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*فاطمه*-ریگروگانگ

Asoodeh

سیپار-فرانسه

.رفتم میقرمز رنگ داداش يکالس کنگفو خارج شدم به سمت فرار از

.و پشت فرمون نشستم دمیدر پر يباز کنم از رودرش رو  نکهیا بدون

گرفتم  میخونه نداشتم تصم يحوصله . از محل پارك در اومدم یحد باال بردم با گاز وحشتناک نیمورد عالقم رو گذاشتم و صدا رو تا اخر اهنگ

.کنم دیخر کمیو  زهیبرم شانزل

.فت فرمون رو سمت راست چرخوندمگر یوقت تو مخ من جا نم چیکه ه نیقوان تیبدون رعا نیهم يبرا

.و چند تا فحش از زبان بوق بهم داد دیاز پشت سرم اومد واسش رو هوا بوس فرستادم خوش باشه، هرچند نفهم نیبوق ماش يصدا

اوردم  عکسش در يداغون برا یعکس نوژن شکلک دنیانداختم و با د لیبه صفحه موبا ینگاه... باعث شد ضبط رو کم کنم لمیزنگ موبا يصدا

»جونم؟«:و جواب دادم

»؟يمن و برد نیمن خوابم ماش يدیزهرمار جونم، باز تو د«:نوژن

»سالمه نتیماش وفتادهین یحاال که اتفاق«:و گفتم ادیدر ب شتریتا حرصش ب دمیخند بلند

»خونه ایب... سالم باشه دیتو بع ي وونهیبا اون دست فرمونه د«:نوژن

»امیبعد م دیبرم خر کمی«:-

»به تو گفت دیشا ایگه، ب ینم يزیمامان ناراحته به من که چ... گم یخونه بهت م ایب« :نوژن

هر روزه  يها دیاندام و خر ییبایدوستانه و باشگاه و کاشت گونه و پروتز لب و تتو ابرو و ز يمگه جلسه ها!!! ناراحته«:از تعجب باال رفت ابروهام

»شه؟ذارن مامان ناراحت ب یخفن م يو دوستا

»داره یچه مشکل نیخونه بب ایپاشو ب... کشتت یبشنوه م نارویمامان ا«:که معلوم بود خندش گرفته گفت یدر حال نوژن

»باشه اومدم«:دادم گفتم یم رییرو تغ رمیکه مس یو در حال رونیرو با حرص دادم ب بازدمم

...تلفن رو قطع کردم  یخداحافظ بدون

...رو ناراحت کنه مامانم يزیبود که چ بیعج واسم

.کنن یشن و ازدواج م یبا پدرم اشنا م یکرده که به طور اتفاق یم یزندگ رانیبود اما تو ا یروس تشیاصل مامان

دونم از  یکه اونم نم يزیچ هیمن سه سالم بود و نوژن هفت سالش سر  یوقت... مامان نگفت که بدونم یعنیآد  یم شیپ یچ نشونیدونم ب ینم

 یم يبرادرش و با ارث پدر شِیآد فرانسه پ یم) میکه البته من و نوژن هم جزء بساطش بود(کنه  یو بساطش رو جمع م شهیبابام جدا م

...ترکونن
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گه  یالبته نوژن م دمیبار هم بابام رو ند کی یگذره حت یکه هجده سال از اون روز م نیسوال داره که چرا با وجود ا يو جا بِیبرام عج شهیهم

 خمتو م زایچ نیاما من که ا »يقسم خورد يایسمت بچه ها ن گهید يتو قول داد«:گه یکنه و م یبا بابا صحبت م یمامان تلفن يچندبارمتوجه شده 

...مسئله نیافتادم دنبال حل ا ارمیرو در ب زیهمه چ يخودم ته و تو دیره و با ینم

!شدنم همانا جیمن همانا و گ يکنجکاو اما

.کنم دایاز بابام پ دمیمف یجاسوس یعکس که ط کیاز  غیدر

"بهروز ماجد"رو به همون اسمش تو شناسنامم دلخوش کردم  خودم

.ادشهیاز بابا  ییزایچ هیخوش به حالِ نوژن که  باز

اون و شغلش  نیبخواسته  یکردن و مامان از بابا م یکه اون زمان مامان و بابا مدام باهم دعوا م دمیکه از نوژن به عمل اوردم فهم یقاتیتحق یط

.شه یاونا بوده و اخر هم به طالقشون ختم م يهر روزه  يدعوا نیا. رو انتخاب کنه یکی

در به وجود اومدن ما نقش  يو پدر میایبته در ب ریاز ز میتون یکه ما نم نیما وجود نداشته اما با علم ا یِتو زندگ يکنم اصال پدر یفکر م یگاه

