردم و نیالرز هم خوابیدیم پناه بجا میو سریع به اتاقی که همیشه اون

عوض کردم و روبه نیال  پشت سرم اومد. لباسم رو با لباس راحتی

 :پرسیدم

 !نی کرد؟خونه مگه چش بود که عمو هوس خونه تکو -

 :ای باال انداخت و جواب دادبا لبخند تلخی شونه

تکمون  -شناسی بنده خدا برات خوشحاله، برای تکعمو رو که می -

خواد همه چی خودمون هم نداریم، دلش می آرزوهایی که داره که حتی

 .پیش بره به نحو احسنت

 :کنارش روی تخت نشستم، ادامه دادهاش پراز اشک شد، چشم

برای امشب کلی سفارش غذا و دسر داده و من شاهد اون لحظه ذوقش  -

بودم و اون استرسی که به جونش افتاده که نکنه امشب چیزی کم باشه؟ 

مون هست دارم آتیش ز دروغ سیاهی که تو زندگیسوزم نگاه ادارم می

القت تو روش نگاه کنم، موندم طور قراره بعد از طرم و موندم چهگیمی

 .باید از پسش برمیامطور چه

هاش رو که روی پاهاش بود بلند شدم و جلوش روی زانو نشستم، دست

که دل خودم هم خون بود به آرامش رو توب دستم گرفتم و با این

 .تش کردمدعو
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خواد هم رش اومده، مسلماً نمیدونه که چی به سر برادنیال، عمو نمی -

ه خودمون بنداز فهمیدیم و این نه، اصالً نباید هم بدونه. یک نگاه ببدو

شد سرنوشتمون، سرنوشتی که باید باهاش بسازیم و به سازش بی برو 

 !نهاش سکوت کبرگرد برقصیم خواهر، پس برقص و دربرابر ملودی

اشته شد، سرم رو روی پاهاش گذاشتم که دستش روی سرم گذ

ردم خودم هم به همین ساز برقصم و هام رو بستم و سعی کچشم

 !کنه که این رقص رو خوب بلد باشمخدا

 ))دیاکو((

ام پوشیدم و برای آخرین ام رو روی پیرهن مشکیکت تک مخمل مشکی

 .رسیدند، کشیدمیهام مبار دستی به موهایی که تا باالی شونه

یحه ن کلکسیون عطرها بیرون کشیدم و راادکلن کازاموراتی رو از بی

 ردنم زدم، به سراغ کشوی ساعتترش، خنک و کمی تند رو به قسمت گ

طور که ام رو برداشتم و همونهام رفتم؛ ساعت خوش طرح نقرهو دستبند

 .ام سکوت اتاقم رو شکستبستمش صدای گوشیدور مچم می

 .و هم تنظیم کنمکردم، روی اسپیکر گذاشتم تا بتونم ساعتم ر وصل

 !کیوان -

 :نگین درست مثل همیشه گفتسپر ابهت و  کیوان

قربان براتون مقدوره دقایقی از وقتتون رو به بنده اختصاص بدید؟ باید  -

 . ...در رابطه با مسئله دیشب

 :حرفش رو قطع کردم و گفتم
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 .ر منتظرتمپنج دقیقه دیگه تو اتاق کا -

ق خارج شدم ای به آینه انداختم و از اتابارهتماس رو قطع کردم. نگاه دو

ز اتاق ادوین توجهم رو جلب کرد، چند که صدای خنده بلند کارن ا

قدمی به سمت اتاقش برداشتم و از الی دری که کمی باز مونده بود، 

 .خیره ادوینی که کارن مشغول بستن کراواتش بود، شدم

برای جفتشون  وشه لبم جاخوش کرد و سری از روی تأسفلبخندی گ

 .ندم بلد نبودند یک کراوات رو مرتب ببندتکون دادم که هنوز ه

 !فعالً تالشتون رو کنید ببینم از پسش برمیاید یا نه -

هام رو داخل جیب جلوی شلوار جینم طور که یکی از دستو همون

های کیوانی که بیشتر رفبردم به سمت اتاق کار قدم تند کردم تا حمی

 .ها بهش اعتماد داشتم رو بشنوممحافظاز همه 

شید، با دیدن منی که بهش نزدیک ککیوان جلوی در اتاق انتظارم رو می

شدم سریع در اتاق رو باز کرد و کنار ایستاد که سری در جواب می

سالمش تکون دادم و وارد اتاق شدم، حوصله پشت میز رفتن رو نداشتم 

، وسط اتاق ایستادم که وارد شد جا با همون استایل دست به جیبهمون

متوجه شد باید در  ت دهنش رو باز کنه که با حرکت دست منو خواس

 .روم ایستادبسته بشه؛ در رو بست و روبه

ها و تصاویر گرفته شده رو طور که دستور دادید تمام فیلمقربان همون -

 .مها در رابطه با اون شب نشستههای خدمبررسی کردم و به پای جواب

تر به ادامه حرفش گوش دادم و دقیق سرم رو به نشونه تإیید، آروم تکون
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 .پردمس

هاشون درست و منطقی بود و از یک طرف ها حرفتمامی خدمه -

نگهبان جلوی در هم درست مثل فیلم ضبط شده شاهد ورود کسی به 

 !عمارت نبوده، حتی در پشتی

 :ش نقش بست، ادامه دادااخم محوی که روی پیشونی نفسی گرفت و با

ز نصبش خبر ه سراغ دوربینی که جز شما و من کسی امجبور شدم ب -

طور که تمام محوط داخل و خارج عمارت رو رصد نداره برم و همون

ها با چیزی که دوربین نشون کرد متوجه شدم حرف یکی از خدمهمی

 .کنهمیده فرق می

می به سمتش برداشتم و داخت و سکوت کرد. چند قدسرش رو پایین ان

 .که حرفش رو کامل کنه آروم ازش خواستم

هام بودی، حرفت رو کامل طور که زوم چشمد کن و همونسرت رو بلن -

 !هات کنکن و اسم اون خدمه رو چاشنی حرف

های هم خیره شده بودیم و اون تا به آروم سرش رو بلند کرد، تو چشم

وسط بابام مانع شد و فرصت اد، صدای باز شدن در تلبش حرکتی د

هام رو باز و چشم های کیوان رو از من گرفت. کالفهحرف گوش کردن به

 .بسته کردم و به سمتش برگشتم

 !دیاکو خیلی داری لفتش میدی، همه اون پایین منتظر تو هستن، بیا -

 :نفس عمیقی کشیدم و با آرامش گفتم

 .ین، اومدمشما تا سوار ماشین بش -
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 .و مخالفت کرد ول لجبازی و خودخواهیش رو به رخم کشیدطبق معم

شیم، تو این سن هم یاد باهم سوار ماشین می نه الزم نکرده همه -

 !نگرفتی که پدرت رو نپیچونی؟

 :نگاهی به کیوان انداخت و ادامه داد

هرکاری داری، بزار برای بعد مراسم هرچند سوری هم که شده یک  -

 .کنیمامل بتونیم شادی شب ک

سمتم اومد و دستش رو پشت کمرم  زنم بهوقتی دید هیچ حرکتی نمی

 .گذاشت

 !یاهلل پسرم عجله کن -

ها رو سریع طی های تند از اتاق خارج و پلهکالفه ازش دور شدم و با قدم

کردم، به حال رفتم و با دیدن پسرهای شیک و پیک کرده، اون سبد 

کردند و سبد تزیین ودنمایی میآفتابگردون خ هایبزرگی که درش گل

ه باشه، باعث شد حتی کنم درش کادو برای نگاارش که فکر میکرده کن

من هم به قول بابا، هرچند سوری شاد بشم و اتفاق چند دقیقه پیش رو 

 ای فراموش کنملحظه

 .هاش رو از هم باز کردتیام با دیدن من سوتی کشید و دست

 !نگاه داداش داماد رو -

ش کردم و بعد به تیپ خودش مد و بغلم کرد من هم با دست آزادم بغلاو

ای سوخته هامون بود، برای اون قهوهتنها فرقمون رنگ کت نگاه کردم،

بار تیپ لشش رو کنار بود. نگاهم رو به کارن دوختم که برای اولین
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گذاشته بود و با کامیاب ست کرده بود، جین مشکی به همراه پیرهن 

ودن و جلیقه مشکی رنگ که تا آرنج آستینش رو باال داده ببادمجونی 

 !بودن، تیپ فوق العاده خفنی بود جذبی که روش پوشیده

گیر شد. برادرم، شاه نگاهم که به ادوین افتاد، لبخندی کنج لبم گوشه

غرورم توی اون کت و شلوار مشکی جذب با اون کراواتی که کمی 

رفت، عجیب خوشتیپ و به قول اش ور مینامنظم بود و هنوزهم باه

 .ی شده بودمعروف مرد

چشم از کرواتش گرفت و به من دوخت، به سمتش قدم برداشتم که 

هام رو باال آوردم و دقیق زوم کراواتش شدم و با حوصله براش دست

 .بستم و کتش رو مرتب کردم، تمام مدت همه زوم ما بودند

 :فتطوری که تنها خودم و خودش بشنوه گ

ا من از امشب با این ازدواج مجبورت کردن این بازی رو شروع کنی ام -

 .کنمدومتون اجازه نمیدم که بازی رو ادامه بدید، تمومش میکبه هیچ

ام رو به پیشونیش چسبوندم، هردو باهم نفس عمیقی کشیدم، پیشونی

 :اش زدم و گفتمای به شونهضربه

 !تمومش کن -

شده  ا و بابا که با لبخند محو ما دو برادررهازش جدا شدم و روبه پس

 :بودن، کردم و گفتم

این منتظرشون نزاریم. شما با ماشین ادوین برید، من و بابا  بیشتر از -

 !هم باهم میایم
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هامون سری تکون دادن و همه باهم به حیاط رفتیم و سوار ماشین

گ خارج شدیم، ادوین برای امشب مرسدس بنزش رو گفته بود از پارکین

 .اری آبی نفتیم به این مراسم برمکنند و من هم ترجیح دادم با فر

 .شینممن می -

متعجب نگاهش کردم که ابرویی باال انداخت و این یعنی سکوت کنم. 

کنار رفتم و اون پشت فرمون نشست. پشت ماشین ادوین ماشین رو به 

یدن شنحرکت درآورد و مابینش صدای آهنگ رو هم زیاد کرد و با 

 .اش رو توهم بردآهنگ، قیافه

 !این مزخرفات چیه گوش میدی پسر؟ -

 :که به سمتش برگردم نفسم رو بیرون دادم و گفتمون اینبد

 !باید چی گوش بدم؟ -

 :گرانه باال آورد و جواب داد دستش رو به حالت نصیحت

اد هاتون صدای آهنگ شعروسیه پسرم عروسی، باید از خونه و ماشین -

 .اش هم در نمیادصدای خواننده بشه نه غمگین مثل اینی که حتی بلند

 :نگاهی نصیبش کردم و آروم گفتمنیم 

 .کالمهکه بیبرای این -

 .ای گرفتای بهم رفت و قیافهچشم غره

 !دونم ولی اآلن سریع یک آهنگ شاد بزار سریعخودم می -

 !دیگه کافیه

 :کم کردم و گفتمصدای آهنگ رو دستم رو به سمت ضبط بردم و 
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 !دلیلتون رو بشنوم خواید شادی کنید؟ مشتاقمبرای چی می دقیقاً -

 :که نگاهی بهم بندازه، محکم جواب دادجدی شد و بدون این

مگه نمیگی با این ازدواج از سیاهکار خالص میشی؟ باألخره سفید  -

 !شدن شادی داره، نداره؟

شه کج کردم و سکوت سرم رو به سمت شی پوزخندم رو کنترل کردم و

 .به بحث کردن ترجیح دادمرو 

فتنت برای چیه دیاکو؟ مگه یادت رفته که این خودت بودی قیافه گر -

شنیدی و شنیدی؟ تو همون دیاکویی نیستی که اون چیزی که نباید می

های من وارد این قصه شد؟جواب بده به خاطر مادرش نه به خاطر حرف

 !پسر

 :آروم گفتم رو به دندون کشید و لبم

 !ازش داری؟خبری  -

 :حنش برام عجیب بود جواب دادمکث کرد و با صدایی که ل

 !مثل همیشه -

 :دونستم قرمز شده گفتمهایی که میبه سمتش برگشتم و با چشم

همیشه همین رو گفتی، هربار که پرسیدم فقط در جواب مثل همیشه  -

 !میشه یعنی چی بابا؟گفتی، همیشه چی بوده؟ ه

 :برنده گفت پدرانه و پر ابهت، مثل همیشه قاطع و هم نگاهم کرد، اون

 !همیشه یعنی من، پدرتون -

 !کی تو این دنیا براتون موند؟ البرز حامی، پدرتون
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تا ابد، تو هر لحظه با هرنوع تماشاچی، بازهم من قراره کنارتون باشم نه 

 ...اون زن

فهمی که نباید ن همیشه بودم پس سعی کن بوقت نبوده، ماون هیچ

هام رو صدمرتبه برات تکرار فجویای حالش باشی، نزار دیاکو نزار حر

 !کنم، این خودش یک حرکته برای فراموشی

روش دوخت. دقایقی بهش خیره موندم و اون چشمش رو به خیابون روبه

ودش وقت نتونست بفهمه کسی رو که خآره، همیشه اون بوده ولی هیچ

 .ونیم فراموش کنیمتطور ما میهنتونسته فراموش کنه، چ

سمت شیشه برگردوندم، هردو سکوت کردیم و تو افکار  دوباره سرم رو به

ام بلند شد با خاص خودمون غرق شدیم که چند دقیقه بعد صدای گوشی

ان حس رهایی و آرامش بهم دست داد، افتادن اسمش روی صفحه گوشی

 !هوی گوشم بپیچمنتظر شدم صدای خوش آواش ت سریع وصل کردم و

 !اومده؟الو دیاکو؟ کجایین؟ مشکلی پیش  -

 ...نیالرز همیشه نگران

 :تر گفتنفسی گرفتم که گویا به حالت آه به گوشش رسید، نگران

 !شده؟ یک چیزی بگودیاکو چی -

 .هام نقش بستمیون غم بزرگ دلم لبخند محوی روی لب

 .جاییمیقه دیگه اونتو راه، ده دق -

ون دادن تونستم حس کنم، قطعاً هنگام بیرو میشیدنش رنفس راحت ک

 .های دلبراش رو هم بستهشمچاین نفس 
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 .باشه -

 ...که قطع کنم ولیمنتظر بودم دوباره حرفی بزنم و اون منتظر این

 !تو، تو حالت خوبه؟ -

 .هام کشیدم تا به حالت اولیه برگردندستی به لب

 !بله، فعالً -

جه نگران باید فراتر برم و اون نباید به هیچ ونو تماس رو قطع کردم؛ 

 !حال من باشه

*** 
نگاهم رو بین جمع چرخوندم؛ بابا با عموی دخترها گرم گرفته بود و هر 

شد، کارن با نوا و آرمان سر فیلمی بحث شون بلند میدقیقه صدای خنده

م هخوند، نگاه و نیالرز گوش ادوین چیزی میکردند، تیام آروم توی می

 .باهم مشغول بودند

دوختی رو به تن کرده بودند؛ و شلوار جذب و خوش هرسه خواهر کت

کت و شلوار نیالرز کرم رنگ بود، برای نگاه سفید طالیی و برای نوا 

 !یاسی

جا بود که هرسه موهاشون رو از باال به حالت دم اسبی جمع جالب این

کسی یادش  ویاای هستش و گبودن. هوف مجلس خسته کننده کرده

 .نیست برای چی اومده

گاهم رو به بابا دوختم که سنگینی نگاهم رو حس کرد، چشم و ابرویی ن

که اومدم اون رو به خودش آورد و باألخره بحث اصلی شروع شد. صدایی 
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 .اش شدندصاف کرد که همه سکوت کرده و خیره

خوب  ، به قدری هم صحبت شدن با شما برای بندهجناب کیان عزیز -

 .شد که از بحث اصلی دور شدیم

 :ای کرد. عموی دخترها محترمانه جواب داداش تک خندهپشت بنده و

هاتون برای خاستگاری از اختیار دارید، عرضم به حضورتون که آقازاده -

و از دخترم نگاه تشریف آوردند و در کمال احترام حرفشون رو زدند 

جوون به قدری همه رو این دو جایی که شنیدن داستان عاشقانه اون

ر قرار داد که بنده نخواستم سد راه به هم رسیدنشون بشم؛ اما تحت تأثی

 .گفتم بهتره که در حضور شما همه چی رو رسمی کنیم

 :بابا سری تکون داد و گفت

 ...بله درسته در رابطه با داستان عشقشون -

 :ادوین انداخت و ادامه دادنگاهی به 

که قلب ادوینم یناقعاً سرکِیف اومدم و از اتی شنیدم وبنده هم وق -

هاش رو چرخی داد و رو نگاه زوم شد( عاشق همچین دختری )چشم

که مزاحم وقت شریفتون بشن، شده خدا رو شاکر شدم، بنده قبل از این

ای زیادی پیش اطالع داشتم؛ اما متأسفانه نشد که خدمت برسم کاره

 .ده گرفتاومد و این سعادت رو از بن

تاکی قراره تعارف باره هم کنند؟! فکر ام کشیدم، ستی به پیشونید

 !کنم دیگه کافی باشه، زیادهم خوب نیست مقدمه طوالنی باشهمی

 :خودم به حرف اومدم و گفتم
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نداریم، درسته بار دیگه هیچ مانعی برای جلو بردن رسم و روسمات این -

 !جناب کیان؟

تش رو اعالم اش موافقلبخند اجباریخت که نیال با نگاهی به نیالرز اندا

 کرد

 !واهلل ما که حرفی نداریم پسرم، نگاه باید جوابش رو بده -

شد اون هم از ها زوم نگاه شد، هول شدنش به خوبی حس میهمه چشم

 .شدندتر میه هم فشردههاش که به هم دیگه گره خورده بود و بدست

 ...زدیم و خب هامون رو خیلی وقتهراستش من و ادوین حرف -

دهنش رو محکم قورت داد، نگاهش رو به من دوخت که با باز و  آب

بسته کردن چشمم این اطمینان رو بهش دادم، هیچ مشکلی نخواهد 

 .داشت

 ...من به درخواست ازدواجش، جواب مثبت دادم و -

 .کی نصیب ادوین کرد که ادوینم لبخندی نثارش کردلبخند ال

 .میدم -

 :گفت شد و با ذوق کارن سریع بلند

 !بزن دست قشنگ رو به افتخار این دو مرغ عاشق -

 .با توجه به نگاه تیز ادوین سریع حرفش رو عوض کرد

کنه شما یعنی چیز عاشق، همون کفتر خودمون، اصالً چه فرقی می -

جان که ور برادرکه با اجازه عمو جان و پدرجان و از اون دست رو بزنید

 !ستند، دهنمون رو شیرین کنیمامادمون هتاج سر بنده و آقا د
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همه با خنده شروع به دست زدن کردن و من هم با یک چشم غره بهش 

اشاره کردم شیرینی رو بگردونه که نوا هم تابع چشم و ابروی نیالرز بلند 

 .شد

حث مهریه وسط افتاد که نگاه از نیالرز خواهش کرد کمی که گذشت ب

ی فکر کرد و چی به یادش افتاد که نم به چدواون تعیین کنه؛ نیالرز نمی

 .زوم شده روی من مقدار مهریه رو بیان کرد

خونه ویالیی تو شمال، پنج سکه تمام به همراه یک سفره دونفره به  -

 !مشهد به مدت هفت روز

کرد؛ ولی مخالفتی از خودش نشون نداد. برای حتی عموش هم تعجب 

دش رو وسط کشید و بحث خوعروسی زودتر برگزار بشه بابا  کهاین

تونه بیشتر از این ایران بمونه و عروسی کیان رو قانع کرد نمی جناب

 !هرچه زودتر برگزار بشه بهتره

د و اون بنده خداهم وقتی موافقت نیالرز و اصرار بابام رو شنید مانع نش

 .واسون برگزار کنیمقرار شد آخر همین ماه عروسی رو تو باغ بزرگ ل

 
های جمع گذشت و شام رو هم با ها و صمیمتدروغتمام اون شب با 

خنده و مثالً شادی صرف کردیم، دخترها قرار شد که خونه عموشون 

بمونند و از فردا کارهای عروسی رو که هرکسی یک قسمتش رو به عهده 

 .رو شروع کنیم گرفته بود

 ...چهارده روز به عروسی
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که گفتم باید به جایی من هامون شدیم که باباهم با حرف شینسوار ما

شدم، سر بزنم، سوار ماشین ادوین شد. وقتی داشتم سوار ماشین می

 !ها ندیدم، خیلی هم مهم نیستنیالرز رو بین بدرقه کننده

 
به گشت زدن تو تهران پام رو روی پدال گذاشتم و با سرعت شروع 

هنوزهم سیاهکار پابرجاست، هنوزهم کردم. فعالً هیچی عوض نشده، 

دونه تو این دو هفته باید شاهد چه اتفاقاتی ی ادامه داره و خدا میباز

 .باشم

نامه عروسی باید قید آرامش رو حتم دارم که بعد از پخش کردن دعوت

 .م رو به بیرون کم کنمچند روزی بزنم و رفت و آمد دخترها و برادرا

 
سائل بود و از یک طرف مشتاق شنیدن کل مجلس فکرم درگیر این م

 ...های کیوان اما بیشترامه حرفاد

اما بیشتر دلم هوای کسی رو کرده بود که امشب جاش کنار ادوین خیلی 

 !خالی بود

 ...رحم ترینبی

 ...ترینشایدهم بدجنس

 !ه مادرت رو بگیریتو هرسنی هم که باشی، میشه که بهون

 کنه، حتی چه شکلیکار میکجاست و چی دونه اوندونم که بابا، میمی

شده اما حتی یک کلمه هم ازش بهم نمیگه. جلوی پسرها طوری رفتار 
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 .کنم که انگار از اون نفرت دارم، آره دارم ولی به بودنش هم نیاز دارممی

 

 《نیالرز》

شون کم بشه؛ ولی امشب خیلی ردیزدم تا از سهام رو به هم میدست

ری که به فکای نداشت، این بشر هم انگار خالف دههوا سرد بود و فای

 .جا بیادخواد اینسرم زده نمی

 ...یعنی این حرفش هم دروغ بود

گفت این پرتگاه بهش آرامش میده و هروقت حالش بد باشه به که می

 !جا پناه میاره؟این

 !ایسادهنیال خیلی  -

برم. با ایت لذت رو میام دارم نهدونم و از این حال درماندهدونم، میمی

اشک شده بودن روی تنها نیمکت چوبی که کنار یک  ر ازهایی که پچشم

 .درخت قرار داشت، نشستم

 !جا نبود، سوت و کورکس جز من اینهیچ

های یمهبه تهران چشم دوختم و یاد اون شب افتادم، شبی که پدرم ن

 .کردرو سپری می شپایانی عمر

 《فلش بک》

یک روز  شونهمهها، یک مشکلی هست. ک به تک این خونهدیاکو: تو ت

شاد هستن و یک روز غمگین! رسم زندگی همینه باید باهاش بسازی؛ 

 .چون هرکسی جرأت جنگ با زندگی رو نداره
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ن، ادامه طور که دست به جیب بود و چشم به تهرامکث کرد و همون

 :داد

باش؛ فقط سعی کن هر خیال تونم بگم نسبت به اتفاق امشب، بینمی -

 .بزاری تا دیر نشده در جریان طور شده مادرت رو

فت و قلبم به درد گر آتیش دلم 《مادر》با این حرفش و گفتن کلمه

اومد. غم بزرگی به تنم رخنه کرد. سرش رو به سمتم کج کرد و با دیدن 

 .اش رنگ نگرانی گرفتحالم، چهره

 . ...نیال چی -

 :گریه گفتم نذاشتم ادامه بده و با

 .دیاکو، من مادر ندارم -

 

 《حال》

 
کردند، خودم رو از سرما در آغوش گرفتم، هام رو خیس میهام گونهاشک

 .خیال بودمنسبت به بارش ریز برف بی

مه چیزش چرا باید منتظرش باشم وقتی که اون نمیاد؟ وقتی که اون ه

ا من باید ای نسبت به من حسی نداره، چردروغه؟ وقتی که اون ذره

 !ش اشک بریزم؟نگران حالش باشم و حتی برا

کرد و شد، سکوت میدیاکو وقتی فکرش درگیر و یا از چیزی دلخور می

من از رفتار امشبش فهمیدم که قطعاً یک چیزی شده و اون دیاکوی 
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 !همیشگی نیست

زدم که نور ماشینی توجهم رو جلب کرد، الم غر میطور به حهمین

ن مونده بودن، ای هام از سرما به زور بازرمز کرد. چشمنزدیک شد و ت

 ...ماشین

 !خدا جونم اومد

 !دیاکو اومدش؟ خودشه نه؟! نکنه سرما باعث شده که درست نبینم؟

 !ولی نه خودشه، این مرد همون سیاهکار منه

 !نیالرز -

گفت ه بود که اسمم رو نیال بگه، همیشه کاملش رو میوقت نشدهیچ

 !مامانمدرست مثل 

 . ...جاتو این -

 .روی پام گذاشتزانو زد و دستش رو  جلوی پام

 !داری یخ میزنی، پاشو بریم -

 .لبی تر کردم و لبخندی که از اومدنش زده بودم رو محو کردم

 .منتظرت بودم، جایی هم نمیرم -

هاش دیدم؛ اما سریع اخمی کرد و تو یک حرکت روی دستتعجبش رو 

فت اعتراض کن و گبه سمت ماشین قدم برداشت، عقلم می بلندم کرد و

 .ر داشت که از گرمای آغوشش نگذرمدلم اصرا

تو ماشین گذاشتم و خودش هم نشست. کتش رو سریع در آورد و روی 

یرون انداخت و یکهو پاهام انداخت و بخاری رو زیاد کرد، یک نگاهی به ب
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 .محکم روی فرمون ضربه زد

 !هوا؟جا؟ اون هم تو این چی باید بیای ایند آخه تو واسه  -

 :کرد و جواب دادملبخند کوچیکی نصیبش 

 !جا؟ اون هم تو این هوا؟خودت چرا اومدی این -

هاش هاش از جواب سر به هوام گرد شد و با یک چشم غره چشمچشم

 .رو ازم گرفت

 !جوابم رو با سئوالی که کردم، میدی؟ -

 :تکون دادم و گفتمسرم رو به نشونه تأیید 

ها روهم خریدی من هم سئواله دیگه، نکنه سئوال اوهوم، خب برای -

آقای حامی، نه که پولت از پارو باال میره گفتم نکنه بخوای در این باره 

 !هم به رخ بکشی

خدایی تا به حال پولش رو به رخ با یک پوزخند حرفم رو کامل کردم. 

حرفی بهش زدم ولی خب حقش بود،  دونم چرا همچیننکشیده بود، نمی

 .نک شدرما کلی ایستادم، حدأقل دلم هم ختوی س

که مطمئن که من به هیچ احدی جواب پس نمیدم، دوم ایناول این -

 !جا نبودی، خانم کیانخریدم اآلن اینباش اگه می

وزخند حرفش رو کامل کرد. به سمت هم برگشتیم و اون هم با یک پ

 :م، با حرص گفتمهای شدیخیره چشم

به تمام و قت من هم باید خدمتت عرض کنم که من طور؟ اونوکه این -

 !عالم جواب پس میدم ولی به تو یکی نمیدم، خیالت راحت شد؟
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خواست رو به زبون آورد، راه بدی رو رفتم، درست چیزی که اون می

 ام کرده بود و راه بازگشتی هم برام نبود، کاش جلوی خودم روصبیع

 .دیدمنمیهاش رو گرفتم تا برگه برنده چشممی

 !خیلی هم عالی -

 :و در ماشین رو باز کردم که پرسیددست بردم 

 !کجا میری؟ بشین ببینم -

 :که در ماشین رو ببندم جواب دادمقبل این

 !که نمیدم شد منتظر جوابی؟ گفتمچی -

بانیت گر گرفته رو محکم بستم. به سمت همون نیکمت رفتم از اعص رو د

م م معنی نداشت، روی نیکمت دست به سینه نشستبودم و سرما دیگه برا

 .و بازهم به شهر چشم دوختم

شد؛ کنارم روی های پاش رو شنیدم که بهم نزدیک میصدای قدم

 .دست من بود، افتادنیکمت نشست، نگاهم به کتش که هنوز هم 

دم زدم و با حرص حواس خونگران به سمتش برگشتم و اخمی از بی

 :گفتم

، ولی کردن و شکستن قلبم خوب زبون داری آقای حامیبرای سرکوب  -

 !برای محافظت از خودت نه

سرد نگاهم طور خونبلند شدم و کت رو روی دوشش انداختم که همون

 .کرد

 ...ه سرم بخوره اومدم، حاال بگو ببینم تو چراکه بادی بمن برای این -
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 :ما پام رو روی زمین کوبیدم و جواب دادهکالفه مثل بچه

ارت کردم که اذیتم کپرسی؟ چیدونی میچرا وقتی جوابش رو می -

 !کنی دیاکو؟ بس نیست؟می

 !جا شخص خودت بودی؟واقعاً نفهمیدی که دلیل اومدنم به این

ها باهم یادم میره که چی بینمون بوده و چه حرف فکر کردی من مثل تو

 زدیم؟

م مهم نبود. به خاطر غرور ای براداد ولی ذرهسردش آزارم میوننگاه خ

رو خفه کنم و شب نتونم بخوابم، حدأقل  های دلمتونستم حرفنمی

 .ذارممیگم و راحت سر روی بالشت می

موندم چون منتظرت میشدم، بازهم هوش هم میحتی اگه از سرما بی -

که بشنوم چرا امشب ایندونستم که میای، چون امکان نداشت بدون می

 !بدون دیدنت، شب رو خیلی راحت صبح کنم توی فکر بودی،

 .مون به یک قدم بند بود که از بین برهروم ایستاد، فاصلهروبهبلند شد و 

 ...نمایش قشنگی بود نیالرز، ولی از من به تو یک نصحیت -

ده بود رو ای از موهام رو که روی صورتم افتادستش رو باال آورد و تکه

 .آروم با انگشتش کنار زد

نه با کسعی کن مثل من فراموش کنی، فراموش کردن بهت کمک می -

ای فکر به کسی که اصالً بهت یک دید باز به زندگی نگاه کنی و بدون ذره

 !و تنهایی بسازیکنه، راهت رو بری و سرنوشتت رفکر نمی

صدش چیه، به جای دونستم مقبار چون میبازهم خردم کرد ولی این
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های لند تحویلش دادم که تعجب رو توی چشماشک ریختن یک خنده ب

 .مجذوبش دیدم

 !آخه تو رو چه به نصیحت؟ -

و بازهم بلندتر از قبل خندیدم و بعد سرم رو به گوشش نزدیک کردم و 

 :گوشش نجوا کردم وار توآروم، زمزمه

. مطمئن باش راهی که نگهش دار واسه خودت، من مثل تو تنها نیستم -

 . ...دی و برنگردی همگررفتی رو برمی

 :ادمبا لبخند سرم رو عقب کشیدم و ادامه د

 .کشممن عقب نمی -

که اش رو صاف کردم، دستم رو روی قلبش نگه داشتم و قبل از اینیقه

های آرومش بشم و بدتر از این حرف الکی بارم کنه بحث رو با تپشمحو 

 .اشین خاتمه دادمرفتن به سمت م

ماشین بهش چشم دوختم، تو همون حالت ایستاده بود سوار شدم و از تو 

 .تر شدم به پرتگاه نزدیکو تنها چند قد

خواست کشیدم هایی که هر آن دلشون باریدن میسریع دستی به چشم

قدر انعشون بشم. هنوزهم قصد اومدن نداشت، یعنی به چی داره اینتا م

 !نه؟کعمیق فکر می

ی آهنگی که درحال پخش بود رو دستم رو به سمت پخش بردم و صدا

 !کردمای کاش نمی کمی زیاد کردم که

 ...آهنگ اولین رقصی که باهاش داشتم
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 ...توی شب تولد ملیکا

 !شروع شدن امهای زندگیاون شبی که سیاهی

بغض بدی به گلوم چنگ انداخت طوری که دیگه نتونستم مانع طوفان 

ها دودی بودن، اون هم ههام شروع شدن. شیشم بشم و بارون چشمدل

 ...ر بگیرمها هم فاکتوپشتش به من بود، از قرمزی چشم

های هام رو هاله صورتم کردم و از ته دل اشک ریختم و تمام صحنهدست

 ، صحنه رقص و...ام زنده شدنداون شب بر

*** 

 چی تو اون گوشی دیدی که پریشون شدی؟ -

که اون تمام مدت ز اینتونم بذارم جز، جحرفش رو پای چی می این

 :حواسش به من بوده. افکارم رو پس زدم و گفتم

 .باید برم -

 :قدمی برداشتم که مانع شد و گفت

ری، اگه قراره جایی بری من امکان نداره بزارم با این حالت تنها ب -

 .رسونمتمی

 

 《دانای کل _حال》

 
قدری که درد  شد، بهتر میهق نیالرز بلند -نگ، هقبا هر ملودی از آه

 .های خیسش روی هم افتادوحشتناکی حاکم سرش شد و ناگه چشم
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دونست که روی های رنگ و وارنگش غرق شده بود و نمیدیاکو بین افکار

ید زوم کنه، خالی از هر حسی بود و نفسش از شون باکدوم یکی

 .های نیالرز کوتاه شده بودحرف

ین انداخت، امان از نگاهی به ماشرش رو کمی کج کرد و نیمس

 -بارش برف کمداد. های دودی که اجازه دیدن نیالرز رو بهش نمیشیشه

 .کردشد و به دنبالش سوز وحشتناکی رو حاکم شهر میکم قطع می

این فکر، دیاکو رفتن رو به غرق شدن تو افکارش اون هم لب بنابه 

آبی نفتی  های آروم و محکم به سمت فراریبا قدمپرتگاه، ترجیح داد. 

 .رنگش رفت و سوار شد

 ...تاده بود و رنگشنگاهی به نیالرز انداخت، سرش رو به شیشه اف

 !رنگش با گچ دیوار هیچ فرقی نداشت

 !نیالرز -

های عمیق و بلندش نشانه مت بازوی نیال بلند کرد. نفسدستش را به س

ست و های دیاکو نشبود. لبخندی به روی لب اشاز حال خوب اما خسته

 .از روی تأسف سری به طرفین تکون داد

وفا تو این رای چی به انتظار مَنِ بیآخه تو که ظرفیت سرما رو نداری، ب -

 !شینی؟برف می

تونست شیرینی که رفته بیدارش کنه، نه میاومد از خواب نه دلش می

 !مایید این هم دخترتوناون رو به خونه عموش ببره و بگه بفر

هاش ضرب گرفت و با فکری که تو سرش وم با انگشتروی فرمون آر
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رد و پاش رو روی پدال گاز جرقه زد، لب ملیحی چاشنی صورتش ک

ماشین رو به حرکت فشرد و با آخرین سرعت به سمت مقصد مورد نظر 

 .در آورد

 

*** 

 !باشندمشترک مورد نظر پاسخگو نمی -

 :فه به دست خواهرش داد و گفتگوشی رو کال

 !هم جواب نمیده، معلوم نیست کجا رفته این ساعت از شبباز -

نار تخت انداخت که دو و نیم رو نشون نوا نیم نگاهی به ساعت کوکی ک

 :داد، ناامید گفتمی

 !عمو رو چی بدیم؟جواب  -

گویا نگاه تازه به یادش اومد که کجاست و عمویی هم این وسط هست 

 .ستشکه درجریانه خارج شدن نیال از خونه ه

 ...تک خنده عصبی سرداد و در جواب

کنم، نگی باره نمیفقط این رو کم داشتیم، من هیچ دخالتی در این  -

 !نگفت

سمت خواهرش قدمی برداشت و نوا متعجب از روی تخت بلند شد و به 

 .معترض خطاب قرارش داد

 

 نگاه -
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 .م باز کردازه 《چیه》اش رو به معنیههبه سمتش برگشت و دست

 !چیه؟ نگاه چی؟! تو خودت شخصاً جوابی برای عمو داری؟ خب بفرما -

ای نصیب خواهرش کرد، هرچند ا چشم غرهو به در اتاق اشاره کرد. نو

 !آوردندکدوم سراز کار نیال در نمیبود و هیچحق کامالً با نگاه 

اش که و با صدای ریز گوشینوا دست به کمر چرخی داخل اتاق زد 

 .ن پیام بود، مشتاق به سمتش پرواز کردنشونه اومد

واهرش باشد، که شاید پیام از طرف خبا دیدن اسم کارن، هیجانش از این

 ...خوابید اما

 !هان؟دیاکو؟ شاید اون بدونه،  -

ای امید درچشمانش رنگ نگاهش نگران شد و زوم شده به نوایی که ذره

 :جواب داد درخشیدمی

 .داشته باشیمای فکر نکنم راه دیگه -

 .نوا سری تکان دادن و اسم کارن را برای تماس لمس کرد

 ...ذاشتیبا میپیامم رو دیدی دلت تنگ شد؟ با -

 حبت را سریع باز کردهای چرندش، سر صاهمیت به حرفبی

 !دیاکو خوابه؟ -

ز به خواب رفتن اهالی عمارت سئوال الکی بود، مسلماً دیاکو تا خیالش ا

اش رو چک نکنه، خوابش های مداربستهو یک دور دوربین راحت نشه

 .برهنمی

 !دونم کهنمی -
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 :د و آروم پرسیداش کشینوا دستی به پیشونی

خواد اصالً به خودش زنگ و ببی... نمیدونی؟ خب بریعنی چی نمی -

 میزنم

 .ن مانع شدتا خواست تماس رو قطع کنه، صدای کار

خونه عموتون دیگه به عمارت نیومده، فکر هم  مسئله اینه که دیاکو از -

 .کنم که زنگ بزنی هم جوابت رو بدهنمی

 :پشتش بود، افتاد و نگران پرسید نوا سر شده به روی تختی که

 !... یعنی چی؟ چرا نباید جواب بده؟یعن -

راحت جواب نوای کارن گازی به سیب سرخ تو دستش زد و با خیالی 

 .نگران رو داد

که وقتی تا این ساعت خونه نمیاد منظورش اینه حوصله ی اینیعن -

نمیشه و کس رو نداره و تا وقتی که برنگرده پاسخگو هیچ احدی هیچ

 . ...هرچند در کل داداشم پاسخگ

ای صبر کرد و به این فکر کرد که چرا نوا تو این ساعت سراغ دیاکو لحظه

 !بگیره؟ رو باید

 !کار داری؟نوا تو، تو با داداشم چی -

نگاهی که شاهد مکالمه بود، گوشی رو از دست نوای خشک شده گرفت 

 .ادو عصبی به جای نوا پاسخ، سئوال کارن رو د

نداریم، ارزونی خودتون؛ نیال وقتی که شما رفتید، از با داداش تو کاری  -

گفتیم شاید دیاکو خبری خونه خارج شده و تلفنش هم جواب نمیده 
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 .هازش داشته باش

شد، نگرانی دو های نگاه که با کالفگی تمام بیان میبا شنیدن حرف

ر قورت داد و خواهر به او هم تزریق شد! سیب داخل دهنش رو به زو

شد، سعی کرد نگاه رو به آرامش دعوت که از اتاقش خارج میطور همون

 .کنه

د ور نبود و بلعکس بدی و سیاهی بوغوطهکدوم، فکر مثبتی در سر هیچ

 .زدکه موج می

 !زنم باشه؟نگران نباش، یک ربع دیگه بهت زنگ می -

کرد. کنار نوا  نگاه با لحن آرومی حرفش رو تأیید کرد و تماس رو قطع

های گرم خودش تخت نشست و دست لرزون خواهرش رو در دستروی 

 .گرفت

 !خیره، خیر -

*** 
دن کرد و بعداز اون در تاق ادوین قدم برداشت و شروع به در زبه سمت ا

های کودکان بدحال بود به سراغ در اتاق تیامی که درحال بررسی پرونده

 .رو به صدا در آورد

روی عسلی کنار تخت سیاهش روبهخارج شد و ماگ ادوین از تراس 

 .گذاشت و از اتاق خارج شد

 !کارن -

 .شدندها اتاق کارن نگران در وسط راهروی تیام و ادوین هردو خیره
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 !دیاکو و نیالرز نیستند -

ادوین با شنیدن این خبر، اخمی چاشنی صورتش کرد و نیم نگاهی به 

رادرش گرفت و هردو رو به ی تیام و باتاق البرز حامی انداخت و از بازو

 .داخل اتاقش برد

 :وخت و گفتدر اتاق رو آروم بست و مجدد نگاهش رو به کارن د

ستند، این کجاش نگرانی داره؟ بعد تو نمیگی دیاکو و نیالرز باهم ه -

اندازی، بابا بیدار میشه و یکی باید تا صبح جوری داد و بیداد راه میاین

 !بهش جواب پس بده؟

اش رو بیرون داد. تیام گیج و منگ به دو برادر نفس حبس شدهکارن 

 .نامتعادل خیره بود

دادن، من هم  طوری خبردونم خب؟ وقتی دخترها اونیهوف چه م -

 .یک جوری شدم

 :تیام کنجکاو پرسید

 !جوری؟چه -

 :کارن پشت چشمی نازک کرد و جواب داد

 !نگران -

تو اون ساعت و اون هم حین چک نش خودی نگران شدتیامی که از بی

رن ها، توسط کارن عصبی شده بود، مشتی نصیب بازوی کاکردن پرونده

 :کرد و زیرلب غرید

جوری ات رو ببرن پسر، خبر مرگ رو اینتو و اون نگرانی ای مرده شور -
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 !هامون افتادیجوری به جون در اتاقنمیدن که تو اون

 :اددنگاهی به ادوین انداخت و ادامه 

 !فردا میرم مطب کاری بود، زنگ بزن -

 .ادوین سری تکان داد و تیام از اتاق خارج شد

 . ...میگم دیاکو چرا باید با نیل -

 .گاه تیز ادوین مانع ادامه حرف کارن شدن

دونم که چرا دیاکو، نیالرز رو به برج دونم کارن، من هم نمینمی -

 .مونندجا باطلسش برده و قراره تا صبح هم اون

های گرد شده، حرف برادرش رو برای خودش مرور کرد و کارن با چشم

 !ون رو بگنجهبازهم نتونست ا

 .وقت از کارهای دیاکو سردرنیاوردیما هیچهوف بگذریم، در کل م -

 !رید؟تو فردا با نگاه کجا می

های کارن، سری به نشونه متوجه ای از حرفن بدون هیچ پس زمینهیادو

 .دادن تکون شد

 !مگه باید جایی بریم؟ -

 :ای از حال برادرش کرد و جواب دادکارن تک خنده

قدر ا! دیگه من که نباید اینه سیزده، چهارده روز دیگه عروسیتونه -

یادآوری کنم، باألخره شمایی که تصمیم به گرفتن یک عروسی مجلل 

ن هم ول خرج کردگرفتید اون هم تو دو هفته، باید به فکر تجمالت و پ

 !باشی دیگه
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 .اش کشید و کالفه به در اتاق اشاره کردادوین دستی به پیشونی

 !بیرون، کارن برو بیرون -

خنده بلند شد و بعد از چشمکی که نصیب ادوین اعصبانی کرد، کارن با 

 .از اتاق خارج شد و به اتاق خودش پناه برد

ساعت و نزدیک به یک خیال دخترها رو بابت خواهرشون راحت کرد 

 ...باهم درباره دیاکو و نیال تو ویدیو کال غیبتی کردند و بعدش هم

*** 
اش تردید به روی پیشونی پتو رو آروم به روش کشید، دستش رو با

های محکم و آهسته از اتاق خارج گذاشت و موهاش رو کنار زد. با قدم

 .آروم در رو بستای نصیبش کرد و شد، قبل از بستن در نگاه دیگه

سمت آشپزخونه نقلیش رفت؛ افکار مزاحم اجازه کامل خوردن شام  به

ای ت کردن قهوهرش رو صادر نکرده بودند. شروع به درسخاستگاری براد

 .میکس کرد

اش رو از جیب خارج کرد و متوجه میس بعداز تنظیم قهوه ساز، گوشی

 .کردکال ادوینی شد که روی صفحه خودنمایی می

جایی که شاید االن خواب کرد ولی از اون برای تماس اسمش رو لمس

 .براش ارسال کردباشه، تماس رو قطع کرد و پیامی 

چیزهایی که خواسته بودی تو اتاق پرو طبقه باال  فردا رأس ساعت نه -

 !گذاشته میشن. یادت نره که خودت باید به دنبال دخترا بری

و به  فره گوشه آشپزخونه گذاشتگوشی رو روی میز غذاخوری چهارن
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 .اش رفتسراغ قهوه

 

 《نگاه》

 !موش کن دیگهتو روحت نگاه، یا جواب بده یا خا -

 :د نوا، چشم از خواب به اجبار باز کردم و گفتمهای خوابآلواز غر زدن

 . ...چته؟ چی رو خاموش ک -

 .شد که صداش دوباره بلند شدهام داشت گرم میباز چشم

 .ویزت رو میگم -گوشی ویزاون  -

دم به سمت عسلی کنار تخت و نیم خیز شدم، گوشی رو برداشتم چرخی

 .سرم پریددیدن سه میس کال از ادوین، خواب از  که با

شده که داد، یعنی چییک نگاه به ساعت انداختم که هشت رو نشون می

ویز کردن  -این ساعت سه بار به من زنگ زده؟! با لرزش و به قول نوا ویز

ار زدم و بلند شدم، صدایی صاف کردم و تماس دوباره گوشی، پتو رو کن

 .رو وصل کردم

 !ر باشه اول صبحخی -

اومد و از یک طرف لحن ، چون صدای ریز موزیکی میگویا تو باشگاه بود

 .اومداش به حساب میسرحال ادوین هم یک نشونه

 !خواب باز کنند چه عجب بدریخت خفته افتخار دادند چشم از -

 .که بارم کرده بود توهم رفت و دست به کمر شدم ایام از تیکهچهره

ضوی از بدترین اتفاقات خه نه که افتخار دادن به تویه نچسب عاوهوم آ -
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 !زندگیمه، کمی سخته

گر این باشه که حالش گرفته شده؟ لبخند تونست بیانسکوتش می

 .هام نقش بستبدجنسی روی لب

شی، صدای رو مخ بوقه که رژیت رو هدر نده، یک ربع دیگه پایین نباان -

 !مشه پایینها رو میهمسایه

به گوشی و به ساعت و یک  ا اومدم جوابش رو بدم قطع کرد. متعجبت

فرهنگ نباید قدر هم بینگاه به سرتاپام انداختم. مبالغه کرد بابا وگرنه این

کردم که ایستاده بودم و فکر می طور دست به کمر وسط اتاقباشه. همون

 !برم آیا واقعاً ادوین کاری که گفت رو انجام میده؟اگه دیر 

ها بد اگه نرم جلوی همسایه کنه ترسیدم،هوف اگه زود برم فکر می -

 .میشه

 ...اصالً این ساعت کجا قراره بریم؟ این باز چی به سرش زده که

 سیزده فقط》زده بود:با پیامی که اومد حواسم پرت شد. ادوین 

 《دقیقه

و در عرض پنج ثانیه جهش زدم به سمت سرویس،  هام گرد شدندچشم

صورتم نشوندم که از حال ه صورتم زدم و هول هولکی آرایشی روی آبی ب

 .بیام رو هوای روحی د

هایی که دیروز موقع اومدن به خونه عمو پوشیده بودم و سریع تنم لباس

 .که پنج دقیقه مونده، نفسی راحت کشیدمراحت از اینکردم و با خیال 

دهنش کمی باز ای رو موهای نوا که ولو شده بود روی تخت و وسهب
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اتاق خارج شدم. طبق معمول عموی سحرخیزم مونده بود، کاشتم و از 

به دست  ای که حاضر کرده بود، نشسته بود و روزنامهپشت میز صبحانه

 .مشغول خوردن چای بود

ای به وسهاش گذاشتم و بهام رو روی شونهاز پشت نزدیکش شدم و دست

 .اش زدمگونه

 !صبحتون پرنور -

 :دنمایی نصیبم کرد و جواب داخند دندونلب

 !همچنین عروس زمستون -

ای کردم. به گرفتم، تک خندهطور که سرپایی لقمه کره عسلی میهمون

کردم که توی دی ازدواج میوقت فکر نراستی شدم عروس زمستون! هیچ

ت وقتی لباس عروس به تن کردم، خواسکنم، بچه هم که بودم دلم می

 .ها جاخوش کنندهای تورم روی برفقدم بردارم و اکلیلها روی برف

 !کجا میری حاضر شدی؟ -

 :ام بیرون اومدم و جواب دادمهای دوران کودکیاز فانتزی

 .رسهدونم کجا ولی چند دقیقه دیگه میریم بیرون، نمیبا ادوین می -

 .سری تکون داد و حدسی زد

طور که من دیشب دیدم، داماد این احتماالً قصد خرید عروسی رو داره، -

 !لی گیرمون اومدهعجو

های من لبخند تلخی ای کرد و روی لبو پشت بندش آروم خنده

ه عموی جاخوش کرد. عجول بودنش از روی عالقه نسبت به من نیست ک
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 !قهساده دل من، به خاطر بیرون کشیدن خودش و برادراش از باتال

افتاد، از فکر خارجم کردم و با یک  امتکی که توسط ادوین روی گوشی

 .داحافظی خواستم از خونه خارج بشم که مورد خطاب قرار گرفتمخ

 !نگاه -

 .به سمتش برگشتم و منتظر نگاهش کردم

 !گرفته؟نیالرز باهات تماسی ن -

سره آب دهنم رو به زور قورت دادم. آخ نیال از دیشب باعث شدی یک

ت طور برادونه که دیشب چهبدم، خدا میهای عمو دروغ تحویل نگرانی

 !گذاشته

 .لبخند دندون نمایی تحویلش دادم تا هول شدنم به چشمش نیاد

دیشب که بهتون گفتم، برای دوستش سوگل مشکلی پیش اومد که  -

 .یال نخواست تنهاش بزارهن

 !از پشت میز که بلند شد، استرس من دوبرابر شد

فتن و خبر رطور بیباهام تماسی بگیره، ایندرسته ولی بهش بگو حتماً  -

 .اصالً در شأن نیالرز نیست

که ادوین منتظره از برج خارج شدم. حرفش رو تأیید کردم و با گفتن این

م که بوقی زد و توجهم رو به لکسوس گشتبا چشم دنبال ماشینش می

 .زد، جلب کردرو میاش عجیب چشم اش که برق تمیزینوک مدادی

که نگاهی بهش بندازم، سرد بدون اینشدم و خیلی عادی و خونسوار 

سالمی کردم. جواب سالم به کنار، منتظر بودم ماشین رو به حرکت در 
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 صاف زوم من بود -بیاره ولی صاف

 :و با حرص کندم و یکهو به سمتش برگشتم و گفتمپوست لبم ر

 !کنی؟ نگاهم بِر و بِر  شینیچیه؟ هان چیه؟ صدام کردی که ب -

از تیپش نگم بهتره دیگه عادی شده  پوزخندی گوشه لبش جاخوش کرد،

 !مون، سرتا پا سیاه درست مثل همیشهبرای همه

 ...بهت هشدار نداده بودم که -

 :پریدم و گفتموسط حرفش 

 !عمو سئوال پیچم کرد، نیال کجاست، چرا نمیاد؟ چرا خبر نداده؟ -

 :و بیرون دادم و ادامه دادمز بین رفت، نفسم رپوزخندش که ا

ای که هم نیال کجاست ادوین؟ آخه چرا باید برادرت بعد از ضربه واقعاً -

 به خواهرم زد، اون رو به برج اطاراتش ببره؟

 .برقی افتاد که سریع نگاهش رو گرفتهاش توی چشم

 !اطارات نه اطلس -

 ...ید دوتایی برهوف هرچی که هست، هرجا که هست، چرا با -

 :کالفه دستی تو موهاش کشید و گفت

قدر انرژی صبگاهیت رو تو گوشم خالی نکن، دونم نگاه، اینمن هم نمی -

کار رو اکو ایندونم که چرا دیجیغ، من هم مثل تو نمی -اول صبحی جیغ

 .تونه دلیلش رو بپرسهکرده، تا وقتی که خودش نگه کسی نمی

 :رو شدم که گفتزوم روبهدست به سینه ای بهش رفتم و چشم غره

 !ببند -
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خواست هاش و لبی که میتعجب نگاهش کردم که با همون برق چشمم

 .دشد، به کمربند اشاره کرای صادر نمیکش بیاد ولی براشون اجازه

*** 
که نگهبان به سمت ماشین بیاد و در رو برام باز کنه قفل رو قبل از این

 .زدم و به سمتش برگشتم

 !مارت بیایم؟همه هوی و هایت برای این بود که به عاین  -

داشت، اش رو برمیکرد و گوشیطور که یقه پالتوش رو درست میهمون

 :جواب داد

 !ده شو کلی کار داریمجای دیگه قصد داشتی بری؟ پیا -

تر از اون پیاده شدم و با حرص به سمت عمارت قدم برداشتم، زیر سریع

کالغ به هم  کردم که خوابم رو به خاطر اینغر می -غر هالب مثل پیرزن

زدم. روبه در ورودی ایستادم و زنگ رو فشردم که تا باز بشه، ادوین هم 

یدی که داشت در رو باز کرد و بهم رسید و منتظر باز شدن در نشد، با کل

 !قدمی به سمت جلو برداشت که یادش افتاد یک نگاهی همراهشه

 
که قصد این کنار ایستاد تا برم داخل، شالم رو بهت و ای بهم رفچشم غره

مثالً بندازم روی دوشم طوری به حرکت در آوردم که حین رد شدن 

 .صورتش رو لمس کرد

 
کنم قصدش باز کردن ده بود و فکر میبه بانویی که وسط سالن ایستا
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دری بود که قبل ادوین زنگش رو به صدا در آورده بودم، سالمی دادم و 

 .گوشم رسیدغارش به  -ها باال برم که غاراز پلهستم خوا

 

 !آخرین اتاق سمت چپ -

 
به سمتش برگشتم و سئوالی بهش چشم دوختم که نگاهش رو گرفت و 

 :ادامه داد

 

 !رم باشجا منتظاون -

 
ها رو طی کردم، به سمت انتهای راهرو قدم ابرویی باال انداختم و پله

 !که چرا بهش اعتماد دارم؟ کردمداشتم و به این فکر میبرمی

 
تو یک نقشه باهم دست داریم ولی هرچی باشه اون یک  درسته که

 ...دونه که خون چندنفر رو ریخته یامافیای چندساله است و خدا می

 

کنی، هرچند حق دارم ولی گاه به چه چیزهایی که تو فکر نمیهوف ن

 خب هرچه باد آباد!

