
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موسمی اواخر پاییز گیالن بود که قطراتش  یهابارانباز هم یکی از همان 
 و آسمان انگار در آن دیکوبیمجلوی ماشین  یشهیشبه  امانبیو  درپیپی

 پاییزی قصد آرام گرفتن نداشت. شبنیمه
خلوت رشت  باًیتقر یهاابانیخنگاهش را به  رمقبیمهران خسته و 

. روی فرمان خم شده بود دیرسینمو حداکثر سرعتش به هفتاد  بود دوخته
 پیش بود که از آن مهمانی کذایی یقهیدقتا دید بهتری داشته باشد. همین ده 

راضی و خوشحال نائب را پشت سرش جا گذاشته  هاینگاهبیرون زده و 
ن مرد ای در چشمانکه رضایت را  بود باریاولینبا خودش فکر کرد این  بود.

 . شایدکردیمدیگری احساس سبکی  یلحظه هربیشتر از  و حاال دیدیم
، خواب آرامی گذاشتیمامشب که کنار همسر پا به ماهش سر روی بالین 

 در انتظارش بود.
لباسش را باز کرد و کمی از آن  یقهیمنتهی به  یدکمهدست پیش برد و 

 منظم و مختصرش ریشتهفرم رسمی و عصا قورت داده خارج شد. دستی به 
 .کشدیمنفس  ترراحتکشید و حس کرد 
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خوب نشان داده  قدریآنمهمانی خوب پیشرفته و مهران هم خودش را 
بزند و چشم بپوشد به آن  تأییدبود که معاون وزیر به انتخاب نائب مهر 

 .دادیمم نسبت ه خانوادگی که این دو مرد را به یرابطه
خانوادگی و عواطف و احساسات  یرابطهدر ارتباطش با نائب  گاههیچ

ن قرار داد آویزدستتوانسته بود با  تا آنجا که چند آن مرد دخیل نبود. هر
که  ییهاخواستهدخترش، پا روی گلوی مهران گذاشته و افسارش را در برابر 

 از زندگی داشت مهار کرده بود.
همیشه دستخوش  اشیزندگ، برای او که سوختیمدلش برای مطهره 

 ناخواسته سنگ زیرین مهران و نائب بود. برای او که یرابطهو زمستانِ  بهار
را خرج زندگی مشترکی کرده  اشزنانه یعاطفهشده و تمام مهر و  آسیاب

 مهران رقم خورده بود. یحسابگرانه شناسیموقعیتبود که شروعش با 
خوب توانست چرتکه دستش بگیرد و حساب  قدرایناز کی و چه زمانی 

ست؟ شاید از آن موقع که چیزی به نفعش و چه چیزی به ضررش اد چه کن
نقش اول آرزوهای پدر و مادرش شد. از همان موقع که مهراب خودش را 

انصراف داد و مهران شد  برانگیزچالشکنار کشید و از این بازی پیچیده و 
علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق  لیسانسفوقمبرهن که  آقاحاج یآقازاده

شده و روی حساب و کتاب بود. نه  ریزیبرنامه کامالً  شیهاتیفعالداشت و 
 ینکتهسوابقش  یپروندهاز این شاخه به آن شاخه پریده بود و نه در 

اما از یک جایی به بعد درست از آن زمانی که  .شدیمدیده  برانگیزیسؤال
او پیدا شد، مهران تصمیم گرفت  یانگیزهبی وسط زندگی اشسروکلهنائب 

یاسی س یتجربهو با احتیاطی که مادرش بنا به  کارانهمحافظه یهاقدمبه جای 
ه جلو ب یک جهش بلند رو ،کردیمخود به او پیشنهاد  یسالهبیست و پنج 

 داشته باشد و نائب انگار زیادی برای این هدف مناسب بود.
، آن زمان که مهراب با سوختیمگاهی هم دلش برای خودش 

کشیدنش  شده این شانه خالی کردن و کنار هر طورسعی داشت  وجدانعذاب
ن باال و پایی اشیزندگو  دآممیرا جبران کند. حاال هم هر موقعیتی که پیش 
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 رتبزرگدلش قرص بود که مهراب هست و آن حس مسئولیت برادر  شدیم
 مهران تکان بخورد. در دلآب  گذاردینمست و ا بودن با او

وانتی با سرعت از کنارش سبقت گرفت و آب زیادی که روی آسفالت 
سته شد چشمانش ب اختیاربیخیابان جمع شده بود با شتاب به ماشین پاشید. 

و با تصور اینکه ماشین مهراب یک شستشوی مجانی و مفت به خودش دیده، 
 خیابان هدایت کرد. یهیحاششروع به خندیدن کرد و ماشین را به سمت 

درست در همین لحظه صدای بوق کشدار و بلندی به گوشش خورد و تا به 
خودش بجنبد، جسمی سیاه به کاپوت جلوی ماشین برخورد کرد و مهران 

 محکم پا روی ترمز گذاشت.