...شم یداشته اروم م

خوره  یم يبه سرمه ا یکه البته گاه یاب يدارم با چشما يمامانِ، من صورت گرد هیمن و نوژن هم شب يچهره  یحت ستیازش ن ینشون چیه اخه

.که به قول نوژن شکننده ام کیبورمم به مامان رفته قد بلند و بار يو لبم هم خوش فرم موها ینیو ب دیپوستم سف

.شدم و رفتم تو خونه ادهیپ نیماش از

»؟يباالخره اومد«:اخم گفت مچهیدر سمتم برگشت و با ن يبا صدا دید یم لمیداشت ف نوژن

»ومدمینه هنوز ن«:گشاد زدم و گفتم یلیلبخند خ هی

دو «:و برگشت به در اتاق مامان اشاره کرد و گفت دیرو پرت کردم طرفش که اونم رو هوا گرفت و به طرفم اومد لپم رو کش نیماش چیسوئ بعد

ومدهیاز اتاقش در ن ساعت«

»هیموضوع چ نمیرم بب یم«:ابروم رو باال انداختم و گفتم يتا هی

.رونیسرخ شده از اشک اومد ب يقدم رو برنداشته بودم که در اتاقش باز شد و با چشما نیاول هنوز

»شده؟ یچ«:میو هم زمان رو به مامان گفت مینگاه مشکوك به هم انداخت هیو نوژن  من

خوام موقع اومدنش شما  یدارم که نم یمهمون هیمن امشب «:داد و گفت رونینفسش رو با اه ب هیاهش رو به ما دوخت و بعد از چند ثاننگ مامان

».دیخونه باش

»مهمونتون؟ هیک«:نوژن

».دیکه گفتم رو کن يفقط کار«:اخم کرد و گفت مامان

».آم یشب هم نم رونیرم ب یل من دارم شام مبه هر حا«:شونه هاش رو باال انداخت و گفت يدیق یبا ب نوژن

»خوبه«:کنان تکان داد و گفت دییسرش رو تا مامان

»ییجا هیتو هم برو «:به من نگاه کرد و گفت بعد
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»مامان من تازه از کالس کنگفو اومدم، خسته ام«:اعتراض گفتم با

»انقدر رو حرفه من حرف نزن! نیناژ«:تحکم گفت با

»نید یلباس که م ضیتعو ياجازه «:گفتم حرص نگاش کردم و با

...به اتاقش رفت "زود یلیخ"تکان داد و با گفتن  سرش

»مهمونش؟ هیک یعنی«:وکاراگاهانه نگاش کردم دمیپا سمت نوژن چرخ يپاشنه  رو

»شد رمیاز کجا بدونم، من رفتم د«:شونه باال انداخت و گفت الیخ یب شهیهم مثل

...ییدوتا میشد یم یخوب میت شییخدا... ثل من فضول بودشد نوژن هم م یم یخدا چ يا

نداشت و اون  دیکه به سالن د ییراهرو. هم اونجا بود يکوتاه که اتاق من و نوژن روبرو يراهرو هی. راهرو قرار داشت يسمت اتاقم که تو رفتم

.روز چقدر به کار من اومد

.رمیدوش بگ هیپس  ومدهیهنوز که مهمون مامان ن دمید

.رونیبستم و رفتم از اتاق ب ییموهامم که خشک کرده بودم باال دمیپوش یو تاپ اب رهیت نیج هیساعت بعد  کی

 یبار از فالگوش نیهزارم يراهرو بمونم و برا يدادم تو حیصداها واضح بود پس ترج. شده بود و مهمون مامان اومده بود رید يادیانگار ز اما

!لذت ببرم

.کرد یصحبت م یرانیمرد بود با زبون ا هید مامان با مهمونش که بو بیکه واسم عج يزیچ

.دمیفهم یزدم اما خوب و واضح م یتوش لنگ م کمیبلد بودم، البته  بایرو تقر یرانیا

»يبس کن بهروز تو قول داد«:رونیبلند مامان منو از افکارم شوت کرد ب مهین يصدا

».انصاف داشته باش کمی شایم«:مرد

که زن و بچش رو به کشورش به مردم  يمرد... زنه یداره از انصاف حرف م یک نیمن انصاف داشته باشم؟ بب!!! انصاف«:مامان پوزخند يصدا

».کشورش فروخت

مامان بهروز صداش ... به مخم فشار اوردم شتریب...اون مرد بابامِ یعنی "زن و بچه"کردم،  یحرف مامان رو تو ذهنم حالج... لحظه هنگ کردم هی