تم و به سمت پایین کشیدمش، گذاشآروم دستم رو روی دستگیره در 

ترسناک بشه مثالً باز شدن در با صدای قیژ مانندی    م فضامنتظر بود

باز کردم، رسید. در رو کامل به نظر می   همراه باشه ولی همه چی عادی
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 سرم رو بلند کردم و با دیدن اون همه...

ه چند قدم به داخل برداشتم و از حیرت این همه لباس عروس که گوش

ه بودند، دستم رو روی دهنم ها جاخوش کردتن مانکن گوشه اتاق رو به

 گذاشتم و هینی کشیدم.

دونم از روی چی کشیدم؛ خوشحالی؟ تعجب؟ اون هین رو خودم هم نمی

 !ترس؟

چرخوندم که ها میها و لباسوار روی تک به تک وسایلنگاهم رو خالصه

 به خودم اومدم.   با صدای ادوین

ها رو سنگینی این لباسها راه بری و طور قراره با اینم چهدوننمی   -

 تحمل کنی ولی...

هایی که به لبخند باز شده بودند، برداشتم و به دستم رو از روی لب

سفید پاشنه بلندی که تو دستش بود، چشم دوختم. دستم رو به کفش 

 سمتش بلند کردم و کفش رو ازش گرفتم.

زیبایی  ها چند امتیاز برایگاه نکن؛ این کفشون نبه این دیدگاه بهش   - 

تونه یک و جسارت یک خانم به ارمغان میاره ولی خب، در عوض می

 های به ظاهر خندان باشه.سالح فوق العاده خطرناک برای مرگ بیننده

های هم بودیم که دستش رو باال آورد و شروع به دست زدن زوم چشم

 د و گفت:جب زکرد. آروم چرخی به دور من متع

قدر خوب تونستی حرفی که قرار بود بهت  طور نگاه خانم، چهکه این -

های تو دستم کرد( بزنم رو با شیوه خاص خودت )با چشم اشاره به کفش
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 کنی. بیانش

های ریز شده بهش چشم دوختم و منتظر شدم که حرفش رو با چشم

 کامل کنه.

یچ عنوان نباید از به ههایی هستش که شب عروسی از اون دسته شب -

 افل بشی!کلت وصل به کمرت غ

هام گرد شدند و با لحنی که اعصبانیتم رو به رخ با حرفی که زد، چشم

 کشید، گفتم:می

ها بنداز از کمر حالت تنگ ه، یک نگاه به این لباساما این غیرممکن -

 دارن و...

 دستش رو به نشونه سکوت باال آورد و بین حرفم گفت:

درسته نمیشه  صبر رو مهمون دلت کنی خیلی خوب میشه،کمی اگه  -

ها حمل کنی ولی این کشون با خودت بین مهمون -که کلت رو کشون

 تونه.می

های دیگه روی میز بیرون رنگی رو از بین جعبهمخمل سبز  و جعبه

کشید و فاصله بینمون رو از برد؛ در جعبه رو آروم باز کرد و من رو به 

 خوش طرح، طالی سفید دعوت کرد. نبندتماشای گرد

 ای از برگ و گل بود که...لت ریسهبه حا

به گفته خودت در عین حال زیبایی بخش هستش اما فقط کافیه که  -

 قسمت آویزش رو لمس کنی تا از اون لحظه عکس و فیلم بگیره.تک گل 



 

 

 WWW.98IA3.IR 372 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

جعبه رو به دستم داد و به سمت لباس عروسی قدم برداشت، پشت به 

 و گردنبند شده بودم، ادامه داد:ه محمنی ک

تر رکی که بر علیه کسی ثبت بشه از هر نوع زهری خطرناکمد -

 هستش.

 نیم نگاهی نصیبم کرد و پرسید:

 ی که چی میگم؟!متوجه هست -

کنه دونستم که منظورش چیه و داره به چی اشاره میخیلی خوب می

 ولی یک سئوال...

 اون مرد... -

 ای گرفت.استایل دست به سینهشت، کامل به سمتم برگ

 همت!جبار  -

تا به حال ندیده بودمش ولی به قدری ازش شنیده بودم که حتی از 

 شد.اسمش هم چندشم می

 ن اون...با ازدواجمو -

با صدایی جیغی که عمارت رو به لرزش در آورد، حرف تو دهنم به قول 

می ن اخمعروف ماسید! گویا ادوین صاحب اون صدا رو شناخت چو

اخت و سریع از اتاق خارج شد اش اندوحشتناکی چروکی روی پیشونی

 که من هم پشت سرش راه افتادم.

 ادوین! -
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ادوین رو با جیغ خطاب قرار  دختری وسط سالن ایستاده بود و مدام

 داد. بنده خدا بانو هم سعی در آروم کردنش داشت ولی اون...می

 جا؟!خبره اینچه -

ون کشید ت من و ادوین برگشت؛ بانو لبی به دنده سمهردو سرهاشون ب

و اون دختر ثابت روی من زوم شد؛ نگاهی که نفرت و تعجب درش 

 ور بود.غوطه

 شالیزار بابات اشتباه گرفتی!جا رو با گویا این -

هاش تکون خورد و نگاهش رو از من گرفت. با این حرف ادوین شاخک

این ترسش رو من باید پای چی د و زبونش در برابر ادوین کوتاه شده بو

 صالً این دختر کی هستش؟!بزارم؟ ا

های درشت موهای بلوندی که اکستنشن شده بودن رو از جلو چشم

 عسلیش کنار زد.

 باألخره چشممون به جمالتون روشن شد! -

قدمی به سمت ادوین برداشت که منم متقابالً آخرین قدمی که فاصله 

برد رو برداشتم که باعث پوزخندی کنج می بین من و ادوین رو از بین

 لب دختره شد.

 بینم که خوب با دستمال جبار کنار... .می -

سارش پرید و حرفش رو دونم چی تو نگاه ادوین دید که رنگ از رخنمی

تونستم حرفش رو برای خودم کامل کنم، جایی که میادامه نداد. از اون

ی متوجه نحسی این دختر کار ام جا خوش کرد و اولاخمی روی پیشونی



 

 

 WWW.98IA3.IR 374 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

 شدم.

 کنی درسته؟!کردی داری با کی صحبت می فراموش -

ون نگاهش رو از ادوین گرفت و به من دوخت، انگار که چیزی تو دلش تک

 خورده باشه با صدای نسبتاً آرومی گفت:

جبار رو خیلی خوب  قدر بهت نزدیک بشه وقتیذاری اینطور میچه -

 تر همون...ن دخشناسی؟ ادوین ایمی

هام حس کردم ولی هنوزهم با اخم تگرمی دست ادوین رو روی دس

خیره اون دختر بودم. کاش هویتش براش آشکار بشه تا بفهمم 

 زنه از روی نگرانی برای ادوین هستش یا...می هایی کهحرف

 نگاه از اولش نگاه من بوده و هست! -

کرد، حال و هوای  یانشای که خیلی جدی روبه دختره ببا شنیدن جمله

ید؛ اخم تبدیل به پوزخندی شد به حال دخترک خشم از وجودم پر کش

 روم!خشک شده روبه

 حاالهم اگر جوابت رو گرفتی، به سالمت! -

 خنده هیستریکی کرد و بعد به حالت عصبیش برگشت.

متوجه هستی داری چی میگی؟ میگی من از یاد بردم ولی گویا تو  -

 ی!کرد هویتت رو فراموش

 سینه ادوین زد و ادامه داد: نزدیک شد و با انگشت اشاره به تخت

دم از دلی که فدای این دختر کردی نزن، تو اگه قلب داری صاحبش  -
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که یک سال قبل انتخابش کردی نه اینی که زاده قلب سیاه  منی هستم

 جبار هستش.

ن نشو بار من وارد بازی شدم؛ هرکی بود و هرچی بود اجازه خط واین

 کشیدن رو نداشت.

سردی تمام پس زدم، درست مثل ادوین با خون با دستم انگشتش رو

 جوابش رو دادم:

 یاد باشی، خانم کوچولو!هایی که از دهنت بیرون مبهتره مراقب حرف -

خانم کوچولو رو از روی عمد گفتم چون از ظاهری که برای خودش برهم 

 کنه.میودن شد فهمید که ادعای بزرگ بزده بود می

 نه تنها به من ربط داره که... که ادوین قلبی داره یااین -

 کرد.های ادوین دوختم که مشتاق نگاهم میچشم به چشم

 هستم.همسرش  -

که شاهد محو کردن لبخندش بشم، چشم به دختره دوختم قبل از این

 زد.نفس می -که از حرص نفس

تی که تو یک سال ی هساگه من زاده یک قلب سیاهم ببین خودت چ -

اش ارت بشی ولی من در عرض چند روز ملکهنتونستی عروس این عم

 شدم.

بخندی از روی بانویی که دست به سینه گوشه سالن ایستاده بود ل

 تحسین نصیبم کرد.
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 سری به طرفین تکون داد و گفت:

 ای هستی!صبرانه منتظر سرگذشتت با جبار هستم، ببینم چه مهرهبی -

 ش رو بدم که...جوابخواستم 

 شیده! -

یی که با نیالرز تو چهارچوب در ورودی ایستاده بودن، به سمت دیاکو

اسمش شیده است، نگاهی به چشم دوختیم. دختری که فهمیده بودم 

 نیالرز انداخت و با تیکه گفت:

 کالً حال و هوای عمارتتون رو عوض کردید، خوبه! -

ای که ای توجه به تیکهرهون ذدیاکو ابرویی براش باال انداخت و بد

 بود، پرسید: انداخته شد

 کنی؟!کار میجا چیاین -

بود مثل غم، نفرت های متفاوتی شیده نگاهی که درش سرشار از احساس

 سرد کرد و گفت:و... نصیب ادوین خون

 شدم که... .باید از یک چیز مطمئن می -

 دوباره نگاهش رو به دیاکو دوخت.

 شدم. -

شد. جمله آخری که  ای بشنوه از عمارت خارجکه حرف دیگهاین و بدون

روبه من خطاب کرده بودید مدام تو سرم اکو میشد و اجازه تمرکز روی 

 داد.های ادوین و دیاکو رو بهم نمیبتصح
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 صبرانه منتظر سرگذشتت با جبار هستم!بی -

بد  اقاتکوبید و عقلم گواهی از اتفام میقلبم محکم خودش رو به سینه

 ده چندبار نقشه مرگم ریخته شده.داد. هنوز عروسی برگزار نشرو می

  اون از زهر آب هویج نما،

 اون از تختی که خونی شد.

خیر اش رو ختم بهتونم بگم خدا سومیسه نشه بازی نشه و فقط میتا 

 کنه!

 نگاه حالت خوبه؟! -

چشم دوختم. ود، به نیالیی که بازوم رو گرفته بود و جویای حالم شده ب

شد همین اآلن مو بند شده بود جوری که می مون گویا به یک تارزندگی

ریخته بشه و یا زهری صدای کلتی بلند بشه، آتیشی زبانه بکشه، خونی 

 خورده بشه.

روحیه من جوری خراب شده بود، اعصابم جوری از کنترل خارج شده 

نتظار مرگ به ابود که مثل افرادی که طعم دوران جنگ رو کشیدن، 

 نشستم.

 ه؟!این هفته هستم یا ن

 هفته هم نه...

ها به خواهرهام ربط پیدا کشم؟ اگه تمام این حرفتا امشب نفس می

 وقت چی... .اون کنه،
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ای به قلب های شومشون به اسم من ختم بشه و ذرهحاضرم تمام نقشه

 خواهرام راه پیدا نکنه!

 نگ... . -

هام فرستادم ورد. عطر تنش رو به ریهرو خمحکم بغلش کردم که حرفش 

و از خودم جداش کردم. هرسه با نگاه متعجبی خیره من بودند ولی 

 کنه.که مغز من چه افکار سیاهی رو تحمل میدونن ها نمیخیال اونبی

 |* کارن*|

تو آینه ماشین مشغول درست کردن موهام بودم که خانم باألخره افتخار 

 یچ سالمی روبه به من کرد و گفت:ون هدادن و سوار شدن. بد

کاری بود بیای دنبالم؟ از بین اون همه محافظ کسی دربند نشد  چه -

 فرستادن؟!که تو رو 

گرش بودم. زد و من با لبخند بدجنسی نظارهاون طبق معمول غر می

کرم زده بود و شال گردنش رو خوش مدل دور گردنش  -تیپ مشکی

ه مشکی رنگی استفاده کرده بود که ز کالپیچیده بود و به جای شال ا

 های بلندش رو قشنگ به نمایش گذاشته بود.مو

ت به عمارت رو دارند ولی من که قرار اون همه محافظ وظیفه آوردن -

 نیست که به عمارت ببرمت، جوجه طالیی!

 هاش رو ریز کرد و ابرویی باال انداخت.چشم

 یعنی چی؟ پس کجا قراره بریم؟! -
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چرخوندم تا ست میطور که فرمون رو با یک ددادم و همینرون نفسی بی

 ماشین به حرکت در بیاد، جواب دادم:

 حالت خوب بشه!یک جایی که  -

دستش رو سریع روی دستم که روی فرمون بود گذاشت و با لحن سردی 

 که این روزها گریبان صداش رو گرفته بود گفت:

 یش خواهرام باشم.ام پخوکارن من حالم خوبه، بریم عمارت می -

 فتم و گفتم:دستش رو تو دستم گر

 به من اعتماد نداری درسته؟! -

هام ه موند و بعد سریع نگاهش رو از تو چشمهام خیرچندثانیه تو چشم

 گرفت و دستش رو از تو دستم بیرون کشید.

 چه ربطی به... . -

 دوباره ماشین رو کنار زدم و کامل به سمتش برگشتم.

دی و دستت خونی نوا؛ از وقتی که شاهد اون اتفاقات ش یلیهربطش خ -

ارد عمارت شد و شد، کالً یک آدم دیگه شدی. این اون نوایی نیست که و

ام لبخند بزنم، من هایی زندگیباعث شد با حضور گرمش تو اوج سیاهی

 به اون نوا...

های درشت پر از حرفش به سرش رو به سمتم برگردوند و با چشم

 راز غم من دوخت.ای پهچشم

یاج دارم، اگه برنگرده دوباره میوفتم توی باتالق! من به اون نوا احت -
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خونم کنی منی که اآلن دارم برات نوحه میفکر میدونم با خودت می

دستم به خون چند نفر آلوده شده، دل چند نفر رو شکستم؟ من هم 

 ..است.کنم ولی جوابم به این سئوال فقط یک جمله انکار نمی

 روم دوختم.ه روبههاش گرفتم و بنگاهم رو از تو چشم

 شون... کشتنم، خردشون کردم!شکستنم، شکستم -

م رو دور فرمون مشت کردم و سعی کردم حرصم رو سر اون خالی دست

 کنم.

از بچگی با انتقام بزرگ شدم، هرشب به جای شنیدن قصه و الالیی تو  -

ی باهات بد کرد تو بدترش کن، هرک کهگوشم از کینه خوندن، از این

 د از گذشت بهم بگه، یکی نبود بهم هشدار بده!یکی نبو

هام گوش سپرده بود و هنوزهم عمیق به حرف نیم نگاهی نصیبش کردم؛

 نگاهش به من بود.

مون شدید، کار سرنوشت بود یا هرچی، تو خواهرعات وارد زندگی سیاه -

ه و به پر و پامون نپیچه، کار به نکن من و برادرام تا وقتی کسی اذیتمون

شید با ازدواج کسی نداریم. شما دخترها عضوی از باند حساب می کار

تون به باند و اعضای باندهای دیگه ثابت میشه؛ و نگاه هم رسمیت ادوین

اعتمادی نیست چون یک خانواده به عضوش پس جای نگرانی و بی

 زنه.آسیب نمی

 م:داد نفس عمیقی کشیدم و ادامه

و عوض کنم و کمی از محوطه ات رمن فقط قصد داشتم که روحیه -
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اریمش اصالً برای یک ذعمارت دورت کنم! ولی خب هرطور راحتی می

 روز دیگه!

خواستم ماشین رو به حرکت در بیارم که باز دستش رو روی دستم 

 بار با لحنی که گرم بود و آروم گفت:گذاشتم و این

 بریم خرید؟! -

ه هم بودیم که یکهو رو به سمتش برگردوندم، چند لحظه خیر سرم آروم

 دوتامون شروع به خندیدن کردیم.

 جونت کنن، عشق خرید کردنی!یعنی جون به  -

 مشتی نصیب بازوم کرد.

 ها! همینه که هست، در ضمن عروسی داریم -

سرم رو به نشونه متوجه شدن تکون دادم و دست به ضبط بردم و آهنگ 

 از تتلو رو پلی کردم. داریمن رو 

 که کلی کار داریم جوجه طالیی! پس بزن بریم -

 ت بهترین پاساژ تهران رفتم.پام رو روی پدال گاز فشردم و به سم

  خونه)) از خواب پامیشی تو خونه گنجشکه داره می

 آسمونم آبیه و هوام که آفتابیه

 ام بد جور داغونهمنم خسته میام خونه روحیه

 نی بد جوری میشم دیوونهم نکاگه آروم

 ی یا تو بغلم لم دادیوقتی منو دار
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 تو بگو چه احساسی داری

 ریاگه به من حس خاصی دا

 های توی دنیام خالصه میشه توئ توموم زیبایی

 کنم با کل دنیا حتی یه تاره موتومن عوض نمی

 دوست دارم منو تو تو اتاق تاریک با بوی اود و نوره شمع

 های رویایی رو که بد جوری رو مودشمن شببسازیم از او

 زنه بارون تو میای تو بغلم آرومها میبه شیشه

 من دیگه فاصله مون میشه کم منو تو با همچسبی سفت به می

 وقتی منو داری یا تو بغلم لم دادی

 تو بگو چه احساسی داری

 اگه به من حس خاصی داری((

ی طور خورد که به مجلسهای بعداز چندتا بوتیک، چشممون به لباس

 اومدند.به چشم میای طرز فوق العاده

 م؟ نظرت چیه؟!ها بزنی هوبد نیست یک تنی هم به این لباس -

 جوابی نگرفتم برگشتم.

 نو... . -

با جای خالیش که مواجهه شدم انگار یک پارچ آب یخ رو روی سرم 

م و داد خالی کرده باشن حرفم روی هوا موند. آب دهنم رو محکم قورت

با صدای نسبتا بلندی صداش کردم با چشم به دنبالش گشتم و چندبار 

 ولی خبری از نوا نبود.
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ها کردم، همه خرید از دستم افتادن و شروع به گشتن مغازه هایپاکت

 نگاه ها روی من زوم شده بود، منی که هزار فکر به سرم زده بود.

 قیقه پیش...ند دشما خانمی که با من بود رو ندیدین؟ همین چ -

 نه متأسفانه! -

 به سرم گرفتم، افکار بدی تو سرم نقش بسته بود...دستم رو 

 م های جبار...نکنه بازهم آد

 کارن! -

سرم رو طوری به سمت صدا کج کردم که فکر کنم گردنم آسیب دید. نوا 

 داشت.با یک عروسکی که روباه بود، ریلکس به سمتم قدم برمی

 قشنگه مگ... -

ر کشید و با لکنت هاش پل بدم رو دید، لبخند از روی لبی حاوقت

 پرسید:

 چی...چیشده؟! -

نقش بست؛ نشد به نصیخت دیاکویی که  غلیظی روی پیشونیم اخم

خوند اول خشمت رو خاموش کن بعد دهن باز کن، همیشه توگوشم می

 گوش کنم و شروع کردم به سرش داد زدن.

ات سخته خبر بدی؟ مثل اینکه ی برمعلوم هست کجا رفتی آخه؟ خیل -

دونه این چند درک نکردی تو چه موقعیتی هستیم. خدا میتو هنوز 

 چندبار جون دادم از اینکه نکنه بالیی سرت اومده باشه.دقیقه من 
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کردند. نوا نیم نگاهی به درست مثل یک فیلم همه مشتاق به ما نگاه می

 .دورش انداخت و عروسک رو به تخت سینم کوبید

 فقط خواستم ازت تشکر کنم که... -

 های پرشده از اشکش ادامه داد:مبا چش

 نداری.بهم ثابت شد لیاقتش رو  -

و به سمت خروجی پاساژ پا تند کرد. نگاه به عروسکی که افتاده بود جلو 

 پام کردم و برش داشتم. دستی به پیشونیم کشیدم و روبه مردم کردم.

ردین به تماشای بدبختی هم دت کروی چی انقدر زوم شدین؟ عا -

 دیگه؟!

*** 

ای آرومی پشت سرش بدون اینکه متوجه بشه راه افتاده بودم. با قدم ه

کرد. گویا خسته شده بود چون مسیرش رو به خیابون ها رو متر می

 سمت پارک کنار خیابون کج کرد و رفت روی نیمکتی نشست.

 آره!ری، خب کارن االن وقتشه که بری و از دلش در بیا -

نیم قدی که مشغول بازی کردن  همینطور که خیره بچه های و قد و

و کنارش نشستم که نه تعجبی ازش بودن، شده بود به سمتش رفتم 

 دیدم و نه خشمی!

 فکر کردی نفهمیدم که دنبالم افتادی؟! -

 وقتی جوابی نگرفت صورتش رو به سمتم کج کرد و ادامه داد:
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ای چی اومد...آها فهمیدم، موقعیتمون ی برتو که حرصت رو خالی کرد -

چون مساوی با کنه نباید تنها بمونم با تک به تک این آدم ها فرق می

 مرگم میشه!

 ای بهش رفتم و گفتم:چشم غره

 کردم ولی دیگه توهم تیکه ننداز!نباید صدام رو بلند می -

 پوزخند تلخی چاشنی صورتش کرد و گفت:

 بود، تو نخواستی درکش کنی!امل هه تیکه؟ کارن حرف من ک -

بخره؟  توی دستم چشم دوختم. اصال چرا اون باید برای من روباهبه روباه 

 برای چی باید تشکر کنه؟!

کردی نوا؟ با این همه مشکلی که داریم بی خودت بودی چیکار می -

 خبر میزار...

 کامل به سمتم برگشت و بین حرفم پرید.

حسمون رو به خاطر خداهم که شده یت نکارن انقدر مشکالت و موقع -

حرف زدن  مون نزن؛ باشه اصال من کارم اشتباه بود تو نباید فرصتتو سر

به من بدی؟ انقدر خودخواهی؟ انقدر عصبی و پراز خشم بودی که جلوی 

 اش روو سر من خالی کردی؟!اون همه آدم هم به یکباره همه

 قبل ادامه داد: ر ازای به پاش وارد کرد و کالفه تبا دستش ضربه

تونم درک کنم و های دورم رو نمیکدوم از آدمهیچ هافهمم تازگینمی -

خوام هم درک کنم چون سرتاسرشون همین دونی چیه؟ نمی میاصال
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 هستن!

خواست بلند بشه که دستش رو گرفتم و مانع شدم. نگاهی به عروسک تو 

شدم و جلوی  بلنددستم انداختم و یک جورایی از اون کمک خواستم. 

صدام رو عروسک گونه کردم و به طوری که پاش به روی زانو نشستم، 

 میزنه گفتم: روباه داره حرف

 خواد، بیا و بگذر از گربه سیاهت!بچمون کارن ازت عذر می -

شد که دستی بهشون کشید و مانع شد. هاش داشت به خنده باز میلب

ده بود، به سمتمون من شای که گویا متوجه حرف عروسکی دختر بچه

 درشتش خیره نوا شد. اومد و با چشم های

 روباهی رو نبخشید؟!تونید همچین خاله جون چطور می -

متعجب نظارگر کار و حرف دختره شدیم. چرخی به دور من زد و ادامه 

 داد:

 خوشتیپ نیست که هست... -

 از بابای من قدبلند تر نیست که هست...

  هست... بالصدا قشنگ نیست که واال

 تازش هم...

دونم چی گفت که نوا یکهو از خنده تو گوشش نمینزدیک نوا شد و 

منفجر شد. بلند شدم و مشکوک نگاهشون کردم. نوا بین خنده دست 

 دختره رو تو دستش گرفت و پرسید:
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 دونی چیه؟!آخه فسقلی تو توی این سن، سیکس پک از کجا می -

برای دختره که مثال با خجالت نگاهم  روییو باز شروع به خندیدن کرد. اب

 کرد باال انداختم و گفتم:می

 از ما تعریف کنی پرنسس کوچولو!مگه اینکه شما  -

 خنده دلبری کرد و روبه نوا گفت:

 ببخشش دیگه! -

از موقعیت سو استفاده کردم و مظلوم خیره نوا شدم که از روی نیمکت 

 بلند شد و گفت:

 کنم.کنه، یک فکرهایی براش می مونماگه یک نهار خوب مه -

 ابش رو بدم...هام انداخت که تا اومدم جون حرفش برقی تو چشمبا ای

 تانیا مامان! -

خانمی که گویا مامان فرشته نجات من بود، بهمون نزدیک شد و روبه 

 دخترش گفت:

 عزیزم چرا مزاحمشون شدی؟! -

گشت و با خجالت ، بربه سمت من و نوایی که با لبخند نظارگرشون بودیم

 ادامه داد:

 خوام!تون عذر میخیلی از -

 ب داد:نوا با لبخند دندون نماش جوا

 کنم این چه حرفیه، خیلی دختر شیرینی دارید!نه خواهش می -
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ای در این حد هم صحبت نشده بودم، تنها به و منی که تا به حال با بچه

 گفتن:

 خدا براتون حفظش کنه! -

پراز ناز و  داحافظی کردن تانی و مادرش، نوا خانماز خاکتفا کردم. بعد

ستوران که بلکه از کار امروزم بگذره افاده رو برداشتم و بردم بهترین ر

زد آخرش این جمله رو اضافه ولی دریغ از یک لبخند، هر حرفی می

 کرد.می

 ها!فکر نکنی دارم باهات حرف میزنم، بخشیدمت -

 داد:و ادامه می کردای هم بهش اضافه میچشم غره

 کنم.گفتم بهش فکر می -

تش یک لبخند تحویلش خوردم از دسو منی که با تمام حرصی که می

دادم. خالصه که بعداز نهار بلند شدیم و دادم و سکوت روترجیح میمی

 های سه بود که به عمارت رسیدیم.هول و هوش ساعت

*** 

ا تیام تو اتاق من، شه بهمه تو اتاق خودشون بودند و من هم مثل همی

لذت دیم. پفکی تو دهنم گذاشتم و داشتم از طعمش مشغول گیم زدن بو

 بردم که...می

 راستی امروز شیده اینجا بود! -

 محو بازی کردن و خوردن...
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 کی هست؟! -

های گرد شده به سمت تیام خونسرد مشغول بازی شیده؟! با چشم

 برگشتم.

 شیده؟ شیده خودمون؟! -

 اش رو توهم برد و جواب داد:هرهتیام چ

 چسبونی؟!می، خدایی چطور اون دختر رو به ما خودمون -

 کالفه سری تکون دادم و گفتم:

 حاال هرچی، چرا اومده بود؟ چیکار کرد؟! -

 تیام بازی رو قطع کرد و کامل به سمتم برگشت.

به اومده بود نگاه رو بکشه دیگه، داداش یکهو چاقو درآورد حمله کرد  -

 ونی راه افتاده بود که...گاه، حاال نگاه بزن و شیده بزن، یک خن

 ه بازوش زدم که کالفه و با خنده ادامه داد:مشتی ب

چرا میزنی؟ جوری میگی چیکار کرد انگار طرف وزیری کسی هستش،  -

 اش رو انداخته و رفته.شیده است دیگه مثل همیشه اومده تیکه

 آروم زیرلب گفتم: دم ونفسم رو با گفتن هوفی خالی کر

نیست، نقطه  شناسم اونقدرهاهم که میگی آرومیای که من مشیده -

 عمرا به این راحتی دست از سرمون برداره!  ضعفش ادوینه و

هام به تیام انتقالش دادم. خوب چیزی که به یادم افتاده بود رو با چشم

قه دقی کنم؛ چندمتوجه شد که دارم به چی و کدوم اتفاق اشاره می
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ظی روی پیشونیش نقش بست و با همونطور خیره هم بودیم که اخم غلی

 حرکت بلند شد.یک 

چرخی به دور خودش زد و به سمتم برگشت، شروع به تکون دادن 

اش کرد و با خشمی که سعی در کنترل کردنش داشت انگشت اشاره

 گفت:

 باره...ی دوکارن، کارن به والی علی اگه دوباره گیج و منگ بشی و بخوا -

 آتیش خشمش بشم.بلند شدم و سعی کردم آب روی 

 داداش! -

 اش گذاشتم و ادامه دادم:روی شونه دستم رو

تموم شد، من دیگه اون کارن نیستم خب؟ حتی بهش فکر هم نکن  -

 تیام!

به سمت خودش کشوندتم و پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند، برادرانه 

 تو گوشم زمزمه کرد:

د، دیگه اجازه به اندازه کافی خونمون رو تو شیشه کریاب درد کام -

 ام بیاد، این حق رو بهشون نمیدم!خانوادهنمیدم خون از پای 

های خودم رو به آغوش امنش سپردم و سعی کردم چشم به روی صحنه

گذشته ببندم، چشم به روی تک به تک زجرهایی که کشیدم و دردهایی 

 که به برادرام دادم!

 کرد و گفت: جداماز خودش 
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 همه چی درست میشه! -

 ه داد:ام وارد کرد و ادامای به شونههضرب

میرم گشتی تو حیاط بزنم، توهم این دورانی که عمو)البرز حامی(  -

ایرانه، سعی کن به جای فرار کردن ازش، کنارش باشی و از بودن 

درکنارش لذت ببری، هرچی هم باشه و هرکاری هم کرده باشه، بازهم 

 ات حسرت بشه!ونه از یک گوشت و خون هستید، نزار برپدرت

اتاق خارج شد. حسرت بشه؟ مگه چیزی هم تو چشمکی بهم زد و از 

دنیای کارن مونده که بخواد حسرت بشه؟ ذاتا من همه چیزم رو جز 

 برادرام باختم!

روی کاناپه اتاقم ولو شدم و به عکس سه نفریمون با ادوین و دیاکو چشم 

 دوختم.

 دادم.چند چندسال پیش اون ها رو هم از دست هر -

 بلندی سردادم.از روی حرص خنده 

کنه، هنوزهم بهم اعتماد هنوزهم دیاکو به یک چشم دیگه نگاهم می -

 قبل رو نداره.

هام گرفتم و با خشمی که خوره جونم شده بود، با سرم رو بین دست

رو آروم کنم، انم ها وجدزدم و سعی داشتم با این حرفخودم حرف می

 شد.شدنم می یی که کردم باعث دیوونهولی بدتر یادآوری کارها

 کنه!کنه، نمیدیاکو دیگه به چشم برادر به من نگاه نمی -
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کلمه آخر رو با داد گفتم و قاب عکس رو به سمت دیوار پرت کردم. 

دونستم که االن از حرص رگ شدند و میصداهای گذشته تو سرم اکو می

 ی و گردنم بیرون زدن.یشونهای پ

 )گذشته(

 صبرکن! کارن -

 سمتش برگشتم که نزدیکم شد.کالفه به 

 دونی که...چه لزومی داره که با اون ها به سفر بری؟ خوب می -

 دستم رو به حالت سکوت باال آوردم.

اه دیاکو بسه دیگه خوشت میاد از بزرگ بودن و بقیه رو کوچیک فرض  -

ردم، دونم با کی باید بگردم و نگو خوب میشدم کردن؟ من دیگه بزرگ 

 نقدر عقل دارم که باهاشون تو چاه نرم!یک سفره و او

به سمت در خروجی عمارت قدم کج کردم که کیف سفر توی دستم رو 

از پشت گرفت، به سمتش برنگشتم ولی چشم های پراز التماس و 

 تونستم تصور کنم.نگرانش رو خوب می

ن تونی تضمین جوگردی؟ میمین حال برمیبا هکارن مطمئنی که  -

 بهم بدی؟!سالم برادرم رو 

 های نامفهومش بستم و جواب دادم:هام رو از حرفچشم

 گردم دیاکو، قول!برمی -

هاش کشیدم و سریع عمارت رو ترک کردم و برادرام رو کیف رو از دست
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 تنها گذاشتم.

 )حال(

 لعنت به قولی که اون روز دادم...

 .منی که دستش رو کنار زدم و ازش گذشتمبه  لعنت

ای هم با حال بدم تو سرش زدم نگردوندم هیچ، ضربهکارنش رو بهش بر

 که سال به سال هم بگذره از یادش نمیره، نمیره!

 کارن! -

تونستم جواب البرزی که مثال پدرم بود تو دنیای سیاهم غرق بودم و نمی

 رو بدم.

 ..طور.کارن پسرم چیشده؟ چرا این -

رو به سرش خالی  دنیای تیره و تارمکنارش زدم و بلند شدم. به یکباره 

 کردم.

  

 به من نگو پسرم... -

دونی من کنی هان؟! چه پدری؟ تو اصال میبه چه حقی پسرم صدام می

گذره؟ چجوری شبم رو صبح دونی چی تو سرم میچی میکشم؟ می

 ؟!کنیدونی مگه که اداعای پدر بودن میکنم؟ میمی

 ادامه دادم:ون زدم و دستش رو به سمت بلند کرد که کنارش

دیاکو بود که برام پدر شد، دیاکو بود که بزرگم کرد، اون بود با تبی که  -
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 سوخت، تو کی هستی؟ البرز حامی!کردم میمی

کردم. صدای بلندم دخترا رو به همراه بغض تو گلوم رو سخت کنترل می

ا ادامه کرد. بدون توجه به وجودشون روبه باب جمع تیام و دیاکو تو اتاقم

 ادم:د

کردی و نکردی بازهم با هر مناسبتی ورد با تموم کارهایی که باید می -

 شد بابا، بابایی که برای امروز میاد؟!زبونم می

 روبه دیاکو کردم و با چشم هایی که خیس شده بودند گفتم:

شب یلداست، بابا چرا مشب دیاکو فردا عیده، بابا میادش؟ دیاکو ا -

 اش، بابا باز گلش اومد و خودش نیومد آره؟!ولدمه دادنیومدش؟ امروز ت

 چشم های دیاکو از چشم های پراز غمم گرفته شد و پایین دوخته شد.

 خسته شدم دیگه، خسته شدم! -

 روی زانوهام افتادم که بابا به سمتم اومد و محکم بغلم کرد.

 ه پیدام نشدی؛ کیک جوری پشت کوه انداخت

 دهی پاره شچجوری زنجیرمو بافتی که 

 ای عمو زنجیر باف! حیف عمو زنجیر باف

 بابا دیگه نمیاد؛ هیچی بیاره برام

 با صدای چی میخوای گریه کنم دیگه برات؟

 ای عمو زنجیر باف، حیف عمو زنجیر باف!

 مسیح/آرش( -)عمو زنجیرباف
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 ))نگاه ((

 روی تخت نشستم و هوفی کردم.

 ت!ریخشک میدونه چی کشیده که اونجور داشت اا میخد -

 اش رو از دیوار گرفت و گفت:نیالرز غرق در فکر تیکه

کرد که دیاکو هم تحمل اوهوم، یک جور خاصی هم به دیاکو نگاه می -

 دیدنش رو نداشت.

 به نوایی که مشغول نوازش پشول بود، چشم دوختم.

 خوای چیزی بگی؟!تو نمی -

 چشم از پشولش بگیره جواب داد:نکه بدون ای

 مثل شما بشینم غیبت از حال بد مردم کنم؟!گم؟ چی ب -

 چشم هام از جوابش گرد شد، بلند شدم و جلوش ایستادم.

 وای، وای! نوای ما رو باش، ازکی تاحاال کارن برات مردم شده؟! -

 سر بلند کرد و با چشم های ریز شده زوم من شد.

 چی میگی نگاه؟! -

 ه کمر شد و ادامه دادم:ست بد

ن؟ دارم میگم از کی تاحاال پسری که انقدر باهاش گرم چی میگم ها -

شده   ریزی و غر هات رو واسه ما،گیری و خوشی هات رو به پاش میمی

 برات مردم؟!

 پشول رو آروم زمین گذاشت و بلند شد، روبه روم ایستاد و گفت:
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هم تاحاال کارهای من برات مکی  به توچه هان؟ تو رو سننه نگاه؟ از -

 شده؟!

 ستم جوابش رو بدم که نیالرز مداخله کرد.خوا

هی، هی چتون شد دوباره؟ بشینید ببینم، مثل سگ و گربه بهم  -

 پرید!می

 با اخم خیره نوای پررو روبه روم بودم که صاف خیره نیالرز شد و گفت:

د ولی خوب دییکنم خواهر، گیرهاتون رو به من ممیاز تو تعجب  -

 یکی دیگه صبح کنید! دون خبر خونهبلدید شب رو ب

با حرفی که زد، آمپرم باال زد و جای نیالرزی که خشک شده بود دستم 

 رو باال آوردم که سریع مچ دستم رو گرفت.

 خوبه، تو این خونه نه تنها روی من، روی هرسه ما باز شده! -

ه هم دیگه زدم و روبه رو بهام و سریع از اتاق خارج شد. کالفه دست

نده خدا از حرف نوایی که اصال ازش توقع نداشت، خشک الرز کردم؛ بنی

 اش گذاشتم.شده بود. نزدیکش شدم و دستم رو روی شونه

 نیال اون این روزها... -

 هام گذاشت.اش رو به نشونه سکوت روی لبانگشت اشاره

ین عمارت حال بد ای احال ما خیلی اوکیه نگاه؟ نه، هر کدوم از اعض -

و دلیل بر این نمیشه که یک سری از حرمت ها شون رو دارن خاص خود

 رو بشکنن.
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 چرخی تو اتاق زد و ادامه داد:

نوا دیگه داره از مرز من خارج میشه، این اجازه رو بهش نمیدم نگاه، نه  -

به تو نه به اون این حق رو نمیدم که هر طور دلتون خواست حرف بزنید 

ه من این وظیفه رو هم بشه و باشعشقتون کشید برید، هرچی ایی وهرج

 دارم که تا نفسم گرمه اجازه ندم خط به صورتتون بیفته!

و با یک نفس عمیق خودش رو روی تخت انداخت. حق داشت که عصبی 

دونم نوایی که بشه، جمله آخر نوا تیری بود تو قلب پاک نیال و من نمی

. قدمی ین حرفی رو به زبون آوردهمچ انقدر وابسته خواهرشه چرا

تم و کنارش روی تخت نشستم، دستش رو تو دستم گرفتم که برداش

 نگاهش رو به چشم هام دوخت، لبخند تلخی به هم زدیم که به یاد...

راستی به نظرت وقتی اون زن خبر ازدواجم به گوشش برسه چه  -

 واکنشی نشون میده؟!

 سری به طرفین تکون داد.

تو افکار بیچاره من  آخرین گزینه دری درگیری داریم که اونبه قفعال  -

 هستش.

سرم رو به نشونه درسته تکون دادم. منظور از اون زن، مادربزرگم بود 

یعنی مادر پدرم که هرچند مادرفوالدزره جایگزینش کنیم خیلی بهتره و 

 قشنگ تر توصیف میشه!

 میگم نیال... -

د نگاهم کرد که با یک لبخنتظر سرش رو به سمتم برگردوند و من
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 ه دادم:شیطون ادام

 خوام یک چیزی بهت نشون بدم!پاشو بیا می -

از تغییر حالتی که دادم که خنده اش گرفت که من هم با لبخندی که 

 دندون نما شده بود بلند شدم و دستش رو گرفتم و بلندش کردم.

 ))دنیای کل((

ک های پشت پلکش از اتاق ن اشنوا با اخم و چشم های قرمز از نگه داشت

 درگم نگاهش رو بین در اتاق ها چرخ داد.خارج شد و سر

 چه حرفی بود من به خواهرم زدم؟! -

 از حرص لگد محکمی به دیوار وارد کرد.

 خدا لعنتت کنه نوا، خدا لعنتت کنه! -

هاش کالفه از حرفی که به نیالرز زده بود، سرش رو بین حصار دست 

دا نبود آرامشی که در وجودش پیشید و سعی کرد قی کگرفت؛ نفس عمی

رو مهمون قلبش کنه. نگاهش به انتهای راهرو کشیده شد، به اتاق کارنی 

که درش چهارتاق باز بود. دستی به صورتش کشید و به سمت اتاق قدم 

 برداشت.

بدون اینکه وارد اتاق بشه نگاهی به داخل انداخت. کارنی که روی تخت 

نار تخت، به اده بود و البرزی که کش چشم بسته افترنگ دونفره طوسی

روی صندلی ساکن بود و خیره ته تقاری بلبل زبونش شده بود. آه حبس 

اش رو از قلب خارج کرد که البرز سنگینی نگاه پراز غم نوا رو حس شده

 کرد.
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سری کج کرد و لبخند تلخی نصیب نوا کرد و با اشاره دست به داخل 

مت تخت راهی های آرومی وارد اتاق شد و به سقدما وا بدعوتش کرد. ن

 شد و گوشه ای جاخوش کرد.

 حالش چطوره؟! -

البرزی که چشم به کارنش دوخته بود، در پاسخ سری به طرفین تکون 

 داد.

 گاهی این حمله بهش دست میده، طبیعیه! -

ت عمارابرویی از جواب البرز باال انداخت. از این همه خونسرد بودن افراد 

 کرد.تعجب می

 ؟!انقدر بیخیال هستید -

چشم های البرز به چشم های نوا کشیده شد، چشم هایی که خشم هم 

 شد.درش دیده می

 متوجه نشدم! -

 نوا پوزخند بی صدایی زد و لبی تر کرد.

همیشه نسبت به حال پسراتون بیخیال و خونسرد هستید؟ فکر  -

وجود اومدن خیلی از ه عث بکنید که این حجم از بی توجهی بانمی

 ه خب...اتفاقات میشه ک

 ای به کارن غرق در خواب جبر، کرد و ادامه داد:با چشم اشاره

شده، حتی خیلی شده و به قدری دیگه تکرار شده که براتون کامال  -
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 طبیعیه!

های نوا، خشمگین رفت البرز حامی از شنیدن تیکه و زخم زبونتوقع می

نطقی تو اما به اندازه یک نخود هم که شده مه د بشبشه و یا صدایی بلن

 وجودش داشت که در برابر حرف حق، به یک سکوت اکتفا کنه!

 تا به حال شده باهم به یک سفر تفریحی برید؟! -

 هنوز هم سکوت جوابش بود...

 سفر هم نه، یک پیکنیک ساده، شده؟! -

 شد...این سکوت سنگین تر از قبل می

کردید و منه  ن تو این دنیای وانفسا، پیرهن پارهم ر ازدرسته شما بیشت -

 تازه به دوران رسیده نباید با این لحن باهاتون صحبت کنم ولی...

 بغضش رو قورت داد و با صدایی که آروم شده بود، ادامه داد:

 ولی پسرای شما هنوز هم که هنوزه، بزرگ نشدن آقای حامی! -

با چشم های پراز حرفش به  د.رد شجمله آخر شوکی بود که به البرز وا

 رنگین نوا خیره شد.چشم های 

چون بچگی نکردن که بخوان تن به بزرگ شدن بدن، د آخه سخته  -

بدون چشیدن هیچ لذتی از دنیای کودکیشون وارد دنیای سیاه 

 بزرگترهاشون بشن، سخته!

ه آهی بود از قلب البرز که با شنیدن تک به تک جمله های نوا بیرون داد

 و لبی به سخن باز کرد.د. اینبار حاکمیت سکوت رو کنار زد شمی
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 من مجبور به غرق شدن بودم دخترم! -

 بلند شد و به سمت نوا قدم برداشت.

من هم جوونیم رو فدای این بازی کردم. اگه پسرام رو با خودم تو چاق  -

شدن، فکر کردی من عاشق خون و انداختیم، کال از زندگی حذف مینمی

کردیم، و زد، اگه بازی نمییم؟ اون زن بود که استارت بازی ماریزخونر

 کردن.شدیم، در عرض سه روز کیش و ماتمون میاگه بلند نمی

 چشم از چشم های پراز سئوال نوا گرفت و ادامه داد:

خودت و خواهرات، برای چی وارد باند شدید؟ برای اینکه اگه راحت  -

هایی که پدرخدابیامرزتون بر فرض  گرگ خواستید کنار بکشید، اونمی

ش رامشون کرده بود، همونقدر راحت خواهرات رو و خودت رو از خود

 کردند.این همین دنیای وانفسایی که میگی، ساقط می

نوا با جواب البرز به زخم زبون هایی که زده بود، ماتش برد. به یکباره 

 حس ایست کردن قلبش را کرد، ساقط شدن خواهرانش؟!

 اب..بابام!ب  -

یید آروم باال و پایین کرد، پدرانه دستی به سر البرز سرش رو به نشونه تا

 نوا کشید و گفت:

اشه هرکی که تو این عمارت میبینی بنا به یک کاری از اعضای خانواده -

که تن به نوازش کلت داده، حتی همین بانویی که چندساله شاهد عذاب 

 های من و پسرام هستش!
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 غضش رو از دست داد..ل برنوا کنت

یدن حقیقت تلخی که گریبان زندگی پاک خودش و مگه میشد با فهم

خواهراش شده بود، اشک نریزه؟ مگه میشه با وجود این همه ناآرومی، 

 آروم باشه؟!

کارن، کارن من، ته تقاری باباش، با تموم زجرهایی که بهش دادم و  -

دلش بچگی میخواد و  ودتخدادن، هنوزهم قلبش پاکه، هنوزهم به قول 

رو نصیب همه کرد که خردش کردند و این حال بد  به قدری ذات خوبش

 نصیبش شد.

 ای حاکم پیشونی پسرش کرد.نزدیک تخت شد و بوسه

برای یک لحظه لبخند هم که به روی لبش آوردی و میاری، ازت یک  -

 دنیا ممنونم!

ه حال بد خود و برو آروم به سمت در خروجی اتاق قدم برداشت و نوا 

شدت اذیتش میکرد، افکارهای پوچ و سیاهی  رها کرد. سنگینی سرش به

 به روانش حمله کرده بودند و...

سرش رو آروم به روی دست کارن گذاشت و با صدا شروع به اشک 

 ریختن کرد.

 پنج دقیقه...

 ده دقیقه...

 و...
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تش ی دسروچشم های کارن افتخار باز شدنشون صادر شد، سنگینی بر 

ده بود. سری خم کرد و با هقی طنین اتاقش ش-حس کرد، صدای هق

 دید تاری متوجه دخترکی اشک ریزان شد!

 کمی خیره موند و بعد یکباره مغزش شروع به ارور دادن کرد.

 یا خدا! -

چنان بلند بیان کرد که نوا حیران سر بلند کرد و ترسیده به کارن چشم 

 دوخت.

 آخرش مردم نه؟! -

از گریه کمی گرفته اشکیم نوا، متعجب شد و با صدایی که  نگاهگ رن

 شده بود، پرسید:

 چی داری میگی کارن؟! -

 کارن لب های خشکش را تر کرد و نگاهش را چرخاند.

 حتما باید بمیرم که اینطوری برای من گریه کنی؟! -

 نوا بالشت کناری را بر سر کارن کوبید و عصبی گفت:

 تاسفانه هنوز در قید حیاتی نترس!شه مباخواب دیدی خیر  - 

در جایش نیم خیز شد و با چشم های باریک شده اش خیره نوا  کمی

 شد.

آها پس بگو دیگه، از اینکه نمردم داری زار میزنی، خدایی انقدر از من  -

 بدت میاد جوجه؟!
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 حوصله دستی به سرش کشید. نوا بی

هات رو شروع گفتن چرت بعد   بگذره   کارن بزار کمی از بیدار شدنت -

 کن!

اش رو های مجذوب کارن گرفت و آه حبس شده در سینهچشم از چشم 

 بیرون داد.

 هی... -

دست به سمت چونه نوا برد و صورتش رو به سمت خودش برگردوند. 

 داد.هق های آرومی سر می -سرش پایین بود اما هنوزهم هق

 ده؟!نوا چی تو رو انقدر ناراحت کر -

ی روی گونه نوا رو حالت نوازشگرانه باال آورد و اشک ها بهدستش رو 

ای که با هزار غم بیانش کرد، طنینی از قلب کارن پاک کرد. با جمله

 خارج شد!

 خوام بمیرم!کارن من...من نمی -

و یکهو خودش رو حبس آغوشی گرم کرد و دستی که روی سرش 

 ومش کرد.نشست و حرفی که درست مثل یک مسکن آر

اقی برای تو و خواهرات زاریم که اتفمرگ چی دختر؟ مگه ما میش هی -

 بیفته؟!

 چشم های اشکین نوا باال اومد و به چشم های کارن دوخته شد.

 قول میدم حتی یک تار مو هم از تو خواهرات کم نشه، باشه؟! -
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نفس عمیقی کشید و سریع بلند شد. با پشت دستش گونه خیس از 

 عوض کردن بحث گفت:ی پاک کرد و برااشکش رو 

 فکر نکنی که... -

 ای سر داد و بین حرف نوا پرید.کارن تک خنده

 که باهام آشتی کردی، اوکی جوجه! -

بار باهم شروع به خندیدن کردند که با شنیدن تقی که به در اتاق و این

کوبیده شد، سکوت کردند؛ در باز شد و قامت مشکین ادوین نمایان شد! 

روی کارن زوم رادرش و نوا چرخی خورد و بعد دوباره ب گاه ادوین بینن

 شد.

اش کارن با نگاه برادرش متوجه شد که به منظور پرسیدن حالش، خیره

 شده. لبخند تلخی نصیبش کرد و گفت:

 مشکلی نیست، خوبم! -

 سر ادوین آروم بنا بر فهمیدن باال و پایین شد و روبه نوا کرد.

 س، نظری به خواهرت بدی؟!روخوای تو انتخاب لباس عنمی -

وا باال پرید و اخم محوی چاشنی صورتش شد. اگه نگاه تای ابروی ن

 کرد و یا...خواست مسلما صداش مینظرش رو می

 نه، ترجیح میدم به اتاقم برم. -

 کارن سریع مداخله کرد و پرسید:

 بری اتاقت چیکار کنی؟! -
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 چشم دوختند. هشالی که کارن پرسیده بود، بهردو متعجب از سئو

نهایی چیکار کنی؟ قرار بود خرید کنیم دیگه، منظورم اینه که بری ت -

 بیا بریم!

 پتو رو کنار زد که...

ای، از یک طرف پشت سرهم نه کارن، باشه برای بعد االن توهم خسته -

 بیرون نریم تو این دوران خیلی بهتره!

م مسیر خارج چشحوصلگی نوا شدند و با بی متوجههردو برادر متوجه 

ردند. سر ادوین آروم به سمت کارن کج شد و شدنش از اتاق رو دنبال ک

 گفت:

 چیزی بهش گفتی؟! -

 کارنی که از حرف برادرش کمی هول کرده بود، سریع جواب داد:

 نه واال فقط اون... -

 کمی مکث کرد و نگاهش رو به در بسته اتاقش دوخت.

 ی!ازون خیلی ظریفه، حیفه واسه این با -

 کرد.پوزخند ریزی گوشه لب ادوین جاخوش 

تو الزم نکرده نگرانش باشی، نگران ماهم نباید نباش، فقط نگران و به  -

 فکر خودت باش!

قدمی به سمت پنجره اتاق برداشت، پرده اش رو با یک حرکت کنار زد و 

 با لحن مرموز تری ادامه داد:



 

 

 WWW.98IA3.IR 407 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

 !مونه، کارندمه که برای خودش میاین خوده آ -

ش تکون داد و از روی تخت کارن کالفه سری از حرف های سرد برادر

 بلند شد.

 میرم دوش بگیرم. -

سکوت ادوین رو که دید سریع به سمت حموم داخل اتاقش پاتند کرد و 

 حرصش رو با یک دوش آب سرد خالی کرد.

ها و هفته با تمام نگرانیبه سرعت برق و باد که نمیشه گفت ولی اون دو 

 را رسید.هاش گذشت و باالخره روز بزرگ عروسی فیکالفگ

ویالی کردان البرز، پراز رفت و آمد خدمه ها بود، حیاط شیک ویال، با 

هایی چراغ های سفیدی تزیین شده بود، سالن داخلی چیده شده از میز

لوستر  های یاس سفید تزیین شده وکه روشون به طرز زیبایی با گل

 شده بود.ز بزرگی درست وسط سالن آوی

وارد سالن مراسم شد و با دیدن اون  کارن شیک کرده و دست به جیب

 همه زرق و برق و تزیینات، ابرویی باال انداخت.

 وای، وای عروسی داداشمون هم رسید! -

با دیدن بانویی که مشغول چک کردن لیست تو دستش بود، لبخندی 

 روی لبش نقش بست.

 چراغ ها رو هنوز نباید روشن کنید؟!ن آقای سهرابی، چندبار بگم که او -

 برای امتحان بود خانم! -
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 بانو کالفه جوابش داد:

 خاموش کن برادر من، خاموش کن! -

با تک خنده ای که کرد، نگاه عسلی بانو به کارن دوخته شد. شلوار جین 

و جلیقه یاسی  سفید، پیرهنی سفید که آستینش تا آرنج تا خورده بود

 ده بود.جذبش پوشیده بود، اون رو شیک ترین کرن رنگی که روی پیره

 هزار اهلل اکبر پسرم، وایسا! -

سریع رفت و سینی اسفندی که گوشه ویال دود میخورد رو برداشت و 

 شروع به چرخیدن دور کارن کرد.

 ایشاهلل دامادی توروهم قسمت بشه ببینم. -

 .به خوندن دعایی کرد و بعد دور سر کارن فوتش کرد  و شروع

 جون! اون قسمت دامادی که گفتی سخته بانو -

 بانو ابرویی از حرف کارن باال انداخت و دست به کمر شد.

وا یعنی چی سخته؟ ازدواج شتریه که جلوی در همه باالخره یک روزی  -

 خوابه!می

نگاهشون به پله های ویال جلب با صدایی که درش شیطنت آمیخته بود، 

 شد.