ماشین روی آسفالت و پایین افتادن  یهاچرخصفیر دردناک کشیده شدن 
ه نظر بد ب یو بعد انگار همه چیز شبیه خواب جسم سیاه، فقط چند لحظه بود

 .دیرسیم
نداشت از ماشین پیاده شد و  هاآنو کنترلی بر  دیلرزیمکه  هاییدستبا 

وار د. باران شالقبه جلوی ماشین هدایت کر او را مهارناپذیرپاهایش سست و 
حجمی در هم پیچیده و  .کردیمو دیدش را تار  دیکوبیمبه سر و صورتش 

شخص ناشناس را  یهاشانهخم شد و  ارادهبیسیاه جلوی چشمانش بود. 
لرزان و خونی که از کنار  یهاپلکگرفت و برگرداند. قبل از همه چیز 

جریان داشت، توجه مهران را به خودش جلب کرد. ریش  اشقهیشق
 قدریآن اما دآممیجوگندمی و کشیدگی چشمان مرد برایش زیادی آشنا 

 .نبودذهنش آشفته و پریشان بود که در آن لحظه قادر به شناسایی 
غرق در خون مرد بود.  یچهرهفلج شده و مسخ  ،از شدت شوک حادثه

پای مردی که آخرین لحظات  ،همشروع به لرزیدن کرد و او  شیهاشانه
 گریستن و جان دادن بود. در حال کردیمرا سپری  اشیزندگ

مرد را به چنگ  یهاشانهرا تکان داد و  اشرفتهو به خواب  سِر هایدست
 آفرینجانجان به  ،آشنا زمانی که با او رخ به رخ شد، مردِ گرفت اما درست
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 تسلیم کرده بود.
ه کرد را پر اشنهیساز سر استیصالش، دردی که حجم محدود  یادهایفر

خارج از ظرفیت و تحملش بود.  کردیم و قلبش را از این اتفاق ملتهببود 
همه چیز به عقب  وارمعجزههم بگذارد و  رچشم ب خواستیمدلش آن لحظه 

ا که ر نظیریبیحال بد مطهره را بهانه و آن مهمانی لعنتی و موقعیت  برگردد.
 پشت گوشی فریاد بزند قدرآننائب  گذاشتیم. کردیمرد  در انتظارش بود

بگیرد. در عوض حاال پیش مطهره بود و  خونخفهو خط و نشان بکشد تا 
 .شدیم باالی همسرش فشارخونو  خوابیبی اشینگرانتنها 

داشت و خاموش و روشن شدن جفت  ماشینی ده متر جلوتر نگه
، بیدار کرد. زدیم وپادستاز کابوسی که میانش  او راراهنمایش انگار 

جسم سیاه مرد را روی آسفالت رها کرد و دستش را به کاپوت  زدهوحشت
 د.ماشین گرفت و تالش کرد از جایش بلند شو

 به آن، رفت توجهبیرا زیر دستش احساس کرد اما  یاگونهخیسی لزج
ماشین جلویی بود که قصد  یرانندهمتوجه  کهدرحالیسمت در ماشین و 

 پیاده شدن داشت، سوار شد.
خاند و یچ را چروئباران حسابی خیس و سنگینش کرده بود. به سختی س

آبی  یهاقطرهکشید تا  پیشانی و موهای خیسش ماشین روشن شد. دستی به
جلوی ماشین و  ینهیآ. نگاهش به را بگیرد که در حال سرازیر شدن بودند

ش را جستجو کرد و با کف دست زدهوحشتخیره ماند.  اشیخونپیشانی 
 کشید. قیمتشگرانو  دوختخوش، آن را به کت دیدن رد خون

که به نظر شبیه را  یالهیسو و مرد ماشین جلویی شروع به دویدن کرد
 عقبدندهقفل فرمان بود روی دست چرخاند. مهران مجال رسیدن به او نداد، 

 گرفت و با سرعت از کنارشان گذشت.
و این درد را با چه کسی در این لحظه باید چه کند، کجا برود  دانستینم

شهر را پشت سر گذاشت  یزدهباران یهاابانیخگیج و درمانده  سهیم شود!
 از جلوی چشمانش محو نشد. یالحظهآشنا حتی  پوشسیاهمرد  یچهرهو 
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🎕🎕🎕 
آن هم این وقت از شب، مهراب را که یک ساعتی  ،صدای پیاپی زنگ

به اهواز برگشته بود سراسیمه سمت در  اشروزهاز مسافرت سه  شدیم
خیس و موهای آشفته  یهاشانه سرمات و سفید مهران،  یچهرهکشاند. دیدن 

 هراس بدی به جانش انداخت. اشیشانیپو رد خون روی 
 چی شده؟! ــ

دهان ماهی  مهران دست لرزانش را به چارچوب در گرفت و دهانش مثل
 اشتادهاف یشانهدست روی مهراب باز و بسته شد اما نتوانست چیزی بگوید. 
 گذاشت و او را سمت داخل خانه کشید.