...کرد، تو شناسنامه منم

 امیقول دادم سراغشون ن یو حت انیشدم بچه ها باهات ب یانقدر راحت راض يدیاگه د... من مسئول بودم«:افکارم شد يمرد مانع از ادامه  يصدا

کرد، مجبور  یم دیرو هم خطر تهد دیمن بود يشما که خانواده . بودم یخطرناک اتیمن اون موقع تو عمل... بخاطر نجات جون خودشون بود

بچه هام سر  یهجده سال با عکس کودک یمن بخاطر اون قول لعنت ام،یمجبور شدم که قول بدم سراغشون ن... بچه ها رو بهت بدم نتشدم حضا

طاقت  هگید... ياونا رو ازم دور کرد يزار هیو گر دیبا تهد نمیبچه هام رو بب يهردفعه زنگ زدم خواهش کردم التماس کردم بذار... کردم

».یانقدر سنگ دل باش يمنم هستن حق ندار يبچه ها نیاژنوژن و ن... ندارم

»ذارم ینم! شونیریذارم ازم بگ یبزرگشون کردم نم یمن به سخت«:زد ادیفر مامان

»رمشونیکه بخوام ازت بگ ستنیفقط مالِ تو ن... هردومون هستن ياونا بچه ها«:مرد
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»؟يفتادچرا حاال به فکرشون ا...چرا«:مامان

 یبابا داشت م... گاهم خارج شدم یفکر نکردم و از مخف یچیبه ه گهیکار عجله داشتم که د نیانقدر واس ا... نمیداشتم بابام رو بب دوست

»...من بچه هامو شایم«:گفت

...من يگرد شده زوم شد رو يمن حرفش قطع شد و با چشما دنیبا د که

...کرد یمسخ شده نگام م يادما مثل

...هم من

...که چقدر به نوژن شباهت داره دمیفهم یم دمشید یکه م حاال

من وحشت زده برخاست و دستاش رو جلو دهانش گذاشت و  دنیو با د دیبا قطع شدن حرف بهروز رد نگاهش رو دنبال کرد تا به من رس مامان

»؟!يتو خونه ا...تو نیناژ«:گفت دیلرز یکه م ییبا صدا

...مسخ شدم جلوت واستاده يمجسمه  رونمینه من االن بجاش نبود که بگم  اصال

...منم لبخند زدم نیواسه هم یکه من حس کردم قشنگه و دوست داشتن يلبخند هی... بهروز نشست يلبخند رو لبا هی

»کوچولوئه منه؟ نیناژ نیا...نیا«:اومد گفت یبلند شد و همان طور که اهسته سمتم م بهروز

»فقط من...دختر منه نیناژ نیا...نه«:و منو پشتش قائم کرد و گفت دیوم رو کشو باز دیسمتم دو مامان

»چه بزرگ و خوشگل شده«:و گفت ستادیا دیکه رس میقدم هیبه . توجه به حرف مامان اومد سمتم یب بهروز

پدر نداشتن رو  يبغلش و عقده هاکرد بپرم  یکه وادارم م یحس... بیحس عج هی دمیشا ب،یحس غر هی... داشتم یحس هیاومد  یدر نم صدام

...بزرگ یلیکردم خ یکه من درك م یمانع هیاما مامان مانع بود، ... کنم یخال

.شد شکست ریبهروز سراز يکه از چشما یبا قطره اشک مانع

.مامان از دور بازوهام افتاد يدستا

فشرد که به حرف نوژن  یمنو به خودش م يطور... و بغل بهروزمت دمیبودم که د یهنوز تو شک و دو دل... ده برم بغلش یاجازه م یعنی نیا

.اومده ریاون لحظه برام مهم نبود چرا د... داشتم ازینگفتم چون به اغوشش ن یچیشکست، ه یاستخونام داشت م دمیرس

.بوده کجا

.ترکمون کرده چرا

.گرم یلیکه گرم بود خ یاغوش... لحظه فقط اغوش پر محبتش مهم بود اون

.کرد یم هیچشمم به مامان افتاد داشت گر. که منو از خودش جدا کرد دیطول کش یلیخ

 یاما من م نهیگرده تا نوژن رو هم بب یگرده گفت زود برم یاما گفت برم. بده رفت حیرو توض يزیبدون اون که چ. شب بهروز زود رفت اون

.خواستم بره ینم رانیدوباره برگرده ا دمیترس

.نداشتم يا نهیش کبود که از احمقانه

.داشت من نداشتم نوژن
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.باعث شده ترکمون کنه یچ دمیفهم یم دیداد با یم حیتوض دیحال با نیبا ا اما