 خوابه!ست بانو، حداقل اونجا نمیا در خونه کارن استثنا -

و محو نوا شدند، که با اون لباس مجلسی مدل گردنی با اون هرد

کرد. چندتار از های خوش طرح پاشنه بلند، پله ها رو آروم طی میکفش
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 شون کرده بود.موهاش رو یاسی کرده بود و به حالت شینیون بسته جمع

باس یاسی رنگ که ل های امشب یاسی بود و نوا هم یکست ساقدوش

تن کرده بود، بلندی لباس تا روی مچ پا بود و حالت گردنی داشت به 

 قسمت راستش چاکی تا باالی زانوش خورده بود.

بانویی که با دیدن نوا لبخند دندون نمایی روی صورتش مهمون شده 

زده شد و سینی اسفند به دست به سمت نوا  بود، بیخیال کارن حیرت

 قدم برداشت.

 تر از یاس!ست مثل گل یاس شدی نوا جان، حتی زیبادر -

نوا تک خنده آرومی کرد و به کارنی که هنوز قصد گرفتن چشم هاش رو 

ازش نداشت، چشم دوخت، یکی از کارکنان بانو رو خطاب قرار داد و 

 بره.باعث شد که بانو به سمت حیاط ویال 

رداشت که ب نوا با اون کفش های تق و تق کنانش به سمت کارن قدم

جذابی نصیب زیبایی دختر روبه روش کارن به خودش اومد و لبخند 

 کرد.

 بینم که یاسی خوب رو تنت نشسته، خانم کیان!می - 

نوا هم لبخند شیطونش رو مهمون صورتی که با آرایش ملیحی زیباتر 

 شده بود، کرد و گفت:

 به شماهم خوب ساخته، جناب حامی! -

 اهش رو به اطراف چرخوند.نگکارن خنده ای سرداد و 
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کردم که عروسی ادوین رو ببینم، اون هم با این همه کر نمیوقت فهیچ -

 تجمالت و...

 نوا سری به نشونه تایید تکون داد.

کردم که بتونم نگاه رو تو لباس عروس ببینم، واال من هم فکر نمی -

 ند...هرچ

 کمی قیافه اش توهم رفت و ادامه داد:

 .دمهنوزهم ندی -

 لبخند مهربونی گفت: کارن دست نوا رو تو دستش گرفت و با

 هنوز آشتی نکردید؟! -

 با لبخند تلخی جواب داد:

کنم از دستم چرا یعنی خب، اوکی هستیم ولی خب هنوزهم حس می -

 ناراحتن!

 اد و خواست چیزی بگه که...کارن به نشونه متوجه شدن سری تکون د

 ه!وای، وای این دونفر رو نگا -

داشت چشم از قدم برمیبه سمت تیامی که به سمتشون با دست ب

دوختند، با دیدنش تو اون کت و شلوار جذب طوسی رنگی که زیر پیرهن 

 یاسی رنگی جاخوش کرده بود، لبخندی زدند.

 تیام کارن رو به آغوش کشید.

 های عمارت!تقاریچه تیپی زدن ته  -
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 اد:د ای پشت دست نوا زد و ادامهو بعد بوسه

اب کردی نوا؟ اصال به من نمیاد خدایی این چه رنگی بود که انتخ -

 دختر اونوقت خودتون یک پا با این رنگ شاه و ملکه شدید.

 نوا مشتی به بازوی تیام زد و جواب داد:

 خیلی هم میاد، رنگ به این قشنگی! -

خنده ای سردادند که یکهو آهنگ شادی توسط دی جی با صدای هرسه 

 شد که نشون دهنده آغاز مراسم بود. خشبلند پ

یام با دیدن کارنی که وسوسه رقص و آهن شده بود، سریع بازوش رو ت

 گرفت وگفت:

کارن چرا ندید بدید بازی در میاری؟ اینجا دیگه مهمون نیستی پسر  -

 باشی!صاحب مجلسی باید سنگین 

 کارن بازوش رو سریع از حصار دست تیام بیرون کشید.

گه الزم به چی؟ پس تو چی هستی؟ وقتی تو باشی دی لسصاحب مج -

بودن من نیست که بعدش هم همیشه رسم بوده که برادر کوچیکه داماد 

پیست رو گرم کنه که خداروشکر برادر کوچیکه داماد امشب خوب این 

 کار رو بلده.

کم  -مت پیست رفت که باعث خنده بلند تیام و نوا شد. کمو سریع به س

کردند. رم میسیدند و ویالی عروسی رو با حضورشون گرمهمون ها می

 هنوز شب نشده، پیست خالی نبود!

 های باالی ویال بندازیم که...و سرآخر نگاهی به اتاق
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 فوق العاده زیبا شدید خانم، خوشبخت بشید! -

ایشگر، سری تکون داد که آرایشگر متعجب از حال نگاه تنها در جواب آر

سنگینی هاش از اتاق عروس خارج شد. نگاه ایلوسنگاه بعداز برداشتم 

 دامن لباسش رو به مشتش گرفت و آروم از پشت میز توالت بلند شد.

همین که برگشت نگاهش به آینه قدی افتاد و غرق دختر داخل آینه 

مت پشت، کمر تا سرشونه از جنس ای که از قسشد؛ لباس عروس ساده

طرح داده شده بود و از قسمت ی گیپور بود و قسمت سینه به طرز زیبای

های طالیی برق عد دامن ساده طوری بود که به لطف اکلیلکمر به ب

  زد.می

هایی که با شد و چشمصورتی که با آریش اروپایی، خوشحال دیده می

ای ی بلوندی که شینیون سادهاون سایه مات زیبا، برق می زد و موها

 ن وصل شده بود.شوروشون انجام شده بو و طور بلندی که به

 چقدر زیبا شده بود!

 شد!ه قولی چقدر تو این لباس طوری سفید، خانم تر دیده میب

ای از اشک ای در کنارش، حضور پدر و مادرش رو حس کرد و هالهلحظه

 هاش شد.گرفتار چشم

 باس رو به تن کنم.وقتش رسید که این ل -

 بغضش رو قورت داد.

 حیف! ن،چه فایده که کنارم ندارمتو -
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ون داد که از اون حال و هوا خارج با صدای در اتاقش، سریع سری تک

بشه. در توسط نیالرز باز شد. هردو خواهر مات هم دیگه شدند، با 

 های اشکین و هزار فکر در سر...چشم

و به سمت آغوش خواهرش پرواز  نگاه دامن لباسش رو به مشت گرفت

 .کرد. هردو محکم هم رو به آغوش کشیدند

 خیلی ناز شدی نگاه، خیلی! -

 ا شدند و با چشم های اشکی خیره هم شدند.از هم جد

 تری شدی، مثل همیشه ستاره شب بازهم تو شدی!تو فوق العاده ناز -

غوش ای میون اشک هاش سرداد و دوباره خواهرش رو به آنیال خنده

، شتکشید. پیراهنی یاسی رنگ به تن کرده بود که سرشونه های بازی دا

 ساده و در عین حال شیک!

دیگه، همه اون پایین منتظر تو هستن، منتظر عروس خیلی خب  -

 امشب!

 هاش نقش بست که نیال متوجه منظورش شد.نگاه لبخند تلخی رو لب

 آره اسمش سوریه، عهدشم سوریه اما... -

 هاش قاب کرد و ادامه داد:خواهرش رو با دستصورت 

تو هستش، شبی که این لباس سفید ی درهرصورت امشب، شب عروس -

تن کردی و قراره که امضات رو پای وصالی ثبت کنی، دارم به  رو به

هات کنم، با این غم درون چشمچشم واقعیت به این شب نگاه می
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 خرابش نکن!

ی برای دلگرمی خواهرش تکون داد که نگاهی که گویا قانع شده بود سر

ند و به شخص پشت در اجازه فتبا صدای تق و تق در از هم فاصله گر

 .ورود دادند

در توسط ادوینی که با رخت دامادی به تن کرده بود، باز شد. کت و 

شلوار جذب، خیلی خوش استایل ترش کرده بود، باالخره یک رنگ تضاد 

 یرهن سفید!شد، پسیاه هم در تیپش دیده می

 نیالرز لبخندی به نگاه خیره هردو بهم، زد و گفت:

 ز داماد امشب!ا این هم -

 اه از عروسش گرفت و گفت:ادوین نگاهش رو با اکر

های اصلی هم اونجا برای شنیدن خطبه اتاق عقد آماده است، مهمون -

 عقد حاضر شدند.

 کرد. نیالرزی به نشونه متوجه شدن، سری تکون داد و روبه نگاه

 پس من میرم یک عرض ادبی کنم، شماهم پنج دقیقه دیگه بیاد! -

رش رو با چشم بدرقه کرد. سری به نشونه فهمیدن تکون داد و خواهه نگا

ادوین در اتاق رو بست و با قدم های محکمش آروم به سمت تنها 

صندلی اتاق که پشت میز توالت بود، رفت و جا گرفت. نگاه با خودش 

 گفت:می

رطور هم بخوام به دید مثبتی این ازدواج رو نگاه کنم، بازهم متوجه ه -
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سمت عروسش قدم برداره،  جای لقش میشم. داماد به جای اینکه بهر هزا

خیلی خونسرد رفته و پشت میز آرایش جاخوش کرده، چه وصال 

 قشنگی!

پوزخندی به حال خودش زد و دست به سینه کنار دیوار ایستاد. ادوین 

 ی میز رو برداشت و رایحه شیرینی رو به ریه هاش منتقل کرد.ادکلن رو

 ر به کیش هستی؟!سفدرجریان  -

ز تو آینه به نگاه دوخت؛ نگاه سری به نشونه چشم های مجذوبش رو ا

 تایید تکون داد و گفت:

 دونم که قراره به عنوان ماه عسل بریم.فقط می -

 ادوین کامل به سمت نگاه برداشت.

 این چی باید بدونی؟!مگه جز  -

 زدیک شد.ن نگاه همونطور دست به سینه با قدم های آروم به ادوین

لما نمیریم، توهم از وقتت نمیزنی فقط برای اینکه ما برای ماه عسل مس -

 وانمود کردن یک سفر عاشقانه الکی!

ادوین پوزخند صدا داری تحویل نگاه داد و آروم سرش رو به نشونه تایید 

 تکون داد:

 خوبه، راه افتادی! -

 بلند شد و روبه روش ایستاد.

 مشبه اما باطنش امضای یک قرارداد هایا ظاهرش سفرعاشقونه زوج -
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 کشیدی.مهمی هستش به میزبانی فردی که انتظار دیدنش رو می

 رنگ لحظه ای از رخسار نگاه پرید.

 جبار؟! -

 سر ادوین به نشونه تایید باال و پایین شد.

 جبار... -

 با شنیدن صدای در و بعد صدای خدمه که...

 آقا، همه منتظر شما هستن! -

 

سمت نگاه گرفت که نگاه نیمه کاره موند. ادوین بازوش رو به  ونبحثش

بنا به رویای کودکیش، به جای بازو، دست ادوین رو به دست گرفت که 

کمی باعث تعجب ادوین شد اما نگاه تنها لبخندی روی لب آورد که از 

 د ادوین از نوع اجبار بود اما از دید خود نگاه، یک لبخند حقیقی!دی

*** 

ید از جنس خز رو دور د داخل حیاط ویال بود، نیالرز شنل سفعقاتاق 

ها قدم برداشت که با دیدن دیاکویی که هاش انداخت و به سمت پلهشونه

مجذوب شد، ایستاد. نگاه هردو که به هم افتاد، چندثانیه از اتاق خارج می

 زیبایی هم شدند.

تن کرده  بهدیاکویی که جین مشکی، پیرهن مشکی با کروات شل یاسی 

 شد.کرده بود، فوق العاده جذاب دیده می بود و موهاش رو آزادانه رها

 آروم به سمت هم قدم برداشتند و...
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 ادوین رو ندیدی؟! -

و به  نیالرز که از طرفه رفتن دیاکو باخبر شده بود، لبخند تلخی زد

خودش جراتی بخشید؛ دستش رو بلند کرد و روی گونه دیاکو گذاشت تا 

 یاکو زوم نگاهش بشه.د نگاه

 توهم همینطور! -

دیاکو که متوجه منظور نیالرز شده بود، تنها سکوت کرد و به خیره شدن 

 تو چشم های تک گل عمارتش، ادامه داد.

 حداقل یک امشب رو شاد باش، فقط امشب! -

پرشدن چشم هاش از اشک شد، سریع فاصله گرفت و ترجیح  تا متوجه

 دیاکو رو پاسخ بده.ی داد که جواب سئوال الک

 عروسه، گفتم بهشون پنج دقیقه دیگه بیان!ادوین تو اتاق  -

دیاکو هم نفس عمیقی کشید و سرش رو به معنای متوجه شدن تکون 

 داد.

 پس بریم! -

ن اومدند و با جعمیتی از مهمون های ویال پاییشونه به شونه هم از پله

خالی شدن نداشت. د های رنگ و وارنگ مواجهه شدند و پیستی که قص

هایی که هاش نشوند و با تکون دادن سر به مهمون نیالرز لبخندی رو لب

کرد و دیاکویی که خیلی خشک تنها به تکون شناخت عرض ادب میمی

 کرد.دادن سرش اکتفا می

ها روشون زوم شد؛ نیالرز با دیدن دند، همه نگاهوقتی وارد اتاق عقد ش
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ا یی زد و به سمتشون قدم برداشت. دور تماعمو و آرمان لبخند دندون ن

ها فاکتور بگیریم، عجب سفره دور اتاق صندلی چیده شده بود و از معرفی

های یاسی و عقدی برای نگاه و ادوین پهن کرده بودند، ترکیبی از رنگ

 زد.اش برق میسطه اکلیل هر گوشهای که به وانقره

 ود، زمزمه کرد:ب کارن آروم در گوش نوایی که کنارش ایستاده

ه ما دوتاییم، واال از نظر من شاه و ملکه واقعی این تیام میگه شاه وملک -

 نیال و دیا هستن، تو فقط نگاه ترکیب رنگو!

 نوا از لحن کارن تک خنده آرومی کرد.

 هیس کارن، زشته! -

 متعجب از جواب نوا گفت: کارن

کنه این می کرچیش زشته خب مگه دروغه؟ هرکی ندونه لحظه ورود ف -

 دونفر زوج امشب هستن!

ن کارن با چشم غره تیام بسته شد و بازهم نوا از حال کارن خنده ده

ریزی کرد که اینبار دهن اون بود که به واسطه چشم های ریز شده 

 کنار گوش آرمان گفت:عموش بسته شد. نیالرز آروم در 

 خانم بزرگ تشریف نیاوردن؟! -

 جواب داد: ومآرمان هم مطابق نیال، آر

 س نکردی.گویا سنگینی نگاهش رو ح -

ای اشاره کرد که نیالرز سری برگردوند و متوجه حضور و با چشم به نقطه

 مادربزرگش شد. اینبار عمو در بحثشان مداخله کرد و گفت:



 

 

 WWW.98IA3.IR 419 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

 چیزی بگو، پاشو!پاشو برو خوش آمدی  -

به سمت  و نیالرز به اجبار و با یک لبخند ملیح از روی صندلی بلند شد

ز تیره به تن کرده بود عصای خوش زنی که کت و دامنی به رنگ سب

ای پشت دست تراش طالیی به دست داشت، رفت. آروم خم شد و بوسه

 زنی که حکم مادربزرگش رو داشت، نشوند.

 هامون شریک باشید!اومدین، ایشاهلل که همیشه تو شادیخیلی خوش  -

 فت:گ زن لبی تر کرد، نفسی بیرون داد و

که خواهرت انقدر سرسری تن به  ما که نفهمیدیم چطور شد و چیشد -

شناسیم داد، اما هرچی هم بشه هر مشکلی ازدواج با پسری که اصال نمی

 ما هیچ مربوط نیست. هم پیش بیاد، پای اون عموت باید نوشته بشه، به

 نیالرز نفسی حبس کرد و تنها به تکون دادن سرش اکتفا کرد. تیکه اش

 .رفتو گرفته بود و حاال دیگه باید میر

کمی بعد در توسط بانویی که سینی اسفند به دست داشت، باز شد و 

قامت رعنای ادوین و نگاه نمایان شد. کارن با دیدن برادرش از ذوق 

 که تیام و نوا سریع ساکتش کردند.دست به سوت شد 

 خوام دست بزنم خب!چتونه شمادوتا؟ می -

 :یدنوا زیرلب غر

 وات ختم کنی!االن جای دست نیست، االن باید صل -

 چی ختم کنم؟! -
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 و یکهو صدای عاقد بلند شد.

 برای خوشبختی این دو جوون، صلوات بلندی عنایت فرمایید! -

صلوات کردند. ادوین و نگاه آروم به  و همه یک صدا شروع به فرستاده

 سمت جایگاهشون قدم برداشتند و کنارهم جا گرفتند.

د و یکی از دوستان صمیمی ا و نیال سفره به دست پشتشون ایستادننو

سه برادر که حکم خواهر رو براشون داشت چندسالی ازهمشون بزرگتر 

شکل  بود با شکمی که جایگاه یک جنین شش ماهه بود، قندی که به

 قلب بود رو به دست گرفت و شروع به ساییدن کرد.

ای قد جای گرفتند و با لبخند پدرانهعاالبرز به همراه عموی دخترا، کنار 

 خیره عروس و داماد شدند.

کامیاب با لبخند و لذت تمام، گوش به خونده شدن خطبه عقد، سپرده 

 د.بود و درست مثل نیال این ازدواج رو واقعیت فرض کرده بو

دهید که دوشیزه مکرمه، سرکارخانم نگاه کیان آیا به بنده وکالت می -

 حامی در بیاورم؟!معلوم، به عقد دائم جناب آقای ادوین ه شما را با مهری

 نوا سریع مداخله کرد و گفت:

 عروس به باغ یاسش رفته! -

 کارن با چشم های گرد شده خیره نوای حق به جانب شد و زیرلب گفت:

 گاه باغ یاس داره؟!مگه ن -

 تیام هم آروم جواب داد:
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 تو فعال درگیر اون قسمت نشو! -

 رار کرد و نوا بازهم...تکعاقد مجدد 

 چی میشه؟! پس زیرلفظی -

خواست خیلی زود این شب ادوین کالفه نفسش رو بیرون داد، دلش می

خسته کننده به پایان برسه با گرفتن یک دوش آب سرد به تختش پناه 

 ببره.

البرز بلند شد و با یک جعبه مخمل قرمز، به سمت جایگاه رفت و از 

خودش نگاه پشت کاله شنل پنهان بود، البرز ی اونجایی که چهره زیبا

جعبه رو باز کرد، انگشتری خوش طرح یاقوت سبز رو به ادوین داد و 

 اعالم کرد.

 ه!این انگشتر، حلقه ازدواج مادرم بود اما حاال برای عروس زیبام -

 تونست خودش رو کنترل کنه گفت:کارنی که دیگه نمی

 بزن دست قشنگه رو! -

داخت و به دست زدن کردن، حلقه رو انگشت نگاه انه و همه شروع ب

سمت عاقد رفت و نشست. عاقد برای آخرین بار، خطبه عقد رو آغاز کرد. 

همراه با اینبار نگاه با حالی دگرگون، نفس های بلند و لب خشک شده 

چشم هایی که پراز اشک بودند، بخت خودش رو با گفتن یک کلمه، 

 ساخت.

ای نمیده این ازدواج هرگز تن به ازدواج دیگه ازدونست که بعدخوب می

پس درست مثل روزهای قبل شروع برآورده کردن یکی دیگه از 
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اش های دخترانهای که درخلوتهای دوران کودکیش کرد. جملهفانتزی

 ه کرده بود رو بلند و محکم بیان کرد.آماد

 به امید یک زندگی با عشق... -

 ونه اش افتاد.گ قطره اشکی از گوشه چشمش روی

 بله! -

از اتاق عقد و همچنین از سالن ویال، بلند شد؛ گویا  صدای دست و سوت

 صداشون در سالن روبه پخش بود تا همه شاهد این عقد باشند.

 مبارکه انشاهلل! -

و ادوین همزمان باهم بلند شدند، ادوین با اشاره تیام متوجه شد که نگاه 

گاه کنار بزنه. آروم دست بلند کرد و ن باید کاله شنل رو از روی چهره

کاله رو کمی عقب کشید که با چشم های خیس نگاه مواجهه شد، کمی 

تو حالت خیره موندن که ادوین اولین بوسه گرمش رو نصیب پیشونی 

 عروسش کرد.

اول از همه نیالرز و نوا، نگاه رو محکم به آغوش کشیدند، دیاکو هم با 

 و ابرویی باال انداخت. شدلبخند ملیحی نزدیک ادوین 

 تموم میشه!دیگه داره  -

ادوین با شنیدن این حرف برادرش و کمی خوشحال از روی جلب 

رضایت دیاکو، سری تکون داد که دیاکو برادرانه ادوین رو در آغوش 

 ید که کارن سر رسید.کش
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 دیدی باالخره کت و شلوار رو تنت کردم؟! -

 کرد. کشای نصیب برادر کوچادوین چشم غره

 ساکت کارن! -

 ین رو به آغوش کشید.کارن با خنده ادو

 بابا یک امشب حداقل سگ نباش! -

تیامی که با کامیاب پشت کارن ایستاده بودند، شروع به خندیدن کردن و 

 نثار ادوین کردند.تیکه ای 

نوبت به کامیاب که رسید، ادوین خودش پیش قدم شد و محکم کامیاب 

 رو بغل کرد.

یگه این ازدواج ه این حرفم بخندی ولی یک حسی به من مب شاید -

 انتهایی نداره.

 ضربه ای به پشت ادوین وارد کرد و ادامه داد:

 .خوام برات جلوی این سفره پراز گل یک آرزویی کنممی -

 لبش رو نزدیک گوش برد و زمزمه کرد:

 قلبت با نگاه شروع به زندگی کنه! -

تاد تا باقی دوستان برای تبریک گفتن یسو آروم ازش جدا شد و کنار ا

جلو بیان اما هوش و حواس ادوین، فقط روی حرف کامیاب متمرکز شده 

بودند. تمام زندگیش، حتی نفس کشیدنش هم عضوی از یک نقشه بود، 

تونست که بدون هیچ بازی کسی رو وارد قلبش کنه؟ اصال مگه ر میچطو
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 قلبی هم داره؟!

نقطه ضعف وحشتناکی برای  شقگیریم که داشته باشه، ع

 ، پس کال...سیاهکارهاست

 بیخیال! -

کرد، نگاهی به ادوین نگاه با همون لبخند اجباری که نصیب تبریکات می

 انداخت.

 چیزی گفتی؟! - 

بیرون داد و با اخم محوی سئوال نگاه رو بی جواب گذاشت که نفسش رو 

که البرز به ه نگاه متعجب لبی کج کرد و خواست به سمت خواهرش بر

 د.همراه عموش نزدکیشون شدن

 البرز بعداز بغل کردن پسر و عروسش گفت:

 دیگه باید بریم سالن، مهمون های عزیزمون منتظرن! -

خیلی خوب فهمیدن و با تکون داد  عزیز  هایمنظورش رو از مهمون

 سرشون مسیر خروجی رو پیش گرفتند.

*** 

صرف شام مفصلی که البرز  باپست دیگه جای سوزن انداختن نبودن و 

بود، همه به خوبی از خجالت شکمشون در اومده بودند و تدارک دیده 

کرد؛ در این بین خالصه هرکسی به یک نوعی شادی رو مهمون دلش می

یاکو به همراه تیام با قدم های محکمی به سمت میزی که سه بود که د
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 رفتند.مرد به همراه یک خانم، نشسته بودند، می

 به جناب حامی! به -

 اش کشید و روبه دیاکو گفت:ی مدل قاجاریمرد دستی به سیبیل ها

باالخره دست به کار شدید که پوز جبار رو به زمین بمالید، همراه با  -

 یتون!برادرهای گرام

و به تیامی که با چهره خونسرد و کامال جدی نظارگر بود، چشم دوخت. 

 رد.ک تر کرد و همراهش سری کجدیاکو لبی

 همین بوده. باالخره رسم زندگی ما، تا بوده -

 ابرویی باال انداخت.

 به قول پدربزرگم، تا وقتی دست به آزار نشی، دستت زخم نمیشه! -

 وشه لبش نشوند.لبخند ریزی به حالت تمسخر گ

 کرد!روحش شاد، همیشه از این نجواها تو گوشم زمزمه می -

بود، نفس عمیق کشید و تا  دهمرده که از حرف دیاکو کمی متعجب ش

بزنه، پسری که کنارش جاخوش کرده بود وگویا پسرش  خواست حرفی

 بود، دهن باز کرد.

میشه و  اما اگه نقشه و فکر درستی پشتش باشه، سریع کنار کشیده -

 زخمی روش هک نمیشه، درست نمیگم جناب حامی؟!

 اینبار تیام تک خنده ای سرداد و مداخله کرد.

ت، دراز لونه چه ره سامان، خیلی بستگی داره که اون دسدابستگی  -
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 کسی شده باشه.

کمی خیره چشم های مجذوب و پراز نفرت تیام موند و بعد با یک 

 ت دخترش بود، دوخت.پوزخند چشم به دختری که گویا دوس

هایی با بله گفتن اون دختر، امضای مرگتون رو ثبت کردید، این نقش -

 ید؟!از ضررها میشه، به این قسمتش فکر کردی که ریختید باعث خیل

 اش کنار دیاکو ایستاد و ادامه داد:مرد بلند شد و با اون شکم گنده

اون روز که  شناسی،جوری وانمود نکن که انگار جبار همت رو نمی -

کرد، این آرامش بدتر ، خوک وسط میزش رو مزه میدیدمش با آرامش

 هر طوفانیه!  از

م سرش رو مت مرد برگشت و نفس عمیقی کشید و آروس دیاکو کامل به

 به نشونه تایید تکون داد و آروم گفت:

آرامش من هم نسبت به بالهایی که سر برادرام آوردن، تازه داره به  -

طوفانش میرسه، اگه جبار انقدر براتون شیره، دیاکویی که من باشم باید 

 ته و خب...یخبراتون حکم ماری رو داشته باشه که آماده زهر ر

 ردن یقه مرد کرد.دست برد و شروع به مرتب ک

 هاش رو میده، جناب پیران!از همین امشب این زهر کشته -

 کرد.با همون لبخند ریز، روبه سه نفر پشت میز 

 از خودتون پذیرایی کنید! -

 های پراز غرورشون دور شدند.به همراه تیام از اون میز با همون قدم
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اما تموم  دت به ظاهر مشغول مزه کردن دسرش بود،م نیالرزی که تمام

 حواسش سر میزی جمع بود که دیاکو ترس رو مهمان دلشون کرده بود.

 بردار، کمی غذا بخور دختر!نیال دست از سر اون دسر بدبخت  -

 سرش رو به سمت عموش بگردوند و لبخندی زد.

ا و نگاه هاصال اشتها ندارم عموجون، بهتره برم یک سری به مهمون -

 بزنم!

بدون اینکه اجازه مخالفت به عموش رو بده با  از پشت میز بلند شد و

ا قدم های تندی از میز دور شد و به سمت نگاهی که تو جایگاه تنه

 نشسته بود، رفت.

 پس ادوین کجاست؟! -

نگاهی که کالفه از شلوغی و مراسم شده و صدای بلند آهنگ روی 

بین ای باال انداخت. نیال نگاهش رو شونهب رفت در جوااعصابش رژه می

 مهمون ها چرخوند اما خبری از ادوین نبود.

 شده که عروس تنها مونده!کنند چیزشته حاال فکر می -

 وفی کرد و گفت:نگاه ه

 نیال تورخدا بسه، هرچی سرمون میاد به خاطر همین دیدگاه مردمه! -

 و شروع به درست کردن تور سرش کرد که...

 بابا بیاین دیگه! خواد بیاد باهامون برقصه؟س خانم نمیروع -

به سمت دریا)دخترعموی پسرا( که در این هفته عروسی، به خوبی 
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تند و به اجبارش به سمت پیست کشیده باهاش خو گرفته بودند، برگش

شدند. نوایی که با آرمان و کارن درحال رقص ترکوندن پیست بود، با 

جه دی جی رو به اون قسمت پیست جلب تودیدن نگاه جیغی کشید و 

 د.کر

بریم که یک آهنگ مخصوص عروس خانم گلمون داشته باشیم، برو که  -

 شادترش کنیم!

خش کرد و نگاهی که دستش توسط و آهنگ جدیدی رو شروع به پ

 آرمان کشیده بود، شروع به رقص با پسرعمویی که برادرش بود، کرد.

های اصلی سالن خاموش شدند وتنها ورچند دقیقه گذشت که به یکباره ن

نورها بودند که سالن رو روشن نگه داشته بودند. همه از پیست رقص 

ود مطابق افراد دیگه، آروم فاصله گرفتند و نگاهی وسط پیست ایستاده ب

 خواست که از پیست دور بشه اما...

آهنگ زیبایی شروع به پخش شد و بعد نوری ساکن شخصی شد که با 

داشت. قدم برمی شه جذابش به سمت نگاهی که حیران بود،میاستایل ه

ادوین با همون سردی همیشگی و چهره و خونسرد روبه نگاه ایستاد و 

 زمزمه کرد:

 که بدون دیدن رقص دونفره دست از سرمون بردارن؟! انتظار داری -

ها اشاره کرد. نگاه که تمام افکار زیباش با این حرف ادوین و به مهمون

های پشت قلبش،  شد، با چشم هایی که از نگه داشتن اشکب تخری

میسوختند لبخندی زد و دستش رو دور گردن پسری که چندساعت 
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 پیش، شوهرش شده بود، حلقه کرد.

ت های ادوین به دور کمر نگاه نشست و دست و سوت اولیه مهمون دس

 ها بلند شد.

ش رو به ناگه مدخوردند، نگاه سر به درد اوهمونطور که آروم تکون می

خودش رو به دست همسرش سپرد، گویا به  روی سینه ادوین گذاشت و

 .واسطه این بازی تنها از این لحظه برای آرامش قلبش، سواستفاده کرد

یاکویی که پشت میزی کنار تیام و دوستش عرفان ایستاده بود، با چهره د

تو ه خونسردی خیره برادرش تو پیست رقص بود اما فکرش درگیر نقش

اشت و آروم کنار گوشش زمزمه سرش بود. خدمه ای به سمتش قدم برد

ها ای کرد که دیاکو جام تو دستش رو روی میز گذاشت و به سمت پله

یالرزی که با لبخند کوچیکی نظارگر خواهرش بود، یکهو قدم برداشت. ن

رفت. به چشمش به دیاکویی افتاد که آروم و شمرده از پله ها بله می

 نزدیک برد. که کنارش نشسته بود رو کرد و سرش رو بیکامیا

 کامیاب من یک لحظه میرم باال بیام! -

ه کارن و نوا سرش رو به نشونه متوجه شدن تکون داد. نیالرز با نگاهش ب

اشاره کرد که چشم از کامیاب برندارند؛ به این شلوغی ها و این مهمون 

رفتن از پله ها کرد و از  الهای عزیز اعتمادی نیست! نیالرز شروع به با

که باهزار افکار مختلف ودیدگاهی خوب و بد به زوج وسط  دید جمعیتی

 خیره بودند، دور شد.

 انداخت بود، روشن مخفی های هالوژن با تنها که باریکی راهرو به نگاهی
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 بود، باز نیمه درش که اتاقی از صدایی که میکرد نگاهی ها اتاق به و

 .کرد جلب رو توجهش

 !شد انجام کار دادید، دستور که همونطور -

 همراه اوقات بیشتر که نگهبانی همون میبود، کیوان صدای باید این

  .شدمی دیده کامیاب

 !چی؟ شیده خب؟ -

 .شد قبل از تیزتر نیال های گوش

 علت به امشب گویا اما نکردن لغو رو بستن باهامون که قراردادی هنوز -

 .شدن ستاناربیم راهی قرص مصرف زیاد

 .کرد حبس رو نفسش و گرفت دندون به لبی نیال

 !است؟ زنده -

 .بود اومده وجد به دیاکو بیخیالی حجم این از نیال

 !نگار کردند، دوستشون گشتن به شروع مسائل، این از خارج و بله -

 نیالرز رخسار از رنگ زد، دیاکو که حرفی با و شد حاکم سکوت کمی

 .پرید

 خوره،نمی نم درد هیچ به بگیرید، اعتراف ازش تیدنسنتو هنوز اگه -

 .نشه پیدا جسدشم حتی   که جوری کنید خالصش

 ...نگرانی پراز تعجب، پراز شد، خشم پراز نیالرز های چشم

 سینه به رو خودش محکم بدتری حس یک از نه که ترس از قلبش
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 .میکوبید

 .بشه غول نباید نرفته، کیش به ادوین که وقتی تا هم قرارداد -

 !راحت خیالتون -

 با و شد خارج اتاق از کیوان که بود ایستاده اتاق کنار شده خشک نیالرز

 نشونه به نیالرز دست کنه باز دهن که خواست وتا شد متعجب دیدنش

 .اومد باال سکوت

 !برو -

 نیالرز. شد دور اتاق از سریع بود کرده سرخم نیال دستور از که کیوانی

 با بود، یستادها بهش پشت دیاکویی به و گرفت قرار در بچهارچو تو آروم

 .شد خیره اشکیش زیبای های چشم

 ...بود بحثش خاستگاری شب که ای خدمه اون با رابطه در کیوان -

 میبارید، غم و خشم هاش چشم از که نیالرزی دیدن با و برگشت

 :پرسید و کرد جمع رو خودش. شد متعجب

 !شده؟ چیزی -

 ...شد دیکنز دیاکو به آروم بلند پاشنه هایکفش ناو با نیالرز

 !میرسه؟ من به نوبت کی -

 :گفت طور متعجب بده، خونسردش چهره تو تغییری اینکه بدون دیاکو

 .نشدم متوجه -

 قبل دقیقه چند های حرف بست، نقش لبش گوشه پوزخندی نیالرز
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 از یوحشتناک نفرت که میشد باعث میکرد، مرور سرش تو که رو دیاکو

 .کنه ثبت قلبش تو داشت، دوستش عاشقانه کسی

 !کنی؟ بحث من جسد راجب خونسرد اینطور قراره کی -

 ...شد ور غوطه دیاکو دل تو سهمگینی طوفان

 از کال رو روانش بود، کرده تصورشون و بود شنیده که چیزهایی با نیالرز

 ...دیاکو تا و داد دست

 ...نیالر -

 گوشه پوزخند شد، نصیبش روش روبه ینخشمگ دختر از محکمی سیلی

 بشه سیاهش جلد وارد دیاکو شد باعث نیال کار این و کرد جاخوش لبش

 خونسرد کنه، تاییدشون بیخیال و بزنه کارهاش از دم رحمانه بی و

 !کنه قبولشون

 !نیالرز؟ چیه برای خشمت این دلیل کردی؟ تعجب انقدر چرا -

 نیال اشکی و قرمز های چشم یرهخ که همونطور و برد بین از رو فاصله

 :داد ادامه د،بو شده

 ...دونستینمی انگار که نکن وانمود جوری -

 ...چیکار و هستم کی من دونستینمی که نکن رفتار جوری

 :گفت و رفت باال صداش تن نیالرزهم اینبار

 شیطان آدم یک...حامی دیاکو تو هستی؟ کی تو هان؟ هستی کی تو -

 ...تو قاتلی و صفت
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 .بود دردناکش شمخ از نشونه که میکشید تندی های نفس

 !مردی من برای تو -

 ...و در سمت به برگشت نداشت، رو دیاکو خیره نگاه تحمل

 ...چیه حالت و حس چیه، کارت گفتی من به تو -

 :داد ادامه بود احساس پراز و بود شده آروم خیلی که صدایی با

 ...خب که کنم باورش نخواستم من فقط-

 .انداخت دیاکو به نگاهی نیم

 قلبم ورد نحست اسم خوامنمی دیگه و کردم باورش االن مینه از -

 !حامی جناب باشه،

 جلوی رو دستش. کوبید هم به محکم رو در و رفت بیرون اتاق از سریع و

 کمک با میبارید، اشک ازشون مدام که هایی چشم با و گذاشت دهنش

 .برد پناه درختی پشت هب و شد خارج ویال از پشتی در

 ...افتاد قلبش روی به و خورد سر هنشد روی از دستش

 ...کرد باریدن به شروع بلندی صدای با

 ...بهاری سرعت با

 !پاییزی غم با

 !کیان؟ خانم -

 به سی نه، و بیست که پسری دیدن با و برگشت صدا سمت به سریع

 بزرگی های دمق با پسره. کرد پاک رو هاش اشک سریع میخورد، سنش
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 کمی و بودن روشن ای قهوه رنگ به که هایی چشم با و شد نزدیکتر

 .شد نیالرز خیره میرسیدند، نظر به نگران

 !افتاده؟ اتفاقی -

 به سری و زد قلبش ماجرای پوشندن برای ای مسخره لبخند سریع نیال

 .داد تکون طرفین

 ...فقط اصال نه نه، -

 :داد ادامه آروم و کرد مکث کمی

 !خواهرم برای شوقه اشک -

 .داد نیال تحویل ملیحی لبخند و پرید البا پسره ابرو

 تو کرد، ازدواج خواهرم وقتی هم من هرحال به شد نمیشه منکرش -

 !بشن خوشبخت بودم، حالتی همچین

 .کرد تشکری نیالرز

 ...شمارو من ببخشید...خواهرشماهم همچنین ممنون -

 :گفت ای خنده تک با و بست چشمی شرم روی از پسره

 ...کنم معرفی رو خودم نشد اممیخو معذرت واقعا -

 .کرد بلند نیالرز سمت به رو دستش

 !هستم مرداس -

 شده زنده نام این شنیدن با که ای خاطره با و شد پررنگ نیالرز لبخند

 ...دلبرونش آوای با و شد خارج ابری هوا و حال از کمی بود
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 !بود پایه برترین دهش و داد به....ودب گرانمایه نام مرداس که -

 نمایان کرد، اشزمزمه نیال که بیتی شنیدن با مرداس نمای دندون بخندل

 .شد

*** 

شد. نوا از خستگی خمیازه های ریزی تر میسالن ویال خلوت و خلوت

کشید و نگاهش دوخته به ساعتی بود که دو نصف شب رو نشون می

خترا و دریا و همسرش قرار شد که د داد. از مهمون ها تنها عمویمی

 بح کنند.و تو ویال صشب ر

 به ما نگاه نکن، پاشو برو بخواب!  نوا دخترم، تو -

نوا با چشم های خمارش روبه البرز کرد و لبخند ریزی تحویلش داد و از 

 خدا خواسته بلند شد که نیالرز مخاطب قرارش داد.

 ال بری؟!ح تونی با اینانتهای راه رو...مطمئنی می -

 روی هوا چرت میزد کرد و بلند شد.یی که ای به حال نواتیام تک خنده

 بیا دختر ببرمت نصف شبی کار دستمون ندی! -

شمرده از پله  -و نوا رو با یک حرکت روی دست هاش بلند کرد و شمرده

ها باال رفت. نگاهی که با تور آویز سرش درگیر بود، کالفه روبه ادوین 

 گفت:

 موهام رو کند!؟ نصف ر رو میشه رو از تو موهام بیرون بکشیتواین  -

ادوین با اخم ریزی دست به موهای نگاه برد و آروم و دقیق سعی در 

ای به کالفه بودن بیرون کشیدن تور از موهای نگاه کرد. عمو تک خنده
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 نگاه کرد و گفت:

نگاه بزار حداقل چندشب بگذره بعد به شوهرت بپر دخترم، بچه  -

 یمون شد!پش

 ای کرد و گفت:دریا بود، تک خندههمسر  آرمانی که مشغول با صحبت با

 من از همون شب خاستگاری به ادوین هشدار داده بودم اما... -

 همسر دریا هم وارد بحث شد و با شیطنت نیم نگاهی به دریا انداخت.

 به ما هشدار ندادند اما خب زندگیه دیگه!  -

ت همسرش کج کرد و کیف دستی کوچیکش سمدریا سریع سرش رو به 

 تش پرت کرد که خنده همه بلند شد.به سم رو

 تازه وقتی حامله هم بشن که دیگه خیلی جای هشدار داره! -

 دریا ابرویی باال انداخت.

 سعید جون شما یک امشب شیرین نشی هیچی نمیشه، ذاتا! -

 مه داد:داو با یک چشم غره نگاهش رو از سعید گرفت و روبه نگاه ا

بکش برای بچه، آخرش تیکه سختی  این همه حرف بشنو، این همه -

خوان، خدایی دارن سرعقد امضای پدر رو مینصیبت میشه هیچ برمی

 عادالنه است؟!

همه موضوعی که دریا وسط انداخته بود رو برداشتن و درش مداخله 

 کمکردن جز نیالرزی که فکرش درگیر بود و سکوت مطلقی تو قلبش حا

 .اما...بود. دیاکو کجاست؟ نگاهش رو چرخوند 
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تشری به خودش زد، نیالرز برای چی باید بهش فکر کنه؟ اون دیگه برات 

مرده، بسه! سعی داشت خودش رو قانع کنه، اما اگه اسمی که به نحسی 

خونده بودش روی قلبش هک نبود، میشد که پاک کرد اما تراشکاری 

 سنگینی رو تجربه کرده بود.

 گاه سرداد.گوش ن ه از امشب و شب های دیگه، نجوایی زیرستخ

ای و زود بیا اتاق بغلی اتاق قبل از اینکه برن اتاق هاشون، بگو خسته -

 ادوین، مراقب باش کسی متوجه نشه!

نگاه با شنیدن امر خواهرش کمی مکث کرد و قبل از اینکه پوزخندش 

 نمایان بشه، آروم کنار گوشش گفت:

ونم که ادوین دمیام تاکید کرنش نیست، نگران نباش مدالزم به  -

 شوهرم نیست!

از جاش بلند شد و روبه جمع لبخندی زد، بدون اینکه به عکس و العمل 

 نیالرز اهمیتی بده گفت:

 من برم صورتم رو بشورم، چندساعته این آرایش رو تحمل کرده! -

 آرمان مثل همیشه شیطنتش رو بیرون ریخت.

 انی چیزی هم بزن!رسیک ماسک آب -

خندیدن کردن که نگاه با یک چشم غره دهن به  و با سعید شروع

 جفتشون رو بست.

 خوای کمکت کنم؟!می -
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نگاه سرش به سمت ادوینی که نگاهش دقیق زوم صفحه گوشیش شده 

بود، کج شد. ابرویی باال انداخت و لبخندی که از دیدگاه خودش از صدتا 

 بده،قیه رمانتیک زد و تا خواست جواب ب فحش بدتر بود اما از دید

 صدای البرز بلند شد.

 نه به نظرم تو بشین خودش میره. -

 تاسف وار سری تکونی داد و ادامه داد:

 پسرم پاشو همراهیش کن، این هم پرسیدن داره آخه؟ خدایا! -

 ادوین نگاه عمیقی به پدرش کرد و بلند شد.

 پس...شبتون بخیر! -

ه دنباله بلندی ادوینی کبش رو دادند. نگاه به همراه واهمه با خوشرویی ج

 پشت لباسش رو به دست گرفته بود راهی اتاقی شد که...

تا وارد اتاق ادوین شدند، نگاه دنباله لباسش رو از دست ادوین بیرون 

 کشید و به حالت پرخشگرانه گفت:

خوام که مجبور شدی همراهیم کنی و ببخشید، واقعا معذرت می -

 رو به خاطر من لبخند بزنی! شبام

 من رو تاکیدوار بیانش کرد و ادامه داد:به خاطر 

مگه من برنامه این شب مزخرف رو ریختم که آخرش نشستی اینطوری  -

زاری؟ اخم و تخم و زوم صفحه منت تمام خوش برخوردی هات رو می

 تاریک تر از خودت به گوشی، به خاطر من بود مگه؟!
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خت سینه اش به ت بیخیالش شد و با انگشت اشارهه نزدیک ادوین همیش

 شوهرش زد.

کنی باید تا آخر پای به قول خودت وقتی یک بازی رو شروع می -

خندی ولی یکهو تغییر جلوه میدی و این قوانینش بایستی؛ تو داری می

باعث خرابی بازی میشه و من رو زودتر از موعد مجبور به توضیح دادن به 

 .کنیخانوادم می

 نفسی گرفت و ادامه داد:

فقط خودتی، من هم یک مهره از این بازی هستم، پس رنکن که فک -

 خودخواه بودنمون رو فعال بهتره کنار بزاریم، جناب مثال شوهر!

 به سمت در خروجی رفت و بدونه اینکه برگرده...

 شب بخیر! -

تا خواست که دستگیره رو پایین بکشه، بازوش به سمت عقب کشیده 

نی شد که با دستش سرد ادویمتعجب چشم تو چشم، چشم های  د.ش

مانع خروج از اتاق شده بود، شد. بدون هیچ حرفی خیره هم بودند گویا 

 خواست بزنه اما تنها...ادوین حرفی می

 شب خوش! -

 اکتفا کرد و باعث تعجب بیشتر نگاه شد.

*** 

ت سمروی نوای غرق در خواب رو با پتوی یاسی رنگی کشید به 
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رون کشیدن گیره های آویز به مشغول بی میزتوالت گوشه اتاق رفت و

سرش شد. دستگیره در آروم پایین کشیده شد که نیال ترسیده به سمت 

در برگشت که تا متوجه نگاه شد، نفس آسوده ای سرداد و به سمت آینه 

برگشت. نگاه با اخم های درهم و حس و حالی عجیب به سمت پنجره 

 کرد.ریه هاش  بازش کرد، اکسیژنی رو وارد و قدم برداشت

 ای؟!چرا انقدر کالفه -

 درنگی کرد...

زد رو قورت بغضی که به گلوش چنگ میزد و دم از حرف های دلش می

 داد و گفت:

 میشه کمک کنی از شر این لباس راحت بشم؟! -

  

نیال که متوجه غم تو صدای خواهرش شده بود، لبخند تلخی زد و به 

یسه چه چیزی درحال مقادونست که م برداشت. خوب میقدسمتش 

هستش اما سعی کرد به روی خودش نیاره چون هیچ جواب و دلگرمی 

براش نداشت. زیپ پشتی لباس رو پایین کشید و تنها به گفتن حرف 

 همیشگی این روزهاش، اکتفا کرد.

 فقط به خاطر بابا! -

 هرش برگشت.واپوزخندی گوشه لب نگاه جاخوش کرد و به سمت خ

 ین دختر!ر آینده انه فقط به خاط -

 و به نوا اشاره کرد و ادامه داد:
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بابا هرچی هم باشه، باالخره اون بود که مجبورم کرد برای اینکه  -

خواهرام گزندی نبینن این لباس رو به تن کنم و آخرش هم به اتاق 

 خواهرم بیام، هوم؟!

د نه مخالفتی سرداد تنها کرحرف حق، جواب نداشت! نیالرز نه تاییدی 

 دن ادامه داد که نگاه سری به نشونه تایید تکون داد.خیره مون به

 بخواب من هم االن میام! -

و به سمت سرویس مخصوص اتاق رفت. نیالرز آه عمیقی کشید و کالفه 

 دستی به موهاش کشید و خودش رو روی مبل کناریش انداخت.

تی ی برای قلب خواهرت هم نتونسحتبرای قلب خودم که هیچ، نیال تو  -

 نی!کاری ک

*** 

ساعت های هشت بود که نگاه با صدا زدن های نیالرز چشم از خواب باز 

 کرد و خواب آلود گفت:

 چیشده؟! -

 نیالرز دستی به کمرش زد و گفت:

 ساعت هشته دختر االن هاست که بقیه بیدار بشن. -

 تمسخر گفت:ت نگاهی که هنوز دوهزاریش نیفتاده بود به حال

 ئول خوابوندنشون هستیم؟ً!مگه ما مسخب بیدار بشن  -

نیالرزی که از بیخیالی و گیجی نگاه حرصش گرفته بود، نیشگونی از 
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 های نگاه توهم رفت.بازوش گرفت که اخم

مسئول خواب نه ولی مسئول خودت هستی، دختر تو االن باید اتاق  -

 ها حواست کجاست؟!ادوین باشی

 های نیالرز شد.ش مشغول هضم کردن حرف دلنگاه تو 

 اتاق ادوین؟ من اتاق اون یخ سیاه چیکار دارم آخ... -

گویا ویندوزش باال اومد چون سریع پتو رو کنار زد و از روی تخت بلند 

 شد و هول شده خیره خواهرش شد.

 ال...االن چیکارکنم؟! -

که از دیشب و نیالرز سری به نشونه تاسف تکون داد، یک ساک کوچولو ر

 نگاه داد. کرده بود رو به دستآماده 

گیری و بدون اینکه کسی ببینه وارد اتاق ادوین میشی، بیا این رو می -

 اصال خودم راهیت کنم!

هردو پراز استرس، به سمت در خروجی اتاق رفتند و نگاه پاورچین به 

رو ر سمت اتاق بغلی رفت، بدون اینکه در بزنه وارد اتاق شد و سریع د

 بست.

 وم شد!هوف، تم -

دیدن ادوینی که غرق در خواب بود و پتو رو تا سرش باال برگشت و با 

نگاهی به ساعت انداخت و از تعجب ابروش باال  کشیده بود چشم دوخت.

 رفت.
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 ادوین این ساعت خواب؟ عجب! -

 به سمت سرویس رفت تا آبی به صورتش بزنه.

 ردن واال!ک حتما خیلی خسته شده، خسته از اخم -

اکی که نیال به دستش داده بود رفت، با ستن صورتش به سمت سبعداز ش

 دیدن وسایل داخل لبخند ملیحی زد.

 وای نیالی مارو باش! -

دو دست لباس شیک، کیف آرایش، عطر و ستی از دستبند و ساعت! اول 

از همه پشت میز توالت جای گرفت و شروع به شونه زدن موهاش کرد و 

 لم شد.کار که نه دست به قبرداشت و دست به  شیبعد برا

چند دقیقه گذشت که چشم های ادوین با صدای تق و توق ریزی باز 

 -شد. کمی تکون خورد و یکهو با دیدن نگاهی که جلوی آینه شمرده

 هاش کمی گرد شد.رسید، چشمشمرده به خودش می

 نگاه اینج... -

که به نگاه شد، بدون اینر مغزش شروع به کار کرد و متوجه دلیل حضو

طور خیره کارهای نگاه شد. چند ره که بیدار شده، همونروی خودش بیا

دقیقه گذشت، نیم خیز شد و دست به سینه نشست، بازهم نگاهش زوم 

 کشید.دختری بود که خیلی دقیق داشت خط چشم می

 هوف باالخره قرینه شد! -

 ه خونسرد و دست بهک همین که از پشت میز بلند شد با دیدن ادوینی
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 ، هینی کشید و دوباره روی صندلی افتاد.سینه زومش شده بود

 یاخدا! -

 نفس عمیقی کشید و آب دهنش رو محکم قورت داد.

 تو چرا همچینی؟! -

خندید سریع از رو تخت بلند شد و سعی کرد که ادوینی که تو دلش می

 سردی صداش رو برگردونه، گفت:

 چیم؟! -

 اب داد:جونگاه خیلی رک 

 جن! -

جب کرد و جوابی بهش نداد و تنها راه پنجره ای ین اخمی به حالت تعادو

که نگاه پرده اش رو کنار زده بود رو پیش گرفت و پرده رو سریع کشید 

و به سمت سرویس قدم برداشت که نگاه سریع با سرعت جت لباسش رو 

 د.کربا یک شومیز خوش مدل لیمویی همراه با شلوار دامنی عوض 

ده اقدام به بیرون رفتند کردند گذشت و هردو حاضر شحدود نیم ساعت 

که نگاه چیزی یادش افتاد و سریع در رو بست که ادوین چشم هاش رو 

بست و فشاری بهشون وارد کرد و به سمت نگاه برگشت و منتظر بهش 

 چشم دوخت.

 دیشب نشد حرفت رو کامل کنی. -

 چشم های ادوین ریز شد.
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 جبار میزبانشه بریم؟!به مهمونی که  یدچرا با -

 ادوین نفسش رو بیرون داد و لبی تر کرد.

 برای اینکه وقتشه بازی اصلی رو شروع کنیم. -

نگاه که میشه گفت منظور ادوین رو متوجه شده بود، سرش رو به نشونه 

 متوجه شدن تکون دادم. ادوین دست به سمت دستگیره برد که باز نگاه...

 ادوین! -

رو لبش نقش بست و سریع  نگاه بود، لبخند ریزی ینی که پشتش بهدوا

 از بین بردش.

 ساعت چند پرواز داریم؟! -

 بدون اینکه برگرده، جواب داد:

 امشب ساعت یازده! -

 اینبار دیگه سریع در رو باز کرد ولی بازهم...

 میگم ادوین... -

برگشت ت ادوین کالفه به سمت نگاهی که شیطنت از چشم هاش میریخ

 شروع به خندیدن کرد.یکهو نگاه با دیدن کالفگیش که 

 بگذریم، بیا بریم شوهرجونی! -

و جلوتراز ادوین راه افتاد. ادوینی که به جای خالی نگاه هنوز زوم بود با 

 خودش تکرار کرد...

 همین کم بود، همین! -
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*** 

 سالم به همه! -

با  ه بودند وشدساعت ده بود و همه پشت میز بزرگ صبحونه جمع 

ادن سالم نگاه کردند. دوتا صندلی بین دیاکو خوشرویی شروع به جواب د

و سعید خالی بود که تا نگاه دست به صندلی کناری سعید برد بدون 

 اینکه کسی متوجه بشه دستش توسط ادوین گرفته شد.

نگاه متعجب به ادوین چشم دوخت که ادوین اشاره زد پیش دیاکو 

داد و  ور همسرش شده بود، سری تکونمتوجه منظه بشینه. نگاهی ک

 کنار دیاکو جا گرفت.

 نگاه نگاهش رو چرخوند اما...

 پس نوا و کارن کجان؟! -

 ای سر دادند.تیام و آرمان تک خنده

 برن!در اعماق خواب به سر می -

 نیالرز پشت چشمی برای آرمان نازک کرد و گفت:

داره، مثل  یگه خستگید وقتی مجلس به دست بگیری همین میشه -

 یک جا بایستن خوبه؟!شما دوتا مجسمه 

 تیام سریع مداخله کرد و جواب داد:

 واال من که همش درحال پذیرایی بودم. -

اش رو کرد، تیکهدیاکو سری بلند کرد و همونطور که چایش رو مزه می
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 انداخت.