 ببینم. چه اتفاقی برات افتاده؟ حاجی اینا خوبن؟ نکنه مطهره...بیا تو  ــ
همسری که در خانه چشم به راهش  یادآوریمهران تکیه داد به در و با 

 یازلزلهبود، زانوهای سست و لرزانش دیگر یاری نکرد و شبیه آواری که 
 هفت ریشتری پشت سر گذاشته، روی زمین فرو ریخت.

 یه نفر. یه... ...ـزدم به ی ز... ز... ــ
 تکرار کرد: زدهحشتوو مهراب روی زمین زانو زد 

 زدی به یه نفر؟! ــ
 فکر کنم مُرده. فکر... ــ

 چنگی به موهایش زد و چشمانش را بست.
 وای! ــ

 مهران صورتش را بین دستانش پنهان کرد و با بغض گفت:
 داداش... بدبخت شدم! بدبخت شدم... ــ
 رده؟تو مطمئنی که مُ ــ

 ناگواری که دیده بود، تار شد. یصحنهبا یادآوری  هایشچشم
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 تو دستای خودم جون داد. ــ
 تو هم فرار کردی؟ ــ

 ترشرگبزرو به برادر  ،که از سر استیصال بود هقیهقسر بلند کرد و با 
 گفت:
پدرمو بفهمه،  اگه. نائب... نائب شدیم، همه چیز خراب موندممی اگه ــ

 .آرهمیدر
دست  اصالًمهراب به هم گره خورد.  حالتخوشابروهای پرپشت و 

لرژی آ کردیمکه به آن مردک ربط پیدا  هر چیزیخودش نبود، به اسم نائب و 
 داشت.
 غلط کرده مرتیکه! ــ

 نینیپرخونش را به  هایچشممهران مچ دست برادرش را گرفت و 
 او دوخت. یخستهچشمان 

ار تو بلو نفهمیدم چطور اومد جلوی ماشین. با هفتاد تا داشتم اصالً ــ
 ...که اومدممیدیلمان 

برادرش جا خوش کرد  سؤالمنتظر و پر از  یچهرهصورت مرد به جای  
 بادامی آن یدهیکشو با تصور اینکه آن لحظه نزدیک خانه بوده و چشمان 

 وتلوتل کهدرحالی بلندی کشید و "هین" زدهوحشتمرد برایش زیادی آشنا، 
 از جایش بلند شد. خوردیم

خودمو معرفی کنم همه چیز به  اگه ...اگهبزنم بهش.  خواستمینممن  ــ
 ابا...ب واسه انتخابات شرکت کنم. تونمینمدیگه  وقتاون... شهیمگند کشیده 

 سرشو بلند کنه. تونهنمیبابا دیگه تو استانداری 
، نشان از شوکی داشت که پشت سر گذاشته اشهیگرعصبی میان  یخنده

 .کردیمبروز  یکییکی شیهانشانهو حاال بود 
 مگه نه؟ ،شهینمزدم به یه افغانی. این برام سابقه  ــ

احتی ربدون فکرش، با نا هایحرفو  کنترلرقابلیغمهراب از دیدن رفتار 
 نگاه گرفت و تلخ زمزمه کرد:
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 زدی بهش و فرار کردی. ــ
 رانه جواب داد:تند و پرخاشگمهران 

تو دستای خودم جون داد. رسیدم باالی سرش دیگه دیر شده  گممی ــ
 بود.

 .یکردیمنباید رهاش  ــ
 .شدیمهمه چیز خراب  موندممی اگه ؟یفهمینمتو چرا حرف منو  ــ
 همین االنشم همه چیز خراب شده. ــ
 اون فقط یه افغانی بود. ــ

 آوار شد:فریاد مهراب روی سرش 
 هم داره؟ تأثیریزدی یه آدمو کشتی. اینکه کجایی بوده، مگه  ــ
 من که عمداً بهش نزدم. ــ
 خدا. موناون ولش کردی به بار ایناما تو  ــ

 مهران با بغض نفس گرفت و گفت:
 مونم.ب تونستمینمرو دید...  ما شرانندهداشت و  جلوتر نگه یه ماشین ــ

متورم گردنش کشید و تالش کرد خشمش را  یهارگدستی به مهراب 
 کنترل کند.

 وای مهران. حماقت پشت حماقت! وای... ــ
من فقط به خودم فکر  ...کردنیمدستگیرم  اگهرده بود، اون مرد مُ ــ

 ؟شدیمچی  موندممی اگهنکردم. مطهره، مامان و بابا، هیچ فکر کردی 
 گزارش کنه... اگهبا در رفتنت همه چیزو به لجن کشیدی. اون مرد  ــ

 از شدت ترس گشاد شد. مهران هایچشم
 خدا یه کاری کن! تو رو. داداش کنمینم من خودمو معرفی ــ

سرش را محکم به دیوار  خواستیمکه شنیده بود دلش  هاییحرفبا این 
و ته تحویلش داده بود  سربی هایحرفبکوبد. مهران مدام یک مشت یاوه و 

 .دبیاوردوام  دردآورباید زیر بار سنگین این اتفاق  چطور دانستینمو او 