!جواب یسوال ب ایدن هیمن موندم و  ومد،ین رونیشب بعد از رفتن بهروز مامان رفت تو اتاقش و ب اون

***

کوتاه بهروز و نوژن  داریبه د. چه زود اتفاق افتاد زیکه همه چ نیکردم به ا یفکر م ریت اخنشسته بودم و به اتفاقا رانیا-فرانسه يمایهواپ يتو

...روزمن به به یوابستگ نیمامان بابت ا يها یبه نگران... هر روزم با بهروز يرفتنا رونیبه ب... بده حینوژن اجازه نداد بهروز توض یکه حت

.اونو از دست بدم یطیشرا چینبودم تحت هکرده بودم و حاضر  دایمن تازه بابامو پ اما

.ازش ندارم يا نهیک چیه گهیداد حس کردم د حیگذشته رو برام توض يکه بهروز همه  یوقت

 دهیرس میکار يکه به ارزو یازدواج کردم مصادف بود با زمان شایبا م یوقت. شدم يافسر يوارد دانشکده  شایمن قبل از ازدواج با م«:بهروز

 یم دیخطرناك و بزرگ که خطرش من و خانوادم رو هم تهد اتیعمل هی... بزرگ بودم اتیعمل هیمن وسط  يکه تو دو ساله شد یمهنگا... بودم

 یاما وقت. نگه داشتنش کردم يخوام من دوستش داشتم و تموم اون مدت تو و نوژن رو بهونه  یداده بود که من طالق م ریشا اون زمان گیکرد، م

مسافرت به فرانسه رو دادم اما اون  هی شنهادیگرفتم هرطور شده شما رو از خودم دور کنم اول پ میکنه تصم یوارد خطر م کار من شمارو دمید

 یمنم که م. دونست حضانت شما رو خواست یمنو خوب م تیکه موقع ییشدم و از اون جا میدر اخر تسل. خواد یزد که طالق م فساز مخال

مونم واسه  یدونست من سر قولم م یخوب م شایبودم م يبد تیخطر، قبول کردم اون زمان من تو موقع خودم شیدونستم نگه داشتنتون پ

 نمتونیبب امینداشتم قبول کردم، هردفعه خواستم ب يمنم چاره ا. بره یوگرنه بچه ها رو با خودش نم نرمازم قول گرفت که سراغتون  نیهم

کشن و  یمن نفس م يکه دوتا هم خونم دارن پا به پا نینتونستم، ا گهیدفعه د نیاما ا... کردقول و قسمم و گوشزد  يو زار هیپشت تلفن با گر

کردم تو انقدر خوب باهام  یراستش فکرش رو هم نم. کنم که اون طور باهام برخورد کنه یرو درك م ژنمن نو. داد یمن ازشون دورم عذابم م

».يایکنار ب

 یوقت نیهم يکنارم باشه برا شهیخواستم که هم یم. من دوستش داشتم . که سال ها واسم حسرت شده بود يبا پدرم واژه ا. من کنار اومدم اما

که چند ماه  نیبهروز با قول ا. ومدمیمامان و اخم و قهر نوژن هم کوتاه ن يبا دعواها. با کله قبول کردم ششیپ رانیرو برم ا یمدت هیداد  شنهادیپ

.کرد یراض یو کمگردونه مامان ر یمن رو برم گهید

.ششیرفت تا منم بعد از درست شدن کارام برم پ بهروز

 یاسم م هیکه ازش فقط  يرم سمت کشور ینشستم و م مایدلخور نوژن تو هواپ يمامان و نگاه ها يحاال من بعد از گذشتن از اشک و ناله  و

"رانیا". شناسم اونم تو شناسنامم

***

تهران- رانیا

.داد که چقدر خوشحالِ یو لبخند پهنش نشان م دیدرخش یچشمانش م. وارد شد ینیو بعد از ان سرگرد امبه در خورد  يا ضربه

»؟ینیشده ام یچ«:شادش گفت يچهره  دنیماجد سر بلند کرد و با د سرهنگ



کاربر  انجمن نودهشتیا  فاطمه  |گروگانگیر                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 8

»حموله گرفتنشم ییبلوچستان درست وقته جابجا ستانیمرز س يرادش رو تو«:حائل کرد و گفت زیم يجلو رفت دستانش را رو ینیام

»خودش رو؟«:شد زیمخیماجد ن سرهنگ

»بله،محراب رادش«:ینیام

وارد  ندهیا يکه به ما دادن او محموله هفته  یطبق اطالعات. زدمیهمونطور که حدس م ینیام يدید«:زد و سرش را تکان داد یلبخند پهن سرهنگ