 کرد!آره، شیرینی جشن رو پخش می -

 کرد.و عوض ر البرز خنده ای سرداد و بحث

 رواز دارن، برای دوساعت دیگه حرکت کنیم.بچه ها برای یازده شب پ -

 عمو به نشونه موافقت و تایید سری تکون داد و روبه نگاه کرد.

 ای پیش نمیرید.آره عموجون، اینجوری هم عجله -

 شد گفت:دریا همونطور که از پشت میز بلند می

 !باکیش، ماه عسل، عشق و حال...جون با -

ام طفلکی از خنده لقمه به شروع به ریز خندیدن کردن که تیهمه 

گلوش پرید و در ثانی با چشم غره ادوین مواجهه شد سریع لقمه رو 

اش قورت داد و بحث رو عوض کرد. ادوین که تنها به همراه با خنده

خوردن شیرقهوه اش اکتفا کرده بود از پشت میز آروم بلند شد و روبه 

 .برادرش کرد

 لطفا... میشه -

برادرش شده بود، سری تکون داد و با دستمال  دیاکو که متوجه منظور

کنار میزش آروم دور لبش که هرچند تمیز بود رو پاکی کرد و از پشت 

 میز بلند شد.

 نوش جونتون! -

همه به جز نگاه و نیالرز تشکری کردند. نگاه، زوم چشم های پراز نفرت 
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رفتند، شدند. اط ویال میسمت حیه خواهرش به دوبرادری که ب

دونست هوای نیالرز از شب عروسی دگرگون شده بود اما خوب می  حال

کرد. که حاال حاالها جوابی برای ذهن ناآرومش از نیالرز دریافت نمی

 اش رو کمی ماساژ داد که مورد دید البرز قرار گرفت.شقیقه

 نگاه دخترم! -

حرفی زده بشه، از پشت میز اینکه ز نگاه سریع سری بلند کرد و قبل ا

 شد. بلند

 حالت خوبه عزیزم؟! -

 همه چشم ها زوم نگاه شد و منتظر به نگاهی که...

ساعت گویا درحال   خوبم، چیزی نیست فقط بهتره برم حاضر بشم، -

 پروازه!

ای کرد که نیالرز هم به نشونه موافقت از پشت میز بلند و به ساعت اشاره

 ایی که اون شکم گردش آروم بلند شد.ریدشد و همچنین 

*** 

 ایشاهلل همیشه به سفر نگاه جانم! - 

 نگاه لبخندی به مهربونی دریا زد و بلند شد، کنارش روی تخت نشست.

همچنین مامان خوشگله، بزار این جوجه به دنیا بیاد راحت به یک سفر  -

 سه تایی بری.

 سنگینی به روی قلب دریا نشست...
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به زدن یک که همچین چیزی امکان نداره اما تنها ت سخوب میدون

لبخند اکتفا کرد که نیالرز مشغول جمع کردن وسایل، سریع به سمت 

 دریا اومد و...

 تونم بپرسم؟!خوام هیچی نگم اما خب یک سئوال میمن هی می -

دریا ))البته(( ای گفت که نیالرز هم سمت راست دریا جا گرفت و با من 

 ..و من پرسید.

 قط...با آقا سعید مشکلی داری؟ ببین من ف -

 نگاه متعجب از حرف خواهرش سریع تشری زد و بین حرفش پرید.

 اِوا نیال؟ این چه حرفیه؟! -

 نیالرز شرمگین سری به زیر انداخت که دریا تک خنده الکی سرداد.

نه الزم نیست که از سئوالت پشیمون بشی، اونی که باید شرمنده بشه  -

 که... نههمسر م

 گردش خیره شد. سرش رو پایین انداخت و به شکم

کنه، مسائل کوچیک رو بزرگ نشون متاسفانه این موارد رو درک نمی -

میده بعدش هم از روی عادت بین جمعیت با زبون بی زبونی فریادش 

 میزنه!

اش رو بیرون داد. نگاه از گفته های دریا و حالت آه حبس شده سینه

م رفتار و اخالق بد سعید شد، اخمی حاک جهاش متوعوض شده

 پیشونیش شد و ابرویی باال انداخت. نیالرز آروم زیر لب زمزمه کرد:
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 زیاد هم بی زبون نبود! -

 هردو به نیالرز خیره شدند که نیال سریع برخاست و روبه دریا کرد.

ارتون دریا تو با اینکه دخترعموی پسرا هستی اما من از نوع نگاه و رفت -

ون، رسم زندگی جوری وجه این شدم که درست مثل خواهری براشمت

 چرخید که باهم روبه رو و آشنا شدیم.

لبخند مهربونش رو به روی لب نشوند و کنار پای دریا روی زانوش 

نشست، دستش رو به روی دست دریا که روی شکمش بود، گذاشت و 

 ادامه داد:

خواد که کسی وقتی نمیم صال دلفقط چند بار هم رو دیدیم اما من ا -

کنی ناراحتت کنه، تمام مدت عروسی رو حمل میداری یک فرشته 

 حواسم بود که لبخندهای قشنگت تنها از رو اجبار هستش.

خوام بهت بگم اگه دریا من به هیچ عنوان قصد دخالت دارم فقط می

رهات، کنه، بدون که تنها نیستی عالوه بر برادچیزی یا کسی ناراحتت می

 هم هستیم! ما

شکم دریا نشست و اون هم جرعه ای از  و دست نگاه بود که به روی

 مهربونیش رو مهمون دل دریا کرد.

 مجبور به توضیح نیستی کافیه بدونی تنها نیستی، خواهرشوهرجون! -

با خطاب آخرش، هرسه تک خنده ای کردند که دریا سریع اشک های 

هی پراز قدردانی خیره گاو با نپشت پلکش رو با پشت دست پس زد 

 وش شد.دوخواهر روبه ر
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هیچ کار خدا بی حکمت نیست، شکرش که شماها رو سر راهم قرار  -

حالمون خوبه، همونطور که گفتم    امداد، اما نگران نباشید من و جوجه

یک بحث خیلی کوچیکه، سعید همیشه همین بوده و هست، اما یک دنیا 

 ممنون بابت بودنتون!

*** 

 عت بعد...(سا)چند

باشه؟ بهش بگو یک سوغاتی توپ پیش  مراقب خودت و فسقلی باش -

 زنداییش داره!

 ادوین با شنیدن مکالمه نگاه جلوی در اتاق خشک شد.

 زندایی! -

سری از روی تاسف تکون داد و تقه ای محکم به در اتاق نگاه وارد کرد 

فه پوفی الکار، ککه نگاه سریع برگشت و با دیدن ادوین همیشه طلب

 کشید!

هاش داره مراسم م فعال داداشت با اون چشمرسیدیم بهت زنگ میزن -

 ترحیمم رو نشون میده، فعال!

 قطع کرد و دست به کمر شد.

میگم ادوین احیانا کسی ارثی چیزیتون رو خورده که شبیه من بوده  -

تیریپ طلبکار  بینی به یادش میفتیباشه؟ گویا هر وقت من رو می

 داری.میبر
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رانندگی تا تهران هنوز حاکم بدنش  ادوینی که خستگی مراسم دیشب و

بود، دستی به چشم هاش کشید، نگاهی به ساعت مچیش چرمش 

 انداخت و گفت:

نه حس بحث کردن رو با تو دارم نه وقتش رو، یک ساعت و نیم پروازه  -

الی نیت رو هم که اون و تو از صبح یک مرتبه این گوشی دستته، چمدون

رست به من بده تا ببینم چه دلیلی فلک زده جمع کرد، االن یک جواب د

 داره طلبکارانه جلوی اتاقت چتر نشم؟!

نگاهی که متوجه کالفگی ادوین شده بود سعی کرد کرم درونش رو آروم 

 کنه اما براش سخت بود، اصال نشدنی بود!

ای سورمهن ستی به یقه پیرهآروم و با ناز به سمتش قدم برداشت و د

  ادوین کشید.

مه کالفه و اعصاب همیشه نداشتت رو به رخ کشیدی، االن این ه  -

 انتظار داری برات چیکار کنم؟!

 ادوین اخم محوی از روی تعجب روی پیشونیش نقش بست.

 اوم فهمیدم! -

 یکهو کنار کشید و طوری که انگار هسته اتم شکافته باشه، گفت:

ای ه ببر همین فکی که برای من زدی رو برناگاو زبون، به بانو پگل  -

اون هم بزن صد در صد متوجه میشه که تو به یک دمنوش احتیاج 

داری، حتی بهتره بگی چندتا بسته بزاره تو چمدونت تو این یک هفته 

نحس دم کنی، میل کنی حداقل روی نرو من نری چون من اگه بخوام 
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ندانتون رو با دو تا خاادوین حامی که سهله عصبی و کالفه بشم توی 

 دم، افتاد؟ ده دقیقه دیگه پایینم!هام قورت میچشم

 و در اتاق رو به روی ادوین خشک شده بست. سر ادوین آروم کج شد...

این چطور جرات کرد؟ هوف ولش کن، از اولش هم این دختر دیوونه  -

 بود، جای تعجب نداره باید بیمار رو درک کرد!

 که دوباره حرف های تند نگاه توی سرش شتمی مخالف اتاقش برداقد

 غر کنان گفت:-اکو شد. دستی به سرش کشید و غر

 چقدر حرف زد اه! -

بعداز ده دقیقه نگاه آماده و تیپ زده وارد حیاط عمارت شد، همه دور 

ای تو فرودگاه در کار نبود. نیالرز ایستاده بودند و بدرقه    ماشین ادوین

ه دزدید و به هیچ عنوان راضی بیاکو مید هاش رو ازم مدت چشمتما

روبه رو شدن باهاش رو نداشت. دست به سینه و سر به زیر درحالی که 

 های هزار رنگ حیاط بود گفت:خیره سنگ فرش

 رفتیم؟!بهتر نبود که تا فرودگاه همراهشون می -

نرفتن رو داده  البرزی که دست به جیب کنار نیال ایستاده بود و دستور

 واب داد:ج بود،

 که، ساعتش هم مناسب نیست! چه کاری دخترم بچه نیستند -

 ادوین پوزخند بی صدایی به پدرش زد و به نگاه چشم دوخت.

 به سالمت برید و برگردید! -
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ادوین و نگاه هردو سری برای تیام تکون دادند که دیاکو نامحسوس با 

شونه تایید و ن هاش رو بهاه هم چشمهاش اشاره به نگاه کرد که نگچشم

 و باز کرد. فهمیدن به روی هم گذاشت

 نگاه هر ساعت یک پیام... -

 نگاه سریع خواهرش رو به آغوش کشید.

 خیالت راحت، من هر دقیقه باهاتم! -

و چشمکی نصیب نوایی که پشت نیالرز ایستاده بود، کرد. هردو سوار 

ی میکرد، اهادوین و نگاه رو همرماشین شدند، کیوانی که تا فرودگاه 

شت و با سرعت از عمارت دور شد و چشم پاش رو به روی پدال گاز گذا

نگاه تا لحظه آخر خیره به چشم های نگران نیالرز بود که بعداز محو 

 شدن، راست سرجاش نشست و آروم گفت:

 طبیعیه فکرهای سیاهی به سرم نجوم آوردند؟! -

 اب داد:جوتی ماشین کرده بود، ادوینی که سرش روتکیه به پش

 هم داره!بازی سیاه، همچین فکرهایی  -

به قدری آروم و بی حوصله جواب داد که نگاه به عمق خستگی مرد 

کنارش پی برد و با زدن یک لبخند ملیح سرش رو به سمت شیشه 

برگردوند و سکوت رو ترجیح داد. تنها خدا بود که از اتفاقات نبود نگاه تو 

 ر داشت و بس!تهران خب

یک سری از کارها سوار نکه به فرودگاه رسیدن و بعداز انجام ایبعداز 

هواپیما شدند. کنارهم که جا گرفتند تا ادوین چشم هاش رو به روهم 
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 گذاشت صدای نگاه بلند شد.

 خوای چشم ببندی و سکوت کنی؟!وای نه توروخدا بازهم می -

طور که سرش تکیه بر ادوین یکی از چشم هاش رو باز کرد و همون

 دلیش بود، گفت:صن

 خوای؟!چی می -

از این همه سردی که نصیبش شد، لب کج کرد و دست به سینه نگاه 

 نشست و نگاهش رو از ادوین گرفت.

 بیخیال اصال با توهم نمیشه حرف زد. -

ادوین نفس عمیقی کشید و اون یکی چشمش رو هم باز کرد، کمی تو 

 کشید. ونگوشیش رو از جیب جینش بیرجاش جابه جا شد و 

 گردنبند رو برداشتی؟! -

 اینکه سری برگردونه جواب مثبت داد و پرسید:بدون 

تو اون مهمونی چه اتفاقاتی قراره بیفته؟ یعنی خب چرا ما باید به  -

 مهمونی که میزبانش دشمنمونه بریم؟ من کلی سئوال دارم و...

همونطور که خیره صفحه بین حرف دختر پرحرف کناریش پرید و 

 بود... یشگوش

وقت تو جمع دشمنش رو آشکار که هیچ یکی از راز های مافیا اینه -

 کنه.کنه، با همه یک جور رفتار مینمی

نگاه مشتاق از اینکه زمان رسیدن به جواب سئوال هاش رو پیدا کرده، به 
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 سمت ادوین برگشت و پرسید:

 میشه دقیق تر توضیح بدی؟! -

ودن و اون لبخندی که از هیجان ب ای ریزی به مشتاقچشم غرهادوین 

 های نگاه جاخوش کرده بود، رفت و گفت: روی لب

دقیق ترش میشه اینکه حرفی ازنقشه هایی که داره نمیزنه بدون اینکه  -

تونه منفجر کنه، متوجه شدی؟ یا فرد رو می  نشون بده یکهو اون

 خوای بگی با رسم شکل برات بگم؟!می

 لبخندش رو کمی محو کرد.و نگاه ابرویی باال انداخت 

ره منت میزاری، اگه میشد بکشی که خیلی خوب میشد، ایش همه جو -

 اما خب به همینش هم قانع هستیم.

 ادوین نیم نگاهی بهش انداخت.

 خوبه قانع باش! -

 نگاه نفسی بیرون داد و سئوال بعدیش رو پرسید:

 از اتفاقات داخل مراسم بگو! -

 دن نگاه کمی عصبی شده بود گفت:کرادوینی که از طرز سئوال 

))لطفا(( چاشنی سئوالت کن، چون بیشتر شبیه دستوره حرفات تا یک  -

 سئوال!

برد تک خنده ریزی کرد که نگاهی که از عصبی کردن ادوین لذت می

 ادوین متعجب بهش چشم دوخت.
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 توهم که متنفر از امر و نهی! -

که متعجب خیره اش ر دیدن کرد که ادوین همینطوو باز شروع به خن

داشت که نگاه متوجه هش تغییر کرد، چشم برنمیکم رنگ نگا -بود کم

چشم های خیره ادوین به خودش شد و از اینکه رنگ نگاهش با همیشه 

هاش گرد شد که سریع ادوین چشم هاش رو با فرق داشت، کمی چشم

 اکراه از نگاه گرفت و به گوشیش دوخت.

 ه برگردوند که ادوین...یشنگاه هم سرش رو به سمت ش

اسم بیشترشون مربوط میشه به تویی که باید با گردنبندت اتفاقات مر -

 مدارک ثبت کنی.

دو حس تضاد به قلب نگاه با حرف ادوین، تزریق شد. اولین حس استرس 

از شرکت تو اون مهمونی، دومین حس شیرین تر بود، شیرینی که ادوین 

ه به سئوالش جواب داده بود. برای اینک ه،اینکه ))لطفا(( ازش بشنو بدون

حواسش رو پرت از استرس و ترس رخنه کرده به جونش کنه باز به 

 سمت ادوین برگشت و گفت:

 میای آهنگ گوش کنیم؟! -

 ادوین ابرویی باال انداخت و بدون اینکه چشم از گوشیش بگیره...

 دتصمیمی بشی؟ مثل اینکه یا عادت داری سریع با طرف مقابلت -

 رفته...

یکه های ادوین کنه، سریع یکی از هندزفری نگاه بدون اینکه توجهی به ت

 ها رو به سمتش گرفت.
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 خیلی بستگی داره اون فرد مقابلم کی باشه. -

هایی که تو دیدار اول نصیبش کرده بود رو چاشنی و یکی از اون چشمک

نگاه و حرفش کرد. ادوین کمی مکث کرد و بعد نیم نگاهی با هندزفری 

 انداخت.

 هوف، بده ببینم! -

دزفری رو گرفت و گوشی خودش رو خاموش کرد، دست به سینه و هن

 شد و گفت:

 نصیبت نمیشه.چرت و پرت بزاری دیگه از این فرصت ها  -

نگاه پشت چشمی براش نازک کرد و آهنگی رو با گوشیش پلی کرد، 

ری از ادوین تشکنن(! منتظر آهنگی از مجید رضوی)اینا تورو اذیت می

پشتی صندلیش تکیه داد و چشم هاش رو روی بود اما تنها سرش رو به 

هم گذاشت که باعث شد نگاه لبخندی بزنه و بدون هیچ رودروایسی 

 رو به روی شونه ادوین بزاره.سرش 

 ))گفتم ساز رفتنو کوکش نکن

 اون موهای نازتو تو کش نکن

 رش نکندوانقده تو چشم نرو اون چشای خوشگلو از من 

 آدم بدای دورتو که دور نکردی

 چقد بت گفتم محل نده تو گوش نکردی

 اینا پشت تو پیش من بد میگفتن

 م((حاال فهمیدی چرا من باهاشون هی در میوفت
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 سرش رو آروم برداشت و به چشم های بسته ادوین چشم دوخت.

اگه این مهمونی نقشه باشه چی؟ اگه جبار به خاطر شباهتی که به  -

 رش دارم بخواد اذیتم کنه چی؟!مسه

 ینکه چشم هاش رو باز کنه خیلی قاطع و آروم جواب داد:بدون ا

 همچین اجازه ای رو من بهش نمیدم. -

 ه لبخند زیبایی روی لب های نگاه جاخوش کنه که ...همین کافی بود ک

 خیالبافی نکن، بگیر بخواب! -

و نگاه با هون د و با دست سر نگاه رو به سمت شونه اش هدایت کر

یه بره شونه ادوین کرد و به آهنگی که شاید لبخند بازهم سرش رو تک

 زمانی حرف دل یکیشون بشه، گوش سپرد.

 نیومده خستت میکنن)) اینا تورو اذیت میکنن 

 همه جوره من پشت توئم بیا قایم بشو پشت خودم

 اینا تورو اذیت میکنن نیومده خستت میکنن

 بیا قایم بشو پشت خودم((م همه جوره من پشت توئ

*** 

ی دو صبح بود که دقیق وارد هتلی که از قبل دیاکو رزرو کرده ساعت ها

اول وارد شد و با دیدن اتاق  بود شدند. در اتاق رو که ادوین باز کرد، نگاه

به اون بزرگی ابروهاش رو باال انداخت، یک طرف از دیوار اتاق شیشه ای 

ای اشته بود. نگاه، نگاهش رو به تابلو هگذبود و کل کیش رو به نمایش 

 نقاشی شده روی دیوار دوخت و کمی لبش رو کج کرد و گفت:
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 کامیاب خیلی قشنگ تر از این ها طرح میزنه! -

وینی که به سمت سرویس برای شستن دست و صورتش قدم اد

برمیداشت با شنیدن این حرف نگاه، به حالت کمی متعجب به سمتش 

 برگشت.

 ؟!تیچی گف -

 ادوین برگشت.نگاه چشم از تابلوها گرفت به سمت 

 کشه؟!دونی که کامیاب نقاشی میتو از کجا می -

ه دست به سمت گوشیش نگاه ریلکس شونه ای باال انداخت و همونطور ک

 برد، جواب داد:می

 یک روز رفتم اجازه داد که برم پیشش درحالی که تو کلبه اش بود! -

کلبه، اون روز و اون ورودی زیبای پراز گل  دنلبخندی با به یاد آور

 لبخندی روی لب هاش نقش بست.

 اون فوق العاده است! -

خی به لبش داد و ادوینی که از کار کامیاب کمی متعجب شده بود، چر

سرش رو به نشونه تایید تکون داد و وارد سرویس شد. نگاه، پیام از اینکه 

همون لحظه اسم نیالرز روی ع رسیدن، برای نیالرز ارسال کرد که سری

 افتاد، تماس رو وصل کرد. صفحه گوشیش

 تو هنوز نخوابیدی؟! -

پرسش انکاری محسوب میشد چون خیلی میدونست که تا خیال 
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 خواهرش راحت نباشه، چشم روی هم نمیزاره.

 کجایی؟ همه چیز اوکیه؟! -

 روی کاناپه لیمویی رنگ گوشه اتاق جاخوش کرد.

ی اتاقش ه بادی هست و نه هویی، هتل خوبیه یعنن اوهوم فعال که -

 بزرگه!

 نیالرز کالفه تشری به خواهرش زد.

نبند، خدا میدونه نگاه توروخدا یک بار هم که شده به مادیات چشم  -

 چی در انتظارتونه تو اون شهر!

نگاه لبخند تلخی از نگرانی خواهرش زد و سعی کرد با لحنی آرومی، 

 خیالش رو راحت کنه.

بشه خوب تموم میشه، اصال  نیال باز شروع کردی؟هیچی نمیشه اگرهم -

گیریم که خوب هم تموم نشه ما که نمیتونیم با سرنوشتمون بیشتر از 

نگیم، هوم؟ پس راحت بگیر بخواب، من فردا بیدار بشم بهت این بج

 خودم زنگ میرنم، باشه؟!

 رو گزید.ش نیالرز درنگی کرد، کمی به حرف های نگاه فکر کرد و لب

 باشه، شب بخیر! -

اش سط هردو خواهر همزمان قطع شد. نیالرز آه درون سینهو تماس تو

 ت...رو خارج کرد و به نوای غرق در خواب چشم دوخ

بعداز ماجرای تخت خونین، قصد نداشت که خواهر کوچیکش رو جدا از 
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 چهخودش بخوابونه، هرچقدر هم بزرگ شده باشند، برای نیالرز هنوزهم ب

 هستن و سنی ندارند!

 کشید و گفت:دستی به سر نوا 

گذرم حتی از جونم تا نفس شماها من میجگم، شده از همه چیزم می -

 خواد باشه، باشه من از پسش باید بربیام!چی میگرم بمونه، سرنوشت هر

 ای به روی موهای لخت خواهرش زد و کنارش دراز کشید.بوسه

*** 

 و گفت:د کالفه دستی به موهاش کشی

مبل به اون کوچیکی بخوابم که، کمرم تونم روی اون ادوین من نمی -

 گیره!درد می

تاق قدم ادوین مثل همیشه خونسرد به سمت تخت دونفره شیک ا

 برداشت.

 کی گفته بری روی مبل بخوابی؟! -

 نگاه دست به سینه شد و متعجب پرسید:

 خب من... -

د که حرف نگاه ادامه پیدا ش ادوین برگشت و به چشم های نگاه خیر

 نکرد.

ت دونفره است، ماهم مسلما محرم هستیم، پس بگیر بخواب که تخ -

 اصال حال توضیح دادن رو ندارم.
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لکس پتو رو کنار زد و دراز کشید. نگاه تای ابرویی باال انداخت و خیلی ری

و سری کج کرد، با یک یکی، دو دوتا چهار تا کردن حق رو به حرف های 

رفت و لباس راحتی  داد و قبل از خوابیدن به سمت چمدونش ینادو

 بیرون کشید، مسواکش رو هم برداشت و به سمت سرویس قدم برداشت.

باسش با یک ست راحتی صورتی رنگ که آستین بعداز عوض کردن ل

 بلند و حوله ای بود از سرویس خارج شد و به سمت تخت قدم برداشت.

 هاش کمی آروم...فسن چشم های ادوین بسته بودند و

آروم زیرش خزید، روبه ادوین کج شد و نگاهی به فاصله  پتو رو کنار زد و

به راستای تخت چسبیده بینشون کرد، فاصله زیاد بود، انگار که هردو 

بودن. دقیق نظارگر چهره ادوین شد، تابه حال درست به همسرش دقت 

 نکرده بود...

 ی لخت مشکیش و...هابه چشم های طوسیش، پوست برفیش، مو

اش زد و سری به نشونه تاسف برای زوم شدهلبخندی به چشم های 

 خودش تکون داد و تو دلش مشغول به تشر زدن شد که....

 چه دلیلی داره که پسر مردم رو دید بزنی؟ بگیر بخواب! نگاه

 و صدای درونش بود که پاسخگوی سئوالش شد.

هم باشه شوهرته، حاال بگیر  چیوجدان: دلیلش اینه که این پسرمردم هر

 بخواب!

 گاهی هوفی بلند سرداد و آروم گفت:ن
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 شب بخیر! -

 هستش، نبود بلکه....کرد خواب مسلما خطاب به ادوینی که فکر می

 شب توهم! -

های بسته ادوین های نگاه از پاسخ ادوین گرد شد و مجدد به چشمچشم

ه سمت مخالف ب چشم دوخت، آب دهنش رو محکم قورت داد و سریع

 چرخید.

*** 

شغول صحبت با تلفنش بود به عطا)یکی از محافظ ها( همونطور که م

تشکری کرد و داخل شد، در رو  اشاره کرد که وارد اتاق بشه. عطا با سر

 بست و وسط اتاق کار آقایش صاف ایستاد.

خوب حواست رو جمع کن ادوین، این بزرگترین شانسمون محسوب  -

 ه!ندمیشه، از دستش 

 ادرش بود، در جواب گفت:ادوینی که گوش به فرمان پشت خط بر

 کنم، فقط امیدوارم نگاه از پسش برمیاد.امشب حلش می -

 لبخند شیطانی گوشه لبش سری باال و پایین کرد.دیاکو با 

 تو نگران اون قسمت نباش، کارش رو بلده! -

گرفت و ا بعداز مکالمه کوتاهی، تماس قطع شد و دیاکو پشت میزش ج

 روبه عطا کرد.

 ونش رو بکشی؟!تونستی زیرزب -
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 عطا مثل همیشه جدی و محکم با صدایی رسا در پاسخ گفت:

ترسه، طوری که التماس ها میکردم از اونفکر میبیشتر از چیزی که  -

 کرد جونش رو بگیرم تا که بخواد حرفی بزنه.می

 دیاکو ابرویی باال انداخت و سری کج کرد.

 خواد؟!طور، خانم دلش مرگ میینکه ا -

کم لبخند تمسخر  -ه به عکس کامیاب روی میزش افتاد، کمنگاهش ک

دیدن لبخند دندون نمای آمیزش محو شد، سفیدی چشم هاش با 

کامیاب روبه دوربین، سرخ شد و یکباره مشتی بود که روی میز کوبیده 

 شد و عطا رو به ثانی لرزه انداخت.

ی که خواد که راحت جونش رو بگیرم؟ درحالیم با چه جراتی از من -

 های برادرم شد؟!اون خیلی راحت نظارگر سوختن چشم

شم های سرخ شده دیاکو رو هیچ عطا سر به زیر شد، دیدن خشم و چ

عهدی نداشت، دیاکو خیلی دیر خشمگین میشد اما امان از روزی که 

 دستی فراتر از خط قرمزش رد بشه.

گذاشت، نفس عمیقی کشید و سعی کرد تن م هاش رو به روی هچشم

صداش رو کنترل کنه اما وقتی به یاد کامیاب میفتاد، بیش از حد کنترل 

 شد!کردن سخت می

  

هاش رو نگیره، اعصابم آروم تا وقتی که کاری نکنم خود جبار چشم -

 گیره!نمی
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 عطا با شنیدن این حرف، سری بلند کرد و آروم گفت:

 از جبار نیست بلکه... سشآقا اون دختر تر -

 دوخته به چشم های مردد عطا شد. چشم های دیاکو

 هستش.  از ثاقب -

 به سمت عطا قدم برداشت.چشم های دیاکو کمی ریز شد، آروم 

 ثاقب، همون سگ مشهور جبار؟! -

 سر عطا آروم به نشونه تایید باال و پایین شد.

 خوام.دیگه میت ریزترین اطالعات هم که شده ازش رو تا یک ساع -

 قبل از خارج شدن از اتاق...عطا سریع اطاعت کرد و 

 در ضمن به کیوان بگو اینجا منتظرشم. -

 ش گفت:و زیر لب با خود

 بیش از حد اسم اون خدمه خاموش مونده. -

 عطا))چشم((ی گفت و از اتاق خارج شد.

*** 

 رجبا شنیدن مکالمه ادوین با پشت خطیش، از حال و هوای خواب خا

کشید و نیم خیز شد، ادوینی رو  شد و آروم چشم باز کرد. خمیازه ریزی

کیش بود و در  ای خیره زیبایی هایدید که پشت بهش روبه دیوار شیشه

 های پشت خطیش بود.تایید صحبت

نگاهی به موهاش انداخت و در ثانی چشم هاش گرد شد و خواب کال از 
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 سرش پرید.

 ؟!دممن دیشب با موی باز خوابی -

امکان نداشت، اون همیشه موقع  ابروهاش باال پرید چون همچین چیزی

 بافت اما خب...خواب موهاش رو می

 دیشب بافتمشون چرا االن...غیرممکنه، یادمه  -

با صدای ادوینی که دست به سینه خیره اش شده بود، از کلنجار رفتن با 

 خودش دست برداشت و به ادوین چشم دوخت.

 !یچ شکی در اینکه دیوونه هستی، نداشتمه از اولش هم -

لبش رو به نشانه تمسخر کج کرد و از روی تخت بلند شد، به سمتش 

 بینشون رو کمتر کرد. قدم برداشت و فاصله

من هم تو اینکه یک ذره ادب و فرهنگ تو وجودت پیدا نمیشه، هیچ  -

 شکی ندارم!

 پوزخندی کنج لبش نقش بست، سرش آروم کج شد.

 نم؟!هام رو نصیبت کر کردی که باید داشتهفکچرا  -

 نگاه کالفه از زبون تند و تیز ادوین، دست از دهن به دهن شدن برداشت.

 حه انرژیت رو هدر نده!اول صب -

  

و بدون اینکه منتظر واکنش ادوین باشه به سمت چمدونش قدم برداشت 

 اش رو برگشت.که یکهو یاد موهاش افتاد و سریع راه رفته

 موهام رو ندیدی؟! تو -
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ن از تعجب باال رفت که نگاه تازه متوجه سئوالش یک تای ابروی ادوی

 کرد.شد، دستی به سرش کشید و هوفی 

 منظورم اینه که دیشب موهای من بافته شده بود؟! -

کمی از حال و هوای خونسردی خارج شد و صورتش خیلی عادی جلوه 

 داده شد.

 باز، باز بود. -

ج کرد و خودش و طرز عوض شدن حالت ادوین لبی که نگاه مشکوک ب

 سری تکون داد.

تا چروک میرم دوش بگیرم، توهم سریع لباس هارو آویز کمد کن  -

 نشدن!

 نگاه از حرف و دستور ادوین دست به کمر شد.

 امر دیگه؟ من دست به چمدونت نمیزنم! -

ت کمد سمادوین کمی خیره نگاه طلبکار موند و بعد سری تکون داد، به 

یی بود رو با یک حرکت باز کرد. نگاه اتاق قدم برداشت و کمدی که کشو

مد محکم آب دهنش رو های مرتب آویز شده داخل کبا دیدن لباس

 قورت داد و با چشم باز تری نظارگر کمد شد.

 ها...کفش، پیرهن، شلوار، کت تک و ست

 تو کِی... -

کرد، نادیده نمیشه  ترادوین دست به جیب شد و پوزخندش رو پررنگ 
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 یه لبخند شد تا پوزخند!گرفت که بیشتر شب

  

مون به چمدون واقعا فکر کردی چمدونم رو میدم دست تو؟ هه تو ه -

 خودت برسی، هنر خلق کردی!

  

و سری از روی تاسف تکون داد و به سمت حموم قدم برداشت. نگاه 

به زمین  هاکالفه از برخورد و تیکه درشت ادوین پاش رو مثل بچه 

 دون قدم برداره صدای در بلند شد.کوبید و تا خواست به سمت چم

ای، چشم هاش ت صبحونهدر رو که باز کرد با دیدن سینی پراز مخلفا

برق زد. سینی رو تحویل گرفت و در رو بست. سینی رو به روی میز 

غذاخوری دونفره گوشه اتاق گذاشت که یکهو متوجه پاکت سفید رنگی 

 با چشم های ریز شده برش داشت... وکشد. مشک

 ی بود؟!ک -

به ادوینی که گویا صدای در رو شنیده بود و از توی حموم برای راحت 

 دن خیالش نگاه رو مخاطب قراره داده بود، تنها جواب داد:ش

 صبحونه آوردن. -

رو یکی از صندلی ها نشست و مشغول باز کردن پاکت شد، تای برگه 

 ه نوشته ها خیره شد.ب درونش رو باز کرد و

ب بی صبرانه منتظر زیارت تو و عروس زیبات هستم، نوشته: برای امش

 ادوین حامی!
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 ش جمع کرد و لبی گزید.برگه رو تو مشت

 !نحس ترین من هم منتظر دیدن روی نحست هستم، -

 برگه رو تو مشتش جمع کرد و لبی گزید.

 !من هم منتظر دیدن روی نحست هستم، قاتل-

خیره شده بود،  که به کاغذ چروک شده تو مشتش با نفرتر همونطو

 های دیاکو تو سرش اکو شدند.حرف

داره، دور و اطرافش پراز آدمه، همیشه  زبون خیلی چرب و نیش داری -

خوام پوشه، اون از ابلیس هم بدتره، نمیهم کت و شلوار رنگی می

دت خوبترسونمت ولی اون تنشه خون تو هستش، برای محافظت از 

ه سنگین ترین خالف دنیا هم آزادی دست به هرکاری بزنی، حتی اگ

 اش بشی!باشه، فقط نزار طعمه

های دیاکو غرق شده بود که متوجه بیرون اومدن به قدری تو فکر حرف

ادوین از حموم نشد، تنها زوم کاغذ بود که با صدای ادوین به خودش 

 اومد.

 نزار باورکنم که منتظر من بودی! -

غذی که به قول معروف سرش رو آروم به طرفین تکون داد و کا اهنگ

 مچاله شده بود رو باال آورد و روبه ادوین گرفت.

 گویا ابلیس غصه از همه چی خبر داره! -

ادوین کاغذ رو از دست نگاه گرفت و بازش کرد، با خوندن نوشته های 
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 اخم محوی چاشنی صورتش شد.

 دست کم نگیرش! -

کر کنه، شت خودش رو مشغول نشون بده تا کمتر فدانگاهی که سعی 

 ریخت، گفت:همونطور که تو فنجونش چای می

 های تاریکش عادت ندارم.فقط به سورپرایز  نگرفتم -

 روبه ادوین کرد و عادی پرسید:

 چای یا قهوه؟! -

*** 

های بسته شده روبه روش ایستاده بود، چشم دوخت به کارنی که با چشم

 شید.ک و نفس عمیقی

 کارن لطفا! -

بغلش انداخت؛ سعی داشت که فوبیای چندین ساله نگاهی به پشول تو 

یواش به زندگی برگردونه و خب  -ن ببره و اون رو یواشکارن رو از بی

 اول از ترس های کارن استارت کارش رو زده.

 دونی االن کجا ساکنه!دونی که پشول اینجا است، خوب هم میتو می -

 زد. و لبخند تلخی به چهره رنگ پریده کارند کمی مکث کر

ینیش و یا تونی تو این لحظه با چشم باز ببشمارم، میتا سه می -

 تونی با همین چشم بسته، حسش کنی، قبوله؟!می

هاش وارد کرد و با صدایی که سعی داشت لرزشش رو فشاری به چشم
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 کنترل کنه، گفت:

 رو بزن!ش تونم از پسش برمیام، قیدنوا من نمی -

 فه طور گفت:اخمی حاکم صورت نوا شد و کال

ترس های هم رو از بین تونم؟ ما به هم دیگه قول دادیم یعنی چی نمی -

 ببریم، زیرقولت نزن!

  

وقتی جوابی از کارن نگرفت و لرزشش رو دید تردید وارد دلش شد. 

پشول رو آروم زمین گذاشت و با کمی درنگ دست به سمت دست های 

های ه دست گرفت که چشمرد، تردید رو به کنار زد و دستش رو بب کارن

 کارن آروم و با شک باز شد.

ا و مظلوم نوا رو که مقابلش دید کمی دلش آروم گرفت و به چهره زیب

 دستش نگاه کرد که تو حصار دست های نرم و سفید نوا گرفتار شده بود.

رو نگرفته بود  اتهوقتی به همچین فوبیایی گرفتار شدی، کسی دست -

 اما کارن...

 ت و به چشم های خوش رنگ کارن خیره شد.نفسی گرف

دونم تو گذشته چیشده، اما قصد رو گرفتم، نمیمن اینجام و دستت  -

 این رو دارم که همش رو برات پاک کنم، اجازه این کار رو به من میدی؟!

  

کمی . های درشت نوا شده بودسکوت، جواب کارنی بود که محو چشم

ای از موهای نوا رو به پشت تیکه گذشت، دست آزاد کارن باال اومد و
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 گوش هدایت کرد.

 خوای که گذشته رو فراموش کنم؟!ا میچرا؟ چر -

 نوا فشاری به دست کارن داد و فاصله بینشون رو از بین برد.

 برای اینکه... -

 خواست بزنه، درست و به جا بود؟!آیا حرفی که می

 کنه؟ کارن سریع برگرد!چیکار میا این اینج -

و با شنیدن صدای هول شده تیام دستش رو از دست نوا خارج کرد  کارن

هاش با دیدن پشولی که پشت پای نوا قایم شده بود، قبل از اینکه چشم

قفل و گرد بشن سریع بستشون و برگشت، مثل همیشه احساس خفگی 

 بهش دست داد.

ن بهش خیره شد و بعد خشمگین به راتیام سریع نزدیک کارن شد و نگ

 سردرگم چشم دوخت.نوای 

ات رو تو اتاقت حبس گربه تو چرا متوجه نیستی؟ مگه بهت نگفتیم که -

 کن؟!

رفت که صدای نیمه گرفته رفت و چهره نوا توهم میتن صداش باال می

 کارن بلند شد.

 تیام، من خودم خواست... -

 صدای تیام بلندتر شد...

 میگم ببرش!ردی)روبه نوا کرد(تو هنوز وایستادی؟ ک تو بیجا -
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پررنگ تر کرد و تیر نوا پشول ترسیده رو به آغوش کشید و اخمش رو 

 خالصش رو پرتاب کرد.

همون امثال تو هستن که باعث موندگار شدن دردها میشن، به جای  -

 جلوگیری بهتره که از بین ببریش نه اینکه بزرگترش کنی.

مارت رفت. عمارت عبور کرد و به سمت در ورودی ع اطو ازراه سنگی حی

 و ناالن گفت:کارن نس زنون یقه تیام رو آروم به مشتش گرفت 

 کنی؟!تو چرا وقتی عصبی میشی همه چی رو خراب می -

 تیام دست کارن رو از یقه اش جدا کرد و عصبی تر جواب داد:

 !ها نشونت ندادمراه بیفت تا بدترش رو جلو چشم محافظ-

  

ارش پیش حرف نیمه تموم نوا و به سمت ورودی، کارنی که تمام افک

رزی که مشغول هم زدن مواد کیک بود مونده بود رو هدایت کرد. نیال

 مورد خطاب بانو قرار گرفت.

 کردم عزیزم اینجو...کاش میزاشتی خودم برات درست می -

 نیالرز سرش رو باال آورد و مانع ادامه حرف بانو شد.

ندارم یک جا بند بشم  کنی؟ من اصال دوستبانو چرا همچین میی وا -

 تونم!واال که نمی

 بونی نصیی نیالرزی که به گذشته سفر کرده بود زد.بانو لبخند مهر

دونی بانو من قبل از اینکه پدرم رو از دست بدم، خیلی کم خونه می -

رحال د شد؟ حتی نیم ساعت هم برای خودم وقت نداشتم، مدامپیدام می
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ای کاری بودم، برای بار دوم شرکتمون امضا کردن وامضا گرفتن قرارداده

ازهم سیاه پوش شدیم و اینبار کال همه چی رو از رو نجات دادم ولی ب

 شدم خونه نشین و بیکار!  دست دادم و

بانو آروم دستش رو به روی شونه نیال گذاشت، غم از صداش میبارید، 

نی درحال زنده کردن گذشته بود یا پیش بیا ذهنش ناآروم بود و مدام ی

 آینده!

رقم نزده اما گویا  اش رو یکجورقربون خدا برم، سرنوشت هر بنده -

هاشون به هم دیگه وصل هستند، پسرای این عمارت تو زنجیروار بعضی

 هام قد کشیدن...های من بزرگ شدن، جلوی جفت چشمدست

آهی کشید و پشت میز ، طوفان غم، درون قلب بانو زنده شده بود

ونه جا گرفت که نیالرزهم کنارش جا گرفت و کوچیک گوشه آشپزخ

 ی دل پر اسرار بانو سپرد.هاگوش به حرف

کارن رو اولین بار من به پارک بردم، همین کارنی که همه از شیطنتش  -

 و سربه هواییش دم میزنن، ادوین رو من از مدرسه می آوردم.

ن ور گرفته یک زمانی پسر مهربون و شیریغرادوینی که سرتاپاش رو 

پدر و  زبون من بود، همونی که آرزوش بود برای یکبارهم که شده

های مسابقاتی که میگرفت، های خوب درسی یا لوحمادرش از دیدن نمره

شاد بشند و تحسینش کنند اما خب ناگفته نمونه اصال به روی خودش 

 آرومی دلش بودم.ناخواد، اما من شاهد آورد که چی مینمی

رزش کرد، بغض خفه گلوش رو محکم قورت داد صدای بانو شروع به ل
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 ونفسی گرفت.

با اینکه این سه برادر یک زخم مشترک داشتند اما خب زخمی ترین  -

پسرمن، دیاکو هستش. چوب ارشد بودنش رو خیلی بد از این زمونه 

کنه، ن خورد، برای اینکه ادوین تو سن کمش سردی اسلحه رو حس

ینکه کلی سپر بالی برادراش شد خودش دست به کلت شد، هرچند با ا

 رو از بازی و این عمارت دور نگه داره.اما بازهم نتونست اون دو 

این بغضی که تو گلوم سال هاست خونه کرده، این دردی که با هر طلوع 

و غروب خورشید تازه میشه، همه به خاطر چشم و گوشمه که شاهد 

 .های وحشتناک دیاکو هستشدرد و کابوس لیبزرگ و اص

شتاق و کمی سرش رو آروم به طرفین تکون داد وتاسفی خورد. نیالرز م

دلگیر خیره بانو شده بود، بانویی که صحنه های سیاه گذشته جلو چشم 

 هاش به رژه در اومده بودند.

نگاه نکن که دلت رو اینطور خون کرده، اون هنوزهم نگاهش به تو  -

 !هستش

خت، دستش رو به روی دست سر برگردوند و به نیالی حیران چشم دو

 نیالرز گذاشت و ادامه داد:

سوس از اینکه باید قید هم رو بزنید چون انقدر تو سرش خوندن تو اف -

تونه باورت کنه نیالجانم، قلب نداری، تو دل و احساس نداری، هرگز نمی

صیبش کردند و نصیبت ن هایی کهیا محکم در برابر سختی.ها و سیاهی

 خیلی زود قلب پاکت رو از نبودش قانع کن!کنه بایست یا می
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از گوشه چشم نیال به روی گونه اش سر خورد، تا قطره سمج اشکی 

 دست های بانو بازشد خودش رو به آغوشش انداخت و آروم گفت:

 حق نداره قانع بشه، حق نداره! -

از هم جدا شدند و برای  ت.هاش نقش بسبانو لبخند تلخی به روی لب

ای از مواد کیک رو برداشت و به دهن بانو جرعه کردن جو  عوض

 زه کرد و گفت:گذاشت، م

 دختر این شکرش کمه، یک کیک هم بلد نیستی درست کنی؟! -

*** 

ظریفانه روش کار شده بود رو به   ساعت شیک طالی سفیدش رو که به

گل ابریشم و کهربا  دهدور مچش بست و از عطری که بوی مست کنن

 و گردنش زد.داشت، به نبض مچ 

با ماسک   لبخندی از روی رضایت به چهره آرایش کرده و موهایی که

اش رو مخصوصی حالت خیس به خودش گرفته بود و آزادانه دور شونه

 سری کج کرد. احاطه کرده بود، زد و

اره، د دست به جعبه مخملی گردنبند برد و بازش کرد و تا خواست برش

ه خوش استایل و شیک کرده تو متوجه حضور مردی شد که مثل همیش

 اون کت و شلوار جذب تمام مشکی، وارد اتاق شد.

ادوین بعداز بستن در به سمت نگاهی که پشت میز توالت درست مثل 

ه بود و اون پیرهن مجلسی مشکی رو که به ملکه ها پشتش جای گرفت

وری داده بود، عجیب به اندام ف سلیقه خودش از دو روز پیش سفارش
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ش همسرش نشسته بود، غیرت وجدانش رو خفه کرد و سعی خوش ترا

ای بده تا انقد محو و شیفته دختر روبه کرد حواسش رو به چیز دیگه

 روش نشه.

 ای؟!آماده -

 چشم ازش برداره جواب داد: اما نگاه بدون اینکه

 گویا... -

آویز، اشاره کرد. ادوین آروم به  کیو به گردنبند و پالتوی تمام خز مش

ش قدم برداشت و نگاهی به گردنبند انداخت و اون رو آروم به سمت

اش دستش گرفت. با تن آروم و مجذوبی بدون اینکه چشم به نگاه خیره

 خواست که... اشاره چشم هاش اجازه ای  بدوزه، با

 لبخند ملیحی گوشه لب نگاه جاخوش کرد و زیرلب جواب داد:

 !بتهال -

ش جا گرفت، آروم گردنبند رو باال ای نصیب نگاه کرد و پشتچشم غره

آورد و به دور گردن نگاه که مملو از رایحه کهربا شده بود، بست و بدون 

 اینکه کنار بکشه تذکر آخر رو داد:

هم که شده، از من دور نمیشی، با کسی جایی  حتی برای یک دقیقه -

 ی لبخند هم نمیزنی، مفهوم شد؟!حتنمیری، سریع خودمونی نمیشی، 

  

 ه نفسش رو بیرون داد و گفت:نگا

نفس هم نمیکشم اوکی ولی به قول خودت یک لطفا بزاری وسطش، به  -
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 خوره!جایی بر نمی

ش گرفته بود، با ازش فاصله گرفت و همونطور که از دامن پیرهن مشکی

بود، به  مزهای پاشنه بلند مشکی براقی که کفشون به رنگ قراون کفش

ش کرد، شال ستی رو هم به روی سمت پالتوش قدم برداشت و تن

موهاش انداخت، کیف دستی ست پیرهن ساده و در عین حال شیکش 

رو هم به دست گرفت و روبه ادوینی که از تو آینه خیره اش بود، کرد و 

 ویی باال انداخت.ابر

 تونیم بریم.می -

سمت نگاه حرکت کرد، ه پوزخند ریزی گوشه لبش جاخوش کرد و ب

یم نگاهی نصیبش کرد، بازوش رو جلو آورد که نگاه هم کنارش ایستاد و ن

هاش مثل خودش پوزخندی زد و به جای بازو دستش رو گرفت و انگشت

منتظر واکنشش بمونه،  های ادوین قفل کرد و بدون اینکهرو بین انگشت

 در خروجی رو باز کرد و باهم از اتاق خارج شدند.

که اخمی ترسناکی روی  ه روی در اتاق دو مرد هیکلی سیاه پوشوبر

صورتشون بود، ایستاده بودند که نگاه با دیدنشون، آب دهنش رو محکم 

 قورت داد و ابروهاش رو باال انداخت.

 همه با بادیگارد میان؟! -

 شدن، ادوین جواب داد:که سوار آسانسور می همونطور

 فقط تا ورودی... -

و سعی کرد  سخ های یک جمله ای ادوین، لبی چرخوندپاکالفه از 
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سکوت پیشه کنه. بدون اینکه دست از دست هم جدا کنند از هتل خارج 

شدند و همین که وارد محوطه بیرون شدن، لیموزین براق مشکی رنگی، 

، در توسط بادیگاردی که داخل لیموزین بود باز جلو پاشون ترمز کرد

نگاه اون دو محافظ سوار نشدن سئوالی ذهن  کهشد، سوار شدند اما از این

 رو درگیر کرد.

ها تنشون برای پا گذاشتن به حریم اتاق یک حریم شخصیه، خیلی -

 شخصیه یک شخص خالفکار، میخاره!

خالی بزاره و اون دو محافظ نباید اتاقی که گرفتند رو   )اشاره به اینکه

 باید همونجا بمونند!(

 داد: که دهنش نیم باز شده بود کرد و ادامهی و نیم نگاهی نصیب نگاه

 خواستی بپرسی، هوم؟!همین رو می -

آروم سرش رو به نشونه تایید تکون داد که بازهم پوزخندی نصیبش شد. 

د، انداخت. نگاهی به مردی که به عنوان محافظ روبه روش نشسته بو

 بیش از حد سرسنگین و ترسناک بودن!

 و هر قسمتش یک هرکول گذاشتین؟!ت ماشین هم حریم شخصیه که -

  

ظار داشت با گفتن هرکول، بادیگارد واکنشی نشون بده اما همونطور انت

 عادی و سنگین زوم نقطه نامعلومی بود.

خط قرمز ماشین نه ولی شخصی که سوار اون ماشین میشه، حریم و  -

اون سیاهکار محسوب میشه، حاالهم بهتره چشمت رو ببندی تا نگاهت 
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دونی که من حوصله می زی برنخوره و سئوالی برات ایجاد نشه،چیبه 

 ندارم!

 اش روتوهم برد.نگاه سرش رو به سمت ادوین کج کرد و چهره

هات هم بهم های اول و دوم حرفکال از رفتارت هم بگذریم، جمله-

 خورن، آقای سیاهکار هم طوفانی هم بارون!نمی

یابون روشن کیش خیره شد. خ و سرش رو به سمت شیشه برگردوند و به

بیست دقیقه، ماشین ترمز کرد و نگاه هنوز متوجه منظره بعداز گذشت 

اصلی که از سمت شیشه ادوین مشخص بود نشده بود. در توسط محافظ 

وین پیاده شد و اونجا بود که نگاه ای از بیرون باز شد و اول اددیگه

تعجب روبه م متوجه دریای پشت ادوین شد، چشم هاش گرد شدند و

 ادوین کرد.

 کجاست؟! مهمونی دقیقا -

  

بارید، ادوین کالفه مکثی کرد و به کشتی بزرگی که تجمالت ازش می

اشاره کرد. ترس از آب نداشت اما از کشتی، دو بار شکست خورده بود. با 

کرد که کشتی د به کشتی چشم دوخت و باخودش مدام تکرار میتردی

به  ده و دو باری که سوار کشتی شده، منجربووقت براش شانس آور نهیچ

  طوفانی شدن دریا و حال پر از استرسش شده بوده.

ادوینی که متوجه دگرگونی نگاه شده بود، دستش رو به سمت نگاه بلند 

 کرد و چشم نگاه زوم دستش شد.
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ه ادوین که چشم دوخت، امنیت رو با یک پلک زدنش حس کرد اما ب

د. ستش رو تو دست ادوین گذاشت و پیاده شد بازهم با دلی پراز ترس

شد قدم دست تو دست هم به سمتی پلی که به ورودی کشتی ختم می

 برداشتند، قبل اینکه وارد بشند...

 گیری!حواست رو خوب جمع کن، یک قدم هم از من فاصله نمی -

نگاه آروم سرش رو به عنوان متوجه شدن تکون داد و فشاری به دست 

ت تا جلوی پاش د، کمی از دامن پیرهنش رو به دست گرفکرادوین وارد 

 رو نگیره.

از زیبایی و تشریفات کشتی که بگذریم، وارد سالن باالیی شدند که از 

هش جمعیت کمش، چشم های نگاه رنگ تعجب به خودشون گرفتند؛ نگا

رو آروم دور تا دور سالن چرخوند و تقریبی تو ذهنش جمعیت رو صدنفر 

ه بودند، درست یتی که بیش از اندازه به خودشون رسیدمعحساب کرد؛ ج

 مثل یک مهمانی فرانسوی بود.

هایی که لباس های تجمالتی به تن کرده بودند و سر و گردنشون خانم

ن کشور بود، سرهاشون به پراز جواهرات گرون قیمت از این کشور و او

 سمت ادوین و نگاه برگشت.

 گویا همه منتظر ما بودند! -

  

 هش رو کمی چرخوند که...خند ریزی گوشه لب ادوین جا گرفت. نگاوزپ

 خودشه! -
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 نگاه آب دهنش رو محکم قورت داد و به ادوین چشم دوخت.

 جبار؟ کو؟! -

 نیم نگاهی نصیبش کرد و سری به طرفین تکون داد.

 جبار نه، پسرش... -

 شهو با چشم به پسر جوون و خوش استایلی اشاره کرد که با لبخند گو

 داشت.لبش به سمتشون قدم برمی

 ش؟ این که...پسر -

با نزدیک شدنش، حرفش رو ادامه نداد و به پسر روبه روش خیره شد، 

 بینه.مطمئن بود که این چهره رو برای اولین بار نیست که می

 ن جناب حامی...منور کردی -

 روبه نگاه کرد و با همون صدای بمش ادامه داد:

 خوش اومدید بانو! -

 و ادوین... گاه آروم سری به نشونه تشکر تکون دادن

 قرار نبود که شرکت کنی، اینطور نیست؟! -

پسر جبار خنده آرومی سر داد که نگاه دخترا از روی ادوین سر خوردند 

 د.و به روی پسره جبار کلیک شدن

صادقانه بخوام جوابت رو بدم، نه خب قرار نبود بیام، اما شب  -

شد  هم رو بدجور به خودش جلب کرد که باعثوجعروسیتون شخصی ت

 برای دیدار مجددتون مشتاق بشم.
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و به نگاهی که هنوز غرق در فکر بود که کجا این پسر رو دیده، انداخت و 

 ادامه داد:

 خودم رو رسوندم.همون شب با اولین پرواز  -

نفسی بیرون داد و به ادوین چشم دوخت، به میزی که خالی بود اشاره 

 گفت:و کرد 

 از خودتون پذیرایی کنید! -

 مخالفی برداشت که با سئوال ادوین ایستاد.قدم 

 کردم بیشتر از تو باید مشتاق باشه.میزبان اصلی کجاست؟ فکر می -

با همون لبخند به سمتش  خیلی خوب متوجه تیکه درشت ادوین شد و

 برگشت.