»رنینظر بگ ریدوهفته قبلش اونجا رو ز گفتم از نیهم يرسه برا یبه ما نم یدونستم اطالعات درست یم شدیم

»شد ریدستگ ایماف نیاز بزرگتر یکیبله، «: ینیام

که چرا خودش  نِیا بیکه برام عج يزیاما چ. بود ایماف نیاز بزرگتر یکیدرسته، محراب رادش «:و گفت ستادیاش ا یماجد پشت صندل سرهنگ

»محموله رفت لیتحو يبرا

 شهیداشته بلکه به همون اندازه ش نیقبل هروئ يکه به مقدار سه برابر دفعه  نیعالوه بر ا. قبل فرق داشته يعه هادفعه با دف نیمحموله ا«:ینیام

»هم همراهشون بوده

»بِیبازم عج«:چانه اش را خاراند و گفت یماجد کم سرهنگ

»؟يعسگر«:را باال برد و گفت شیصدا یکم

»بله قربان«:تگذاش یوارد شد احترام نظام يباز شد و سرباز در

»اریمحراب رادش رو ب يپرونده «:ماجد سرهنگ

»چشم قربان«:گذاشت یدوباره احترام نظام يعسگر

.از اتاق خارج شد و

»اد؟ یامروز دخترتون م«:ها نشست و گفت یاز صندل یکی يرو ینیام

»برم دنبالش دیرسه با یم 7اره ساعت «:چشمش را فشرد و گفت يبا دو انگشت گوشه  بهروز

»خونه؟ نیبر نیخوا ینم«:ینیام

»نهیرو واسه امشب بب یمهمون هینه خواهرم رفته خونم تا تدارك «:بهروز

»تونم کارارو دنبال کنم یمن م نیاگه بخوا«:ینیام

»ندارم يفعال کار ستین يازین«:بهروز

.داد و از اتاق خارج شد ینین را دست اما یبغل وارد شد و بعد از احترام نظام ریز يبا پوشه ا يبه در خورد و عسگر يا ضربه

ان برداشت و به برد زد و شروع به مطرح کردن اطالعاتش  يبه متون ان انداخت و بعد چند عکس از رو ینگاه. پرونده را باز کرد يال ینیام

 یم شیمحموله ها همراه ییجاکارها و جاب یمحراب رادش هستن که چهارتاشون دسته راسته رادشن و در تموم يپنج نفر فرزندا نیا«:کرد

».کنن

همه کاره بعد از . کیالکترون سانسیو چهار ساله ل یرادش س نیشرو«:بود اشاره کرد يسبزه و چشم و ابرو قهوه ا ياز عکس ها که پسر یکی به

»پدرش
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»رادشِ ياز همراها گهید یکی اتیادب سانسیساله فوق ل یرادش س نایش«:اشاره کرد دیسف یتپل با پوست يدختر به

»از همدست ها گهید یکی ،يمعمار سانسیو هشت ساله ل ستیشهره رادش ب«:الغر تر بود اشاره کرد یکلیبا ه نایش هیکه شب گرید يدختر به

»نفر چهارم یتجرب پلمیوهفت ساله د ستیرادش ب انیشا«:اشاره کرد یکلیچهار شانه و ه يپسر به

 یزندگ سیانگل ينداشته تو یپسرش تو کاراش نقش نیا. یروانشناس سانسیو پنج ساله فوق ل ستیشهاب رادش ب«:اشاره کرد يبه پسر اخر و

تموم اطالعات حاضر  نیا. کشته شده بشونیرق انیاز قاچاقچ یکیتوسط  شیساله پ ستیمادرشون ب. گرفته بشه دهیناد دیکنه اما بازم نبا یم

».ماست

به تهران منتقل  یمحراب رادش ک. پدرشون خطرناك هستن يچهار نفر به اندازه  نیپس ا«:کرد گفت یهمان طور که به عکس ها نگاه م بهروز

»شه؟ یم

»ندهیچند روز ا یط«:ینیام

 ریبگو خونش رو ز. میمراقب بچه هاش باش دیده اما با یراجع به بچه هاش نم یاطالعات چیمطمئنا ه«:طبق عادت چانه اش را خاراند و گفت بهروز

»رنینظر بگ

»چشم«:ینیام

»کنترل بشه شونیتلفن يتموم رفت و امدها و تماس ها«:بهروز

»چشم«:ینیام

»يبر یتون یم«:تکان داد و گفت يسر بهروز

.شده بود رهیبه عکس ها خ نهیخارج شد و بهروز همچنان دست به س ینیام

»ن؟یر یم نیدار«:پوشد گفت یسرهنگ که کتش را م دنیوارد اتاق شد با د ینیام

».ستیرو بلد ن ییدخترم جا. زودتر اون جا باشم دیاره با«:بهروز

».ستیاون جا ن یاما کس م،یرادش رو تحت نظر گرفت يخونه «:و گفت دیکش یقینفس عم ینیام

»ه؟یمنظورت چ«:و گفت ستادیبود ا زانیاو گرشیکت و دست د نیدستش در است کیهمان طور که  بهروز

».رفتن رانیگفت از ا میه کردکه از مستخدم خون ییپرس و جو«:ینیام

»ممنوع الخروج نبودن؟«:زد و گفت شیبه موها یچنگ بهروز

».نرفتن ییاحتماال هوا... ازشون نبود یاسم میپروازا رو چک کرد ستیاما ما ل م،ینداشت یمدرک«:ینیام

»از کجا معلوم رفته باشن؟«:زد و گفت يپوزخند بهروز

»؟یچ یعنی«:را باال داد شیابروها ینیام

».رفتن رانیکنن انگار که از ا یدرست م يما داشته باشن که قبل از ما خبر رو به اونا برسونه اونا هم صحنه رو طور نیجاسوس ب هی یعنی«:بهروز

.قدم زد و در همان حال هم فکر کرد یکم ینیام

تونن اندازه  یاونا م... مشونیرینظر بگ ریو ز میکن داشونیپ دیاما با میاز اونا ندار یبه هرحال ما فعال مدرک«:و گفت دیکتش را کامل پوش بهروز
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».پدرشون تو دسته ماست یپدرشون خطرناك باشن، مخصوصا وقت ي

».میذار یمرز ها م نیچندتا مامور هم ب نانیاطم ينظرِ برا ریخونه هم چنان ز«:ینیام

».بده، خداحافظ اومد اطالع شیپ یمشکل. خوبه«:رفت گفت یهمان طور که سمت در م بهروز

***

هم  نجایفرانسه ا ياز همون باربرا نمیشده، از اون طرف باربر واسم اورد، چشم چرخوندم بب نیچمدون من سنگ نیچرا انقدر ا... کمرم يوا

تکون خود،  کمی دوباره خم شدم و تموم زور و بازوم رو جمع کردم چمدون... دونستم کدومان یبود و من نم دمیشا دم،یند يزینه اما چ ایهست 

فرشته  میگ یکه ما بهش م ییهمون صدا. از پشتم اومد ییصدا هیگفتم  یم راهیچمدون بد و ب يهمونطور که داشتم به مخلفات تو... کمی قطاما ف

»تونم کمکتون کنم؟ یخانوم م«:نجات ي

.طرف صدا برگشتم

 یلیدرکل خ. خوش حالت ینیبا لب و ب یبود به رنگ مشک ختهیرتش ربلند که لَخت تو صو مهین يموها یپسر قد بلند و چشم و ابرو مشک هی

.خوشگل بود

.داد که باربر باشه یمارك دارش نشون نم يبود اما لباسا کلیخوش ه. نگاه کردم کلشیابروم و باال انداختم و به ه هی

!نیطور نیجا ا نیا دیهام رو انداختم باال و با خودم گفتم شا شونه

».دیم کناره لطفا کمک«:-

.چرخ خودش گذاشت و حرکت داد يحرکت جوانمردانه چمدون رو برداشت و رو هیبا  پسر

»د؟یشما باربر هست«:نه گفتم ایکه بفهمم حرفم درسته  نیکنارش قدم برداشتم، بدون ا منم

.لبخند خوشگل نگاش کردم هیو با  ستادمیگرد شده سمتم برگشت منم ا يو با چشما ستادیا درجا

»خوره باربر باشم؟ یبه من م«:زدیاش تعجب موج مصد تو

»!نیچطور نجایا يدونم باربرا یمن که نم«:باال انداختم و گفتم يا شونه

.و چرخ رو به حرکت در اورد دیخند بلند

.کنارش قدم برداشتم منم

»خواستم کمکتون کنم نیمتوجه شدم چمدون براتون سنگ ستم،ینه من باربر ن«:گفت

»ممنون«:-

»ن؟یا یکنم، شما از کجا م یخواهش م«:رپس

»فرانسه«:-

»ن؟یاومد حیتفر يبرا«:رو باال داد و گفت ابروهاش

».هستم یرانیپدرم، من ا شهینه اومدم پ«:-

».دیکن یصحبت م یرانیاما خوب ا... اد یبه چهرتون نم«:پسر
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»؟یشما چ«:-