ونی همیک چیز خیلی بیشتر مشتاقش کرده، تا چند دقیقه دیگه م -

 شروع میشه.

زی که سه دختر به همراه یک پسر دورش چشمکی زد و به سمت می

ایستاده بودند، قدم برداشت. نگاه همینطور زومش بود که دستش توسط 

 ادوین به سمت میزی کشیده شد.

 ادوین، من این پسر رو یک جای دیگه هم دیدم، مطمئنم! -

 شد.د همونطور که تو فکر میرفت صدای سرد ادوین بلن

 یش!به عروسی اومده بود، اونجا دید -

ای جز مراسم درسته اما نه، نگاه مطمئن بود که جای دیگه
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 پسر جبار رو مالقات کرده بود اما کی و کجا، اهلل و اعلم!   عروسی،

یک مرد به همراه یک خانمی که نسبت به    دقیقه گذشت، دو سه 

، نزدیک میزشون ودتری به تن کرده بهای جمع لباس پوشیدهخانم

شناسه، کرد و از اینکه چرا این زوج رو نمی شدند. ادوین اخم محوی

 ابرویی باال انداخت.

خورد و میشه گفت چهره متینی سن مرد به سی الی سی و پنج می

خورد م کنارش هم حدود بیست پنج یا شش ساله بهش میداشت، خان

خند محجوبی که به لبکه چهره ناز و تو دلبرویی داشت، خصوصا با اون 

 لب داشت.

 قسمت شد و ما آقای حامی رو دیدیم. باالخره -

کرد؟! ادوین سرش رو خورد میکی بود که انقدر با ادوین صمیمی برمی

لبخندش رو پررنگ تر کرد و ادامه  به نشونه نشناختن کج کرد که مرد

 داد:

زارع  ینحق داری چندسالیه هم رو ندیدیم باید هم از یادت برم، ام -

 هستم ایشون هم...

د که شاخک های تیز ادوین، تکون بخورن و حرف های همین کافی بو

 برادرش تو سرش تکرار بشه.

 ))فردای عروسی((

ی دست اونه، متوجه حواست به دوست قدیمی من باشه، ساپورت کل -

 هستی که چی میگم؟!
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 ادوین چشم هاش رو از حرف دیاکو ریز کرد و پرسید:

 یمیت؟!قددوست  -

  

 سرش به نشونه تایید تکون داد.لبخندی گوشه لبش جا گرفت و 

 ای که راه نجات دستشه!امین زارع، دوست عزیز من، مهره -

باال انداخت و درنگی  با توضیح کوتاه و جنجالی برادرش، تای ابروش رو

 کرد و بعد پرسید:

 داداش، مطمئنی؟! -

ه تایید باز و بسته کرد، ونتک خنده ای سر داد و چشم هاش رو به نش

 شونه ادوین گذاشت و گفت: دستش رو روی

داداشت کی تا حاال کاری رو با شک شروع کرده؟ فقط راهی که میگم  -

 رو برو، باقیش بامن!

 خیره چشم های ادوین شد.و با نگاهی پراز حرف 

 ))زمان حال((

 سریع به خودش اومد و حرف امین رو کامل کرد.

ه؟ خیلی گذشته همسرتون باشند، خانم تارا یکتا، درستد ایشون هم بای -

 ولی خوب یادمه!

 لبخند تارا و امین دندون نما شد و بحث صمیمی رو با ادوین آغاز کردند.

و و کارن اومدن خیلی از دستت وقتی دیدم برای عروسی فقط دیاک -
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 دلخور شدم پسر، این رسمه رفاقته آخه؟!

  

 نگاه رو به خودش نزدیک تر کرد.و ادوین هم دست پیش رو گرفت 

 هم خوب تالفی کردی و عروسی ما نیومدید، نه؟!شما -

تارا و امین خنده ای سر دادند اما نگاه تنها به زدن لبخندی اکتفا کرد، 

رفتارها و واکنش های برایش عجیب بود، تارا مخاطب قرارش داده همه 

ترهای مجلس دخبود اما اون هنوز نگاهش به پسری بود که جمعی از 

 دادند.ه هایی سر میدوره اش کرده بودند، قهقه

 با صدای ادوین که...

 نگاه عزیزم! -

چشم از اون قسمت سالن گرفت و به همسرش دوخت که داشت به تارا 

 کرد.ره میاشا

 چیزی شده؟ خانم یکتا پرسیدند که... -

با خاموش شدن چراغ های سالن، حرف ادوین کامل نشد، نور های 

بود، یک دقیقه بعد نور  ی سفیدی روشن شدند اما هنوز هم تاریکخفم

ای از سالن افتاد و قامت مردی که کت و شلوار اتو بزرگی به گوشه

 کرده بود، نمایان شد.کشیده، نقره ای رنگ به تن 

 شود!ابلیس وارد می -

نگاه سریع به امینی که این حرف رو زده بود، چشم دوخت؛ ابلیس همون 

 ...قاتل پدرش و خیلی های دیگه بود، اون کهمردی 
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نگاهش رو مجدد به گوشه سالن داد و به مردی که با لبخند شیطانی 

 خیره مهمون هاش شده بود، خیره شد و زیر لب گفت:

 جبار همت! -

 همین که زومش شده بود، صدای پدرش رو شنید...

 نگاهم، پرنسس خودخواه باباش چرا اخم کرده؟! -

الرز در رابطه با به گلوش چنگ انداخت، تمام حرف های نیه بغضی بود ک

فشنگ مرموزانه ای که به سر پدرشون شلیک شده بود، تو سرش اکو 

کرد. قفسه سینه اش مدام باال یشد و نفرت و عصبانیتش رو تشدید ممی

شد که ادوین اون رو با یک حرکت به سمت خودش و پایین می

 ه حلقه کرد و تو چشم هاش خیره شد.گابرگردوند، دستش رو دور کمر ن

 االن نه! -

نگاه که متوجه حرف ادوین شده بود، بغضش رو محکم قورت داد و فشار 

یک لحظه تیکه به شونه  محکمی به دست ادوین وارد کرد و سرش برای

 همسرش داد و با صدای نحس جبار، سریع به حالت اول برگشت.

 خیرمقدم دوستان عزیزم... -

 ت جلو برداشت و ادامه داد:سمقدمی به 

 بینم بازهم دورهم جمع شدیم، خوشحالم و در نهایت...ه میاز اینک -

 دست هاش رو از هم باز کرد و با یک لبخند بزرگی گفت:

 خودتون پذیرایی کنید!از  -
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اش بودند، عده ای خنثی و عده خیلی خیره  عده با لبخند و شوق و ذوق

م! سالن دوباره روشن شد و نگاه سریع ماکمی هم مثل نگاه با نفرت ت

سرش رو زیر انداخت تا کسی متوجه حال بدش نشه. امین نفسی عمیقی 

 کشید و لبی تر کرد.

 !امشب چندنفر رو قراره بفرسته؟ -

ادوینی که هنوزهم حلقه دستش رو کامال از دور نگاه باز نکرده بود، در 

ندمرد با لباس چ جواب سرش رو به طرفین تکون داد و به میزی که

 اشاره کرد. عربی دورش کرده بودند،

هاشون مشخصه، تعداد کمی بهشون پیشنهاد اینطور که از برق چشم -

 نشده.

قش گرفت. نگاهی که به طرز رفتار و پوزخندی بود که گوشه لب امین ن

امین مشکوک شده بود سرش رو بلند کرد و تا خواست سئوالی از امین 

ون سه، صدای شیطانی خراشی به گوش و قلبشپردر رابطه با کارش ب

 انداخت.

-   Finaly هایی که منتظرشون بودم)سرانجام/باالخره( مهمون. 

ای سر داد و تک خنده تر شد.حصار دست ادوین دور کمر همسرش تنگ

 ادامه داد:

 مشرف کردی که جناب حامی و... -

ر دست ادوین شاچشم های کثیفش رو به نگاهی که اخم و نفرتش رو با ف

خیره قاتل پدرش بود، دوخت و لبخند کجی  پنهان کرده بود و خونسرد
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 زد.

 عروس سیاهکار! -

منظورش از عروسی دونست که تای ابروی نگاه باال رفت، خوب می 

سیاهکار چیه، سیاهکار لقب معروف دیاکو و البرز حامی بود که دو روزی 

؛ خودش رو نباخت و ودشد با یک امضا این لقب رو حاکم شده بمی

ورش با لحنی سرد که از ادوین آموخته بود، در جواب باهمون استایل مغر

 گفت:

 کردیم! هوم، جناب همت چه تلخ که انقدر زود هم رو زیارت -

 و با پوزخندی به جبار توپید، خنده بلند جبار سالن رو در برگرفت.

 عجیب زبون شالقی داری! -

 :به ادوین چشم دوخت و پرسید

 وارد بازیش کردی، حامی!به عروست خیلی چیزها رو یاد نداده  -

و تک خنده ادوین بود که نصیب جبار شد، نگاه رو به خودش چسبوند و 

 هاش شده بود، جواب داد:چشمهمونطور که زوم 

 دونه که بخواد یک شبه همه مارو خاکستر کنه، اما خب...اونقدری می -

تونست حرف دلش رو های نگاه، میشمچ درنگی کرد، با خیره موندن به

های خواست زمان بایسته و ساعت ها زوم این چشمنوه، دلش میبش

 ون بود!مملو از احساس بشه اما افسوس، پای شیطان در می

 به اجبار چشم از همسرش گرفت و به چشم های ریز شده جبار دوخت.
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یحت من به نصهاش بزنه، این هم از نباید انقدر زود حرف از دانسته -

 شما!

ای اش شده بود، بوسهدوخت که با لبخند خیره و بازهم چشم به نگاهش

 .گرم به روی موهاش نشوند و اینبار صدای امین بود که بلند شد

های باند دان جناب همت بنده زارع هستم، امین زارع یکی از شرک -

 ، بهتره!شهها انجام بفایر، برای امشب پرواز داریم و هرچه زودتر فروش

ن دوخته شد، اول سرتاپای تارا رو نظاره شد و نگاهه جبار با اکراه به امی

 بعد لبخند نحسش رو به روی لب نشوند.

ن فایر؛ یکی از باند های قاچاق دارو( باهام تماس دانیال )رئیس باند دا -

تر هستید گرفت و از شما خیلی گفت، گویا از چشمش هم بهش نزدیک

 بی شمارو به جای خودش فرستاده.ش که برای همچین

 لبخندی زد و سرش رو به نشونه تایید تکون داد.تارا 

ن شما کامال درسته، ایشون همیشه به ما لطف داشتند و دارند، دید -

 افتخار بزرگی برای من بودش که جناب دان نصیبم کردند.

رش داهای ریز شده زوم تارا شد، با خودش علت این رفتار نازنگاه با چشم

 رو جویا شد اما...

 ای کرد.حرف تارا خندهجبار با شنیدن 

بانوهای قصه به دورش   هارازی که دانیال برای جمع کردن بهترین -

 اجازه هست؟!  تونم درک کنم،داره رو اصال نمی
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تارا نگاهی به امین که سعی در پنهون کردن نگاهش رو داشت کرد و با 

مجدد به جبار دوخت، دستش رو و یک چشم غره چشم از امین گرفت 

بار گذاشت تا بوسه ادعای احترام جبار، پشت دستش تو دست ج

 !جاخوش کنه

ا چشم دوخته بود، تو لحظه نگاه متعجب و با دهانی نیمه باز به رفتار تار

 اول دید مثبتی به دختر تازه وارد قصه داشت اما...

های نافذش، شمسریع به امین چشم دوخت و از بیخیالی و حتی برق چ

ای از ت به سینه نگاهش رو به سمت دیگهپوزخند صدا داری زد و دس

سالن دوخت. ادوین بی حوصله از فضای گرفته مهمونی، روبه جبار که 

 ق دل و قلوه دادن با تارا بود، کرد.غر

بره، نمایشت رو اجرا کن ام رو سر میدیگه این جو بدجور داره حوصله -

 تموم بشه بره!

اه رو از خودش دور نگاهش رو به ادوین که یک ثانیه هم نگر جبا

های این مرد سوهانی بود ای کرد، خندهکرد، انداخت و تک خندهنمی

 غز و قلب نگاه!برای کشیده شدن روی م

 ای گفت:جبار روبه نگاه دست به سینه کرد و به حالت تمسخرانه

یش رو هنوز داره، ازبینی نگاه؟ با اینکه مزدوج شده، عشق سیاه بمی -

ه برای این جمع...پسر نمایش چی آخه قصد من از اون الگوی وحشتناکی

 این مهمونی پاگشا کردنتون بود، خوبی نیومده؟!

 خنده نکره و نحسش...و مجدد 
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نگاه نفسش رو بیرون داد و تا خواست جواب خودمانی جبار رو بده، 

 صدای ادوین بلند شد.

باور تهش به باتالق ختم میشه جبار، نزار  شهخوبی؟ خوبی که از تو با -

 خوای؟!کنم همچین لغتی رو تو فرهنگت، رک و راست چی می

ش گذاشته بود و از چشم هاش رو به نمایو جباری که هنوزهم دندون

هاش رو تو جیب شلوار کتان خوش بارید، دستهاش نفرت و تمسخر می

ار از ادوین فاصله گرفت جباتوش کرد و به ادوین نزدیک تر شد، نگاه به ا

 که شده به قاتل پدرش برخورد نکنه. ای همتا ذره

 ای تو گوش ادوین کرد که...جبار زمزمه

خوام، منتهی غیر ممکنی ازش ی من چی میدونتو که خیلی خوب می -

دونم که حرف رک و راست ساختی که قصد ممکن کردنش رو دارم، می

های دیگه هستی، دلت چرخیدن یامتو سرت نمیره، تو وحشی تر از ح

 اما خوب فکر کن ببین من آدمی هستم که بخوام با تو بچرخم؟! خوادمی

ا تن صدای بلندی ادامه سرش رو دور کرد و با همون لبخند چندشش ب

 داد:

 نه، معلومه که نه... -

نگاه از دادی که جبار زد و خنده بعدش، اخمی غلیظ چاشنی صورتش 

ره حرکات فوق العاده خونسرد با استایل خاصی خیه کرد و به ادوین ک

 جبار بود، چشم دوخت.

خوای بچرخ، باالخره یک تایمی، یک روزی، میرسه که هرچقدر می -
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 بره و... سرت گیج

چشم های پراز حرفش به نگاه دوخته شد، کمی خیره موند و با لبخندی 

 دامه داد:ا که تبدیل به پوزخند شده بود آروم طوری که ادوین بشنوه،

 ش بیفته!پروانه تو مشت صاحب اصلی -

های مرد روبه روش که دم از هیجان بازیش میزد، موند کمی خیره چشم

 ، آروم و گیرا!و بعد شروع به خندیدن کرد

های کش اومده ادوین شده بود، لبخند ریزی از نگاهی که مجذوب لب

هاش ون لبهماینکه باالخره روی دیگه این مرد رو شاهد شده بود، م

 کرد.

برد با لحنی فاصله بین خودش و جبار رو از بین میاینبار ادوین بود که 

 ور کرد. که پراز کنایه بود، تو یک جمله آتیش جبار رو شعله

 مواظب باشه این پروانه، هبومو نشه یک وقت برات! -

 تای ابروی جبار از این حرف پرازکنایه و رمزدار ادوین باال پرید.

من داری نقشه میکشی، من ی وز که تو برای من کندن بال پروانهر اون -

 دقایق قبلش، زیرخط مرگت رو برای ازرائیل امضا میکنم!

فه کرد و دست نگاه رو تو دستش گرفت، به چشمکی به آخر حرفش اضا

 سمت خروجی سالن قدم برداشت.

و د یک گوشه از کشتی که تنها چندخدمه در رفت و آمد بودند، ایستادن

هاشون شدند. نسیم سردی به صورتبه منظره دریا، تو تاریکی شب خیره 

 خورد و خیلی مشتاق موهای نگاه رو به بازی گرفته بود.می
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 کنید؟!در کلیدی بحث میهمیشه انق -

 نیم نگاهی نصیبش کرد، زوم دریا بود اما ذهنش درگیر...

کی دوتا ی با گل و پروانه گفتن که چیزی حل نمیشه، باید قشنگ -

 ن دلت خنک بشه!فوحش بار طرف کنی که قشنگ ای

اش اینبار کامل سرش رو به طرف نگاه برگردوند و کمی متعجب خیره

ای باال به سمت ادوین برگردوند و شونه شد که نگاه هم سرش رو

 انداخت.

چیه چرا همچین زل میزنی؟اعترافش سخته ولی از وقتی که این کلت  -

و اگه خبر  ، عشق شلیکش مثل خوره افتاده به جونمیدرو به به دستم داد

های تو سر دیاکو نداشتم، اولین تیرم رو تو سر این مردک حبس از نقشه

 کردم.می

هاش رو مثل همیشه تو گوشه لب ادوین جاخوش کرد، دست پوزخند ریز

 جیب شلوارش برد و نگاهش رو به امواج دریا دوخت.

کنی پیش نرفت و خودت رفتی فکر میه اگه آخر همین نقشه اونطور ک -

 های زندون، اونوقت چه حسی داری و دم از چی میزنی؟!میله پشت

زیبای همسرش بباره اما های انتظار داشت که همین لحظه ترس از چشم

 تک خنده دلربایی بود که نصیبش شد.

من امضام رو تو قسمته زوجه کنار اسم تو ثبت کردم، زندان رفتن که  -

امم رو بدون هیچ ست، من همین االنش هم راضیم برم انتقنیچیزی 

 پیچوندنی بگیرم و اونوقت...
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 به دریا چشم دوخت و زیرلب ادامه داد:

اینکه بدون انتقام گرفتن از کسی که پدرم رو، تمام زندگیم بمیرم اما  -

های زندون بشم، برام رو یک شبه آتیش زد، بخوام حبس خاک یا میله

 دردناکه!

ش بست، مسلما هیچکس های نگاه روی پیشونی ادوین نقاز حرفی اخم

 از پشت در آینده خبر نداره اما...

هم مسیر من شدی و من فقط یک گمان بود، چه خواه و چه نخواه،  -

 کنم.ها نمیانقدر راحت اموالم رو بخشش اون باالیی و این پایینی

 از کرد.ب هاش رو روبه دریانگاه تک خنده بلندی کرد و دست 

یستادم و همه چی آرومه، یک عکس بگیر تا اولین باره روی این دریا ا -

 طوفان نشده!

ذب ادوین بیرون برگشت و با یک حرکت گوشی رو از جیب کت تک ج

 آورد و به دستش داد.

 از نیم رخ بگیر، بفرستم برای نوا حرص بخوره! -

و کمی هم  ودادوین که از رنگ عوض کردن یکهویی نگاه تعجب کرده ب

تر خنده اش گرفته بود، سری به نشونه تاسف های این دخاز دیوونه بازی

چندثانیه زوم تکون داد و عکسی از ژست ناز نگاه تو گوشیش ثبت کرد و 

 عکس موند و بعد به پروانه آویز گردن نگاه چشم دوخت.

 های ادوین رو گرفت و به...نگاه، رد چشم
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 ا همچین مثالی زدی؟!چرحرف از پروانه هبومو شد،  -

 گردوند، جواب داد:ش رو تو جیب کتش برمیهمونطور که گوشی

این پروانه آویز هبومو تنها پروانه سمی شناخته شده است، درست مثل  -

گردنت، قسمت باالی بال هاش، رنگ متفاوتی داره که خب نشونه از زهر 

 وجودشه!

طالیی که باالی  نهسرش رو خم کرد و نگاهی به پروانه انداخت، پروا

 لبخند زد، سرش رو بلند کرد. بالش طالی سفید بود!

 رسما همه چیزت کلیدی هستش! -

  

ادوین رو مجذوب خودش کرد،  هایو شروع به خندیدن کرد و چشم

 هاش گفت:میون خنده

تر، اونوقت های ترسناکه و موقعیتم ترسناکوای خدا دور و برم پراز آدم -

 خندم!می هر-من دارم ریلکس هر

هاش داشت رف نگاه، کش اومد و تا دندونهای ادوین از افکار و حلب

خوب  شد سرش رو به سمت دریا برگردوند که نگاه خیلیمشخص می

 اش رو قورت داد، آهی کشید که ادوین گفت:متوجه شد و خنده

 بهتره بریم داخل، سوز دریا و هوا باهم قاطی شدن! -

تند کون داد، همراه هم مجدد به سالن برگشت سرش رو به نشونه موافقت

و کنار امین و تارا پشت میز ایستادند، نیمی از جعمیت کاسته شده بود 

 به اتاق... که نشانه از رفتنشون
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 کنم؟!تعداد کم نشد؟ یا من اینطور فکر می -

 با رو نگاه پاسخ بود، طرحش خوش انگشتر با بازی مشغول که تارایی

 :گفت و داد اتاقی رد طرف به سرش اشاره

دونی؟ اون اتاق خیلی چیزها رو رد و بدل ستد میچیزی از داد و  -

 .اتاق میرنکنه، مثال اون خوشگال که دارن به سمت می

چشم های نگاه به چهار دختری دوخته شد که تو چشم سه نفرشون 

 !ترس و غم بود و تو دل یکیشون آسایش

هاش رو بست تا شاهد چشمع متوجه موضوع و حرف تارا شد و سری

ری دیگران نشه، فکرش درگیر عاقبت اون چهارنفر و سرنوشت زهرما

 .خیلی های دیگه شده بود

 !آبی به صورتمون بزنیم، پوسیدم انقدر یکجا ایستادمبیا بریم یک  -

نگاه سر بلند کرد و به ادوین چشم دوخت، ادوین کمی درنگ کرد و بعد 

 ...ج شدید تکون داد. همراه تارا از سالن خارایآروم سرش رو به نشونه ت

 !دونی سرویس کجاست که همینطور راه افتادی؟مگه می -

رو با صدا بیرون داد که نگاهش به یک خدمه تارا کالفه ایستاد و نفسش 

 .درحال گذر افتاد که سینی نوشیدنی به دست داشت

میشه، پاش ن روبه خدمه کرد و وقتی متوجه شد که خدمه فارسی متوجه

 :گفترو کالفه به زمین کوبید و 

 ...برو روی خودت کارکن، حیفه فارسی بلد نباشی خب؟ نصف عمرت -
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به کالفگی تارا سرداد و نزدیک تر رفت، روبه خدمه  نگاه تک خنده آرومی

 .کرد و با گذاشتن کلمات کنار هم، شروع به صحبت کرد

 ت؟!(اسعذرا این المرحاض؟! )ببخشید سرویس کج -

 جواب دادخدمه لبخندی تحویل نگاه داد و 

 انها نهای هذا الممر. )انتهای همین راهرو هستش.( -

وجه شدن تکون داد و تا خواست مکالمه رو با نگاه سرش رو به نشونه مت

 .گفتن تشکر تموم کنه، سینی به سمتش گرفته شد

 هل ترید ان؟! )میل دارید؟!( -

ار ود و از یک طرف هم سینی درست جلوش قرب اش شدهنگاهی که تشنه

گرفته بود، دست رد به سینه خدمه نزد و به تارا اشاره کرد که نوشیدنی 

 .متعجب هم برداشتبرداره و تارای 

 شاکرین! )ممنون!( -

نگاه با دست به انتهای راهرو اشاره کرد و هردو باهم قدم برداشتند و از 

 .خدمه دور شدند

 !رو بلدی؟ی تو کامل عرب -

 :لب هاش نزدیک میکرد جواب دادنگاهی که نوشیدنیش رو به 

 !کنمکم و بیش، تو برو من همینجا صبر می -

ز متعجب بود، نگاهش رو بین نوشیدنی و نگاه رد و بدل تارایی که هنو

کرد و بعد وارد سرویس شد. نگاه تا مرز مزه کردن نوشیدنی رفته بود که 

ف اون رو به خودش جذب کرد، کمی به اطراپ صدایی از اتاق سمت چ
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نگاه کرد و بعداز مطمئن شدن از نبود شخصی، آروم به سمت در قدم 

 .ز کردبرداشت و گوش هاش رو تی

مهما حدث یقع اللوم علی عاتقک لقد مررنا بالفعل بکل شیء معا!  -

)هرچیزی هم که بشه مقصرش خود تو هستی، ما از قبل همه چیز رو 

 ده بودیم.(کرباهم طی 

بارید. ل کالفگی از حرف و لحن هاشون میکمی درنگ کردند، حس و حا

 ..صدای شخص دوم به گوش رسید که در پاسخ

لکن لیس ممکنا فالرجل ال یسمح بموت تلک الفتاه و مشقاتها  صحیح -

فلماذا علیه؟ متی ابتک جمیله جدا؟! )درسته اما شدنی نیست، فرهان 

وقتی که ن دختر رو نمیده، اصال چرا باید بده اواجازه مرگ و سختی 

 دختر شما انقدر زیبا هستش؟!(

ونه های و صدای شکستن و کوبیدن شدن چیزی به گوش رسید که ش

نگاه لرزید. همونطور با زبان غلیظ عربی باهم بحث میکردند و نگاه به 

 .سختی درحال ترجمه کردن تو ذهنش بود

کن این رو بفهمی، اون دختر من  عیاون دیگه دختر من نیست، س -

 .و باید شدنی باشه هرچیزی که من درموردش دستور میدمنیست 

 :حالت تمسخر گفت صدا تک خنده شخص دوم بلند شد که به

میگی دختر تو نیست پس چرا باید در رابطه باهاش دستور بدی؟ اون  -

ی ویرو فروختی پس بزار صاحبش درمورد سرنوشتش تصمیم بگیره نه ت

 ...که
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 ...ی عجیب قطع شدصدای مرد با شنیده شدن صدای

نگاه محکم آب دهنش رو قورت داد، کمی سرش رو خم کرد و از الی در 

ونده، خیره داخل شد و با دیدن صحنه روبه روش سریع سرش رو به باز م

عقب کشید و از اتاق پشت به پشت دور شد. اولین بار بود که از نزدیک 

ت مثل دید، کسی که تا دقایقی پیش درسشم میچ مرگ کسی رو به

 ...کشیدبلبل حرف میزد و نفس می

د که با مزه دهنش خشک شده بود، با یک حرکت نوشیدنی رو سر کشی

کردنش، لیوان از دستش افتاد و هینی ریز کشید، نگاهی به اتاق اون مرد 

د و سرویسی که تارا درش حضور داشت انداخت و قبل اینکه مورد دی

ها پیچ در پیچ به قدری سالن قرار بگیره سریع از اون مکان دور شد،

هاش رو بودند که کالفه از پیدا نکردن سالن مورد نظر، ایستاد و دست

 .روی سرش گذاشت

 ...خدایا من چیکار کردم؟ چیکار کر -

 !نگاه -

ترسیده سریع به سمت صدا برگشت، با دیدن قامت ادوین نفس راحتی 

 .های عصبیش گرفتم از چشمچشکشید و 

 ...کنی اصال؟ پس تاردر دیر کردی؟ اینجا چیکار میچرا انق -

اش رو به نمایش گذاشت که آبی پریدهنگاه سری بلند کرد و چهره رنگ 

های لرزون نگاه رو به روی آتیش ادوین شد، نگران نزدیک تر شد و شونه

 .دستش گرفت
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 ...ادوین اون مرد، نوش..نوشید -

یشه از اینجا خارج شد، اول به هیش آروم باش ببینم، با این حال نم -

 !مخودت بیا تا بتونیم از کشتی خارج بشیم، مسلما رسیدی

نگاهی که سرگیجه گرفته بود و از یکطرف حرف های اون دو شخص 

شدند دستی به صورت و موهاش کشید و عرب زبان تو سرش اکو می

ا بتونه از این فضای خفگان خارج ت سعی کرد به خودش مسلط باشه

 .بشه

*** 

 !بینیم، ماه عسل خوش بگذره بهتونخیلی زود هم رو می -

 .حویل چشم های خسته نگاه دادو لبخند پرمعنایی ت

 مهمونی جالبی بود، همیشه از اینکارها بکن -

 :جبار سری به نشونه تایید تکون داد و مرموز در جواب ادوین گفت

ها، نگی ارمون باشیوین جان، امت دفعه بعد بیشتر باید کنادحتما  -

 !نگفتم

خداحافظی  هر شروع به خندیدن کرد. بعداز و هر و کرد پسرش روبه و

نچندان خوشایندی از کشتی خارج شدند و به سمت ماشینشون قدم 

 ...برداشتند که

هردو سوار شدند و ماشین توسط راننده به حرکت دراومد. حس و حال 

ش رو کامل به سمت شیشه ی سرتا سر نگاه رو فرا گرفته بود، سربد

ن دودی ماشین کج کرده بود و دلش نمیخواست که چشم تو چشم ادوی
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 ...بشه تا اینکه

 !شنوممی -

آب دهنش رو محکم قورت داد، گلوش حس سوزش پیدا کرده بود. سعی 

 .کرد به خودش مسلط باشه و لکنت نگیره

به  ای متوجه نشدن، کج کرد که ادوین کاملعنسرش رو کمی به م

 .سمت نگاه برگشت

 !نیم ساعت پیش تو اون سالن، قصد زدن حرفی رو داشتی، هوم؟ -

همونطور ساکت موند که ادوین هوفی کرد و نزدیک شد، دستش رو به 

 .سمت چونه نگاه بلند کرد و صورت زیباش رو به سمت خودش برگردوند

نقطه میکنه، باید به اون نگاه کنی نه یک  بتوقتی یکی باهات صح -

 !نامعلوم

یکهو خشم وجود نگاه رو دربرگرفت و دست ادوین رو پس زد و با چشم 

 :رفت، جواب دادیی که روبه سرخ میها

خواستی بشنوی همون نیاز به درس ادب تو یکی ندارم، اگه واقعا می -

 ...کردی نه اینکههات رو تیز میلحظه گوش

شد و دهنش کامال طور دردناکی تو حصار مشت ادوین حبس  بهمچش 

د، بسته شد. ادوینی که از صدای بلند نگاه آپمرش به قولی باال زده بو

 :زیرلب غرید

 !هشدار داده بودم بهت، صدات رو واسه من بلند نکن، نداده بودم؟ -
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از درد اشک تو چشم های نگاه جمع شد، درد حصار ادوین نه بلکه درد 

 !رفتبی که داشت روبه سیاهی میقل

ای افتاد طور خیره هم بودند که ادوین با دیدن اشک نگاه یاد صحنههمون

و صدایی تو گوشش اکو شد که باعث شل شدن حصار دستش به دور مچ 

 .دست نگاه شد

اش رو کنترل کرد و سرش رو به سمت شیشه مجدد کج نگاه لرزش چونه

اخت و اند ایدوین بحثی کرد و نه نگاه تیکها کرد. تا وقتی برسن دیگه نه

 !دم از اتفاق امشب زد

تا لبش تر میشد برای تعریف کردن، یاد سرکوب کردن های ادوین 

 .شد پس تصمیم به سکوت گرفتمیفتاد و پشیمون می

 

*** 
نیالرز مدام گوشیش رو چک میکرد تا پیامی از نگاه دریافت کنه، از 

قاتل با  ات امشب بود، نگران دیدار خواهرشاقطلوع خورشید نگران اتف

 !پدرش، جبار

 !نیال گر گیجه گرفتم، بشین دختر -

 :روبه تیام کرد و گفت

 ...اگه اتفاقی افتاده باشه چی؟ تیام میگم نکنه -

تیام کالفه از جاش بلند شد و به سمت نیال قدم برداشت، دستش رو 

 :اب دادجوگذاشت و با لحن آرومی روی بازوی نیالرز
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ق بدی برای نگاه نمیفته، باشه؟ نمیتونه اتفابهت قول میدم که هیچ  -

 !بیفته حتما یک چیزی میدونم که انقدر خیالم راحته

های تیام تسکین پیدا کرد. یکی از خدمه ها وارد کمی دلش از حرف

 .رست روم شد و خبر از سرو شام رو داد

 !رکردهپ بیا بریم که بد عطر فسنجون خونه رو -

و همراه هم با وارد سالن غذا خوری شدند هرد لبخندی به تیام شکمو زد،

و پشت میز جا گرفتند، دو دقیقه بعد باقی اعضای عمارت هم وارد 

 .شدند

کرد، از برخوردهای اخم های نوا هنوز هم درهم بود و سنگین رفتار می

 !تیام و سکوت کارن، شاکی بود

 ر افکار خاص خودشون غرق بودند تاد هیچکس حرفی نمیزد و همه

که زنگ عمارت به صدا در اومد؛ همه سر بلند کردند و به هم خیره این

 .شدند

 .تیام اولین کسی بود که لبی تر کرد

 !خدایی این ساعت کی روش میشه در خونه کسی رو بزنه؟ هوف -

 !فکر کنم من روش رو داشته باشم، تیام -

جب متع خورد و تنها نیال و نوا بودند کهخ همه سر ها به سمت صدا چر

کردند. تیام با دیدنش تک خنده ای کرد و دختر روبه روشون رو رصد می

 .قاشق رو با صدا تو ظرفش انداخت
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 !آره خب، تو نباشی کی باشه؟ -

کامال حرصی که سرتاسر وجودش رو در برگرفته بود، مشخص بود چون 

ملی پاک کرد و از پشت میز بلند مخبا اکراه گوشه لبش رو با دستمال 

 .دش

 :روبه دیاکو کرد و ادامه داد

 !هوا خف شده داداش، میرم هوای آزاد بلکه به مشامم برسه -

های حیرت انگیز دو خواهر و پرکنایه های محکم از جلوی چشمو با قدم

اون دختر، دور شد. دختر روبه دیاکویی که آروم مشغول بازی کردن با 

 .کرد و لبخند دندون نمایی زد، غذاش بود

 !خره برگشتم دیاکو، تموم شدباال -

نیالرز سریع برگشت و به دیاکویی که هنوز سرش پایین بود، چشم 

کرد درست مثل همیشه دوخت. منتظر واکنشی از جانبش شد، خیال می

 ...کنه ولیدیاکو سردیش رو مهمون دل آدم می

، ضربان قلبش کند شد. دیاکو یدهمین که لبخند محو گوشه لبش رو د

یز آروم بلند شد و با همون لبخند با سمت دختره قدم شت ماز پ

 کردبرداشت، دختری که گویا حکم مرگ نیال رو امضا می

 خوش برگشتی -

 ...هاش رو از هم باز کرد ودست

با دیدن صحنه روبه رو، سنگ بزرگی به روی قلب نیالرز افتاد، مات 

کرده بود. نوا دیک ای رو به قلبش نزود که شخص دیگهب دیاکویی شده
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کرد، صدایی صاف کرد، نوا، کارنی که خیلی عادی لیوانش رو پر آب می

 .انداخت

کارنی که متوجه نگاهِ نوا شده بود، بیخیال آب خوردن شد و لبخند 

 :ای روی لبش نشوند و گفتمسخره

 ...اوم خب این طال است و -

ین خشمگهای سرد خواهرش نشست، رنگ نگاهش تت نوا روی دسسد

شد، آب دهنش های وحشی نوا که هر آن شعله ور میشد. کارن از چشم

 :رو محکم قورت داد و ادامه داد

 !های دیاکوت، در اصل یکی از دوستسهای ما اطال یکی از دوست -

کرد تا کاش نوا به جای کلکل کردن، خواهرش رو از اون صحنه دور می

ا کسی که تو اون میدان کمی تنه تر از این قلبش خرد نشه اما گویایشب

عقل تو سرش به جا مونده بود، کامیاب بود که خیلی خوب حس نیالرز 

کرد، شاید همه چیز برای بهترین دوستش بازی باشه ولی رو درک می

 !برای این دختر نه

رو خطاب قرار  لبی تر کرد و قبل از اینکه صدای لوند طال بلند بشه، نیال

 .داد

 !کنی برم اتاقم، باید با ادوین تماس بگیریم، مگه نه؟ کمکمنیال میشه  -

قطره اشک سمجی از گوشه چشم خوشرنگ و پرحرف نیال روی گونه اش 

سر خورد. لبخند تلخی به روی لب نشوند، دستش رو از زیر دست نوا 

سمت کامیاب ه کشید و بلند شد و بدون اینکه صدایی ازش در بیاد، ب
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 .رفت

ستش گرفت که سریع کامیاب جهت دست رو تو ددست کامیاب رو 

هاش فشرد. بغض وحشتناکی برعکس کرد و دست نیالرو محکم تو دست

به گلوش چنگ انداخته بود و با این حرکت کامیاب چیزی به ترک 

خوردنش نمونده بود که لبش رو گزید، سربه زیر همراه با کامیاب از 

 .شدند رجسالن خا

 !یان هستند، نه؟ید کها همون دخترای نواین -

حرکت دست هاش رو روی میز کوبید و بلند شد، نگاهش رو با نوا با یک

اکراه از کارن گرفت و به طالیی دوخت که با ابروهای باال رفته زومش 

 .شده بود

 ...درسته دخترای نوید کیان هستیم و تو -

 .تبسپوزخند ملیحی کنج لبش نقش 

 !عوض کنیتو باید فرهنگ لغتت رو  -

 .مجدد نگاهی به کارن انداخت و سری کج کرد

 .خدایی سیاه تر از اون چیزی هستید که ازش دم زده بودید-

 

** 

 
کرد، گویی دستش رو به دور گلوش حلقه کرد، احساس خفگی می

وشه گ آوردند. کامیابی رو که به روی کاناپهها به سمتش هجوم میدیوار



 

 

 WWW.98IA3.IR 509 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

 .کستاق رو شاتاق نشونده بود، سکوت ات

 

اگه بهت بگم اتاق عایق صدا است، بلند و با صدا اشک میریزی تا کمی  -

 !آروم بشی؟

 
نیالیی که هنوز بغضش رو کنترل کرده بود، با چشم های پراز غمش به 

 .کامیابی که به نقطه نامعلومی خیره شده بود، چشم دوخت

 

 ...اشک؟ نه، من -

 
رفت و با صدایی که سعی اب جا گد بغض رو قورت داد، کنار کامیدربا 

 :داشت لرزشش رو کنترل کنه، ادامه داد

 !من حالم خوبه کامیاب، لطفا به خاطر من سرخم نکن -

 
دونست تو دل دختر کنار دستش چه نفسش رو با آه بیرون داد، خوب می

 .غوغایی به پا شده

 

 !چه شدن احساسمزینیازی نیست اشک بریزم برای با -

 

 :یاب گذاشت و ادامه داددست کامدستش رو روی 

من دیگه چشم به روی دیاکو بستم، به هرحال باید عادت کرد به این  -
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 !بازی، هوم؟

 
خواست از دست کامیاب باال اومد و روی گونه نیالرز نشست، انگار می

 دنهای نیال پر از اشک شده بواش مطمئن بشه. چشمصورت خیس نشده

 ...ولی

 
هاش پیدا کنه پس که همراهی برای غم خواستیبه هیچ عنوان دلش نم

 .ای سرداد و بحث رو عوض کردسریع بلند شد و تک خنده

 

 ...برم ببینم این تیام کجا غیبش زد، مثال قرار -

 

 .صدای محکم کامیاب جمله نیال رو قطع کرد

 

یم و خب دیاکو و یکچند ساله که با مادر طال، هتل استانبول رو شر -

 ...طال هم

 
ه شدن در باعث بسته شدن دهن کامیاب شد. به خودش دای بستص

ها اما گفتنی ها باید گفته بشن، در هر لعنتی فرستاد بابت زدن این حرف

 !صورت

 
ها پایین های کامیاب بود، آروم از پلهنیالرزی که هنوز تو شوک حرف
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طور که از رو نداشت. همینب رفت، تحمل شنیدن ادامه جمله کامیامی

 .شد گوشش به سالن غداخوری تیز شدمی ن ها ردسال

 
زوم پسری شد که تک عشق صفحه زندگیش شده بود، کامال خونسرد 

پشت میز نشسته بود و اون دختر هم کنار دستش جا گرفته بود، آسوده 

 ...خوردن و انگار نه انگار کهغذا می

 

شناسیش که گوشش به شنیدن می ه،فرداشب مامانم دعوتتون کرد -

 .آلرژی داره کلمه نه

 

 .های نیالرو تیزتر کردو خنده بلندی کرد که سئوال کارن شاخک

 

های بهاری داریم به چه مناسبتی؟ آخه برای فردا بازدید کننده طرح -

 ...و

 

 :طال سریع بین حرف کارن پرید و با اکراه گفت

به و بار نزن که سرم رو میکوبم  اروای کارن توروخدا تو یکی دم از ک -

 !ها ردیوا

 

 .اخم محوی روی پیشونی کارن نقش بست
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 !اصال دیا چرا این داداش تو االن خونه است؟ خیلی عجیب نیست؟ -

 

 :مجدد روبه کارن کرد و ادامه داد

تو هر شب ولوی این مهمونی اون مهمونی بودی، چیشده االن که  -

ین میشه به فکر مشغله دوزی شدی اک نامزدی من و دیا داره نزدی

 !وسط؟

 

 ...هابا شنیدن اون کلمه البه الی جمله

در عرض پنج ثانیه صورت گرد و زیبای نیالرز، خیس از اشک شد. سریع 

 ...نگاهش رو به دیاکو دوخت تا عکس العمل مخالفی ازش ببینه اما

 

داشب فرتو غصه برادر من رو نخور. خریدی چیزی هست انجام بده که  -

 .روزش رو مشخص کنیم

 

 !دیاکو؟ چه روزی رو میخواین مشخص کنید آخه؟چی رو  روز

 
کرد، نفسش در حال بند اومدن های دل نیالرز سنگ رو هم آب میحرف

بود، تابه حال دیاکو رو انقدر مصمم ندیده بود، ذوق اون دختر کنار دست 

 !اشعشقش، عجیب سوهانی بود روی قلب شکسته
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*** 

 
رویس قدم تند کرد و روبه ه سمت سنگاه ب ن که در اتاق باز شد،میه

روشویی ایستاد، چند مشت آب سرد به صورتش زد و به صورت خیس و 

 .اش تو آینه چشم دوخترنگ پریده

 

 !چرا به محتوای اون جام دقت نکردی نگاه، چرا؟ -

 
 کرد اگههاش رو بست و بهم فشردشون. با خودش فکر میکالفه چشم

نه و دم از چیزی که خورده ادوین بازگو نکیده های امشب رو برای د

 !نزنه، چی میشه؟

 

 ...مسلما با رفتار نیم ساعت پیش ادوین، جواب افکارش

 

 !عمرا بهش بگم، عمرا -

 
ای اتاق، مشغول مکالمه با از سرویس خارج شد. ادوین روبه دیوار شیشه

هر لحظه سنگین تر  اشهرفت و چشمتیام بود. سرش روبه گیجی می

های اس و آرایش، روی تخت دراز شد و چشمشد، با همون لبمی

 .اش رو روی هم گذاشتخسته
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 !تونستید چیزی ظبط کنید؟ -

 

 :ادوین کالفه دستی به موهاش کشید و در جواب تیام گفت

دادند، نگاه هم نه اینبار همه کارها رو توی یک اتاق خاص انجام می -

 ...کنم کهفکر نمی و پیش خودم بود

 
به نگاهی که پشت بهش خوابیده بود، چشم دوخت. یم رخ برگشت و ن

 .تونست درک کنهحس و حال یکهویی امشبش رو نمی

 

 !چرا اینجوری شد؟ -

 

 .صدای تیام، ادوین رو از حال و هوای نگاه خارج کرد

 !چی چجوری شد؟ -

 

 .الت لش افتادح پوفی کرد و روی کاناپه لیمویی رنگ گوشه اتاق به

 

امشب دستمون رو نگرفت باید یک فکر دیگه  هیچ نقطه ضعفی هیچ، -

 !کنیم تیام، خیلی سریع

 
تیامی که همیشه یک نقشه توی آستینش داشت، خیلی خونسرد و 

 :عمیق جواب داد
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ی وارد شدن به عمارت جبار اجرا میشه، برای خیالت تخت، فردا برنامه -

 !هم میاد داشب آماده بشید، جبارفرمحکم کاری بازهم برای 

 
وهای ادوین باال رفتند، دکمه های پیرهنش رو باز کرد و سرش رو به ابر

 .سمت عقب داد

 

 .کردم اون باند دلخوشی از جبار ندارهفکر می -

 

 .تک خنده تیام تو گوش ادوین پیچید

 

به خاطر همین میگم که دقت کنید، چون هر آن ممکنه یکیشون  -

 !ه نمایش در بیارهب کلتش رو

 
ادوین جاخوش کرد. فرداشب به خونه یکی از رقبای زخندی گوشه لب پو

عرب، همراه نگاه دعوت شده بودند، رقیبی که چندین بار از جبار برای 

 !حمل بار قاچاقش، ضربه خورده بود

 

 ...ولی تیام -

 

 :به سمت جلو خم شد و مشکوک ادامه داد
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 !سوراخ گزیده بشه؟ یکچرا یکی باید چندبار از  -

 
ن، تیام هم به فکر فرو رفت و به قضای فرداشب ا این حرف ادویب

 .مشکوک شد

 

 !فکرش رو نکن، ته توش رو در میارم -

 

 .نفسی بیرون داد و پا روی پا انداخت

 

 !حدس بزن سورپرایز نحس امشبمون کی بود؟ -

 
کی بود؟!(( ))های نگاه، حواسش به اون جلب شد و آروم: با تکون خوردن

 .ام گفتدر جواب تی

 

 !، طال خوانسارطال -

 

 .ای کرد و آهی کشیدتک خنده

 

 ...پس مادمازل باالخر -

 
رسید تا اینکه حرکات نگاه توی خواب هی بدتر و کالفه تر به نظر می
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 .هاش شروع به تکون خوردن کردندکم لب -کم

 

 .بعداز حرف میزنیم -

 
موهای بلند ای نشست و کرد، گوشه ندقطع کرد و به سمت تخت قدم ت

ه رو از روی صورت خیس از عرقش کنار زد. چیزهای نامفهومی زیرلب نگا

 .گفتمی

 

 !نگاه -

 

 ...چندبار تکونش داد

 

 !نگاه بیدارشو، نگاه -

 
یکهو چشم های سرخ شده نگاه باز شد و نیم خیز شد. ادوین کمی عقب 

 .هونهاش رو بپوشرفت و سعی کرد نگرانی چشم

 

 ...فقط یک خوا -

 

 .گاه روی قلبش، دهنش بسته شدبا افتادن سر ن
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 !خواب نبود بلکه خود حقیقت بود -

 
هاش رو بست. آروم سرش رو بلند کرد و روی پای ادوین گذاشت، چشم

 .ادوین متعجب از حال و هوای عجیب نگاه، لبی تر کرد

 

 !دم از چه حقیقتی میزنی؟ -

 
ودش نبود واقعا تو حال و هوای خاش داد. انگار ههای بستفشاری به چشم

تونست راحت از یاد ببره اما در هر صورت دیده های امشب رو نمی

 ...پس

 

 ...وقتی با تارا به سمت سرویس رفتیم -

 
آورد، اخم خط انداخته پیشونی ادوین، ای که به زبون میبا هر جمله

، زبون آورده بوده شد. نگاهی که کامل شنیده هاش رو بغلیظ تر می

 .بلند کرد نفس راحتی کشید و سر

 

دونم که این چیزها برای تو کامال عادیه و هرآن تو دلت به خاطر می -

 ...خندی ولیترسی که به جونم افتاده داری می

 
های نگاه زد. کمی خیره هم انگشت اشاره ادوین مهر سکوت رو به لب
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 .سر کج کردو بودند که ادوین آروم انگشتش رو برداشت 

 

 !قیه فکر کنی و تصمیم بگیری؟تو عادت داری که جای ب -

 

 :نیم نگاهی بهش انداخت و ادامه داد

 

اومد به اولین باری که شاهد مرگ کسی شدم، خواب به چشمم نمی -

خاطر همین بود که زهر رو برای پایان زندگی انتخاب کردم، نه کلت 

 ...رو

 
رو بیرون کشید. ای جذوب کنندهم دست به جیبش برد و شیشه کوچیک

 .قرمز رنگی رو داخلش داشت محتوای

 اش به مشامت برسه تا با زندگی رسما کات کنی!فقط کافیه رایحه -

 

 شیشه رو به جیبش برگردوند و بلند شد.

 

ها دادم که های زیادی رو به دست خیلیمنی که جلوت ایستادم زهر -

کسایی که با  شدن، هستندمی تهدادم، به طرز وحشتناکی کشاگه نمی

کنند و هم از روبه رو شدن با من هرهای من رو طلب میالتماس ز

 میترسن!
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 مکث کرد و ادامه داد:

 

 چیزی که دیدی قسمت کوچیک این زندگیته، عادت کن بهش! -

 

های نگاه اسیر شد. برگشت و زوم قدم کج کرد که دستش توسط دست

 بی تر کرد و گفت:د، نگاه آروم لش های وحشی زیبای روبه روشچشم

 

خواد باهات روبه س فکر کنم فقط منم که بدون هیچ ترسی، دلم میپ -

 رو بشم!

*** 

 
همه تو رست روم)سالن استراحت( نشسته و مشغول مزه کردن چایشون 

ای جاخوش کرده بودند. طالیی که درست مثل دیاکو روی مبل تک نفره

 .م تیام بودهای آروه صحبتندبود، روبه نیالیی کرد که شنو

 

تو شوک عروسی ادوین هستم، موندم چیشد و چطور که یکهو هنوزهم -

 ...دم از عشقی زد که خب به هرحال نشناخته و

 
نیال فنجون چایش رو به روی میز کنار دستش گذاشت و لبخندی 

 .چاشنی صورت مهربونش کرد
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 ...ندیده ونشناخته که چه عرض کنم -

 

 :دادداخت و با تیکه ادامه هی به دیاکو انگازیرزیرکی ن

 

 .چندساله که این سه برادر خانواده من رو تحت نظر گرفتند -

 
تیامی که از جواب رک نیالرز لذت برده بود، پای روی پا انداخت و 

 .فنجون خوش طرحش رو نزدیک لبش کرد و حرف نیال رو کامل کرد

 

 .تشدر نتیجه عشق همچین کشکی، کشکی هم نیس -

 

 .یام رو مخاطب قرار دادکه زوم نیالرز بود، ت طال همونطور

 

 .درسته، باالخره عشقه بین من و دیا هم حرف از چندسال میزنه -

 
نیالرز با شنیدن این حرف طال، ابرویی باال انداخت و برخالف انتظار 

 :لبخندش رو بزرگ تر کرد و گفت

 

ای عاشقونه هچطور باهم آشنا شدین؟ مشتاق شنیدن داستان -

 !امسالهچند
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دیاکو از روی مبل، دهن طال برای تعریف کردن، بسته شد.  با بلند شدن

 .همه چشم به دیاکوی کالفه دوختند که نگاهش قفل تیام شده بود

 

با طال کارهایی داریم که باید انجام بدیم فردا، من نمیرسم که برم  -

 .شرکت، برو و ترتیب مراسم رو بده

 

 .نوا ساکن بود، دوخت کارنی که کنار بهنگاهش رو 

 

 !فردا راس ساعت یازده صبح، دکتر کامیاب فراموش نشه -

 
هردو سرشون رو به نشونه تایید تکون دادند. دیاکو دستش رو به سمت 

طال بلند کرد و طالهم با لبخند دندون نمایی دست تو دست دیاکو با 

دست ایین افتاد که پ یک شب بخیر از سالن خارج شدند. سر نیال آروم

 .تتیام روی دستش نشس

 

 ...میگم نیال -

 

 .هردو به نوا چشم دوختند که قصد گفتن چیزی رو داشت

 

ام سر میره تو خونه میشه من هم فردا با کارن اینا برم دکتر؟ حوصله -

 .بمونم
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 .نیالرز نفسی گرفت و ابرویی باال انداخت

 

 !مگه شما فردا کالس گیتار نداری؟ -

 

 .سریع جواب دادرن به جای نوا کا

 

ها بره، ساعت یک خره کالس هم بخواد بره باید با یکی از نگهبانباال -

برمش و از اونجاهم میریم دکتر، ربع به ده کالسش تمومه، من خودم می

 !نه نیار نیال من هستم

 :ای به جمله آخر کارن کرد و گفتتیام تک خنده

 

 !شهمین بودنت دلیل ترسه دادا -

 
ای بهش رفت و تا خواست شم غرهه خندیدن کرد که نوا چو ریز شروع ب

 .ای بندازه صدای نیالرز بلند شدتیکه

 

 ...باشه برو اما بعداز دکتر مستقیم میای خونه و هیچ جایی -

 

 .نوا سریع بوسه ای رو گونه خواهرش کاشت
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 !گردیم، شبت خوشزنیم و برمینهارم بیرون سه تایی می -

 
ن خارج شدند. نیالرز سری به نموند و سریع با کارن از سالر جوابی تظمن

 :نشونه تاسف تکون داد. تیامی که نگرانی به دلش افتاده بود گفت

 !یعنی فردا کال قراره تنها بمونی؟ -

  

 

 :تک خنده آرومی کرد و متعجب جواب داد

 

نظر  بههای چند فیلتره، تنها با وجود این همه خدم و هشم، دوربین -

 !م؟میا

 

 .وی لب نشوند و سری خم کردتیام هم لبخندتلخی به ر

 

 .دونم گفتم شاید بهتره توهم بری حال و هوایی عوض کنیچه می -

 
نیالرز که خوب میدونست نگرانی تیام از کدوم قسمت قضه منشا 

 .گیره، دست تیام که روی دستش بود رو تو دستش گرفت و فشردمی

 

وام برم بیرون رم تیام، حالم خوبه و اگه بخکسی ندا نیمن نیاز به نگرا -

هم با یکی از نگهبان ها میرم، تو برو و به کارهات برس و برای نهار 
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 !خوام آشپزی کنم، باشه؟برگرد، چون فقط دونفریم خودم می

  

 
با این حرف و لحن آروم نیال، قلب تیام از نگرانی ها آروم گرفت. این 

هاش واست ساعت ها پا به پای حرف خدلش میه دختر تنها کسی بود ک

بشینه و آرامش رو به وجود سیاهش تزریق کنه، بین این همه مکافات 

 !حضور نیالرز عجیب خوب بود

 

 !چشم، زودی میام رز آبی -

 

 .خنده آرومی سرداد و بلند شد که همراهش تیام هم بلند شد

 

 !شب بخیر -

 

 ...آروم به سمت در خروجی قدم برداشت که

 

 !نیال -

 

 .برگشت و منتظر نگاهش کرد

 

 !خواستم بگم من قیمه بادمجون خیلی دوست دارم -
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 :نیالرز با شنیدن این حرف لبخند دندون نمایی زد و گفت

 

 !منتظرتم -

 

آروم دست به نرده ها گرفت و از پله ها باال رفت. وقتی وارد اتاقش شد،  

اس بزرگ عمارت و به تر ختهاش انداشال زخیم و بلندی رو روی شونه

سفید رنگی نشست که بعداز گذشت دقایقی بانو با رفت، پشت میز 

 .دیدگاه نگرانی وارد شد

 

 ...عزیزم ساعت دو نصف شبه تو این سر -

 

 .لبخندی به روی گرد و زیبای بانو پاشید

 

 !هوا به این خوبی، بیا توهم بشین -

 

 .کن شدیالرز سان بانو نفسی بیرون داد اون هم پشت میز روبه

 

 !جان؟ چرا نخوابیدی نیال -

 

 :نگاهش رو به حیاط بزرگ عمارت دوخت و آروم جواب داد
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اش چیه؟ دیگه هعی بانو، دیگه من چه خواب باشم چه بیدار، فایده -

هاش رو کال از من گرفته و ثابت شده، به چه امیدی زندگی قشنگی

 !من؟ آخه منتظر طلوع خورشید باشم

 

 .ی صورتش کردجلو مایل شد و اخم محوی چاشنبه سمت  میبانو ک

 

این حرف ها چیه دخترم؟ باالخره چه سخت و چه آسوده، چه تلخ و  -

چه شیرین، زندگی رو باید زندگی کنی، نمیشه که با یک ضربه بشینی و 

 !چشم به روی همه چیز و همه کس ببندی

 
ن خودش تکوی تک خنده تلخی سر داد و سرش رو به نشونه تاسف برا

 .داد

 

ای که ازش دم میزنی برای من چند ، یک ضربهیک ضربه نبود بانو -

کنم بریدم از نفس کشیدن، انگار باید مثل یک ضربه بود. دیگه حس می

 .ربات از کار افتاده، فقط یکجا بشینم و تماشا کنم

 
اش خارج شد سر بانو آروم خم شد، با هرجمله نیالرز آهی از سینه

سوز سرماش رو به رخ ر شده بود و بهمن خیلی قشنگ وا سرد ته شد.می

 .کشیدشهر می

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 528 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

خوای حرف گوش کنی، پس حداقل بزار برات یک شکالت گویا نمی -

 .داغ درست کنم که بدنت گرم بشه

 
نیالرز با لبخند تلخش، سری به نشونه موافقت تکون داد. چند دقیقه 

آلبوم بزرگ اومد و ک ی گذشت که بانو با یک لیوان شکالت داغ و

 .نشست

 

 !سازهی آرودم برات، قشنگ شبمون رو میببین چ -

 

 .ای رنگ چشم دوختنیالرز متعجب به جلو خم شد و به آلبوم سورمه

 

 ...این آلبوم -

 

 .بانو سرش رو به نشونه تاکید باال و پایین کرد

 

 !ترها دخاین آلبوم بچگیه پسرا است، یواشکی برش داشتم، لو ندی -

 
رو باز کرد. اولین صفحه، عکس یک ای کرد و آلبوم به حرف بانو خنده

های درشتکه خب میشه گفت زن زیبارو بود که صورت استخونی با چشم

 .ای از کارن رو داشتته چهره
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 !این مادرشونه، دیالن خانم -

 

 :دستش رو آروم روی عکس کشید و گفت

 

 !کشیده رشادچهره دلنشینی دارند، گویا کارن به م -

 
ه نشونه تاکید تکون داد. عکس بعدی از بانو آهی کشید و سرش رو ب

دیالن بود که سوار تابی شده بود، درست همون تابی که داخل این حیاط 

اش مشخص بود، دیاکو هستش دیده بود. یک پسری که از ته چهره

 .کنارش نشسته بود و البرز هم پشتشون با خنده ایستاده بود

 
وی بغضش رو ه صورتش کشید انگار سعی داشت که جلب تیبانو دس

 .بگیره

 

دونه اون روز که خبر اینجا خانم، ادوین رو پنج ماهه باردار بود، خدا می -

حاملگیش رو داد، چقدر آقا و دیاکو خوشحال شدند، اون روز دوتا قربونی 

 ...داشتیم، عمارت پرشده بود از صدای خنده دوست و آشنا

 

 ...رد و آلبوم رو ورق زدآوو دستش رو جل

 

س هم اولین دیدار دیاکو با ادوین بود، ادوین هرچقدر قد این عک -
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شد درست مثل کشید وابستگیش به دیاکو هی بیشتر و بیشتر میمی

 ...االن

 
این عکس، دیاکویی بود که نوزادی رو به آغوش داشت، هرچنده مشخص 

 .زیادی بزرگ نبودم ه بود به زور تو آغوشش نگهش داشته چون خودش

 

 !رو ببین، خدایا چه زود میگذرن روزهای خوشوای نیال این  -

 
به عکسی که اشاره کرده بود، چشم دوخت. لب ساحل، دیالن با ادوین و 

دیاکو مشغول شن بازی بود و کارنی که انگار دوساله بود بغل البرز 

 .تهرفدرحال گریه کردن بود، این عکس رو البرز به حالت سلفی گ

 

 !دکارن از اولش هم ساز دیگه میز -

 

 :بانو خنده تلخی کرد و گفت

 

کارن بچم زیاد تو بچگیش خوشی ندید باز خوشا به حال ادوین و  -

دیاکو که شاهد روزهای خوش پدر و مادرشون شده بودند، کارن وقتی 

 .شد تخریب یواش -یواش چی همه  که چهارساله شد

 
های رسه و سفرها که سر آخر به عکسمدا های نوزادی بگیر تاز عکس
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 .آخر آلبوم رسیدند

 

 !اینجا هم نامزدی دریا است، ببین چه ماه شده این دختر -

 

 :لبخندش دندون نما شد، با خودش میگفت

 

هاش حال و هوای دریا در همه حال زیبا است، ولی عجیبه همش چشم -

 .بارون رو داره

 

دونی؟ یعنی چطور باهم سعید می و یامیگم بانو تو چیزی از رابطه در -

 !ا شدند؟آشن

 :بانویی آلبوم رو بست و از جاش بلند شد، جواب داد

ای تا اونجایی که من دیدم و شنیدم، آقا سعید پسر ارشد خانواده -

 .هستش که پدرش دوست صمیمی پدر و عموهای دریا خانم میشه

 

 :لیوان رو هم به دست گرفت و ادامه داد

خوبی با پدر آقا سعید  ار برادر فقط آقا البرز بود که میونهچهاز بین  -

نداشت، مخالف شدید ازدواجشون هم بود چون دریا خانم رو مثل دختر 

اش دوست داره ولی خب یکهویی کارت دعوت نامزدیشون برامون نداشته

اومد و دقیقا یک هفته بعداز نامزدی هم پدر دریا خانم به رحمت خدا 

مان نه کسی ذشت و عروسی به پا شد، دیگه تو اون زگ رفتش، یک سال
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از دریا خانم پرسید تو این مدت نامزدی مشکلی داشتی یا نداشتی؟ 

عروسی بگیریم یا نگیریم؟ یکهو خانواده آقا سعید لباس عروس رو آوردن 

تن این دختر مظلوم کردند و یک شبه بعداز گذروندن یک جشن بزرگ، 

 .راهی خونه شوهر کردنش

 

 .ی کشید و شونه ای باال انداختآه

 

ا خب خداروشکر زندگی آروم و خوبی دارند، ایشاهلل صحیح و سالم ام -

 .هم فارغ میشن و پایه زندگیشون محکم تر میشه

 

 :نیالرز چشم هاش رو ریز کرد و پرسید

 

 !زده؟مگه قبل بچه زندگیشون لق می -

 

 .ددابانو ابرویی باال انداخت و سری به طرفین تکون 

 

شکالتت سرد شد میرم برات داغش نه دخترم این یک اصطالحه فقط،  -

 .رو بیارم

 
سرش رو به نشونه باشه تکون داد و به منظره شب چشم دوخت و با 

 .خودش آروم شروع به حرف زدن کرد
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کنم که فقط یک اصطالح باشه، قطعا دریا راز بزرگی اما من حس نمی -

 !رو تو دلش حبس کرده

 
س، صدای وجدانش رو ر با خودش کلنجار رفت تا با صدای نرگطوهمین

 .خاموش کرد

 

 .نیالخانم، این رو بانو گفتند براتون بیارم -

 
نیالرز نگاهی به لیوان داغه شکالت انداخت و به نرگس چشم دوخت. 

 :گرفت، پرسیدطور که لیوان رو میهمین

 

 !چرا خودش نیاورد؟ -

 

 :ددانرگس مکثی کرد و بعد جواب 

 

 !صداش کرد خانمعمو حیدر)باغبان و همسر بانو(  -

 
نیالرز سرش رو به نشونه متوجه شدن تکون داد ولیوان رو به لبش 

 .نزدیک کرد
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 !تونی بریباشه ممنون، می -

 
نرگس سرش رو خم کرد و از تراس خارج شد. نیال از لذت مزه شکالت 

هرچیز و  ازهاش رو بست و سعی کرد ذهنش رو خالی داغش، چشم

یوان خالی شده از شکالت رو کنار و هرکسی کنه. چند دقیقه بعد ل

 .سرش رو به رو میز گذاشت

 

*** 

 
آب رو بست، حوله تن پوش قرمزش رو به تن کرد. نزدیک یک ساعت و 

شد که خودش رو حبسِ حموم کرده بود تا با ادوین روبه خورده ای می

، ادوین داخل اتاق نبود اما ودرو نشه. وقتی چشم از خواب باز کرده ب

 ...نمطمنن اال

 

هایی قراره نصیبم کنه، لعنت بهت دونه چه حرفتو اتاقه و خدا می -

 !نگاه

 
ای حموم، چشم دوخت. بغضی که از صبح تو گلوش لونه به دیوار آینه

 .کرده بود رو محکم قورت داد و تبدیل به نگاه جدی و محکم قبل شد

 

 ...، تموم شده و اونشههرچی هم که شده با -
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 !ست از اون حموم دل بکنی؟نگاه قرار نی -

 

 :با شنیدن صدای ادوین، چشم هاش رو بست و ادامه داد

 !شوهر منه -

 
کاله حوله روی سرش گذاشت و اون رو تا روی بینیش پایین کشید، از 

داشت که دستش از پشت حموم خارج شد. آروم به سمت کمد قدم برمی

رو گرفته بود و طوری دست ادوین دیشب افتاد که همین ادکشیده شد، ی

 .مانع رفتنش شده بود

 

 !کنی؟از چی داری فرار می -

 

 .جوابی نداد، حتی برنگشت، تنها لبش رو به حصار دندونش درآورد

 

 ...کردم با خواست خودفکر می -

 
های سریع برگشت و دستش رو روی دهن ادوین گذاشت. غرق چشم

 :گفتو بدون اینکه نگاهش رو برداره آروم  شدهزار رنگش 

 

 !دوزی برای خودت؟بری و میمگه من چیزی گفتم االن که می -
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هاش دستش هنوز قفل دهن ادوین بود. ادوین کمی مکث کرد و با چشم

 .به دست نگاه اشاره کرد که برش داره

 

 ...ندارم ولی نزن خب؟ برو چیز کبردارم که دم از دیشب بزنی؟ برمی -

 

 :دستش رو آروم برداشت و ادامه داد

 

 !های دیروزشون هم بزارنبگو صبحونه بیارن، از اون زیتون خوشمزه -

 
هاش درحال کش اومدن بودند، اشاره به میز گوشه اتاق ادوینی که لب

 .کرد

 

 !ها است؟منظورت از اون زیتون -

 
به  رونگاه به سینی بزرگ پراز مخلفات صبحونه، چشم دوخت. سرش 

مد رفت، ادوین که حرف دل نگاه رو نشونه تایید تکون داد و به سمت ک

خوب خونده بود به سمت سرویس اتاق قدم برداشت تا نگاه راحت 

 .لباسش رو عوض کنه

بعداز پوشیدن ست راحتی آبی رنگی پشت میز نشست به ادوینی که از 

 .ردکسرویس خارج شده بود و مشغول ور رفتن با گوشیش بود، رو 
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 !پس چرا نمیای؟ -

میز و نگاه منتظر انداخت و به فنجون قهوه تو دستش ادوین نگاهی به 

 .اشاره زد

 

 .صبحونه من همیشه قهوه بود، بخور باید بریم بیرون یک کارایی دارم -

 
اش رو بست و نفس رو محکم بیرون فرستاد. تو دلش هچشم کالفه نگاه

 .کلی غر به حال خودش و ادوین زد

 

 !کالس میزاره واسه من نه که خیلی حال دارم، این هم این وسط  -

 :گفت جدی و کشید دستش از رو قهوه فنجون

 هرجایی بعدش بخوریم رو صبحونه بشین بیا. نیست دیگه االن بوده، -

 !میریم گفتی که

 
اجازه مخالفت بهش نداد، دستش رو کشید به سمت میز رفت. ادوینی 

ز نگاه جاخورده بود، سکوت کرد و پشت میم محککه از برخورد جدی و 

 :نشست. لقمه کره عسلی گرفت، جلوی ادوین گذاشت و پرسید

 

 !حاال قراره کجا بریم؟ -
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هاش شده بود، خونسرد ادوینی که مشغول چرخوندن لقمه بین انگشت

 :گفت

 !قراره بریم دزدی؟ -

 

 .وختبا شنیدن این حرف سرفه ای کرد و متعجب به ادوین چشم د

 

 !یعنی چی که قراره بریم بریم دزدی؟ -

 

 :سرش رو بلند کرد و جواب داد

 ...اوم خب دزدی که نه ولی -

 

 .هاش رو ریز کردنگاه ابرویی باال انداخت و چشم

 !گذره ادوین؟چی تو سرت می -

 

 .لبخند شیطانی تحویل همسرش داد و سری کج کرد

 

 !بدیچیزهای خیلی قشنگ، فقط کافیه که اوکی  -

 

*** 

 

 !هاکارن آت آشغال ندی به خوردش -
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رفت خنده ای تحویل نیالرز داد و بلند همونطور که به سمت هیوندا می

 :گفت

 !خیالت تخته خواب رُزی جونم -

 
نیال از روی تاسف سری براش تکون داد و به خارج شدن ماشین از 

 ...عمارت چشم دوخت که یکهو

 

اسم، فوق العاده است خودم رو به لبای وای دیاکو یک مزون دیدم بر -

 ...نگه داشتم که طرحش رو بهت نشون ندم آخه مامانم میگزور 

 

 .با دیدن نیالرز، حرفش رو خورد و ابرویی باال انداخت

 

 !شگون نداره -

 

 :طال سرش رو به نشونه تایید تکون داد و پرسید

 

 !هیشنم کنی؟ نگو که اومدی هواخوری که باورماینجا چیکار می -

 

 .و بندازه، در جواب طال لبخندی زدنیالرز بدون اینکه نگاهی به دیاک
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هوا که چه عرض کنم این روزها در کل هوا خفه برای ما، بچه ها  -

 !رفتند اومدم اتمام حجت کنم باهاشونداشتند می

 

 .ای سر داد و ضربه به شونه نیال زدطال تک خنده

 

زار خواهرت کمی وارد اجتماع ب ده،وای دختر کم حساسیت به خرج ب -

 !خورنش کهبشه، نمی

 
هاش رو گرد کرد، نزدیک تر شد و با همون لبخند قشنگش، نیالرز چشم

 :در جواب گفت

 

ات اگه اجتماع افتادن تو بغل گرگه، نه دستت دردنکنه از توصیه -

 !دوستان هستند به جای ما

 
و کالفه انداخت. ب تعجو لبخندش رو کج کرد و نیم نگاهی به دیاکوی م

ه سمت ورودی عمارت قدم تند کرد. طال روبه منتظر جوابی نشد و ب

 :دیاکو کرد و گفت

این دختره از اون دسته است که نشون نمیده ولی مار خوش خط و  -

 !خالیه

 

 .دیاکو اخم محوی کرد و به ساعتش اشاره زد
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 !برم شرکتم تقیاگه قراره تایممون رو صرف این و اون کنیم بگو تا مس -

 

 :با زدن یک چشمک گفتخنده پراز عشوه ای کرد و 

 !ها، بزن بریمتو از من هم عجول تری -

 
دستش رو دور بازوی دیاکو حلقه کرد و باهم به سمت بوگاتی مشکی 

 .رنگ دیاکو رفتند

 
با دیدن صحنه روبه رو و حرف دیاکو، حس بدی به قلبش تزریق شد. در 

مارت، ایستاد. طپش قلب گرفته بود، ع سالن بزرگرو بست و وسط 

یع از پله ها باال رفت، نفهمید که چطور وارد اتاق شد و چرا یکهو سر

 .خیس از عرق شد

 
تنها خودش رو به داخل حموم اتاق انداخت و آب سرد رو باز کرد. بدون 

شد و قلبش ای داشته باشه، صدای دیاکو تو سرش اکو میهاینکه اراد

 .شدمیل تر از قبآزرده

 
 )فلش بکی به...(

 

 ...کو اگه یک روز تنهات بزارم تومیگم دیا -
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 :پیشونیش رو به پیشونی نیال چسبوند و با احساس زمزمه کرد

 !میمیرم -

 
 ))زمان حل((

 
بدون اینکه کنترلی روی کارهاش داشته باشه، ناامیدی سرتا سر وجودش 

د. پیرهن سفید، ساده و بوین دنیا نرو در بر گرفته بود، انگار دیگه تو ا

 .مد بیرون بکشیدبلندی رو از ک

 
کرد و این پیرهن رو مادرش دوخته بود، هرسال تابستون به تن می

امسال اواسط زمستون انتخابش کرده بود. پوشید و با موهای خیس روبه 

 !آینه ایستاد

 

 !هانیالرز، مامان سردت میشه -

 
اش دری که با لبخند خیرهپ شم دوخت وبه تصویر مادرش داخل آینه چ

 .شده بود

 

 !دلم براتون تنگ شده، خیلی -
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 :هاش پراز اشک شد و با بغض ادامه دادچشم

 !ترسهمامان دخترت کم آورده، دیگه از ادامه دادن می -

 

 .اش رو خیس کردند، دستش رو روی صورتش گذاشتهاش گونهاشک

 

 !و راحت ازش گذشتند دنه نیالت زبابا، رزت رو پرپر شده، دست رد ب -

 

 :ایین تر آورد و لب زدآروم دستش رو پ

 

 ...من تنهاش نزاشتم، اون بود که تنهام گذاشت پس -

 
قفل صندوق کوچیکی که روی میز توالتش جا خوش کرده بود رو باز 

 .کرد و اون شی تیز رو بین انگشتش گرفت و بیرون کشید

 

 .همن شدم اونی که باید تموم کن -

 

 ...خیره شد، دیگه نه مادری بود نه پدری نهبه آی

 

 !هیچکس نیست دیگه نیالرز، هیچکس -

 

 .در اتاقش به صدا در اومد اما اون تنها خیره تصورش تو آینه بود
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 !نیال جان -

 
تیامی که سریع از شرکت بیرون زده بود تا نگرانیش رو خنثی کنه، 

 . دریافت نکردیالاز جانب نچندین بار به در کوبید ولی هیچ صدایی 

 

 !یال خب؟من دارم میام تو ن -

 

 ...بازهم سکوت

 
گویا نگرانی که از دیشب به دلش افتاده بود، چیزی جز حق نبوده. 

 !دستگیره رو کشید و قفلی در روبه رو شد

 

 !نیال، نیال -

 
با صدای بلند اسم نیال رو فریاد میزد و سر آخر که همه خدمه ها جمع 

روبه آینه با  کیوان شکوند. همه با دیدن نیالرز که مکر رو با کشدند، د

 .اون لباس ایستاده بود متعجب شدند

 

 .تر شدتیام آروم با قدم های سست شده، داخل شد و نزدیک
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 !چرا جواب نمیدی نیال؟ مردم و زنده شدم -

 
آروم برگشت و اون شی به نمایش همه در اومد. بانو هینی کشید و به 

 !وبیدسرش ک

 

 !حضرت زهرا، نیال دخت...دخترم یا -

 
های رنگ نگاهشون پراز ترس و نگرانی شد. تیام نگاهش رو به چشمهمه 

سرد و بی روح نیالرز دوخت، دیگه خبری از اون مهربونی همیشگی نبود، 

 .همه چی درست مثل رنگ لباس، خنثی شده بود

 

 ...نیال اون -

 

 :قدمی به عقب برداشت و قاطع گفت

 !یام، نیات جلو نیا -

 

 .و سرش رو به نشونه رو باشه تکون داداش رو تر کرد لب خشک شده

 

 !باشه، باشه نمیام اما اون رو بزار روی میز، همین االن -

 

 .خمده هیستیرکی کرد و سرش رو به طرفین تکون داد
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 !دید؟لحظه آخری هم بهم دستور می -

 

 .نیم نگاهی به شیء تو دستش انداخت

 

خوای ه نیالرز میهم که شده، یکبار هم از من بپرسید ک دابه خاطر خ -

 !خوای؟یا نمی

 

 .تیام قدمی به جلو برداشت که صدای نیال باالتر رفت

 

همش حرف خودتون رو زدید و خیلی ساده از خرد شدن من گذشتید،  -

ای فکر نکردید که هی دم از اینکه نیال خوبی؟ نیال بیخیالش، زدید و ذره

 .قدر درد دارهچ بازیچه شدن

 
هاش رو بسته بود که شاهد کرد و چشملتماس میبانو با اشک به خدا ا

این حال نیال نشه. تیامی که در یک لحظه هم خشمگین بود و هم 

 .نگران، هم شرمگین بود و هم غمگین، تمام نگاهش به اون شیء بود

 

 ...قول میدم همه چی رو درست کنم نیال تو فقط -

 

ر تو و اون ی درست کنی تیام؟ د آخه چی رو؟ از نظواخچی رو می -

کنی با برادرات مگه چیزی هم شده که بخواد درست بشه؟ چرا فکر می
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میرم ندیدید، انداختنش من حالم خوب میشه؟ من که هر روز دارم می

 !االن با دیدن این شیء تو دستم، برام صف کشیدید؟

 
کشیدند ت در سرک میپشهایی که هتیام نفس عمیقی کشید و به خدم

سریع در اتاق رو بست و تنها بانو بود که از بینشون چشم دوخت، کیوان 

 .داخل موند

 

 دیگه یک زمان به حال کسایی که شاهد عقد عشقشون با یکی -

 که االن اما ریختندمی هایی اشک شدنمی باورم و خندیدممی شدن،می

 کمتر داشتند که سیح فهمیدم ،شدم عقدشون رفتن خرید شاهد خودم

 .های آتیش نیسترارهاز حس سوختن مابین ش

 

 .کرداینبار بانو بود که با اشک صدای پراز التماسش رو بلند می

 

نیال توروخدا تمومش کن، ارزش داره که به این حال دچار کنی خودتو  -

 !آخه؟

 

 .نیال لبخند تلخی به روی لب نشوند

 

هاش، ارزش داره اون حتی با سیاهی ودداره بانو، دیاکو برای من با وج -

هام خیره شد و دم از دوست نداشتم صاف تو چشم -نکه اون شب صافای
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 !زد، بازهم برای دنیایی ارزش داره

 
های نیال پراز خون شد و قلبش بعداز مدت ها تا به خودشون بیان، دست

 .آروم گرفت

 زده اریک همچین به دست که کردنمی باور. شد قلبش وارد بدی شوک 

 ...رفتار عذابی شده بود کهگ داشت،برنمی دستش مچ از چشم باشه،

 

 ...امکان نداره من اینکار رو کنم، دیاکو من -

 

 :دست دیاکو به نشونه ساکت باال اومد و سردتر از قبل گفت

 

م بهت کشون کسی رو وارد زندگیم نکردم، حق انتخاب داد -من کشون -

 ...بشی، انقدر ضعیف شدی و قبول کردی مهره این باز

 
مه تحقیر شدن و سکوت کردن، بس بود! نیالرزی که بس بود این ه

عصبی از حال خودش و تحقیرهای دیاکو، بدون توجه به دردی که از 

 .دستش بلند شده بود، پتو رو کنار زد و از تخت پایین اومد

 

ی راحت بدون اینکه بفهمی ماجرا چ کی به تو اجازه داده که خیلی -

 !هات ببندی هان؟بوده، طرف مقابلت رو به بار تیر حرف
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 ...کنی؟ دستتنیال چیکار داری می -

 

 :بدون اینکه توجهی به تیام نگران کنه، ادامه داد

 

کِی دیدی تاحاال کم بیارم که شاهد دومیش هم بشی؟ دیاکو من رو  -

 !نگاه کن

 

 :جمله آخر باال برد و گفتتن صداش رو با 

و اون مدت که شاهد کنی باید ته تویی که ادعای بزرگی میونهرکی ند -

کارهام بودی، بدونی که نیالرز کیان دختری نیست که ضعیف باشه و کم 

 !بیاره

 
بازوش به حصار مشت دیاکو دراومد. خشمگین خیره چشم های بودند و 

 .تیام هرآن نگران تر میشد

 

باند به دور مچش بسته  یدیانی که ادعای قوی بودن داره چرا بانیالرز ک -

 !بشه؟

 

 ...ر درست دیاکو به دور بازوش، به وجد اومده بوده اما فکر کرداز فشا

دونست که چرا ای هم نمیهیچی از اون اتفاق به خاطر نداشت و ذره

 !دست به این کار زده و اصال چه زمانی اتفاق افتاده؟
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 :اکو خیره شد و گفتتو چشم های دی

 

 !دونمنمی چیدونم، هینمی -

 
نیالرز محو شد. تیام نزدیک تر شد و درحالی که اخم دیاکو با نگاه قاطع 

 .سعی داشت خشمش رو کنترل کنه، روبه دیاکو کرد

 

 !دستش رو ول کن و از اتاقش برو بیرون، کافیه دیگه -

 
اون رو به سمت تخت بازوی نیالرز رو از حصار دست دیاکو خارج کرد و 

 .هدایت کرد

 

 !یزی داری باید بازش کنم، بشیننرخو -

*** 

 
با دیدن خونه ویالیی کوچیک ولی در عین فوق العاده شیکی ابرویی باال 

 .شد، چشم دوختانداخت و به ادوینی که از ماشین پیاده می

 

 .اش کوچیک از آب در اومدباالخره از بینتون یکی خونه -

 
خوش  کته لبش نقش بست، همونطور که دستی به پوزخندی گوش
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 :کشید گفتدوخت مشکیش می

 

 !های بخیل بودنشهاز نشونه یکی -

 

 .نگاه دهنی کج کرد و دست به کمر شد

 

 ...تو اسم کسایی که ولخرج نیستند رو میزار -

 

 .دستش رو به دور بازوش حلقه کرد و بین حرفش پرید

 

 .ث کردن زیاد داریمنگاه دیر شده خب؟ وقت برای بح -

 
تر آورد و یب ادوین کرد و دستش رو کشید، پایین نصنگاه پشت چشمی 

 .به جای بازو دست ادوین رو گرفت

 

 !دونی بدونگرفتن دست ناب تره آقای حامی، نمی -

 

 .هاش رو ریز کردتای ابرویی باال انداخت و چشم

 

 !نه بابا؟ راه بیفت ببینم -

 
به  ییاش گرفته بود لبخند دندون نماخنده نگاهی که از حالت ادوین
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قدم شد. در ویال توسط یک خانم روی صورت زیباش نشوند و باهاش هم

 .یونیفرم پوشیده و سرد باز شد

 

 .آقا تو سالن منتظرتون هستند -

 
ای که همین رو گفت و کنار ایستاد، ادوین و نگاه وارد خونه شدند، خونه

ش به آشپزخونه طرح چوبی ختم یک سالن کوچیک داشت که سمت چپ

 .شدوصل میخورد و به طبقه باال سط سالن پله میو شد ومی

 
های خوش نرده و براق باال رفتند، با سالن لوکسی که مبل وقتی از پله

های سلطنتی فیروزه ای رنگ دور تا دورش چیده شده بودند، مواجه 

لطنتی شدند. مردی با لباس دشداشه)عربی( روی مبل تک نفره س

مقابلش، لبخند دندون نمایی به ج جاخوش کرده بود که با دیدن زو

 .فتاب سوخته اش نشوند و بلند شدچهره آ

 

 .با لحجه فوق العاده غلیظ عربی به فارسی شروع به چرب زبونی کرد

 !به به جناب حامی، مشرف فرمودی -

 
 با صدای بلند شروع به خندیدن کرد و دستش رو به سمت ادوین بلند

هره همیشه سردش، به اجبار با چ کرد، ادوین بدون زدن هیچ لبخندی با

 .ی دست دادمرد عرب
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 !بانی زحمت شدیم جناب مسحق -

 

 :مسحق سری کج کرد و گفت

 

داشتیم حامی جان؟ زحمت چی باالخره رسمی گفتن، رسومی گفتن،  -

 !بفرمایید خانم

 
هیچ لبخندی درست  و به نگاه اشاره کرد به بشینه، نگاه هم بدون زدن

 مت میل دونفره ای قدم برداشت و کنارشس مثل همسرش خنثی به

نشست. نگاهی که زبون تند وتیزی داشت، خیلی راحت و سریع به 

 :نمایش گذاشتش و با تکبر گفت

 

 !خونه نقلی و در عین حال زیبایی دارید، جناب مسحق -

 
، لبخند دندون مسحق که با شنیدن تعریف نگاه، گل از گلش شکفته بود

 :نمایی زد و گفت

 

دارند اما من حوصله گشت ها خونه بزرگ پسند ونم راستیتش خانممنم -

و گذار تو خونه رو ندارم، یک عمارت بزرگ ساختم و به عنوان مهریه هر 

 .دانگش رو به یکیشون دادم راحت اونجا زندگی کنند
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انداخت که  نگاهی که از حرف های مسحق گیج شده بود، ابرویی باال

 :زمه کردزمادوین آروم دم گوش نگاه 

 

 !سه تا زن داره -

 

 :نگاه گرد شد و اون هم آروم گفت هایچشم

 

 پس چهارمی چی؟ -

 :ادوین اخمی از روی متوجه نشدن کرد که نگاه ادامه داد

 !میگن تا چهارتا حالله مسلما باید یکی دیگه هم باشه خب -

 .نصیبش کردادوین چشم غره ای 

 !خیلی مشتاقی خب از خودش بپرس -

کوت اختیار کنه. گویا مهمون نگاه صورتش رو جمع کرد و ترجیح داد س

های دیگه رسیدند چون مسحق مشتاق به ورودی سالن چشم دوخته 

 .بود

 یادت نرفته که باید چیکار کنی؟ -

 ...اتفاقات چندساعت قبل رو تو سرش مرور کرد

 (رستوران مسحق-ه بعداظهرز ساعت سامر)

ر آورد فری زیرشالش کشید و عینکش رو پایین تفردستی به کاله گیس 
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تا بتونه کامل رستوران رو رصد کنه. با دیدن مرد عرب چاق)مسحق( 

ابرویی باال انداخت و نامحسوس به میز بغل دستیش که دوتا از بادیگارد 

دند، چشم دوخت و کرها نشسته بودند و خیلی عادی غذا نوش جون می

 .دوختندم اون هم زیرزیرکی به نگاه چش

از بادیگارد های بلند شد و با داد شروع وقتی دست نگاه مشت شد، یکی 

 .به اعتراض کرد

 !این چه ماهی هستش که آوردید؟ دستورش رو کی داده هان؟ -

همه نگاه ها به سمت اون میز جلب شد، نگاه لبخندی از روی رضایت زد 

 .ع جمعش کرد تا مسحق به طرف میز جلب بشهو سری

ه یک نمه نمک پیدا یر این خراب شده کیه؟ تو سوپ رفیقم کمد -

 ...نمیشه، ماهیتون هم

 
محافظ همینطور فریاد میزد و هیچ گارسونی جلو دارش نبود تا اینکه 

مسحق پریشون به سمت میز قدم برداشت و نگاه هم آروم بلند شد و 

 کردند و نگاه هم آروم بهها هی بحث می. اونکمی نزدیک تر رفت

که همیشه کلیدها رو با خودش شد. ادوین گفته بود تر میسحق نزدیکم

زارتشون. از اونجایی که دشداشه هم تنش حمل میکنه و هیچ جایی نمی

 .بود اون کلید.های خوش صدا به خوبی تو دید بودند

 
ون رو پر کرده بودند، نگاه وقتی کار به دعوا میرسید و گارسون ها دورش
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به رو کش رفت و تو مشتش فشردشون، آروم  هاتو یک حرکت کلید 

ای شروع به خوردن سزارش سمت میزش رفت و با لبخند پیروزمندانه

 .کرد

 

 ((خانه مسحق-زمان حال))

 !نوچ حواسم هست -

چند لحظه بعد جباری که کت و شلوار کرم رنگی با پیرهن شکالتی به 

سحق خوش م ه به همراه پسر خوش استایلش وارد سالن شدند.تن کرد

تنها زومه چهره زیبای نگاه شده بود. نگاهی آمد گویی میکرد و نگاه جبار 

که سنگینی چشم های چرک جبار رو حس کرده بود روبه ادوین کرد، 

 .ادوینی که اخم محوی روی پیشونیش جاخوش کرده بود

 

کمرم جون میده واسه اینکه بینمش کلت وصل المصب وقتی می -

 !یعیه؟طباش رو بکشم، ماشه

ا نگاه کردن بهش، اخمش از بین رفت و و لبخند شیطانی زد که ادوین ب

 .لبخند کجی تحویل نگاهش داد

کنه من چه خوبی کردم که خدا انقدر نقشه دیدارمون رو زود فراهم می -

 !هان؟

 :روبه مسحق کرد و ادامه داد

م رهگن دیدن زوج های تازه به دوران رسیده، پشت سآخه شنیدم می -
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 !شگون داره

شروع به خندیدن کرد. نگاه بی اهمیت به  و به حرف و کنایه خودش

شد، چشم دوخت. جبار به پسری که خونسرد روی مبلی ساکن می

برخالف حس بدی که به نسبت به اون مرد داشت، حس آشنایی به 

تونه و به این فکر کرد که آیا میپسرش داشت. کالفه سری تکون داد 

؟ امیدوار بود که هیچ رو برای دوم به موفقیت برسونه یا نه ینخواسته ادو

 !چیز و هیچکس مانع راه امروز نشه

 
تا مهمون دیگه ای نیومده بود، باید کار رو تمومش میکرد، بلند شد و 

 .روبه مسحق کرد

 

 !تراس کجاست؟ -

 .کرده بود، صدای ادوین بلند شدمسحق که از سئوال نگاه تعجب 

 !فه، نگاه عادت ندارهخ هوای خونه -

 :نگاه چشم دوخت و گفتمسحق سریع به 

 ...انتهای همین راهرو تراس اصلی ویال است بزارید بگم خدمه -

 :نگاه خودش رو کالفه نشون داد و گفت

 !ممنون-

از جلو چشم های مشکوک جبار عبور کرد واز دید محو شد. ادوین برای 

ده برای رفتن نگاه فکرشون رو ن اینکه سرشون رو مشغول کنه و اجازه
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 .نند، مسئله ای رو باز کرددرگیر ک

 !خوام سکوت کنم ولی نمیشههی من می -

 .هرسه مشتاق به ادوین چشم دوختند

موفقیت هایی که ازهم دزدیدید، کمی عجیب نیست که بعداز اون  -

 !بازهم باهم رفت و آمد دارید؟

افتاده بود، به جبار چشم  نشمسحقی که از سئوال ادوین استرس به جو

ظر شد تا اول اون چیزی بگه. نگاهی که سعی داشت دوخت و منت

کرد که مثال به ای که گذر میخونسرد به نظر برسه از راهروی پیچیده

 ...گشت کهاصل به دنبال اتاقی می تراس برسه اما در

 .ی ادوین تو گوشش اکو شداصد

های دیگه لیظ تر از دستگیرهغ یادت باشه رنگ دستگیره اون اتاق -

 .است

س عمیقی کشید و دیدش رو تیزتر کرد. نگاهش رو میچرخوند اما نف

تفاوتی نمیدید تا اینکه تا اینکه صدایی از پشت سرش توجهش رو جلب 

 .کرد

 .کنم بدونم چی تو سر داریفکر می -

 

 ((نگاه))

 
و با مرداس م آرامشم رو حفظ کردم و پرده استرس رو کنار زدم. برگشت
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ا استایل همیشه خاصش نزدیکم شد، تای دست به سینه مواجه شدم، ب

 :ابرویی باال انداختم که ادامه داد

 

ای داره اما وقت الکی جایی نمیره اگه بره صدالبته که نقشهادوین هیچ -

 .هاش کردهگویا اینبار تورو بازیچه نقشه

 
قدمی بهش نزدیک تر و اش که نصیبم کرده بود زدم پوزخندی به تیکه

 :شدم، آروم لب زدم

 

خب من همسر همون ادوینم، مسلما در و تخته چِفت هم هستیم،  -

کنم، شاید همین چون من هم الکی وقتم رو صرف چیزی یا کسی نمی

 !ام باشه هوم؟ی هم که باهات دارم جزوی از نقشهامکالمه

 

 .ای سر داد، آروم شروع به دست زدن کردتک خنده

 

چفت و جفت همون  خوبه حتی خیلی خوبه، دخترجون تو قشنگ -

هات ادوینی اما بدون منم بیهوده اینجا روبه روت نایستادم که دری وری

 !رو بشنوم

 
، تا اومدم دهنم رو باز کنم و اینبار پوزخند کنج لب های من نشست

 .جواب این از خودراضی رو بدم، با انگشتش به دری اشاره کرد
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دفت داخل اون اتاق مونیه که دنبالشی، نشنیده بگیر ولی هه تون در -

 !نیست زیر اون اتاقه

 
چشمکی زد و خواست راهش رو کج کنه که برای مانع شدن بازوش رو 

م و بریزن سرم، تنها راهم بود. متعجب تونستم که داد بزنگرفتم، نمی

ع همونطور که نگاهش زوم دستم روی بازوش بود برگشت، دستم رو سری

 :کشیدم و گفتم

 

ینکه به سئواالتم جواب بدی راه کج کنی، تو درست نیست قبل از ا -

دونی تو سر من چیه؟ چرا باید راهی رو نشونم بدی؟ چرا اصال چی می

 !فت گوش میدم؟کنی که من به حرفکر می

 
نگاهی به اطرافش انداخت و اشاره کرد نزدیکش بشم، کالفه چند قدم 

 :به گوشم چسبوند و زمزمه کرد رونزدیک تر شدم، سرش 

 

د چون خسته شدم، شاید خیلی بیشتر از اونی که فکرش رو بکنی شای -

 !ترم، بهتره این یک بار رو اعتماد کنی نگاهبهت نزدیک

 
ولیه برگردون و لبخند خبیثانه ای به روی متعجب و سرش رو به حالت ا

دری که اشاره ن اخموم پاشید. رفت و سرآخر از دیدم خارج شد، به او
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دستگیره اش که...درسته متفاوت تر از  کرده بود چشم دوختم، به

های دیگه بود. به سمتش رفتم و خواستم بازش کنم که حرف دستگیره

از زیر اتاق چی بود دقیقا؟! هوفی مرداس توی سرم اکو شد، منظورش 

های گرد شده سرم کردم و قدمی به سمت عقب برداشتم که تق! با چشم

 .شدمپایین انداختم و با پارکت لقی مواجه و ر

 

 !پس هدف من زیر این اتاقه، که اینطور -

 
خم شدم، نگاهی به اطرافم انداختم و مطمئن شدم که هیچکس نیست 

ن گفته بود پشیزی ارزش ندارن، فقط باید به ولی دوربین ها چی؟ ادوی

 درفلزی یک...رو نیمیش  کارم ادامه بدم. پارکت رو بلند کردم البته

 شدم، مواجه شده مچاله برگه یک با کردم بازش وقتی که بود کوچیک

 نیست بیش آشغالی کردم فکر خودم با اولش. کردم سردرگمی از اخمی

 ...بعدش ولی

 

 !سردرگمی عالی بود مسحق جون، ولی نه برای منحرکتت برای  -

 
ک ی برگه رو برداشتم و بازش کردم و باورتون نمیشه به چی رسیدم؛

بود و به شکل یک مربع کوچیک  کاغذ دیگه که به صورت مرتبی تا شده

دراومده بود، کالفه بازش کردم و دیدم بله، لیست بلند باالیی رو درش 

ته ها و اسم ها دقت کنم، صدای مکالمه ثبت کردند، تا اومدم به نوش
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هاشون بلندتر شد، ترسیده با گوشیم عکسی از لیست گرفتم و همه چی 

 .میک دقیقه به حالت اولیه اش برگردوند تورو 

 
لباس رو صاف کردم، نفس عمیقی کشیدم و تکبرانه به سمت سالن قدم 

 :کج کردم. با دیدن من، مسحق لبخندی زد و مثال نگران پرسید

 

 !بهتر شدید خانم حامی؟ -

بدون اینکه جواب لبخندش رو بدم، سرم رو به نشونه بله تکون دادم، از 

د پس لبی تر ز اون خانم حامی گفتنش خوشم اومده بوا حق نگذریم

 :کردم وگفتم

 

 !بله بهتر شدم، اون هم خیلی -

 
کرد، چشم دوختم؛ خوشم میاد این و به مرداسی که خنثی نگاهم می

کنید برای بازیگری به درد یشتر از اون چه که فکرش رو میقوم ب

قاب های خاصی ن خورن، تو این مدت با هر مافیایی که مواجه شدممی

رو از بین بردم، نقاب سیاهی رو از چهره داشتند که دیشب یکیشون 

 ...ادوین برداشتم و دیدم که

 

اب بهتره بریم سر اصل مطلب مسحق، سئوال ادوین رو هنوز جو -

 ...ندادی، رک و پوست کنده بگو
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 .مرداس پوزخندی به مسحق زد و حرف پدرش رو کامل کرد

 

 !خوای؟چی می -

 
فت، فشار ریزی به دستش ر ادوین نشستم که دستم رو تو دستش گرناک

دادم که رمز رو گرفت و چشم هاش رنگ رضایت به خودشون گرفتند. 

 .ام توهم رفتکه چهره مسحق بلند شد، خنده بلند و نکره ای سرداد

 

خواست که بعد از سرو شام به بحث اصلی برسیم اما خیلی دلم می -

 .خب بگذریم

 

 :و ادامه داد زدچرخی 

 

چیزی ازشما بخوام، خیلی چیزاها خواسته بودم من دیگه قرار نیست  -

 ...که دست رد بهش خورد، توسط همین پدرت

 
این حرف ابروهاش رو باال  و به جبار اشاره کرد، جباری که با شنیدن

 .انداخت و اندرفیسانه سری تکون داد

 

وکارهای من رو به  هاو عقل بزرگ تو مرداس، شما دونفر خواسته -
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جای اینکه حرصتون رو سر باند سیاهکار)دیاکو آتیش کشیدید و به 

 !حامی( خالی کنید، من رو به میدون کشیدید

 
اینکه پای دیاکو رو باز کرده بود، کردم و به ادوین چشم دوخت، اخمی از 

 .مشتاق به ادامه حرفش سکوت کردم

 

دیدم، با نقاب خوبی  رماون برادرت عجیب ترین آدمیه که تو عم -

و روت میکنه وبعدش هم زمینت میزنه جوری که  نزدیکت میشه زیر

 !نفهمی از کجا و از کی خوردی

 

 ...غز منبازهم صدای خنده های بلندش و سوهان روی م

 

من نشستم فکر کردم دیدم استارت بازی رو جبار زد، موفقیتش رو  -

 !سیاهکار کسب کرد، بدبختیش رو شخص من

 
رو در برگرفت، ندای رو زیر انداخت؛ حس بدی سرتاسر وجودم ش سر

درونم خبر از چیزای بدی میداد، ناخودآگاه نگاهم رو به گوشیم انداختم، 

وا بهم چشمک میزد، چرا باید این ساعت بهم روی سایلنت بود ولی اسم ن

 !زنگ بزنه؟

 

ون چ بود ادوین،خیلی دلم می خواست به جای تو، برادرت اینجا می -
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 .ازی رو به حرکت در بیارمخوام مهره اتمام این بمن امشب می

 
دستم توسط دست ادوین فشرده شد، حاال دیگه خوب فهمیدم که 

ای بیش نبوده. مونی امشب، نقشهچیزهای خوبی قرار نیست بشه و مه

سرم رو آروم خم کردم و باز به گوشیم چشم دوختم، انگشتم گزینه پیام 

 .ارسال کردم، نفسم رو بیرون دادم و عکس رو براش ردبه نوا رو لمس ک

 !ام سر برد مسحق، دم از چی میزنی؟هات عجیب حوصلهحرف -

 .مرداس بلند شد و ادوین رو مخاطب قرار داد

 !دم از اینکه حس و حال گنگستری برش داشته -

 :دستی به لباس مسحق کشید و مرموز ادامه داد

کدوم ابلهی گرگ کرده که بتونی دهنت و اینطور نیست مسحق؟ تو ر -

 !و اینطور کثیف در حضور پدر من باز کنی؟ر

ای تو یک حرکت کنترل کوچیکی از جیبش خارج کرد که نفسم لحظه

ای روی هم هام رو ثانیهم رو به ادوین نزدیک کردم و چشمبند اومد، خود

 !خواد بمیرم حداقل تو آتیشگذاشتم. خدایا من دلم نمی

 !رلرزی، آروم باش دختداری مثل بید می اهنگ -

 .به ادوینی که آروم این جمله رو تو گوشم زمزمه کرده بود، چشم دوخت

 !خواد بسوزم ادوینمن دلم نمی -

 .ال انداخت و سعی کرد لبخندش رو از دیدم پنهون کنهابرویی با

 !واقعا فکر کردی انقدر زرنگه؟ -
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 .مسحق دهنم بسته شد رفتا بیام متوجه حرفش بشم با ح

خیلی ها درش کشته شدند، همین امشب با زدن این این بازی که  -

 .دکمه تموم میشه

 .خنده ای سرداد جبار بدون اینکه خم به ابرو و کمرش بیاره، بی حوصله

دونم یک چیزی رو شنیدی یا نه مردک ولی از قدیم گفتن دشمن، نمی -

دوست و همراه من رو به این د دشمن من، دوسته منه، تو اگه شای

رسیدی ولی مثال ات میکردی به خواستهجالیت دعوت میمهمونی جن

 .زرنگی کردی و اومدی دشمنم رو دعوت کردی

 
های جبار بارش نشده بود، چشم هاش رو حرف مسحق که گویا چیزی از

ریز کرد. جبار بلند شد و نزدیک ما شد، اخمی به روی نحسش پاشیدم، 

 :ه شونه ادوین زد و ادامه دادب ایضربه

 

دونم چی د بهتر باشه تو از بازی کناره گیری کنی تا کل بازی، نمیشای -

 ...پیش خودت فکر کردی آخه

 
و چهره دلسوزی به خودش گرفت. من  قدم به سمت مسحق برداشت

دارم رسما جون میدم و چشم از اون کنترل لعنتی برنمیدارم اونوقت این 

 .کنندبه سلبمه تیکه بار هم میقلها باز دارن 

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 567 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

کردی ولی باشه خب ف شد مسحق، کاش این راه رو انتخاب نمیحی -

وا، های اصلی رو دود کنی بفرستی هحاال که خیلی دوست داری مهره

 !منتظریم که آتیشت رو روشن کنی، یال بزن

و به کنترل تو دستش اشاره کرد، یعنی چی بزنه؟ خدایا این مرد رسما 

 !براشون؟ ، انقد راحتهیهرد

وزی هم همین االن از سردیت میشه فهمید که قراره سکته نگاه تو نس -

 !بزنی، بهم اعتماد کن دختر بسه

 
 چشم مسحق به و کردم اخمی میزد غر حالم به زیرلب که ادوینی به

 ...فشار رو کنترل دکمه تکبر با و بود انداخته باال ابرویی که دوختم

 !بسم اهلل -

 ...ردای ریزی به گوشم رسید، صدای خفگی تیص

 
آروم چشم باز کردم و با دیدن مسحقی که روی زمین افتاده بود و 

د، هینی کشیدم و دستش غرق خون شده بود، دهنم نیمه باز مون

 ای سر داد و گفتهام رو بستم. جبار بلند خندهچشم

 !دیدی، زیادی دری وری میگی مردک؟ -

اد و روبه ی زمین افتاده رو برداشت، چرخی بهش دروخم شد و کنترل 

 .من و ادوین کرد

ات رو بگیری ببری تا هات تموم شد حامی، بهتره دست پروانهسکانس -
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 !لب کوچولوش چرکین نشه ازمونبیشتر از این ق

و بازهم خنده که باعث شد نتونم خودم رو کنترل کنم و از ادوین فاصله 

ک زدم، با چشم های سرخ شده نزدینفس می -بگیرم، همونطور که نفس

 .جبار شدم

 

عاقبت تیکه انداختن برای من بد تعبیر میشه جبار، بسه سکوت کردن،  -

ریختی، یادت باشه تقاصش رو باید  های من خونحاال که جلوی چشم

پس بدی، هرکی ندونه تو باید خیلی خوب بدونی تو این بازی هیچکس 

قلبم  من بشی، از قبل سیاهکار)دیاکو حامی( انخواد نگرقلب نداره، نمی

 !رو از سینه بیرون کشیده، مطمئن باش از تو یکی بیشتر حالیمه

 
زش بشم و مشتاق اینکه چه و همونقدر عصبی بدون اینکه منتظر جوابی ا

کردم بالیی سر مسحق میارن، از سالن خارج شدم، پله هارو آروم طی می

 این از بدتر حالم گویا اما بشیم خارج ربدعتا با ادوین از ویالی اون مر

 .بود ها حرف

قبول اینکه قلبی ندارم چرندیاتی بیش نبود، هنوزهم یک چیزی تو 

یاد خدا آرومش کنم. وقتی از ویال خارج شدم ام داشتم که بخوام با سینه

های مسحق شدم، اومدنی حداقل دو نفر کشیک متوجه نبود بادیگارد

یقی پیش ار از قبل فکرشون رو کرده بوده و دقاجبدادند اما گویا می

قورتشون داده. با دستم به محافظ خودمون اشاره کردم که سریع سری 
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صوصمون گفت که به سمت من خم کرد و به راننده داخل ماشین مخ

 .ماشین رو به حرکت دربیاره

 
ای وقتی سوار شدم سریع از کنار دستم آب معدنی بیرون کشیدم و جرعه

 .ردم تا بلکه به خودم بیامخوازش 

 
شد، ه عقب تکیه کردم و سعی کردم به هیچی فکر نکنم اما نمیسرم رو ب

و بهش شلیک  هام یکی رو بکشنشد که انقدر راحت جلوی چشمنمی

کنند و بعد من مثل اون آدم ها عادی رفتار کنم که انگار هیچی نشده، 

 !یکی مرده هیچی نشده هوم؟

 
ه شد، ن کردم که یکهو خنده ام تبدیل به گرییدعصبی شروع به خند

حس خوبی از چیزهایی که دیده بودم و شنیده بودم نداشتم و اگه روزی 

ف قرار بدن، اونوقت من چی کار انقدر راحت بخوان عزیزان من رو هد

باید بکنم؟! سرم رو کج کردم و پشت شیشه دودی ماشین، ناظر جبار و 

ی رنگی شدن و با سرعت از محوطه شکمرداسی شدم که سوار بوگاتی م

شدن. ادوین وقتی سوار شد، آدرس جایی رو به راننده داد و خارج 

توی دستش ماشین به حرکت در اومد. به سمتم برگشت و دستم رو 

 .گرفت

 

 ...چیزی هست که بخوای -
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های سردش شدم که رنگ نگرانی های خیس از اشکم خیره چشمبا چشم

تش رو سرم رو به نشونه نه تکون دادم که دس ن.به خودشون گرفته بود

ام حلقه کرد و سرم رو به سمت پاش هدایت کرد، سرم رو به دور شونه

زندگیم اشک ریختم. خوره بدی  آروم روی پاش گذاشتم و آروم به حال

ها و گفت نگاه تو خیلی این آدمبه جونم افتاده بود، یک حسی بهم می

 !ی کمیلبازیشون رو دست کم گرفتی، خ

 مباالخره تموم میشه، قول مید -

 :بدون اینکه چشم های رو باز کنم، در جوابش لب زدم

 .کنیها که فکرش رو میاما نه به این آسونی -

ن به حرکت در اومد، کمی بعد صدای وحشتناکی از انفجار به ماشی

 .گوشم رسید، تا خواستم سرم رو از روی پاهاش بلند کنم مانع شد

 !شدی، برای امروز کافیهن باش به اندازه کافی شاهد کارهاشون مئمط -

 هام رو بستم و گفتمپوزخندی گوشه لبم نقش بست، چشم

 !کارهاشون یا کارهاتون؟ -

هام عصبی نمیشد بلعکس خیلی آروم جوابم عجیب بود که دیگه با تیکه

 :رو داد

بخوام دخالتی ه خبر از نقشه اش داشتم اما زحمت ندادم به خودم ک -

رم رو گذاشتم برای پیدا کردن شاپرک و سد راه کنم، بیشتر حواس و افکا

 .فرستادن اون دخترا به دبی شدن
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و بلند کردم؛ با شنیدن اسم شاپرک یاد اون هام رو باز کردم و سرم رچش

شب افتادم، مکالمه اون دو مرد که هرچند یکیشون تا االن دیگه باید 

 !شهاسیر خاک شده با

ه برات تعریف کردم به شاپرکه کنی قضیه اون شبی کیعنی فکر می -

 !گرده؟کامیاب برمی

ز، دقیق ماجرا سرش رو آروم به نشونه تایید باال و پایین کرد. صبح امرو

رو خواست براش مجدد توضیح بدم و من همه چیز رو براش تعریف 

هم نشون داد و ب کردم و اون با توجه به اینکه شک کرده بود، عکسی رو

که دست به کلت شده بود و مرد عرب رو تو  اون عکس همون مردی بود

 !یک لحظه کشت، اون مرد همون...پدره معشوقه کامیابه، شاپرک

های کامیاب و دور شدن از شاپرکش منم، باید ره تار شدن چشممقص -

 خودم حلش کنم

سوختنه و  الکردم از درون درحدستم رو روی دستش گذاشتم، حس می

دیشب شناختم، وقتی که نقابش رو برداشتم و دم نمیزنه، من این مرد رو 

 .اش رو به چشم دیدمای از قلب خرد شدهتیکه

 !ی؟خوای چیکار کنمی -

 :نگاهی بهم انداخت و جواب داد منی

خوام اون رو به کامیاب برگردونم، شاپرک که برگرده، کامیاب هم می -

شت اش میشه و پرونده دردناکشون بعداز گذهراضی به عمل چشم

 .چندسال بسته میشه
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 کنم که منلبخندی به روی جذابش پاشیدم، قبول می

 .ظرفیت خیره شدن بهش رو ندارم

 .کنممن کمکت می و -

ای پشت هاش نزدیک کرد، بوسهتک خنده آرومی کرد و دستم رو به لب

ام، سرم رد روی گونهخودستم نشوند که قطره اشکی از گوشه چشمم سر

 .گذاشتم که صدای بمش تو گوشم پیچیداش رو روی شونه

 

 خوامو تو تنها کسی هستی که من ازش کمک می -

هام رو بستم و سعی کردم کمی کردم، چشم لبخندم پررنگ شد، سکوت

 .از دنیا فاصله بگیرم

 ))نوا((

شیدم، کارن ک از اتاق نیالرز خارج شدم، دستی به گونه خیس از اشکم

 .م رو گرفت و به سمت اتاقش کشیدهم پشت بند من اومد و دست

 !لطفا باهم بیا -

تعجب دستم رو از حصار دستش بیرون کشیدم که چشم هاش رنگ 

 .گرفتند، عصبی بهش توپیدم

 .نمیام کارن، من دیگه باتو هیچ جایی نمیام -

، وقتی خواهرم مداوزدی خونم در نمیقدمی بهش نزدیک شدم، کارد می

 .ای حس کردم دیگه قلبم نمیزنهحظهرو تو اون حال دیدم، ل

خیلی قشنگ بهم فهموندی که قابل اعتماد نیستی، تمام زندگی من  -
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 باشی، فهمیده باید مدت این تو خوب خیلی رو این تو و رام هستندخواه

 شنیدی، چی لعنتیت گوشی اون پشت بگی من به اینکه جای به اونوقت

اگه  و منه خواهر اون کارن میزنه؟ سرت به گردی تهرون حال و سح

 !هام نگاه کنی، هان؟تونستی تو چشماتفاقی براش میفتاد چجوری می

 .ام رو بیرون دادم و سرم رو تو حصار دست هام گرفتمنفس حبس شده

 ...خواد بیفته، نیالرزهرچند دیگه چه اتفاقی می -

 ، دست هام رو از سرم جدا کرد و زیرلبردفاصله بینمون رو از بین ب

 :غرید

 !اون کار رو نکرده دختر، نگو که به خواهرت اعتماد نداری نیالرز -

چشم هام پراز اشک شدند. اعتماد به خواهرم؟ خواهری که اول مامانم با 

مرگش بهش خنجر زد؟ دومیش رو پدرم و سومیش هم سیاهکار! باالخره 

 .کنهاد خردش میزیآدم سنگ هم باشه، فشار 

نبود، فقط نخواستیم که وقتی  قصدم پنهون کردن نوا به والی علی، -

 ...هاش رو باز کردبیهوشه ببینیش، گفتیم وقتی چشم

های بیهوده کارن، دستم رو از بیحال از جنگ افکارم و شنیدن حرف

 :دستش بیرون کشیدم و آروم در جواب حرف هاش گفتم

ش رو به یاره، تیکه گاه من دیگه خموشی سرنوشتوشنیال به دید شما ه -

 !هجون خرید

ها پایین رفتم و از هاش توجهی کنم، از پلهبدون اینکه به صدا زدن

عمارت خارج شدم. به سمت حیاط پشتی قدم برداشتم، به قسمت 
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چمنش که رسیدم کفش هام رو در آوردم و دراز کشیدم، به سقف 

 ...پوزخندی زدمو آسمونی باالی سرم چشم دوختم 

 !رامون آفتابی بشه؟ابری، مثل قبل ب کی میشه این آسمون -

های خیس یک لحظه حرف آخر کارن توی سرم اکو شد...با همون چشم

 .لبخندی روی لبم نقشم بست

 !به والی علی -

 باتالق تو کردممی فکر که کارنی کارن، زبون از شنیدنش بود شیرین

 هک داره هامشت پشت اون دلی هنوز گویا اام شده غرق کامل سیاهی

 .بکشه بیرون رو خودش بخواد

تونم سکوت کنم، اون زن یک جسارتم رو ببخشید اما من دیگه نمی -

خواین که جورایی قصد جون نیالخانم رو هم کرده شما چطور از من می

 !ساکت بمونم؟

خیز  یمهام تیز شد، اخم محوی روی پیشونیم جاخوش کرد، آروم نگوش

 .زدنکردن میه دم از سکوت شدم. صدای کیوان بود که ملتمسان

صدات رو بیار پایین پسرجون، یادت رفته کی روبه روت کی ایستاده؟  -

گیریم سکوت هم نکردی چی میشه؟ دیاکو اون زن رو میکشه و دیگه 

 !مونه، به این فکر کردی؟مدرکی و شاهدی برامون نمی

دم. البرز و کیوان از کدوم زن بحث دامحکم آب دهنم رو قورت 

کی بوده که قصد جون خواهر من رو کرده؟ سعی  کردن؟ اون زنمی

 .کردم ذهنم رو آروم کنم و به باقی مکالماتشون گوش بسپارم
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اما قربان اون نرگسی که من دیدم زبر و زرنگ تراز این حرف ها  -

تونه خیلی یهستش، شما به دنبال مدرک هستید و اون تو این مدت م

 ...شده که نیالخانم دست بهست چطور باعث کارها انجام بده، معلوم نی

هام رو بستم و فشاری با صدای پیام گوشیم، حرفش رو قطع کرد. چشم

 !بهشون دادم، خدا لعنتت نکنه نگاه االن وقت عکس فرستادن بود؟

 !کی اونجاست؟ -

بیرون اومد و با دیدن ، از پشت کلبه چوبی که از قضا برای کامیاب بود

 .رش پریدمن رنگ از رخسا

 !وا خانمن -

ترس، استرس و خشم تو یک لحظه سرتاسر وجودم رو در برگرفتند. 