».خانوادم دنید رانیام ا یبار م کی یم و سالکن یم یام، اونجا با مادر بزرگم زندگ یمن از لندن م«:پسر

»چه جالب«:-

»رو دارم؟ یبا چه کس ییافتخار اشنا«:پسر

»و شما؟... ماجد هستم نیناژ«:-

».من هم شهاب«:کنه زد و گفت یکه ادم غش م ییلبخند، از اونا هی

».طرف نیاز ا دیاریب فیرادش تشر ياقا«:صحبتش را قطع کرد يمرد يصدا

».متونیبرسون میتون یراننده اومده دنبالم، م«:به مرد کرد و رو به من گفت یهنگا شهاب

».اد دنبالم یبهروز گفته بود م«:زنم اروم گفتم یبه اطراف کردم و انگار که دارم با خودم حرف م ینگاه

»؟!!بهروز «:ابروهاش رفت باال و گفت جفت

»بله پدرم«:نگاه کردم بهش

.دیخند

».تونییخوشحال شدم از اشنا. دیکن تیچرخ رو هدا نیرم شما هم یس من ماهان، خب پ«:شهاب

»طور نیمن هم هم«:-

.ششیرفتم پ يشتریبا سرعت ب. برام دست تکون داد دمیهول دادم که از دور بهروز رو د يا گهیکزدم و چرخ رو سمت د یخداحافظ باهاش

.دوبلکس يپر از دار و درخت و خونه  اطیح هیردم، ک یکه تصورش رو م يبزرگ بود همون طور یلیبهروز خ ي خونه

.کردن یها هم با اشک نگام م یبودند و با لبخند و بعض ستادهیا يچندنفر وانیا يرو

.اشنا بود ییجورا هیشناختمشون اما چهره هاشون  ینم

»يچه بزرگ شد. نیقربونت بشم ناژ یاله«:خانم اومد جلو و با اشک و بغض گفت هی

.هیگر رینشون بدم محکم بغلم کرد و زد ز یبتونم عکس العمل نکهیقبل از ا. اش کردمتعجب نگ با

»سرده نجایداخل ا میبهار جان بهتره بر«:که بهروز اومد جلو و گفت نینکردم تا ا یحرکت

»زمیداخل عز میبر«:ازم جدا شد و دستش رو پشت کمرم گذاشت بهار

.ن رو برد داخل خونهم نمیرو بب هیکه اجازه بده بق نیبدون ا و

»اشنات کنم هیبا بق ایب«:کردم که بهروز گفت یبه اطراف نگاه م داشتم

.بهش لبخند زدم و همراهش رفتم برگشتم

.سرحال ياما ظاهر دیسف يبا موها انسالیم ياقا هی اول

».داداشِ بزرگم عمو بابک تو شونیا«:بهروز

.دمیمنم گونشو بوس دیبوس رو میشونیدست دادم که اون اومد جلو و پ باهاش
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»شناسم، بهار یرو خودم م شونیا«:کنه که گفتم یسمته بهار، بهروز خواست معرف میرفت

.دنیخند زیکه کنارش بودند ر يلبش رو گاز کرفت و سه تا دختر زن

یعمه بهار صداش کن دیاره بهار خواهر من اما تو با«:کرد و گفت يتک خنده ا بهروز

».کرد یدوباره روبوسدست دادم و  باهاش

.دختر چهارده پانزده ساله بود که بهروز گفت ساناز دخترِ عمه بهارِ هی يبعد نفر

.بود بیبرام عج پشونیت کمیاون موقع . گهیبه دوتا دختر د میدیرس

.ها رو برام روشن کرده بود یرانیسر کرده بودن البته قبال بهروز پوشش ا یچادر رنگ جفتشون

»دختر عمه ات. من سحرم«:کردم که خودش گفت یداد دست و روبوس یه حدودا هفده ساله نشون مک یدختر اول به

.کرد یاومد خودش رو سارا معرف یکه حدودا هم سن خودم به نظر م يبعد يدختر

سر  یاونم چادر رنگبهار بود و  يکه هم سن ها گهیخانم د هیکردم و رفتم سراغ  یبهار هستن روبوس يدخترها دمیکه فهم شونییسه تا با