ای بخوام به چیزی فکرکنم مثال اینکه بایستم و خودم رو بدون اینکه ذره

 .به ناکجا آباد بزنم، به سمت در ورودی عمارت قدم تند کردم

 !خورهمیم حالم ازتون به -

دستور البرز به دنبال من ولی خیلی کیوان به دویدم و با تمام سرعتم می

دیر اقدام کردن برای گرفتن من، چون سریع وارد عمارت شدم و در رو 

شد بستم، نفسی گرفتم و روبه بانویی که به روی کیوانی که نزدیک می

 .نگران به من چشم دوخته بود، کردم

 ...دیاکو هنوز اتاق -

ه بود، ترسی که به دلم ت وارد شدبا دیدن البرزی که از در پشتی عمار

هاش رو تو افتاد حرفم رو نیمه تموم گذاشت. البرز همونطور که دست
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برد، نیم اش فرو میای خوش دوخت و اتو کشیدهجیب شلوار پارچه

 :نگاهی به بانو انداخت و بعد گفت

 !هم بزنیم، بیا لطفاباهایی هست که باید نوا دخترم، حرف -

تونه انقدر خونسرد و پررو باشه یک آدم چطور میاره کرد، ها اشو به پله

هان؟ بزرگه، احترامش واجب ولی وقتی پای جون خواهرم وسط باشه من 

شناسم، چه برسه به این مردی که بزرگ باند قاچاق و هیچ احدی رو نمی

 :معروف سیاهکار هستش. زیرلب غریدم

نگه دارید برای هاتون رو شما هیچ حرفی ندارم بزنم، بهتره حرفا من ب -

 .وقتی که با پسرتون رو در رو شدید

 .نفسش رو بیرون داد و ابرویی باال انداخت

 !بهتره به اون ذهنت زمان بدی دخترجون، زود تصمیم نگیر -

پوزخندی بهش زدم و سرم رو به نشونه تاسف تکون دادم که قدمی به 

 .داشتبرسمتم 

 !جلو نیا -

رو  تونه دهن آدممرد خیلی راحت می بودم، ایندرسته من ترسیده 

ها رو با زبون چربش بسته، من ببنده، اینطور که بوش میاد دهن خیلی

 !خوام که رامش بشمنمی

 !اینجا چخبره؟ -

اومد، نفس راحتی سر دادم و ها آروم پایین میبا دیدن تیامی که از پله

کنم اعتراف می نبود اما و راحت کردم. این روزها رابطمون اوکیر خیالم
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االن با دیدنش، یک حس امنیت و خاطرجمعی بهم دست داد و خشمی 

 .شدتر میورهای آتیشش هرآن شعلهکه شراره

 عمو مشکلی هست؟ -

 ...مشکل؟ نه پسرم چیزی مهمی نیست فقط با نو -

 :زدیک شدم و گفتمن اخمی روی پیشونیم نقش بست، بهشون

نیست! کاش من هم انقدر مثل شما جب، چیزی چیزی نیست؟ هه ع -

ام بودم جناب، اما متاسفانه تو ذاتم نیست، چون هرآن آمادهخونسرد می

 ...که

تیام من رو به سمت خودش برگردوند و اجازه نداد که حرفم رو کامل 

 .کنم

جلوت ایستاده نه منم ه هوپ، هوپ نوا بفهم چی داری میگی، آدمی ک -

 !باهاش حرف بزنی، حرمت نگه داری اینجور نه کارن که بخوا

نتونستم خودم رو کنترل کنم و از اعصبانیت شروع به خندیدن کردم، 

های خندیدم به چشمخندیدم اون هم با صدای بلند! همونطور که می

 .ممتعجب و عصبی تیام که تو هر زمان مجذوب کننده بودند، خیره شد

 

رمتی و بزرگی حرف م از چه ححرمت نگه دارم؟ چی داری میگی تیا -

 !میزنی؟

 :ام رو قورت دادم و ادامه دادمخنده

وقتی از چیزی خبر نداری خودت رو سپر بالی کسی نکن، مطمئن  -
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 !باش بی دلیل این زبون دراز نشده اون هم به روی بزرگترم

عد دیاکو، نیالرز با اون حالش ب ها جمع شدند واز تن صدای بلندم، خدمه

ن زوم من شده بود. نگاهم رو بین خدمه چرخوندم و ی که حیراو کارن

 .ها قابل رویت بود، نرگس خانم هم اون وسط مسطبل

 !نوا -

های سالن باال، ایستاده بود سرم رو بلند کردم و به دیاکویی که پشت نرده

 چشم دوختم

ره یک قصه قشنگ تعریف کنم، راخوب شد اومدی دیاکو چون ق -

که مخاطبم تو باشی اما خب دوستان هم لطف  قرار بود هرچند فقط

 .کردند و گرد هم اومدند

به البرز چشم دوختم که سرش رو به نشونه نه آروم به طرفین تکون 

ها شروع کردم بدون اینکه داد. نفس عمیقی کشیدم و از فلش بکمی

خواست که مهره  دلم نمیصالای به کسی کنم، چون ااشاره

 .وزمون، غیب بشهی امرقصهاصلی)نرگس( 

 ...دم از اون شب زدم و کار خواهرم که برسم به -

به کیوانی که پشت نرگس ایستاده بود، چشم دوختم که حواسش به 

 .نرگس باشه

 برسم به کسی که یاری دهنده هردو نقشه بود -

گرم خوب خودش رو نگه داشته  مشرنگ از رخسار نرگس پرید اما باز د

دوختم و بعد به خواهرم که داشت به نرگس نگاه  دیاکو چشمبود. به 
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 .کردمی

 !نرگس -

همه متعجب به سمتش برگشتن. تکون خوردنش مواجه شد با اسیر 

اومد با حرص ها پایین میشدنش توسط کیوان! نیالرز همونطور که از پله

 :و خشم گفت

اون  ی زدم ولی نه به خواست خودم به خواستکشمن دست به خود -

 .دنی که دیشب این زن به خوردم دادنوشی

و اون شب، اون شخصی که قصد جون نگاه رو کرده بود، توسط نرگس  -

 .و با کمک همه جانبه اون، وارد خونه و اتاقش شده بود

اومد نگاهش رو از نرگس گرفت و به زدی خونش در نمیتیام که کارد می

 .دوخت من

 !تو از کجا فهمیدی؟ -

عصبیش پاشدم و به البرز چشم دوختم که عادی ی به روی لبخند

 .نظارگرمون بود

بست تا از نرگس از اونجایی که عمو البرزت داشت دهن کیوان رو می -

 !چیزی به دیاکو نگه

های بانو هینی کشید و دستش رو جلوی دهنش گرفت، نیالرز با چشم

دن به ه باورنکربرز چشم دوخت و حیران سرش رو به نشونالگرد شده به 

چپ و راست تکون داد؛ دست سردش رو توی دستم گرفتم و روبه البرز 

 .کردم
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پشت این باند، زخم عمیقی توسط سهله انگاری شما جاخوش کرده که  -

بخشید اما من از هرچیزی و هرآن ممکن بود جون خواهرم رو بگیره، می

 !گذرمخواهرام نمیز هرکسی بگذرم ا

اش چشم دوختم، همزمان و رنگ پریده چهره زیباسر کج کردم و به 

 .باهم لبخند تلخی تحویل هم دادیم که صدای تیام بلند شد

خواد کیوان داداش، مهمونمون رو همراهی کن که عجیب دلم می -

 .خودم میزبانش بشم

داشت، رمیب نرگسی که توسط کلت کیوان به سمت خروجی عمارت قدم

 :زد ای رو فریادلحظه آخر جمله

 ...سواون تک تکتون رو میکشه، همتون رو تو آتیش می -

در توسط بانو بهم کوبیده شد، بانویی که شرمگین و بی صدا اشک 

 .ریختمی

 !نمایش تموم شد، برگردید سرکاراتون -

د، دنهمه از دستور جدی دیاکو اطاعت کردند و سریع سالن رو ترک کر

ود. باالخره البرز لبی تر کرد و تاده بای ایسجز بانو که سر به زیر گوشه

 .خونسردانه روبه پسرش کرد

 ...دیاکو من -

 دیاکو مثل همیشه سرد بین حرفش پرید و گفت

 .کنیمتو اتاق کارتون، صحبت می -

 بودند خونسرد خانوادگی و خیلی عادی پشت کرد و از دیدمون محو شد،
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 .بود من اعصاب روی عجیب نای و

 

** 
کردم که االن تو اتاق کار ز کشیده بودم و به این فکر میتم دراروی تخ

دونه اون البرز چطور داره مخش رو میزنه. هوف اگه نگاه چخبره، خدا می

تونستم به حرف هاشون گوش داد بیشتر میاون لحظه پیام نمی

 بد...سریع بلند شدم، وای خدا نگاه

دم، روی اسم نگاه هام شرو از روی عسلی برداشتم و وارد پیام یمگوش

زدم و با یک عکس مواجه شدم. زوم کردم، عکس از یک لیست بود، 

 ...لیستی که

 ...نیاوران برج شاهکار...فرشته عمارت علیپور...همدان زمین بهار -

طور که لیست پربود از اسم چند شهر و منطقه باال از تهران، همین

ارتی که تمام مون عمخوندم به آدرس عمارت خودمون رسیدم، هیم

زندگیمون رو اونجا گذروندیم. زوم کردم، اخمی روی پیشونیم نقش 

 .بست

چرا باید همچین لیستی رو نگاه برای من بفرسته؟ لیستی که معلوم  -

 !خواد بهم چی بگهنیست چیه و می

ه صدای کارن از پشت ک ای گفتمتق! گوشیم رو خاموش کردم و بله -تق

 .در شنیده شد

 ...تونم بیا، میمنم نو -
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 ..تونی، دارم استراحت مینه نمی -

در باز شد و قامت رعنای اجل زندگیم نمایان شد، هوفی کردم که در رو 

 .بست و کامل وارد اتاقم شد

 !قید استراحت کردن رو باید تو این عمارت بزنی جیگرم -

 .ای بهش رفتمدم و چشم غرهبرقیافه ام رو توهم 

ای اطرافت یکی نکن قلوه جونم، انقدر راحت اجازه نداری ا دخترمن رو ب-

 !باهام حرف بزنی

 .نده جذابی سرداد، نزدیکم شد و کنارم روی تخت نشستخ

مونی و داخل عمارت، دختر تو چرا خارج این عمارت مثل گل می -

 !خار؟

 :ابرویی باال انداختم و جواب دادم، مشتی به بازوش زدم و بلند شدم

 !با خارش قشنگه، هرکسی نمیتونه بهش اینطور نزدیک بشهگل  -

اومد جوابم رو بده که در اتاقم باز به صدا در اومد و بعد صدای یکی از 

 :خدمه ها که گفت

 !نواخانم، آقا گفتند همه تو رست روم جمع بشند -

 .ای باال انداختشد و شونه ندنگاهم رو به کارن دوختم، کالفه بل

 !نه باز چیشده، بیا بریمدویخدا م -

 .سرم رو به نشونه تاسف تکون دادم و همراه کارن از اتاق خارج شدیم

** 
های مودب دست به سینه من و نیال، کارن، تیام و کامیاب مثل بچه
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 د.نشسته بودیم و منتظر بودیم تا صدایی از دیاکو یا البرزخان در بیا

د و باالخره سکوت سالن رو ر کردیاکو همونطور که تو فکر بود، لبی ت

 شکست

 !تیام برای فردا دوتا بلیط فوری به رم بگیر -

همه تو جامون تکونی کردیم و متعجب به هم دیگه نگاه کردیم که تیام 

 حرف دل هممون رو به زبون آورد

 !رم؟)صدایی صاف کرد( چرا؟ -

اخت و اند ای جاخوش کرده بود، پا روی پاک نفرهت البرز که روی مبل

 :جواب داد

من نیت بدی از پنهان کردن نرگس نداشتم فقط برای اینکه بتونم  -

مکالماتش رو جمع کنم و از کارهاش مدرکی به دستم بیاد، خواستم که 

فعال کسی از هویتش خبردار نشه. تو این چندسال که نبودم، فقط به 

 .کنمموم که بتونم این بازی رو بی سر و صدا ت دمدنبال چیزهایی بو

 :کارن تک خنده مسخره ای کرد و گفت

 .این بازی بی سر و صدا شروع نشده که بخواد اون مدلی تموم بشه -

 نیالرزی که اخم ریزی روی پیشونیش نشونده بود هم روبه البرز کرد

 !تونیم بهتون اعتماد کنیم؟کنید که میچرا فکر می -

حرص تیکه ام رو  ز رومنی که درحال کندن پوست لبم بودم، ا و

 .انداختم

کسی که خودش شعله آتیشه، چطور دلش میاد که همون آتیش رو  -
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 خاموش کنه؟

اش کرده بودند، نفسی بیرون داد و چیزی هام کالفهالبرزی که کنایه

 ...نگفت اما دیاکو

ادعا داره که اونجا مدارکی رو م به خاطر همینه که قراره بریم رم، بابا -

تو این چندسال که ازش دم میزنه خیلی چیزها دستگیرش  شته،نگه دا

 .شده و همه رو اونجا جمع کرده

خوای باهاش همراه بشی و بری اون سر دنیا، رم و توهم خیلی ساده می-

 !هه

کرد، همون جلد عصبی که اصال کارن دوباره داشت جلدش رو عوض می

ی پاش گذاشتم و روواست دوباره باهاش مواجه بشم. دستم رخدلم نمی

هایی که سعی داشت آرومش هام شد، چشمکه سر برگردوند و زوم چشم

 .کنه. دستش روی دستم گذاشت و نفس عمیقی کشید

دست کردن هم فقط داره زمان برامون  -هیچ راهی نیست، انقدر دست -

ترس تک تکتون رو که به جونم استونم خوره تراشه، بیشتر از این نمیمی

کنم، ما به رم میریم و من از همونجا برای تیام و ادوین حمل افتاده ت

دونه باهاشون باید کنم، خود ادوین خوب میمدارک الزم رو ایمیل می

چیکار کنه، فقط خواهشا هرکاری گفت بدون هیچ چون و چرایی 

 !انجامش بدید، کارن؟

ه ته ای بدیدم، نگاه برادرانهیاکو رو گرم مید هایاولین بار بود که چشم

تقاری خونه اشون انداخته بود و منتظر تایید بود، فشاری به دست کارن 
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هاش رو بست و بلند شد، روبه دیاکو ایستاد و با لحن دادم که چشم

 :مظلومی گفت

زود برگرد، لطفا فقط برگرد داداش، این نحسی تموم هم نشه  یبرو ول -

بازی شرکت میدم  و توام رمراهتم تا هرجایی که بخوای مهرهه تا آخرش

 !و عقب نمیکشم

لبخند تلخی به قلب مهربونش زدم و به نیال نیم نگاهی انداختم که زوم 

ای به دیاکو شده بود و عجیب تو فکر رفته بود. دیاکو هم بلند شد و ضربه

 .شونه کارن زد

 !این بازی تموم میشه داداش، باید بشه -

 :روبه نیالرز کرد و ادامه داد

 !ادوین هم فردا میان تهران، دیگه الزم نیست نگران باشی اه ونگ -

ای بود، سرش رو آروم به اما فکر و حواس خواهر من گویا جای دیگه

 .نشونه باشه تکون داد و سرش رو پایین انداخت

ت کواون شب همه عجیب تو دیار افکارشون غرق بودند، شام رو تو س

که تیام و کارن به همراه من،  فتیمهامون روحشتناکی خوردیم و به اتاق

 به اتاق نیالرز رفتیم

 !هوف تیام یواش -

 .تیامی که مشغول عوض کردن باند دست نیال بود، اخمی غلیظی کرد

های اون نرگس رو خواد دستوقتی یاد صبح امروز میفتم، دلم می -

 !بشکنم
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به  سانهمیز توالت نیالرز نشسته بود و اندرفیی کارنی که روی صندل

 :کارهای تیام چشم دوخته بود، گفت

 !اگه نشکستی، پس چیکارش کردی؟ -

هرسه کنجکاو به تیام چشم دوختیم، سرش رو بلند کرد و ابرویی باال 

 .انداخت

من کاری نکردم، دیاکو اون رو از عمارت خارج کرد، نپرسید کجا  -

 !نمدوبردش چون نمی

 .تیام کردوبه کارن متجب بلند شد و دست به کمر ر

ها، تیام کرددیاکو؟ اون هیچوقت به این مسائل شخصا رسیدگی نمی -

هم تو سالن این داداش من امروز قطعا یک چیزش شده، دیدی با من

 .مهربون رفتار کرد

 ...من هم نخود ماجرا پریدم بین بحثشون

ه سرد و خنثی است، تو اون لحظه ک هاش برخالف همیشهآره چشم -

 .زحرف بودش واال من هم تعجب کرده بودمپرا گرم و

 :نیالرز زیر لب، بدون اینکه نگاهش رو از زخم دستش بگیره، گفت

 !هاش برام عادیه و سردیش، غریبفکرکنم فقط منم که گرمی چشم -

 :تیام لبخند ریزی نصیب نیال کرد و روبه کارن گفت

چقدر از مامانش حرف دونه طال االن ها رو بیخیال، خدا مینی ایهمه -

 !شنیده بابت نرفتن دیاکو به خونشون

و شروع به خندیدن کرد و کارن هم همراهیش کرد. نیال سری بلند کرد 
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 :و روبه دو برادر گفت

احترامی کجاش خنده داره؟ اصال شما دوتا چرا از طال االن این بی -

 !خوشتون نمیاد؟

م رو گرفتم و شیطون ن حرفش من هم خندم گرفت اما جلوی خودایبا 

 گفتم

 !نه که تو عاشقشی -

ای بهم رفت که دهنم رسما بسته شد و تنها به زدن یک لبخند چشم غره

 :مسخره اکتفا کردم. کارن در جواب سئوال نیال گفت

کی گفته خوشمون نمیاد؟ طال منبع ذخایر مالی ما هستش، فقط کمی  -

مارت حتی اون کیوان، عاشق کنه پسرای این عمیزنه طفلی، فکر می یجگ

 .اش هستیمدلخسته

 :تیام پوزخند صدا داری زد و حرف کارن رو ادامه داد

خوراکش خیانت و دل شکوندنه، تو که صد در صد باید ازش خوشت  -

 .بیاد

با این حرفش، اخم ریزی روی پیشونیم نقش بست، به کارنی که لبخند 

 :م. صدایی صاف کرد و گفتهاش کنار رفته بود، چشم دوختروی لب از

 ...نه من منظور -

ای به در باز مونده اتاق، وارد شد. دیاکو دست به سینه تیکه به تقه

 چهارچوب در کرده بود. خودمون رو کمی جمع جور کردیم

 !تو این ساعت دورهمی گرفتید؟ -
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ق انداخت که داشت یک رو نشون تاتیام نگاهی به ساعت آویز دیوار ا

 دادمی

 !من که اومدم زخم نیال رو چک کنم سر این دوتا بیکار غر بزن -

 :دیاکو وارد اتاق شد و با صدای پرابهت و سنگینش گفت

اشون رو نخور، فرداشب بازدید طرح بهاری دیگه بیکار نیستند تو غصه -

هم باید بری چندتا خورده توکنند، اش میبرگزار میشه، کارن و نوا اداره

 !من برای طال امضا کنی، دررابطه با کاراهای هتله کاغذ به جای

برید و متعجب بهش چشم دوخته بودیم که خیلی راحت داشت می

 .دوخت برامون، خداروشکر کارن اعتراض اولیه رو زدمی

کنند؟ داداش من خودم مدل طرحم، ی چی کارن و نوا اداره اش مینیع -

 !که نمیشه هم مگه قرار نبود کنسل بشه؟ بدون تو دشبع

 :هاش رو کمی ماساژ داد و آروم گفتدیاکو شقیقه

کارن تن صدات رو کم کن، من هم خواستم کنسل کنم ولی نمیشه،  -

های خارجی دستمون رو از پشت بستن باید این جشن برگزار مهمون

طور که از قبل از ونبشه، تو کارهای مدلت روانجام بده حتی نوا هم هم

 !کنهبودیم، کمکمون میباهم بحثش رو کرده 

نگاهم کرد که من هم سرم رو به نشونه تایید تکون دادم. دیاکو باهم 

های شرکتشون بشم برای طرح بهاری صحبت کرده بود که یکی از مدل

 .که زده بودند خب من هم دروغ چرا خوشم اومد و قبول کردم

 !همین، اداره خاصی ازتون توقع نمیره یدفقط کافیه گند نزن -
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 .کارنی که انگار قانع شده بود سرش رو باال و پایین کرد

االن هم شب بخیر برید بخوابید. تیام ول کن من خودم انجام میدم، تو  -

 !برو

ای باال انداخت و بعداز زدن لبخندی به تیامی که خسته خواب بود شونه

 .اق خارج شدتنیالرز، همراه من وکارن از ا

 ))راوی((

رز روی تخت نشست و بدون هیچ حرفی، دستش رو آروم روی نیال هروب

 .روی پاش گذاشت و شروع به پیچیدن باند دور مچش کرد

 !طال هم مثل من هم بازیته؟ -

 :ها آماده کرده بود، چون ریلکس جواب دادخودش رو برای زخم زبون

برام داره که نگهش داشتم،  سودیهرکی دوروبر منه صد البته که یک  -

 !زارم نیالرزی برای کسی وقت نمیبیخود

 .پوزخند صدا داری زد و ابرویی باال انداخت

خوای که من قانع بشم به اینکه سود من تنها درسته، بعد اونوقت می -

 !برای تو تموم شدن این بازی هستش؟

نیالرز فراتر از نبود،  با شنیدن این حرف، مکثی کرد. نه تنها سود نیال این

 !رای قلب خاک خورده دیاکوهرسودی بود ب

 !ای هست که بخوام بگم؟ز دیگهیچ -

نیال با دست آزادش صورت دیاکو رو بلند کرد، چشم تو چشم هم شدند 

 :و نیالرز با غمی که تو صداش موج میزد گفت
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هست دیاکو خیلی چیزها هست که خوب ازشون خبرداری، این بازی  -

رم، این رو خیلی خوب خوم من از کنارت تکون نمیتموم بشه ه

 !دونیمی

نتونست با شنیدن این جمله نیال، واکنش نشون نده، لبخند ریزی گوشه 

 :لبش جاخوش کرد و آروم زیرلب گفت

 !زارمبخوای هم نمی -

نیالیی که خیلی گنگ شنیده بود سرش رو به نشونه متوجه نشدن کج 

 .ث رو عوض کردکرد که دیاکو بح

 !ببندم یا قراره دورهمی رو با من ادامه بدی؟ باند رومیزاری این  -

 ))نیالرز((

 .تک خنده تلخی کردم و سرم رو به طرفین تکون دادم

 !ممنون، شبت بخیر -

همزمان باهم از روی تخت بلند شدیم، دستش رو طبق عادت همیشگی 

 اش کشید وشت بستهتو جیب جینش گذاشت و دستی به موهای از پ

 :وم گفترآ

 !وششب خ -

قدم کج کردم به سمت سرویس که یکهو سرم گیج رفت، دستم رو به 

 .دیوار کناریم تکیه زدم تا تعادلم رو حفظ کنم

 !نیالرز -

دیاکویی که تا جلوی در اتاق رفته بود با دیدن حال من، سریع به سمتم 
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 .اومد و حیران پرسید که چم شده

 .ستیزی نییک لحظه سرم گیج رفت، چخوبم  -

استم دوباره قدم از قدم بردارم که بازوم توسط دست های دیاکو به خو

حصار کشیده شده شدند، با اخم ریزی خیره چشم هام شده بود، خواست 

چیزی بگه اما اخمش رو محو کرد و دستش رو باالتر آورد و روی گردنم 

 !شمش روشن شدگذاشت و بعد سریع روی پیشونیم، آتیش خ

بیا دراز بکش برم تیام رو خبر کنم، گفته بود که رز تب، نیالتب کردی  -

 !ممکنه به خاطر زخمت تب کنی

هاش نفهمیده بودم، به سمت تخت کشیده شدم، من که چیزی از حرف

بردتم، دستش رو دور کمرم حلقه کرده بود و آروم به سمت تخت می

ش او تو همون حالت روی شونهلبخندی روی لبم نقش بست و سرم ر

 .هام هدیه کردمعطر سرد کهرباییش رو به ریه ذاشتم وگ

شد اما به یاد دارم که تیام یک قرص به خوردم زیاد یادم نیست که چی

داد و با دیاکو باال سرم نشستن، انگار اون قرص شنواییم رو گرفت چون 

شد. دقیقا ساعت  فقط یک دید تار برام مونده بود و حتی ذهنم هم خالی

ویبره گوشیم چشم از خواب برداشتم و دستم رو به که با  ودچهار صبح ب

سمت عسلی کنار تختم بردم و لرزش گوشیم رو قطع کردم. سر 

برگردوندم و با دیاکویی که به حالت نشسته روی تخت خوابش برده و 

هام سرش رو به تاج تخت تکیه کرده بود، مواجه شدم. لبخندی روی لب

شقش شدم، همینی که دلش ه من عاک نقش بست، این همون دیاکوییه
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نیومده من رو تو اون حال تنها بزاره و با اینکه چندساعت دیگه پرواز 

 .داره، کنارم مونده

 !کی قراره چهره زیر نقابت رو باز بهم نشون بدی، کی؟ -

آهی کشیدم و بلند شدم، به سمت سرویس رفتم و وضو گرفتم، امروز 

خواستم نماز شادی روحشون می د، برایلگرد ازدواج مامان و بابام بوسا

بخونم. بعداز گرفتن وضو آروم به سمت کمدم رفتم و چادر سفید رنگی 

ای داشتم که از روز عقدمادرم به جا مونده بود، رو برداشتم اما نه سجاده

 !نه مهری

 ...روبه قبله ایستادم و شروع به خوندن نمازم کردم

 بول باشهق -

شدم، به سمت صداش برگشتم، دست لند مین بکرد همونطور که از دعا

 .کردبه سینه تو همون حالت نگاهم می

 !خونی، یعنی ندیده بودمنگفته بودی نماز می -

 :ای باال انداختم و جواب دادمشونه

اونقدرهاهم پاک نیستم که بخوام روبه خدا بایستم، امروز سالگرد  -

 .ندموحشون خدر و مادرم بود، برای شادی روازدواج پ

 .دیاکو نفسش رو بیرون داد و از روی تخت بلند شد

کردم، بانو باید داشته گفتی قبلش برات سجاده و مهر آماده میاگه می -

 .باشه

لبخند ملیحی زدم و همونطور که با چادر جلوش ایستاده بودم بحث رو 
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 .ض کردموع

 .پیشم موندیممنون بابت دیشب که  -

 :توالتم انداخت و گفتمیز و آینه نگاهی به خودش ت

 .تو یک دقیقه بد تب کردی، تیام گفت از زخم و داروها بوده -

مشکوک چشم از آینه گرفت و فاصله بینمون رو از بین برد، دستش رو 

 :روی پیشونیم گذاشت و گفت

دادی و  ولی دیگه خبری ازش نیست و نزار هم بشه، خون از دست -

از ممکنه به سراغت بیاد، به بانو میگن ب اینطور کهسرگیجه هم این مدت 

 ..میگم برات جیگری چیزی درست کنه که حالت خوب تر بشه و توهم

های گرده شده بهش خیره بودم، با دوتا دستش چادر رو تا با چشم

 .پیشونیم پایین کشید و لبخند ملیحی زد

فتی هیچ مخال میاد از اون غذاها اما بدوندونم خوشت نبا اینکه می -

 !کنی، تفهیم شد؟یشون و استراحت میخورمی

اونقدر قاطع گفتی مگه میشه نه آورد اصال؟ اون هم وقتی از این لبخندها 

 !میزنی

 !تفهیم شد -

 :سرش رو تکون داد و گفت

 !ساعت شش پرواز داریم میرم حاضر بشم، توهم بگیر بخواب -

ه نری؟ فتاد. دیاکو میشبه دلم ا بین رفت، دوباره ترس دیشبی لبخندم از

هام نگاه کنی و بگی بیخیال رفتن شدی؟ آخه من حس میشه تو چشم
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 !وقت نداشتمخوبی به این رفتنت ندارم، هیچ

جورایی حرف دلم رو به سرم رو به نشونه باشه تکون دادم و باالخره یک

 .زبون آوردم

 !تی؟ه رو بفرسری؟ نمیشه کیوان یا یکی دیگحتما باید تو به رم ب -

 .ای کرد که قشنگ صبحم رو ساختانداخت، تک خنده ابرویی باال

 !چرا تو و کارن مخالف رفتن من به رم هستید؟ -

 :شونه ای باال انداختم و جواب دادم

 !گیریمشاید چون حس خوبی از این قسمت قصه نمی -

 .بین بردنفس عمیقی کشید، فاصله بینمون رو از 

بام شاید یک خورده باید حلش کنم، باکه خودم  مطمئن باش کاریه -

عجیب به نظر بیاد ولی در اون حد هم نیست که بخواد برای پسرش 

 !نقشه بکشه هوم؟

حق با اون بود من بیخودی دل نگرون شدم، نفسم رو بیرون دادم و 

 :گفتم

 !ت و خواب نزن االنحداقل تا پایین بزار راهیتون کنم، دم از استراح -

 !کی بکنه راهیمون کن تو نکنیباش بیا  عجب، -

 .تک خنده آرومی کردم و اون هم به سمت در اتاقم رفتم و خارج شد

 ))دنیای کل((

هایی که بهشون سرعت داده بود، با سینی خوش طرحی که بانو با قدم

دیدن رفتت. نیالرز با روش قرآن و آب بود به سمت خروجی عمارت می
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 :کرد گفتاکو که ساعتش رو چک میو روبه دیبانو، نفس راحتی کشید 

 !اومدش -

 :دیاکو کالفه سری به نشونه تاسف تکون داد و گفت

 !سفر ابدی نمیریم که نیالرز، چه نیازی بود؟ -

نیالرز اخمی به روی دیاکو پاشید و قرآن رو برداشت، اول خودش 

 .و نگاه کردای به روش زد و بعد به دیاکبوسه

 !یرش ردشوببوسش و از ز -

و برای اینکه بانو و نیال رو ناراحت نکنه از  دیاکو تعجبش رو کنار زد

هاش رو قرار داد و دستورشون اطاعت کرد، درست کنار بوسه نیالرز، لب

 .پیشونیش رو به قرآن چسبوند، از زیرش رد شد

لش دیاکو رو به نیالرز نفس راحتی کشید و به آسمون چشم دوخت تو د

 .دی به لب نشوندبعد لبخن خداش سپرد و

 !ازه هست برم؟حاال اج -

 :بانو تک خنده ای به کالفگی دیاکو کرد و گفت

 بانو به فدات، توروخدا مراقب باش، باشه؟ -

تیامی که با لباس راحتی از عمارت بیرون اومد و گویا تازه از خواب بیدار 

 .کردشده بود با خنده روبه بانو 

 !گردهفردا برمیت قسم که به همون خدای باالسر -

کرد بازهم دلش از رفتن دیاکو آروم لخ شد، هرکاری میلبخند نیال ت

داشت. تیام هم دیاکو رو برادرانه به گرفت، چشم از دیاکو برنمینمی
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 .کوتاهی اون رو بدرقه کرد آغوش کشید و با جمله

 !مخوش بری و برگردی داداش، منتظرت -

ش رو به نیالرز که هنوزهم چادر نماز یین کرد ودیاکو سرش رو باال و پا

 .به سر داشت، نزدیک شد

 !مراقب خودت باش -

شدن. نتونست خودش رو کنترل کنه و بدون هاش بارونی میهرآن چشم

بیفته،  اینکه حواسش رو به کسی بده یا به یاد حرف های تلخ گذشته

ش ای سینهکو حلقه کرد و سرش رو به روهاش رو دور گردن دیادست

 .گذاشت

ها تو این عمارت بدون تو هیچن، این رو توهم مواظب باش، خیلی -

 !یادت نره

های دیاکو آروم باال اومد و نیال رو به خودش فشرد، همین حرکت دست

 .اش رو خیس کنندصدا گونههای نیالرز بیکافی بود تا اشک

 !میادکن، چادر زیادی بهت تو هم این رو فراموش ن -

شکی نیال کرد و به های اشدند، لبخند ملیحی نصیب چشم از هم جدا

بانو و تیام چشم دوخت، سرش رو به نشونه خداحافظ خم کرد و به 

 .سمت ماشینی که البرز کنارش ایستاده بود، قدم برداشت

های سردش رو به دست گرفت و بانو به سمت نیال قدم برداشت و دست

گرفت. دم سوار شم از دیاکو نمیما نیال هنوزهم چبه داخل دعوتش کرد ا

 .دیاکو مکثی کرد و سرش رو به سمت عمارت برگردوند شدن،
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 .وقتشه پارچه سیاه رو از روی این عمارت بردارم -

داریم و باز شادی رو به دل خانوادمون بهم اعتماد کن، باهم برش می -

 .گردونیمبرمی

 
اکو نیم نگاهی به نو اشاره کرد. دیبه نیال، تیام و با پشت بند حرفش

رو به نشونه تایید تکون داد، سوار شدند و ماشین  پدرش انداخت و سرش

 .از دید خارج شد

تیام به بانو اشاره کرد که به داخل بره، خودش نزدیک به نیال شد و برای 

 عوض کردن جو بشکنی جلو چشم های نیال که دوخته شده به خروجی

 .ند، زداصلی عمارت شده بود

خوری، ا سرده، سرما میکنی؟ بیا بریم تو هودختر کجا سیر مینیال  -

 !بیا

 .دستش رو پشت نیال گذاشت و اون رو به داخل هدایت کرد

*** 

 !وای تهران چقدر سرده -

 :ادوین که از لجبازی نگاه حرصش گرفته بود، زیرلب غرید

راحت جنوب و ر بپوش اما تو خیلی صددفعه بهت گفتم یک چیز گرمت -

 !خوبه کشور رو یکی کردی و گفتی وای نه هوا شمال

اش گرفته بود، نگاه که از حرصی شدن ادوین و اَدا در آوردنش خنده

 .شروع به خندیدن کرد و به در عمارت اشاره کرد
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 !ببخشید آقای کیان، راضی شدی؟ باز کن اون در رو توروخدا -

ی بیرون کشید و جیب پالتوش کلید ای به نگاه رفت و ازادوین چشم غره

 .در رو باز کرد

 !ید خانم کیانبفرمای -

قدمی به سمت جلو برداشت که با شنیدن کلمه آخر، لبخندی روی لب 

 :هاش نقش بست و گفت

 !ای بود آقای کیانپیشرفت فوق العاده -

تکون چشمکی زد و داخل رفت، ادوین هم با لبخند گوشه لبش سری 

ها باال پله ها رو سریع ازچمدون محافظ پشت سرشون داد و داخل شد،

 .اش رو توهم بردوسط سالن ایستاده بودند که نگاه قیافهبرد. 

میگم ادوین گویا هیچکس منتظرمون نبوده، مثال تازه عروس و داماد  -

 !ها، یک استقبالی چیزیاین عمارتیم

حموم و اتاق قبال داری؟ االن جز مگه از مکه برگشتیم که توقع است -

 .بزن، من که رفتم خوام، تو همین وسط وایسا غرمن هیچی نمی خودم

تا نگاه اومد جلوی ادوین رو بگیره، با شنیدن صدای جیغ نوا و سر 

 .ها به سمت پایین، دهنش بسته شدخوردن کارن از روی نرده

 !کارن خونت حالله امروز، قاتلت با افتخار خود منم -

هر -الن دلش رو گرفته بود و هرفت از خنده وسط سرکارنی که ریسه می

ه یکهو باالشی از سالن باال به سمت پایین پرت شد و خندید کمی

 .مستقیم به سر نگاه برخورد کرد
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 !اِی توروحت، آخ -

 .ادوین نگران صورت نگاه رو قاب گرفت وسرش رو باال آورد

 !خوبی؟ -

و بود، کمی خودش ر ر برادرش و نگاه شدهکارنی که تازه متوجه حضو

 :جمع کرد و گفت

 !همون هم برگشتن کهوای، وای زوج برتر ما -

ادوین خشمگین به کارن و بعد به نوا که متعجب و ترسیده با لباس 

 راحتی مدل خرسی باالی پله

 .ها ایستاده بود، نگاهی انداخت

؟ هوف مرسی از کنی نشونه گیریت بیستهنوا تو چرا همیشه فکر می -

 !ستقبال گرمتوناین ا

 .خواهرش قدم برداشت وا شرمنده از پله ها پایین اومد و به سمتن

ببخشید واقعا همش تقصیر این کارنه یک خواب راحت ندارم از دستش  -

 !واال، یک نگاه به من بندازید

نگاه و ادوین همزمان سرتا پای نوا رو نظارگر شدند و متوجه خیسی 

کارن چشم دوخت و نگاه ترسناکش به دند. ادوین با همون هاش شلباس

 :گفت

 !فکر نکردی ممکنه سرما بخوره؟یک لحظه با خودت  -

 .ای باال انداختکارن سرش رو مظلومانه خاروند و شونه

کرم از خود درخته داداشم، حاال بیخیال کی رسیدید شماها؟ خوش  -
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 !اومدید

 .نگاه آهی کشید و به ادوین چشم دوخت

 !راضیم، تا نهار فعالهم به همون حموم حق باتو بود، من -

نشونه تایید تکون داد و به رفتن نگاه چشم دوخت  ادوین هم سرش رو به

 .پریدنو بعد به کارن و نوا که هنوز زیرلب داشتند بهم می

 کارن ای بهشون رفت و اون هم به سمت اتاقش قدم برداشت.چشم غره

 کمر به دست وان کرد، تکیه ها نرده به و زد نمایی ندندو لبخند نوا روبه

 :گفت طلبکارانه حالت به

 به شرک خیلی وقته خز شده کارن اونطوری نگاه نکنگر -

 :لبخند کارن به تک خنده تبدیل شد و گفت

 !برو صبحونه بخور بریم شرکت برای امشب کلی کار داریم -

 .ن دادکرد و سرش رو به نشونه تایید تکو ینوا هوف

*** 
شد و در نهایت ماه رو به از روی اعداد رد می به ساعت با قدم تندیعقر

های کفش و مانتو بهاری مون شب آورد. امشب قرار بود که طرحآس

شرکت دیاکو به نمایش در بیاد، زیرزمین شرکت یک سالن مجلل داشت 

ای تو ا دیدهکه قرار بود بازدید اونجا انجام بشه. افراد معروف، بزرگ و دنی

های بی تظر بودند که مثل هرسال از طرحن جمع شده بودن و منسال

زد، دیدن کنند. از قضا نوای ماهم زیر دست رکت دیاکو مینقصی که ش

کرد، اون ای نشسته بود و کالفه گوشیش رو چک میآریشگر روبه آینه



 

 

 WWW.98IA3.IR 601 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

های لیست اعصابش رو بهم ریخته بود و تمام افکارش رو غرق نوشته

 .لیست کرده بود

 !لند کنی؟گلم میشه سرت رو ب -

های بسته ر که با چشمطوهوفی کرد و چشم از گوشیش گرفت. همین

 .کرد، دیالوگی تو سرش هایالیت خورداش لحظات اخیر رو مرور میشده

دیاکو: به خاطر همینه که قراره بریم رم، بابام ادعا داره که اونجا مدارکی 

ها ش دم میزنه خیلی چیزاین چندسال که ازرو نگه داشته، تو 

 .دستگیرش شده و همه رو اونجا نگه داشته

 .هاش رو باز کرد و روبه میکاپ آرتیستش کردسریع چشم

 !قدر کافیه، ممنونهمین -

اون بنده خداهم اعتراضی نکرد و از اتاق مخصوص گریم خارج شد. نوا 

 .سریع بلند شد و کالفه چرخی دور خودش زد

ها، مکان پنهان کردن درسکه اون لیست، اون آ یعنی امکانش هست -

بیان جای مدارکی که بر علیهشونه رو  مدارک باشن؟ نه، آخه چرا باید

 !ثبت کنند؟

در اتاق باز شد و کارنی که اخم محوی روی پیشونیش جاخوش کرده بود 

 .وارد اتاق شد

 !رو بگم؟ ها، چند بار بهت اینکارن یک در بزنی بد نیست -

نوایی شده بود که روی صورتش آرایش کارنی که تو یک لحظه زوم 

نتوی خوش دوختی به تن کرده بود، ابرویی باال ملیحی نشونده بودن و ما
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 :انداخت و گفت

ای؟ میکاپ آرتیستت رو چرا اوم راستش...دختر تو چرا انقدر کالفه -

 !بیرون کردی؟

ت، روی مبل گوشه به کارن رف اینوا نفس عمیقی کشید و چشم غره

ت که کارن متوجه جدی بودن مسئله شد، در رو بست و آروم اتاق نشس

 .ت نوا که درحال کندن پوست لبش بود، قدم برداشتبه سم

زارم بری جلو اون همه خوای بگی چیشده نوا؟ با این حال نمینمی -

 !آدم

عا اون گفت اگه واقنوا دندونش رو از روی لبش برداشت، باید به کارن می

 .ومده بود حقیقت داشته باشه، نباید سکوت کنهچیزی که به فکرش ا

ی رو نگاه فراموش کرده ولی من بیش از حد فکر کنم یک چیز -

 .درگیرش شدم

 .گوشیش رو جلو چشم های متعجب کارن گرفت

 ...این لیست -

کنه هایی رو بهمون نشون میده که مماین لیست خیلی دقیق مکان -

، ببین حتی اسم عمارت بابای منم رو اونجا پنهان کرده باشنمدارکی 

 !هستش

شد، چشم از لیست گرفت و به یکارن هرلحظه اخمش غلیظ تر م

 .های نوا چشم دوختچشم

های ثبت ولی کارن این فقط یک فکره، آخه چرا باید بیان مکان -
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 !ارکشون رو لیست کنند؟دم

 .ن مکان رو نابود کنندبازیشون، اوبرای اینکه قسمت آخر  -

ای از حرف کارن ایست کرد، دیگه مطمئن شده بود و فقط لب نوا لحظهق

 .ر نبودیک فک

 !کارن، نوا مراسم شروع شده بیاین -

نوا هول شده از صدای منشی برنامه، به کارن چشم دوخت که دستش 

به هایی که سعی داشت آرامش توسط کارن گرفته شد و بعد چشم

 .رهخودش بگی

 ...باید همین امشب -

 .نوا دست کارن رو فشرد و سرش رو به نشونه تایید تکون داد

 !رنباید بریم کا -

*** 
تیام کالفه تو سالن چرخ میزد و نگران از غیب شدن کارن و نوا بود، 

یادداشتی که براش به جا گذاشته بودن رو تو مشتش جمع کرده بود و 

 .نهرو کنترل ک کرد خشمشسعی می

 !یان؟تیام چیشد؟ چرا نم -

روبه نیالی نگران کرد و سرش رو به نشونه تاسف تکون داد. نگاه و ادوین 

نزدیک اومدند که نیالرز سریع آستین مانتوش رو پایین تر کشید،  هم

قضیه نرگس کامل توضیح داده شده بود به جز اقدام وحشتناک نیالرز، 

کردن حال خواهرش رو  ات قصد خراببه هیچ عنوان تو این لحظ
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 .تنداش

 .شدن دیدهنگهبان هردو رو وقتی از شرکت خارج می -

م جواب نمیدن، این دوتا بی خبر ازماها هرچی بهشون زنگ میزنیم ه -

 !دارن چیکار میکنن؟

هاش کنه تا دخترا بیشتر از تیام سعی کرد که کمی آرامش مهمون چشم

 .این نگران نشن

ها شک میکنن م مهمونا، االن ما اینجا جمع شدیروم باش لطفنگاه آ -

م لطفا شما برید گوشه به گوشه سالن چرخ بزنید من و ادوین هم میری

 .کنیممجدد دوربین ها رو چک می

و خیلی ریز نگاه معناداری به ادوین انداخت و دخترا رو به سمت سالن 

ز دید ای خارج اههدایت کرد. ادوین بازوی تیام رو گرفت و به گوش

 .کشید

 !ه تیام، هوم؟چه خبر شد -

اش تیام مکثی کرد، سری زیر انداخت که ادوین متوجه دست مشت شده

های تیام ش رو رها کرد و دست به سمت مشت تیام برد، انگشتشد، بازو

ازهم باز شدن و یادداشت کارن به دست ادوین افتاد، ادوینی که با 

هاش روبه ت و سفیدی چشمرفتوهم می هاشخوندن هر جمله، اخم

 !رمزیق

خوایم که بی خبر رفتیم و برنامه رو بهم یادداشت کارن: معذرت می

ت مدارک رو پیدا کردیم، با نوا میریم دنبالش و این زدیم، ما اون لیس
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دونم خیلی عصبی کنیم، داداش میبازی رو زودتر از موعدش تموم می

هم کمکتون کنم، من هم یک که شده من  میشی اما بزار برای یکبار هم

هستم و باید تکونی بخورم، شاید با حرکت من، خیلی چیزها  مهره

 !قول گردیم،درست بشه، زود برمی

 ...تیام دستش رو روی شونه ادوین گذاشت

 ..سیداداش اون ها بچه ن -

 !اونا امشب محاله برگردن تیام، محاله -

د. ترس بدی به سرتاسر ب تیام رد شهای متعجو سریع از جلوی چشم

د تیام رو در برگرفت، کرواتش رو شل کرد، دستی به موهای خوش وجو

رو کج کرد و با نگاهش دنبال حالت و کمی بلندش کشید. کمی سرش 

بارید اما لبخند به لب کنار هاشون میدخترا گشت، استرس از چشم

 .آرمان، عمو و دریا ایستاده بودند

درد داره، زود  ش تموم بشه، دیر تموم بشهد سروقت خودهرچیزی بای -

 !تموم بشه تاوان، خراب کردی کارن، بدجور خراب کردی پسر

*** 
به روشون شده بودند، نوا حس و حال گذشته به هردو زوم عمارت رو

هاش خودش گرفته بود تو یک لحظه کلی صحنه از زندگیش جلو چشم

رن روی دستش د که دست کانقش بست، لبخند کنج لبش جاخوش کر

 .نشست

 .برات سخته خودم برم چک کنم و بیام اگه -
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 :سرش رو به سمت کارن برگردوند و گفت

ها پایان بدیم ومدیم کارن، اومدیم که به سختیما این راه رو باهم ا -

 !اینطور نیست؟

کارن لبخند دلربایی نصیب نوا کرد و سرش رو به نشونه تایید تکون داد، 

های نوا محو شد، روی لبست نوا کاشت که لبخند از سه ای پشت دبو

 .ضربان قلبش از حالت عادی بیشتر شد

 ...وع میشن، مثل قصه تو بابا اتمام این بازی خیلی چیزها تازه شر -

نوا صدایی صاف کرد و دستش رو از دست کارن بیرون کشید، برای 

 :ای کرد و گفتعوض کردن موضوع تک خنده

ببینم، به اندازه کافی دیر خواد صاحب جدید عمارت رو یلی دلم میخ -

شده، بهتره سریع بریم کارمون رو انجام و برگردیم تا بیشتر از این 

 .نکردیمنگرانشون 

کارن با همون لبخندی که غلیظ تر هم شده بود، سری کج کرد و 

قدم وی گفت. هردو باهم از ماشین پیاده شدند و به سمت عمارت باشه

 .برداشتند

اما هنوز یک نگهبان پیدا نکرده برای عمارت به طرف یک ماهه اومده  -

 !این بزرگی، عجیب نیست؟

 :دای باال انداخت و جواب دانوا شونه

ایمطور که من از نیال شنیدم زیاد به این عمارت نمیان، طرف ایتالیا  -

 .گرفته دگیشانواخ و های کاریکنه و اینجارو برای رفت و آمدزندگی می
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 که آورد در صدا به ت، نفس عمیقی کشید و زنگ روابروی کارن باال رف

 .شد پخش مردی صدای درنگی بعداز

 !بله؟ -

 :گفت و داختان کارن به نگاهی نوا

 !ای وقتتون رو بگیریم؟سالم شبتون بخیر، امکانش هست که لحظه -

 !هستمخدمتتون مرد: لطف کنید بیاید ورودی اصلی، در 

کرد و هردو باهم وارد عمارت شدند، نوا  اف رو گذاشت، در رو باز -و اف

های مادرش اونجا به یادگارمونده ای که هنر دستبا لبخند به باغچه

بخندی زد و بغضش رو قورت داد، خدارو تو دلش شکر کرد که بودن ل

م نی هنوزههای زمستوصاحب جدید دست به این یادگاریه زیبا نزده، گل

 .تو این مدت خوب رسیدگی شدهپایدار بودند و مشخص بود که بهشون 

شد اما االن زدید، هیچی بارم نمیهای حیاطتون میوقتی دم از زیبایی -

 !گفتی حق بوده، این حیاط فوق العاده زیبا استبینم هرچی می

 :نوا سرش رو به نشونه تایید تکون داد و گفت

ه نیست تا هر روز باهاشون درد و دل کن شون دیگهافسوس که هنرمند -

 !و دست به برگ هاشون بکشه

کارن لبخند تلخی زد و به خودش لعنت فرستاد که چرا باید حال و افکار 

های بی جا بدتر کنه. ورودی اصلی عمارت حرف این دختر رو با این

ای ساله باز شد، پیرهن سفید و جین کرم توسط یک مرد سی و خورده

داد. جذاب نشون میتن داشت، مدل مو و ریش صورتش اون رو رنگی به 
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 .هرسه همزمان سالمی کردند و نوا شروع به صحبت اصلی کرد

تون شدیم، من نوا حامی خوایم که این ساعت مزاحمواقعا معذرت می -

 !هستم، دختر مالک قبلی این عمارت

 :مردی لبخندش رو پررنگ تر کرد و جواب داد

 !وقتم مشکلی پیش اومده؟م، خوشکنهش میخوا -

 :قدمی به جلو برداشت و صحبت رو ادامه داد کارن

خانم حامی)اشاره به نوا(چیزی رو تو اتاق قبلیشون درست زیر پارکت  -

 .ند که بردارند، برای برداشتش مزاحمتون شدیمفراموش کرد

 :مرد ابرویی باال انداخت و متعجب گفت

 !عت؟، این سازیر پارکت؟ عجب -

 ...نبود نوا: مطمئن باشید اگه خیلی واجب

 .مرد سریع سرش رو به طرفین تکون داد و از جلوی در کنار رفت

من هنوز در بفرمایید داخل لطفا، کسی جز من تو این عمارت نیست و  -

هارو باز نکردم به خاطر همین از پارکتی که گفتید تعجب خیلی از اتاق

 !کردم، بفرمایید

نه شدند؛ قبل غرق وا خوشحال از رضایت صادر شده وارد خوکارن و ن

ها شدن نوا تو افکارش، بازوی نوا رو به دست گرفت و باهم به سمت پله

آدرس رو هم ثبت کرده  رفتند. خوبی لیست به این بود که ریز نکات

بود)عمارت حامی/سومین اتاق طبقه باال/ده پارکت جلو از سمت 

 !ت تراس(مین پارکچپ/نرسیده به دو
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ها وارد اتاق شون میکرد و وقتی بچهمالک جدید عمارت هم همراهی

 :ها رو مشغول دید با گفتنشدند، تکیه به در زد و وقتی اون

 !م کمی گرم بشیدهوا سرده، میرم براتون چای بیار -

هردو به حالت خجالت زده تشکری کردند و مالک از دید خارج شد. 

 ...از روی پارکت ها رد میشد که ست، آرومکارن به گفته لی

 ...ارن این پارکتک -

زد. خم به سمت نوا قدم برداشت و درست بود، پارکت زیر پای نوا لق می

لک جدید هنوز کامل شد و آروم پارکت رو بلند کرد، خداروشکر که ما

عمارت رو پر نکرده بود، اتاق خالی از هرچیزی بود. یک پرونده به همراه 

ی پنهان شده مشکی رنگ که زیر اون پارکت توسط شخص به مخملیجع

 .بودند

 !هردوشون هم سیاه هستن، درست مثل کارهای کثیفشون -

د همین که دست به سمت پرونده و جعبه بلند کردند، صدای مالک بلن

 .شد

 !هاتون رو بخوریدگویا پیداشون کردید، بیاید چای -

 !کنیمفع زحمت زحمت کشیدید ولی بهتره که ر -

د، کارن و نوایی که روی زانوهاشون مالک با سینی جدید نزدیکشون ش

 .نشسته بودند، بلند شدند

 !حرفش رو هم نزنید، من با سه تا چای ریخته شده چیکار کنم آخه؟ -

 :رد و ادامه دادای کتک خنده



 

 

 WWW.98IA3.IR 610 کاربر نودهشتیاهرا بهمنی خوی ز – سیاهکار 

 

 !هاتون رو برداریدحرف از زحمت هم نزنید، لطفا چای -

های خوش نداخت و بعد هردو لبخند به لب فنجونبه نوا اکارن نگاهی 

 .طرح چای رو از روی سینی برداشتند که مالک مجدد به حرف اومد

کنجکاویم رو ببخشید ولی شما از عروسی یا مهمونی به اینجا اومدید؟  -

 ...هاتونلباسآخه 

 هردو سرتاپاشون رو نظارگر شدند و بعد شروع به خندیدن کردند. کارن

 :گفت در جواب

 .تیمنه ما راستش مدل یک شرکت هس -

واو چه خوب، خیلی هم بهتون میاد واقعا. پس حتما اون امانتی که جا  -

هاتون به دنبالش گذاشته بودید خیلی مهم بوده که بدون تعویض لباس

 .اومدید

 !نوا: خیلی، حتی بیشتر از خیلی

اون فنجون  جرعه از محتوایفنجون چای باال اومد و مزه کردن یک 

بخشی به روی لب مالک جدید عمارت، نقش کافی بود که لبخند رضایت 

 !ببنده

کارن که متوجه تغییر حالت مالک شده بود، ابرویی از روی تعجب باال 

 .ریخته شده بود چشم دوختانداخت و به فنجونی که مثال درش چای 

 ...این بو-

 سر نوا افتاد خنده مالک بلند شد، درد بدی به

فته بودن خیلی زرنگی ولی اینبار این بو؟ بوی چی کارن، هوم؟ بهم گ -
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 !خیلی دیر اقدام کردی پسرجون

کرد که سر آخر کارن نوا با دید تاری حیران به کارن و اون مرد نگاه می

 .ا پیدا کرد و هردو همزمان به روی زمین افتادندهم حالی درست مثل نو

 .برادرت به دست خواهرم دادی زهریه که حهاین همون رای -

 .ای گرفتاز تو جیب جینش بیرون کشید و شماره گوشیش رو

 !تمومه آقا -

 !از عمارت خارجشون کن -

*** 

 .رو به روی مبل انداخت و کالفه روبه ادوین کرد شکیف

منتظر باشیم نه؟ د آخه چرا هیچی نمیگین به ما؟ نوا و  هنوزهم قراره -

 !باشید؟ گه میشه که شما دونفر از چیزی بی خبررن کجا رفتند مکا

نیالرز هنوز پرا امید به صفحه گوشیش خیره بود بلکه نوا تماس رو وصل 

کنه اما هیچ خبری نبود. ادوین نگاهی به تیام انداخت و بعد یادداشتی رو 

 .داد، یادداشتی که با یادداشت اصلی هزاران فرق داشت به دست نگاه

ه دوری یم گرفتیم کمی از وضعیتی که پیش اومدمن و کارن تصم -

 !گردیمکنیم، نگرانمون نباشید خیلی زود برمی

 :نگاه عصبی یادداشت رو تخت سینه ادوین کوبید و گفت

کنه، این چیه ادوین که به دستم دادی هان؟ نوا همچین غلطی نمی -

 ...وقترفت اونوقت بدون اطالع دادن به ما به اتاقش هم نمیهیچ

 .در اومد شده اش به حصار دست ادوین دست مشت
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یادداشتیه از نوا، راست و دروغ پای من نیست، به اندازه کافی تو  -

های سخت قرار گرفتن و بعد هم این تصمیم رو گرفتند، کجاش موقعیت

 !نامفهومه؟

، چون های اون یادداشت کامال واضحه اما تو کت ما نمیرهنیالرز: نوشته

 .شناسیمخواهرمون رو می خیلی خوب

 :که سربه زیر روی مبلی نشسته بود، کرد و ادامه دادروبه تیام 

 !خوام به دیاکو زنگ بزنم، شاید اون بدونه که موضوع از چه قرارهمی -

 :ادوین به جای تیام جواب داد

ا درم ربطی نداره، خودم هرطور شده جاشون رو پیداین موضوع به برا -

 .کنممی

 .ه نیشخندی نصیب همسرش کردنگا

م به حرفت شک داری ادوین، خدا می دونه باز به چه خودت ه -

 .مصیبتی گرفتار شدیم

 :صورت نگران همسرش رو با دست هاش قاب کرد و آروم گفت

 ..قول تموم شدنش رو مگه ازمن نگرفتی؟ پس خیالت رو -

م فاصله اتموم موند ازهبا بلند شدن صدای گوشی ادوین، حرفش ن

 !ش چشم دوخت، دریاگرفتند و ادوین به صفحه گوشی

 !بله دریا؟ -

 .با شنیدن صدای گریه و لحن ملتمسانه دریا، رنگ از رخسارش پرید

 !ادو..ادوین توروخدا...بی..بیا دنبالم -
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ر نگران شده، تنها به گفتن گوشی رو پایین آورد و روبه تیام و دو خواه

 .و سریع از عمارت خارج شد تاهی اکتفا کردجمله کو

 .الش خوب نیستدریا ح -

یک ربع از رفتن ادوین گذشته بود، فاصله خونشون از عمارت زیاد نبود 

 .اما اهالی عمارت عجیب دل نگران تراز قبل شده بودند

مون اضافه بشی های امشبهوف ادوین همین کم بود تو هم به مخاطب -

 .و رد تماس بزنی

 !رفته باشه؟ تیام میگم بیا ماهم بریمنکنه دردش گ -

 :تیام نیال رو به نشستن دعوت کرد و گفت

هیش نیال اینطور که شما دوتا پیش میرید زودتر از هرکسی راهی  -

بیمارستان میشید. نگاه توهم اون گوشی رو بزار کنار دیگه اعصابم رو 

ه میزنی، بسه دیگکنی و هی زنگ الن رو متر میخورد کردی، هی س

 !خبری بشه خودش زنگ میزنه

ای به تیام رفت و گوشی رو به سمت مبلی پرت کرد. م غرهنگاه چش

عجب شبی شده بود، اون از صبحش که دیاکو راهی رم شد اون از غیب 

شدن نوا و کارن و این هم از تماس ناگهانی دریا که تا چندساعت پیش با 

سه تو حال و ساعت گذشت، هر ی خوش تو جشن حضور داشت. یکحال

بردن. حال تیام خراب تر بود، چون خیلی هوای پراسترسی به سر می

خوب از قضیه کارن و نوا خبر داشت. به عمارت قبلی دخترا، چندنفر رو 

 .فرستاده بودند ولی خبر از خالی بودنش دادند
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ه بودند، صدای گوش طور که به تی وی خاموش شده زوم شدهمین

بانو ی وجهشون رو جلب کرد؛ هرسه به عالوهستیک ماشینی، تخراش ال

های برفی که با شدت به سمت حیاط عمارت پا تند کردند. هوا از دونه

 .کمی شروع به بارش کرده بودند، سوز داشت

ادوین و دریا همزمان باهم از ماشین پیاده شدند، نگاه همه به سمت 

و اولین خوب هردوشون، بانسر خورد و با دیدن حال شکم گرد دریا 

 .دکسی بود که به سمتش پرواز کر

*** 

 !اتاق دریا رو آماده کنید، باید استراحت کنه -

بانو سریع چشمی به ادوین گفت و از سالن خارج شد، تیام کوسنی پشت 

دریای نشسته به روی مبل گذاشت و با لبخند جلوش به حالت زانو 

 .نشست

 !؟ئن باشیم حالت خوبهمطم -

ون داد و با اش نشهای رنگ پریدهجونی به روی لب دریا لبخند بی

 :صدایی گرفته گفت

کنه و مستقیم به عمارت کنی ادوین به حرفم اعتماد میفکر می -

 !میارتم؟ خیالت راحت از بیمارستان میایم

 :نیالرزی که خسته از حال همه شده بود، روبه ادوین کرد و گفت

 !ا چند لحظه بیای؟ادوین، میشه لطف -

ود، اشاره کرد؛ ادوین به همسرش که و به سالن بغلی که سالن پذیرایی ب
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هنوز دلخور و نگران بود نگاهی انداخت و بعد پشت سر نیالرز از سالن 

 .خارج شد

 !چیزی شده نیال؟ -

پوزخندی نصیبش شد، نیال به حالت عصبی که سعی در کنترل کردنش 

 :ب گفتداشت متعج

رت خواستی بشه؟ خواهرم با برادگه چی میزی شده؟ ادوین دیچی -

خورد االن کال خاموش غیبشون زده، گوشی هردوشون اول رد تماس می

خواد که بری ای میشدن، دریا تو این ساعت با حال نگران کننده

پرسی چیزی شده؟ تو همیشه یک توضیح تو آستینت دنبالش، بعد می

 !کناالن قانعم داری، پس همین 

ت، چی باید ون داد و دختر عصبی روبه روش چشم دوخنفسش رو بیر

گفت؟ اینبار ترجیح میداد که توضیحاتش رو برای خودش نگه داره می

 .شدنچون به جای خوبی ختم نمی

دونم چقدر نگران نوا هستی، من هم اونقدر بی عار نیستم، نیال ببین می-

ای لی چارهحال تورو دارم و ست؟ من همبرادر منم همراهشه اینطور نی

رسید رو به تمام جاهایی که به فکرم میها جز صبر نداریم، محافظ

 !فرستادم، بیا تا صبح صبر کنیم

 .اش رو روبه ادوین گرفتسرش رو به طرفین تکون داد، انگشت اشاره

بینم، نزار به اعتمادی که بهت اگه بالیی سر نوا بیاد، از چشم تو می -

 .ت بفرستمردم لعنک
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های نیالرز ش رو از چشمسهمگینی تو دل ادوین به پا شد، نگاه طوفان

 .گرفت و سعی کرد به خودش مسلط باشه

 !خوای توضیح بدی؟قضیه دریا چیه؟ این رو هم نمی -

اش برمی.گرده به عشقی که تو سینه داره و هنوزهم بعداز قضیه -

 ی سیاه شد که آدما وقتسوزه، زندگی دریچندسال داره براش می

 .اشتباهی رو برای عاشق شدن پیدا کرد

 .های نیالرز گرد شدند، مشتاق به ادامه حرف ادوین گوش سپردچشم

برای خاک کردن اشتباهش، مجبورش کردند که به سعید بله بگه و  -

 !مثال خوشبخت بشه

 .دستش رو جلوی دهنش گذاشت و لبی گزید

 !اون آدم چرا اشتباه بود؟ -

ه همراه برادراش  انداخت و به گذشته سفر کرد، وقتی کادوین ابرویی باال

شاهد نابودی دریا شدند، وقتی که بیچاره مونده بودن و دستشون به 

وقت براشون جایی بند نبود تا خواهرشون رو خوشحال کنند، دریا هیچ

 !دخترعمو نبود، خواهر بود، تک دختر شاد، عمارت کیان

یش عشقش سوخت و االن داریم شاهد ی که دریا تو آتهاون آدم اشتبا -

 !تر شدنش میشیم، همون پسره شیطان قصه شما است نیالخاکس

به فکر رفت، پسره، شیطانه، قصه...هنوز اون پسر رو ندیده بود، هرچند 

شناخت اون مرداسی که شب عروسی نگاه، باهاش دیده بود اما نمی

 .شناختهمکالم شده بود رو، نمی
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رو تنها گذاشت و  ث دیگه ادامه پیدا نکرد. نیال اون دوومدن تیام، بحا اب

زد، افکارش عجیب مستقیم به اتاقش رفت. حیران تو اتاق چرخ می

 !آزارش میداد

ساعت یک بود و شدت بارش برف بیشتر شده بود، هنوزهم گوشی نوا 

کر خاموش بود. خودش رو به روی تخت انداخت و سعی کرد به فردایی ف

فکر بود برای گرده، آره بهترین صحیح و سالم برمی نه که خواهرشک

 !ای آرامشلحظه

 ((پنج روز بعد))

 ...پنج روز از نبود کارن و نوا گذشته بود

دونستند که های ادوین و تیام هم دیگه کافی نبود، خوب میحتی تالش

 ش رو ازنقشه چه کسی بوده این ربوده شدن ها اما اون مرد گستاخ خود

 !کردرفت...انکار میکرده بود و زیربار حرف های ادوین نمیدید غیب 

این روزها عجیب خسته کننده تموم میشدن عجیب تر از 

هرچیزی...برنگشتن دیاکو بود؛ شاید تمام نقشه ها بلعکس شده باشه، 

شاید اصال هیچ مدرکی به جا نمونده باشه و این هاهم جزوی از بازی 

 !گردهییاکو برمما نه، دبوده باشه ا

 !باشندنمیمشترک مورد نظر در دسترس  -

تماس رو قطع کرد، نیالرز هر روز با هر طلوع و غروب خورشید خودش 

رو قانع به برگشت عزیزانش میکرد با اینکه تماس ها بی پاسخ می 

 .موندند
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 !ها ادامه بدی؟تا کی قراره به این زنگ -

نایی برای اون هم نمونده  دیگهغم ونگرانی  روبه خواهرش کرد، از شدت

دترین فرد عمارت نگاه بود، نگاهی که تسکین دهنده اش ادوین بود، ناامی

ها ادوین مشغول بود، سرش با نتایج بیهوده بود اما افسوس که این شب

 .گرم بود

 !ای از دستم برمیاد نگاه؟ انقدر میزنم تا باالخره جواب بدنکار دیگه -

ا دیدت ترین خبری هم ازشون نداریم، بیکوچیک، روز گذشته نیالپنج  -

 ...رو منطقی

های نگاه گذاشت، خسته از شنیدن تیکه های دستش رو به روی لب

 :نگاه، خشم درونش رو کنترل کرد و آروم گفت

فهمی داری به چی فکر بیام از دید تو به اتفاقات نگاه کنم؟ هیچ می -

 !لیم شدن؟انقدر برات راحته تسکنی؟ نگاه یعنی می

 .رون داد، سری به طرفین تکون داددستش رو برداشت و نفسی بی

خوای نگاه کن و وجدانت رو اسیر کن اما من ای که میتو از هرمنظره -

 .تونم، من مطمئنم که باالخره جوابی میشهنمی

خونه چه جوابی؟ منتظر چه جوابی هستی؟ اینکه نوا با حال خوبی وارد  -

 !یکه جبار برگرده؟با مدارکه به دام انداختن اون مرتکو بشه؟ اینکه دیا

رفت، پوزخند صدا داری زد، با تن صدایی که این روزها زیاد باال می

 .تیرش رو انداخت

با همین خیال قشنگت، پشت اون پنجره بشین ببینم آخرش به کجا  -
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ه شنیدن حقیقت میرسی خواهر، اما بهتره خودت رو آماده کنی واس

هستی، ولی من با رفتن گیمون، تو متوجه نیستی حتی کجا ک زنددردنا

به اون مهمونیه لعنتی، خوب موقعیتم رو درک کردم، ما تو قعر جهنمیم 

 !نیال

 !نگاه تمومش کن لطفا -

نیم نگاهی به دریا انداخت، شاهد حال بد این روزهای اهالی عمارت این 

های نوز زومه چشمیالرز هنگاه برداشت، نگاه ندختر بود. قدمی به سمت 

 .بود وحشی خواهرش

 !بیا عزیزم، بیا بریم -

 :نگاه رو به سمت خروجی اتاق هدایت کرد و آروم کنار گوشش گفت

 !کامیاب تو کلبه اش منتظرته -

های دریا انداخت، این دختر زیادی غمخوار شده بود، نگاهی به چشم

رو آروم  ه بود. سرشیبی به انتظارش نشستطفلک جنینی که عاقبت عج

ها پایین رفت. دریا مجدد به اتاق برگشت و نیالیی که هتکون داد و از پل

هنوز وسط اتاق ایستاده بود رو به نشستن دعوت کرد. دستی به صورت 

 :زیبای نیال کشید و گفت

هاش اهمیت نده نیال، هرکی غمش رو یکجور نشون میده تو به حرف -

 ...نگاه هم دیگه،

 ...ه منهای نگاه برگردق به حرفیک درصد هم حاگه  -

 .دستش توسط دریا گرفته شد و بعد روی شکمش گذاشته شد
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 !ها خاله جونشنوههات رو میهیش، یکی داره حرف -

با حس لگد ریزی که به دستش زده شد، لبخند تلخی گوشه لبش 

 گردش گونه روی ،بارونیش هایجاخوش کرد، قطره اشکی از چشم

 .اشتگذ دریا شکم روی به مآرو رو سرش. وردسرخ

تو باید خیلی خوشبخت بشی خاله جون، طوری که جبران بخت بد ما  -

 !بشی

 .سرش رو بلند کرد و به پیرهن حاملگی دریا چشم دوخت

 !دریا این لباس چیه پوشیدی؟ هوا سرده دختر -

و به  رنگی رو بیرون کشید بلند شد، کمدش رو باز کرد و بافت مشکی

 .دریا انداختهای روی شونه

 !هابرای این جوجه اسمی انتخاب کردی؟ دو سه ماه بیشتر نمونده -

به حالت نوازش دستی به شکمش کشید، وارد حال و هوای دیگه ای شد، 

به گذشته پر کشید، هیچکس از راز دلش خبر نداشت، از امانتی که 

 .ودکشیده بود و احدی خبردارش نبتنهایی به دوش 

 !ارشد -

نشست، اسمی که دریا با هزار احساس زمزمه  روی لب نیال لبخندی به

 !کرده بود رو تو ذهنش هک کرد و...چه واال و شیرین بود این اسم

 !اسمی که همیشه دوستش داشتم و دوستش داشت -

 .وی دریا نشستابروی نیال باال رفت، نزدیک تر شد و به حالت زانو جل

 ...یادشی تو هنوز به -
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تو زندگی، آروم نزدیکت میشن، آروم اسمشون ها میان یک سری از آدم -

فهمی همون آدم شده نوسن، بعد که میرن، میرو روی قلبت می

 !اتهمیشگی ترین فرد قصه

 :لبخند تلخی به لب نشوند و ادامه داد

ا هر ای از یاد نمیره چون بلحظه وقت نمیشه اون فرد رو انکار کرد،هیچ -

 .شهنده میدیالوگ و مونولوگی یادش ز

ای روشون کاشت زد و دست هاش به اسارت دست نیالرز دراومدن، بوسه

 :گفت

از اتفاقات اون شب نزدی اما مطمئن باش نمیزارم دیگه به اون خونه  -

 .برگردی حداقل تا وقتی که ارشد به دنیا اومد

*** 
ایستاده بود، اشاره زدم بره بستم و به کیوانی که کنارش  در کلبه رو

طاعت کرد و خارج شد. نزدیک شدم، صندلی چوبی رو از گوشه ، ابیرون

کلبه برداشتم و نزدیک به کامیاب گذاشتم که دقیق مشغول رنگ کردن 

 .کاجی بود

 .د بردی نگاه ولی من نه، چون قول داده بودماتو از ی -

 !برای تولد نیالخت که یکهو یادش افتاد، کاج متعجب بهش چشم دو

 !ت هم از یاد بردی هوم؟انگار تولد خواهر -

 .خجالت زده از ذهن درگیرش، لبی گزید

 .با وجود این اتفاقات پشت سرهم، حواس برای آدم نمیمونه -
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 ...اوهوم چون عادت نداری بهشون -

 .کاج رو آروم تو دستش چرخوند و آروم فوتی کرد

 !، عادت کردم به این اتفاقاتبینی یادم موندهمنی که می -

 .ی میز برداشتم و من هم مشغول رنگ کاج ها شدماز رو دستکشی

حواس همه پرته جای دیگه است، طوری که هیچکس نفهمید که تو  -

 !شب و روز کنار همسرتی و اتاقت رو تغییر دادی

ه متوجه استرسم شد، قلم از دستم افتاد، آب دهنم رو قورت دادم ک

 .هاش نقش بستو لبلبخندی ر

ه جای همتون حواس خوبی دارم، دختر ارم ولی بآره من دیدی ند -

 !عاشق شدی استرست برای چیه؟

عاشق شده بود؟ عاشق ادوین؟ کسی که خودش رو قانع میکرد فرد 

سیاهیه و...نه اون عاشق همسرش شده بود، کسی که نقابش رو تو اون 

 .عاتی به نمایش گذاشتشت و چهره واقعیش رو برای ساشب بردا

ها باید امشب به نیالرز داده بشه، مطمئنم کاج رق نشو، اینتو افکارت غ -

 ...گرفت امااگه دیاکو بود یک تولد خوبی براش می

 :های نگاه توهم رفت، همونطور که قلم رو تو رنگ میزد، گفتاخم

 دونی خواهرم براش عروسکی بیشزیادی خوشبینی، انگار که نمی -

 .نینبوده و داری اینجوری خیال بافی میک

 :رومی کرد و گفتتک خنده آ

ها رو قضاوت کنی، تو چه توهم زیادی بدبینی نگاه، عادت کردی آدم -
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 !دونی از دل دیاکو؟ هوم؟می

 :نگاه مشتاق نزدیک تر شد و با همون اخم گفت

 .ر حرف میزنیدونی که اینطوپس البد تو می -

 !بنفش رو بدی؟میشه اکلیل  -

ی آهی کشید و از تو ه بود عوض کنه، نگاهبحث رو به خوبی تونست

 .ای پراز اکلیل بود، رنگ بنفش رو بیرون کشیدجعبه

 !بزار من بریزم ولی داداش کوچه علی چپ بن بسته، محض اطالع -

 .خنده جذابی سرداد و خودش رو کمی عقب کشید

 !که پای غرهات بشینم کم حرف بزن، من ادوین نیستم بریز -

تن اکلیل روی کاج شد. با کامیاب رفت و مشغول ریخ ای بهچشم غره

لرزش گوشی تو جیبش، دست از کار کشید، از شماره ناشناسی کلیپی 

 .ارسال شده بود

 !چیزی شده؟ -

 !ن..نه تو ادامه بده -

رو پخش کرد، قلبش از  چشم از کامیاب گرفت و کلیپ ارسال شده

نکه با باز شدن کلیپ کوبید تا ایخودش رو محکم به سینه میاسترس 

ای بسته شده بود و ز حرکت ایستاد. تصویر نوایی که به گوشهقلبش ا

 ...کارنی که آویز شده بود و

 !کارن -

 حرکت از ایثانیه هم اون قلب افتاد، کامیاب دست از کاج نوا، جیغ با
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 .ایستادند

 !نگ...نگاه -

 :و مجدد گفتافت نکرد، آب دهنش رو محکم قورت داد هیچ جوابی دری

 ...نگاه با توام -

خشک شده زوم کلیپی شده بود که به آخر رسیده، شیره جونش رو انگار 

بیرون کشیده بودند، دیگه تموم شده بود، دیگه نگاه رنگ پریده تراز 

اش روی زمین افتاد ز دست های سر شدهروزهای قبل شده بود، گوشی ا

بلند شد، بوی عطر نگاه رو  و از پشت میز گرانی کامیاب بیشتر شدو ن

کرد، دستش رو با شک بلند کرد که دستی به روی دستش  دنبال

نشست، دستی که از شدت ترس سرد شده بود، سعی در چرخش زبونش 

 .داشت اما بی فایده بود

شد، همون شماره نحس مجدد به روی  صدای زنگ گوشی نگاه بلند

کرد که صدای مردی  ه نمایش در اومد، تماس رو با ترس وصلصفحه ب

 .پخش شد

 !خانم سالم عرض شد نگاه -

های کامیاب درهم رفت، با شنیدن صدای نحس اون مرد، سفیدی اخم

 .هاش با به یاد آوردن گذشته روبه قرمزی رفتچشم

 .د که اینطور زبونتون بند اومدهگویا کلیپ رو تماشا کردی -

 :به خندیدن کرد و ادامه داد و شروع

 ...رو ببخشید خودم رو معرفی نکردم منآ من  -
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 .صدای خشمگین کامیاب حرف اون مردک رو قطع کرد

 !تو با چه جراتی تونستی به این شماره زنگ بزنی؟ -

 .تعجب آمیخته به صدای مرد شد

 !کامیاب؟ خودتی واقعا؟ -

 !دید کامیاببازهم خنده و حال خراب نگاه و استرس ش

لی شجاع هستید، خیلی راحت با آتیش واال شما خانوادگی خی -

کنار میاید و یا مفهومی تر بخوام بگم، خیلی راحت از جون زندگیتون 

عزیزانتون میزنید، مثال بزرگ شخص خودت که بعداز اون اتفاقات هنوز 

 !هم زبونت درازه

تا خواست جوابش رو به دندون کشید، فشاری بهشون وارد کرد و لبش 

 !بعدی، لرزی به جونش افتاد رو بده با شنیدن جمله

دونی؟ آخه من اون کلیپ رو ی هم نیومده میهوف به شما خوب -

فرستادم که کمی آمادگی پیدا کنید برای خبر اصلی، خواستم که اولین 

 ...کسی باشم که بهتون تسلیت میگه

هاش به نمایش وی چشمتوده بغض سد راه تنفس نگاه شد، چهره نوا جل

 ...های خواهرش وندهدر اومد، صدای خ

 ...وری میگه دیگه داری بیش از حد دری -

وایسا، وایسا قطع نکن، طبیعیه اولش هیچکس غم از دست دادن  -

ر عزیزش رو باور نمیکنه، دلم کباب شد براتون واقعا میگم اون دور و ب

ای تنهات نمیزاشت خدمه ای کسی نیست؟ یک پسری بود که ثانیه 
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 !، اونجا است؟اون...آم آها کیوان

در اومد و بعد باز شد و قامت کیوان همزمان با این حرف در کلبه به صدا 

 .نمایان شد

 ...خانم، آقا ادوین اوم -

ده، با دیدن نگاه رنگ پریده، چشم های گرد شده و زوم نقطه نامعلوم ش

 ...حرفش رو قطع کرد و سریع نزدیک شد که

 !حالل زاده هستی کیوان جون -

م ن با شنیدن صدای اون مردک روباه صفت، تعجب کرد و حس خشکیوا

 .کامیاب به اون هم تزریق شد

خوام چیزی براتون ارسال کنم که از روی گوشی رو بگیر دستت می -

م تو یک روز کل اهالی عمارت خواخوام اول تو ببینی آخه نمیمحبتم می

اش کال از دست طوری پرونده خیلی زود بسته میشه مزهپر بشن این -پر

 .میره

روم گوشی رو از دست نگاه خشک کیوان نگاهش رو به کامیاب دوخت و آ

ای شده بیرون کشید و کمی فاصله گرفت. عکسی ارسال شد، بدون ذره

کرد بازهم مسخره استرس سریع روی صفحه زد، با خودش فکر می

 ...اما های اون مردک گل کردهبازی

 !کیوان، چی فرستاده؟ -

 ی خنده شیطانی بلند شد که کیوان تماس رو قطع کرد، نگاهش ازصدا

کرد، حتما فوتوشاپ بود، ادیت بود شد، باور نمیروی عکس برداشته نمی
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 .تونه واقعی باشههرچی که بود باید الکی باشه، این عکس نمی

بهش چشم دوخت که نگاهی که ترس از روی کیوان داشت، مظلومانه 

های نگاه ت و صفحه گوشی به نماش چشمدست کیوان آروم برگش

گار که نفسش برگشت، صدای ادوین تو سرش دراومد، با دیدن عکس ان

 ...اکو شد

 (کیش_چند روز قبل)

 !بخوابمخوام هات رو از روی من برداری؟ میتو قصد نداری اون چشم -

 :لبخندی زد و گفت

 !رمدا سئوال نوچ -

اه برگشت، منتظر نگاهش کرد تا هوفی کرد وکالفه کامل به سمت نگ

 .سئوالش رو بپرسه

 !ای؟یاکو وابستهچرا انقدر به د -

ای، فکرکنم شام زیاد خوردی نه، به همون علتی که تو به نیال وابسته -

 !این چه سئوالیه دیگه؟

 .پرسمن دارم جدی میهوف ادوی -

 !یستی؟رو دادم، مگه تو به خواهرت وابسته ن خب من هم جدی جوابت -

 .نفسش رو بیرون داد و حرف ادوین رو تایید کرد

دونی اصال ای که تو و کارن به دیاکو هستید، میه اندازههستم ولی نه ب -

تره، نگاهش به شماها یک طور دیگه است، انگار که از برادر هم برادر

 !حتی پدرتونه
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با  ذشته براش یادآوری شد، وقتی که مادرشمکث کرد، با حرف نگاه گ

تمام بی رحمی کارن رو از پاهاش جدا کرد و از خونه خارج شد و 

هم خودش رو حبس اتاق کرد، چه کسی موند؟ دیاکو، اون موند پدرشون 

 وحتی لبخند زد! برادرش رو به آغوش کشید و قول ابدی موندن رو

 .کنارشون داد

 (عمارت دیاکو-زمان حال)

نقش بسته بود رو به  های ادوینن شب هر تصویری که جلو چشماو

بود که دنیا به  زبونش هم آورده بود، دم از اون قول ابدی موندن هم زده

چشم نگاه با دیدن اون عکس سیاه شد. وقتی بهوش اومد که ادوین 

لبخندی به لب بیاره، ساعات قبل براش باالسرش نشسته بود، تا خواست 

 ...عکس و اون کلیپزنده شد، اون 

عث تعجب ادوین شد، مشخص بود از چیزی خبری نیم خیز شد که با

جمع شد که ادوین نزدیک تر شد و های نگاه نداره هنوز! اشک تو چشم

 :پرسی

 ...شده نگاه چراچی -

ند گریه کرد. خودش رو به آغوش همسرش انداخت و از ته دل بل

کرده بود و بیهوش شدنش رو  نیالرزی که برای خواهرش دمنوشی آماده

شار این روزهاش رو میدونست، از پله ها سینی به دست باال پای افت ف

صدای گریه نگاه قدم هاش رو تند کرد اما با می اومد که با شنیدن 

تا به شنیدن مکالمه اشون، مکث کرد و انگار یکی پاهاش رو گرفته بود 
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گه ای از زندگیش، از سنگی داخل نره، نره و خبردار بشه از حقایق تلخ دی

 !افتاده بودکه به سرش 

هیش آروم باش نگاه، بگو ببینم تو کلبه چیشد آخه که هرسه عجیب  -

 !ریب شدید؟غ

دونست باید چه شد، نمیبا شنیدن هر جمله ادوین، غمش بیشتر می

که چطور بگه، اصال چیزی که دیده بود دونست جوابی بده و اصال نمی

خت یا به حال رینه؟ اون باید به حال ادوین اشک میدرست بوده یا 

 !اش؟خواهرک اسیرشده

هاش کش رو با دستنگاه رو از خودش جدا کرد، صورت خیس شده از اش

قاب گرفت و با چشم هاش التماس کرد که حرفی بزنه که چیز خوبی از 

دوم یاد. اتاق روبه رو، اتاق کامیابی بود که برای بار هاش بیرون ببین لب

های نم داری که با بغض مردونه و چشمبه عزا در اومده بود، کیوانی که 

، قلب نیالرز رو از سعی در پنهون کردنشون داشت، با گفتن جمله ای

 ...سینه بیرون بکشید، حیران بین دو اتاق و شنیده ها

 !گه بازی واقعا تموم شدجون آقامون رو گرفتند، دی -

ام ی شد به روی مغز نیال، کامیابی که تمهای کیوان، سوهانو هق هق

جونش رو برای بار دوم به آتیش کشیده بودن، با فریادش عمارت رو به 

 .لرزه انداخت

 ...بفهم چی داری میگی کیوان، بفهم چی از اون دهنت بی...بیرون -

افتاد که کیوان سریع به آغوشش بغض امونش رو برید، به روی زمین 
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 .کشید

 !...من...اشتباه شنیدم آره...دیاکودورغه اونا -

با باز شدن در اتاق نگاه توسط ادوین ترسیده از داد کامیاب و شکستن 

از دست نیال، باز شد. با دیدن نیالی رنگ پریده لیوان دمنوش افتاده 

 .اه نفسش بسته شدهای سنگینی از اتاق کامیاب، روشنیدن صدای گریه

 ...نیل -

و به سمت  وجه به ادوین، جمله ای رو زیر لب گفتای نگاه و تبدون ذره

 .اتاق دیاکو قدم تند کرد

 !هتونه دارن دروغ میگن، دروغزاره، نمیاون تنهام نمی -

خواست چیزی بشنوه، در اتاق رو محکم بهم کوبید و قفلش رو زد. نمی

خواست از ن اتاق خارج بشه، دلش بیدار شدن میخواست از ایببینه نمی

های ود. اون روز فریادی که تازه شروع شده بود و خبردارش نبکابوس

های زیادی ریخته شد. تنها نیال بود که آسوده بلندی کشیده شد، اشک

ی تخت سیاه دیاکو دراز کشیده بود و هر ثانیه عطر تلخی رو به ریه رو

 !شگیه دیاکوکرد، عطر همیهاش هدیه می

ات ساکتشون ی با یک جملهزیادی صداشون بلنده، کاش اینجا بود -

 !شدیها نمایان میاین مواقع همیشه پشت اون پله کردی، تومی

 .خنده بلندی کرد و بالشت رو به قلبش فشرد

گفتی که))اینجا چخبره(( همین جمله کافی بود که گشتی میبرمی -

 .همه ساکت بشن
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جیب نشست، همونطور که بالشت دیاکو بغلش بود، گوشی از  بلند شد و

 .ر قلبم(( لمس کردشلوارش بیرون کشید و اسم))سیاهکا

رفتی اونور کشور به خیالت هم نمیاد که یکی اینجا منتظرته و تولدشه،  -

 !کنیبینم چیکارا میبزار ب

ام باشد، لطفا با شنیدن صدای بوق پیغمشترک مورد نظر پاسخگو نمی -

 !خود را بگذارید

که هنوز قصد نکردی گوشیت رو روشن بینم سالم آقای سیاهکار می -

ها کامل به سرشون زده، ، دیاکو دیگه واقعا خسته شدم، اون پایینیکنی

 ...بهتره برگردی

 .د، مکث کرد و دستی به چشم هاش کشیدبغضی اسیر گلوش ش

 !آره باید بگردی، خیلی زود -

 ...هبازم دلم گرفت

 ...شب تولدم شد

 !رد شد دونم چجوری، یه ساله دیگهنمی

 ...داره طفلک نگاه کن آخه این دل، چه حالی

 !تونستی که بگی بهم، تولدت مبارک

و مجدد قطع کرد و گوشی رو محکم به سمت دیوار مقابلش پرت کرد 

 .دراز کشید

 !گردهشنوه و برمیپیغامم رو می -

هاش رو با خاطر جمعی بست و هاش نشست و چشملبلبخندی به روی 
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 .ه بگیرههای التماس وار نگاه پشت در رو نادیدسعی کرد صدای

 ))نگاه((

هاش خیس نشده سرتاسر عمارت رو غم گرفته بود، کسی نبود که چشم

ها بوده. نه ادوین، نه های بزرگی عزیز دل خیلینهباشه گویا دیاکو به بها

 ...اومدند. دیروز وقتی اون عکسبیرون نمی کدومنیال...هیچ

که به چشم صورت  وز رو ندارم، به یادآوردن حال ادوینیتوان فکر به دیر

بی روح برادرش رو دید، تیامی که کمرش شکست و کامیابی که داغ 

هم دیگه هر دقیقه تو آتیشی که به پا  دلش تازه شده بود. همه از حال

 .سوختیمشده بود، می

ن هایی که دیگه نایی برای اشک ریختها نشسته بودم و با چشملهروی پ

شده بودم و شنونده ناالها و های سیاه پوش نداشتن، نظارگر خدمه

رسید. با صدای های جان سوز بانویی که از آشپزخونه به گوش میحرف

ر برگردوندم و به تیامی که هیچ شباهتی به تیام چند های کسی، سقدم

 .ت، چشم دوختمروز پیش نداش

متم برگردوند؛ با قاب عکسی دستش بود، بلند شدم که قاب رو به س

اکو و البرز، حس کردم جای خنجری که دیروز به دیدن عکس دونفری دی

ن ها پاییاش چسبوند و از پلهقلبم زدن، سوخت. قاب عکس رو به سینه

و رفت، پشت سرش رفتم و شاهد غم رفیقی شدم که با هزار درد عکس ر

تر رفتم ام خارج شد، نزدیک مابین دو شمع مشکی گذاشت. آهی از سینه

 .های خودم روشن کردمها رو به نوبت با دستو شمع
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 ...دیاکو داداش -

اش گذاشتم و هردو باهم شروع به اشک ریختن سرم رو به روی شونه

ون روز دوست و آشنای زیادی اومدن، خبر مثل بمب ترکیده کردیم. ا

همه از آسمونی شدن برادرمون همراه پدرش خبردار شده بودن. بود و 

رز که بلکه یکیشون بیرون بیاد ر من شده بود التماس به ادوین و نیالکا

 .کردنداما جز سکوت چیزی نصیبم نمی

 !نگاه عموجان -

 .کنارمون ایستاده بود، چشم دوختمبرگشتم و به عمویی که از صبح 

 !خواید روز خاکسپاری رو مشخص کنید؟نمی ها رفتن، هنوزهممهمون -

تر کردم و  ام رومین بار پرسیده شد، لب خشک شدهسئوالی که برای صد

 :تا اومدم جواب بدم، تیام به دادم رسید. با صدای گرفته ای گفت

 ...چیز اینطور که به ما گفتن تو آتیش سوزی همه -

که عمو به  مکث کرد، نفسش رو حبس کرد ودستی به صورتش کشید

 .سمتش رفت و اون رو به آغوش کشید

 !یام جان، غم آخرت باشه پسرممتوجه شدم ت -

اهم رو جلو تر کشیدم و قدم کج کردم. شاید بارها با خودتون شال سی

گفته باشید که اون عکس از چی و از کی بود، مشتاق نباشید چون 

ه اسیر تعریف کردنش عذابه، توصیف جسم عزیزترین آدم درحالی ک

 !آتیش شده، دردناک و سخته

ونده ی حلوایی که امروز پخته بودن، هنوز موارد آشپزخونه شدم، رد بو
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 .بود. حس شیرینی با این رایحه گرم، بهم تزریق شد

 !خواستید خانم؟چیزی می -

 .دوختمبه خدمه ای که این رو پرسیده بودم، چشم 

 !خوام حلوا درست کنم، بهم یاد میدی؟می -

یز کردن ای بود که تو آشپزخونه مونده بود، باقی مشغول تمتنها خدمه

 .پراز مهمون شده بودسالنی بودند که یک ساعت پیش 

 ...خانم جون حلوا هستش االن برا -

 .دستم رو بلند کردم و سری به طرفین تکون دادم

 !، بیا مجدد درست کنیمخوامبرای خوردن نمی -

ای که پراز آرد بود رفت. پیش بندی بهم سهچشمی گفت و به سمت کی

ه. با لذت اطر سیاه بودنش از ریختن آرد کثیف نشداد که لباسم به خ

بوی حلوا رو به ریه هام وارد میکنم، اولین بار بود که همچین عاشق حلوا 

 !شده بودم البته عاشق بوی شیرینش

 !نباشه ها ولی شما مرگ آقا رو باور کردید؟ خانم جسارت -

اشکی بغض به گلوش چنگ انداخته بود اما خودش رو کنترل میکرد که 

 .نریزه

، اگه از عکس هم بخوایم بگذریم، تماسی که باورش کار آسونی نیست -

از فرانسه باهامون گرفتند رو چیکار کنیم؟ ما واقعا نابود شدیم 

 .تموم کنیم ولی خودمون تموم شدیم دیبا)خدمه( اومدیم بازی رو

هردومون خیس از اشک شد. شاید نباید به دنبال مدارک صورت 
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، حداقل شاید عزیزانمون شدیم، شاید نباید خواستار اتمامش میرفتیممی

کشیدن. خوب یادمه که مسحق هم کسی بود که دلش هنوز نفس می

 .شدخواست اما این خودش بود که تموم اتمام بازی رو می

 

*** 
کردم جونی تو تنم نمونده زد؛ حس می دستم رو پرآب کردم و به صورتم

د بیحال روی تخت میفتادم و از طرفی در رفتم وچون مدام ضعف می

کنم از کم غذا شدن این روزها است. شد، حس میشکمم شروع می

 .صورتم رو با حوله خشک کردم و از سرویس خارج شدم

 
م مرتب کردم و از اتاق خارج شدم، طبق شال مشکیم رو روی موها

چند عمول اولین مسیرم اتاق دیاکو بود که خواهرم درش حضور داشت. م

 ...تقه به در وارد کردم

 

زه که این در بسته است، هنوزهم قصد باز کردنش رو نداری دو رو -

 !نیال؟

نگاهی به در اتاق ادوین انداختم و صدام رو کمی باال بردم که هردشون 

 .نونبش

گرده؟ وض میشه مگه؟ زمان برمیبا حبس کردن خودتون همه چیز ع -

تار وز جرعه نفسی تو سینه دارن با این رفدیاکو رفته اما کارن و نوا هن

 .ها روهم از دست میدیمشما اون
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 :دوباره سرگیجه به سراغم اومد، دستم رو از دیوار گرفتم و ادامه دادم

 !، کافیه دیگهاین درهای لعنتی رو باز کنید -

سر خوردم، نفس عمیقی کشیدم و زانوهام رو تو بغلم  کنار در اتاق ادوین

 .سرم رو به در چسبوندم جمع کردم،

زه تیام هم تحمل نداری ادوین؟ نزار بگم که چجور عکس یعنی اندا -

عزیزش رو بین شمع ها میزاشت، نزار بگم که از تو به فکرتره و همش با 

بگم که چقدر  ا ردی از کارن و نوا بگیره، نزارخودش کلنجار میره ت

 !داغونم از نبودت ادوین

 .که دردش باز شروع شده بود، گذاشتمدستم رو به روی شکمم 

 !هردومون به همدیگه نیاز داریم، بزار کنارت باشم لطفا -

سرم رو به روی زانوم گذاشتم، چند دقیقه گذشت که صدای پای شنیدم، 

پله ها باال اومد، مواجه امیابی که به کمک تیام از سر بلند کردم و با ک

کشید که آروم بلند شدم و  شدم. تیام با دیدن حال همیشگی من، آهی

 .رفتمبه سمتشون 

 !تونستی چیزی پیدا کنی تیام؟ -

 .سرش رو به طرفین تکون داد

نه، هیچ ردی از خودشون نزاشتن، خونه قبلی جبار رو دارن میکوبن،  -

 .کدوم جهنمی رفتنمعلوم نیست 

 .رو به دندون کشیدم و فشاری بهشون وارد کردملبم 

کنم، اشون میباش باشه؟ زیر سنگ هم رفته باشن، پیداما تو نگران ن -
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 .اونقدرهاهم ساده نیست از مشت من فرار کردن

لبخند تلخ و بی جونی به روش پاشیدم. خوبه که حداقل تیام هست، این 

وای من رو داشت هم از داغ دیاکو، هم ه اشمدت با کمر شکسته شده

 ...کامیابی که

 !به کارهات برس من با کامیاب میرم، تو برو -

 :خورده اش رو نم دار کرد و گفتکامیاب لب های ترک 

 .تو خودت احتیاج به مراقبت داری نگاه -

های تیام تیز شد، اخم محوی کرد و منتظر به من چشم دوخت. شاخک

 :وبه تیام گفتمه دستم گرفتم و ربازوی کامیاب رو ب

خاطر ضعف این روزها اونجوری نگاه نکن تیام، چیزیم نیست خوبم به  -

 .است

 ))نیالرز((

آروم در اتاق رو باز کردم، عمارت بعداز روز آروم شده بود و صدایی ازش 

شد، به سمت اتاق خودم قدم برداشت. بعداز گرفتن دوش آب خارج نمی

تو اتاق دیاکو، تا روی شونه هایی که دیشب سردی و خشک کردن مو

زهای گذشته کمی سوز داشت، بارونی کوتاه کرده بودم. هوا از رد برف رو

رنگی که تا باال زانو قدش بود رو به همراه لگ مشکی، بوت های  کرم

های مشکی روش ثبت شده بود شیک مشکی و شال کرم رنگی که طرح

 .رو از داخل کمد بیرون کشیدم

ستم و شروع به آرایش کردم، میشه گفت به یز توالتم نشپشت م
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زرگ باال دد به اتاق دیاکو برگشتم. روبه عکس بطورکامل! بلند شدم و مج

 .تختش کردم و لبخندی به روی جذابش پاشیدم

 !چطور شدم؟ -

چشمکی بهش زدم. با شنیدن صدای جیغ الستیک های ماشینی تو 

 .کنار زدم وم پرده روحیاط، به سمت پنجره اتاق رفتم و آر

اهاش آشنا شدیم تیام اومد دیاکو، هرچند شبیه به تیامی که قبال ب -

 !است از هرچیز و هرکسی کنم خستهنیست، حس می

 :مجدد روبه عکسش کردم و ادامه دادم

 .های بازی بکشمشرمنده عشقم ولی وقتشه که دستی به مهره -

یدم، کشویی که یرون کشبه سمت میزتوالتش قدم برداشتم، کشویی رو ب

رایحه مشک و پر بود از عطرهای گرون قیمت و شیک! عطر سردی که 

 .یدم و به شالم اسپری کردمکهربا رو داشت، بیرون کش

کنم و همین کافیه حاال با هر نفسی که بکشم، وجودت رو حس می -

 ...که

مکث کردم، از حرفی که میخواستم بزنم آیا مطمئن بودم؟ آیا شدنی 

 :ندم رو محو کردم، نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم؟ لبخبود

دنش رو تکون کنند ززی و مهره سیاهکاری که فکر میبرم وسط با -

 .بدم

سر بر گردوندم و بازهم عکسش...بوسه تلخی به روش نشوندم و مسمم 

 :تراز قبل ادامه دادم
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 صلوقتشه که از سیاهکار جدید رونمایی بشه، سیاهکاری که سیاهی ا -

ه اون بازی قصه رو برمیگردونه، اونی که کیش و مات میگه منم دیاکو، ن

 !هاروباه صفت

 ))راوی((

و شیک از پله ها پایین می اومد، همه سرها به سمت نیالیی  آروم

برگشت که حال و هوای عجیبی سرتاسرش رو در برگرفته بود، حال و 

 !هوای انتقام خشک کردن ریشه درخت عشقش

حال خوب خواهرش شاد شده بود با دیدن شخصی که پشت  زنگاه که ا

هاش از اون باال هم متاده بود، لبخند بی جونی زد. سرخی چشها ایسنرده

پیدا بود. بانو با دیدن تیپ رنگی و صورت آرایش کرده نیال، اخم محوی 

 .کرد و روبه نگاه کرد

 ...دخترم بهتره خواهرت رو -

 !بشنویم بانوبلند بگو ماهم  -

 .داختدست به سینه تکیه به ستون بلند عمارت زد و ابرویی باال ان

کردید، چرا االن زدید و ناله میغ میشماها که خوب این دو روز جی -

 !همتون خاموش شدید؟

همه متعجب از نیالیی که طرز رفتارش عوض شده بود، سر به زیر 

 .نزدانداختم و لب کج کردن اما بازهم کسی حرف 

ه شدید که خب خوبه، باالخره حکومت سکوت باید از یک گویا خست -

 .شروع بشه جایی
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دونی چیشده که داری میگی؟ اصال مینیال دخترم معلومه چی  -

 ...اینطور

دونم که دیاکو رو دیروز همتون تو حرف تو حرفم نیار بانو، خوب می -

نم که تک تکتون دودل خاک کردید و حلواش رو هم خوردید، خوب می

 !ور کردید این بازی مسخره روبا

به ش بست. تیام کالفه از بحث کردن ها روپوزخندی گوشه لب بانو نق

 :نیال کرد و گفت

 .نیال به خودت بیا لطفا، ما همه چیز رو بررسی کردیم -

 !در اصل تو باید به خودت بیای تیام -

 .وم پایین می اومدها آرنگاه ها به ادوینی گره خورد که از پله

 و عکس چندتا به رو خودتون فقط ما چیزی رو بررسی نکردید،ش -

 .باختید تماس

های بازی، باال انداخت، این دونفر برای جابه جا کردن مهرهنیالرز ابرویی 

 .خیلی خوب باهم یکی شده بودن

 ...کنند به آخر قصه رسوندنمونفکر می -

لبخندی زمستونی به صورتش خورد و  در عمارت رو باز کرد، سوز سرد

 .زد

 ...اما این تازه شروع قصه است -

 ...دیاکو سیاهکار این قصه، نه البرز بودش و نه
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 .رد گم کنی بود انگار، چون سیاهکار اصلی بازی تازه بیدارشده

برگشت و به اهالی عمارت چشم دوخت، متعجب از نیالی جدید سکوت 

 !و تیزهاشون رکرده بودند و گوش

 

ار با اش میدیم اما اینبازی تموم بشه، پس ادامهحاال که قرار نیست ب -

سیاهکار شدم برای برگردوندن  کنیم، منی کهقانون من بازی می

 !عزیزانم

 

 ...این قصه سیاه به پایان نمیرسه

 

 ...نباید برسه، چون قلب های زیادی رو اسیر کرده

 ...کنهاین بازی ادامه پیدا می

آتیش روشن شده، شعله ور تر  های زیادی گرفته بشه، شایدد جونشای

 ...بشه

 .، آشکار بشنکنه تا اسرار دفن شدهادامه پیدا می اما

 ...سیاهکار ای از تلخیاین بود جرعه

 ))پایان جلد اول...((
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