.داشت

»هم گلرخ خانم زن عموت شونیا«:بهروز

.نفر نیسمت اخر میکردم و رفت یاونم روبوس با

»خان ریهم پسر عموت ام شونیو ا«:پسر بود که بهروز گفت هی

.نگاه به خودم هینگاه به دستم کرد  هی. رو بردم جلو، چشماش گرد شد دستم

.و با اکراه دستم رو گرفت ریچرا انقدر دچرا سرخ شد و  دمیموقع نفهم اون

خدا «:بهروز از پشت بازوم رو گرفت که جلو نَرم و بهار بلند گفت. قدم رفت عقب هی ریکنم که هم زمان ام یقدم رفتم جلو که باهاش روبوس هی

»مرگم بده

.نارحت شدم یلیخ ریحرکت ام از

»ه؟یچ«:رو با حرص پس زدم و گفتم اخم بهش نگاه کردم و دستش که هنوز تو دستم بود هی با

.نییرو گاز گرفت و سرش رو انداخت پا لبش

»گُنگ نیناژ يمقدار برا هیجا هنوز  نیعمو جان فرهنگ ا«:گفت ریرو به ام بهروز

»خوام یمعذرت م«:به من گفت ینگاه میبه بهروز زد و با ن يلبخند ریام

.بهش ندادم یجواب

»ادیکه من ازش خوشم ن یاون کس چارهیب«:نوژن بود و به قول ومدهیخوشم ن ازش

.نمیمبل که بش هیطرف  رفتم

سالم خانوم«:کنم گفت ینگاش م دیکه تا د دمید انسالیخانم م هیاُپن اشپزخونه  جلو

».همون فاصله بهش سالم کردم از
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».دن یخونه رو انجام م يخانوم که کارا نایهم م شونیا«:بهروز

.جلو ادیون دادم و بهش گفتم بسر تک نایواسِ م دوباره

.اومد

.نایبهم داده بود رو در اوردم و دادم دست م سیکه مامان تو فرودگاه پار یو شال مانتو

».نامحرم هست نجایعمه جان ا. خدا مرگم بده يوا يا«:بهار بلند شد يصدا دوباره

.نگاه کرد ریلبش رو گاز گرفت و به ام و

.کرد ینگاه کردم که سرخ شده بوده و به پارکت نگاه م ریبه امنشستم  یطور که رو مبل م همان

»بهار جون؟ یچ یعنی«:-

»ه؟یبهار جون چ«:چشماش گرد شد بهار

»عادت کنه واشی واشیبذار . نده به بنده خدا ریمامان جان انقدر گ«:سارا

»به تو نامحرمِ ریعمه جان ام«:به سارا رفت و رو به من گفت يچشم غره ا بهار

.انداخته بود نیینگاه گُنگ به بهروز کردم که سرش رو پا هی

.ازش خوشم اومد. دیخند یعمو بابک داشت م اما

»؟یچ یعنی نیخب ا«:به بهار گفتم رو

».نهیتورو بدون حجاب بب دینبا ریام یعنی«:بهار

»نهیخوب نب«:هام رو باال انداختم و گفتم شونه

»خواهر بذار راحت باشه«:ه که عمو بابک گفتبگ يا گهید زیکرد و خواست چ یپوف بهار

.نگفت يزینازك کزد و چ یپشت چشم بهار

»خانوم خوب بودن؟ شایجون، م نیخب ناژ«:لبخند مهربون بهم زد و گفت هی گلرخ

.بهار تو هم رفت يکه با اومدن اسم مامان، اخما دمیوضوح د به

»خوب یلیخ«:-

».کوچکتر بود ریفقط سه سال از ام ادمهی. زرگ و اقا شدهب یلیکنه؟ حتما خ ینوژن چه کار م«:بابک

».کنه یم تیاذ شتریشه من رو ب یبزرگتر م یاره هرچ«:-

.دنیبابک و گلرخ جون خند عمو

»اد؟ینوژن قابل ندونست ب«:با طعنه گفت بهار

.زد دمیفهم یکه من نم ییاز اون حرفا باز

»؟؟!!!قابل ندونست «:گفتم یحالت سوال با

»اد؟یکه دوست نداشت ب نهیمنظور مامان ا«:زد و گفت يلبخند سارا
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».اهان، نه دوست نداشت«:-

.چرا دمینفهم. حرصش گرفت بهار

»؟یبهروز چرا ساکت«:نگاش کردم و گفتم قیعم. کرد یبهروز نگاه کردم که ساکت نشسته بود و فقط به ما گوش م به

»؟!هیبهروز چ... خدا مرگم بده«:رف بزنه دوباره بهار گفتبهم نگاه کرد و لبخند زد اما تا خواست ح بهروز

»د؟یکن یمرگ خودتون رو م يبهار جون شما چرا انقدر ارزو«:تعجب به بهار نگاه کردم با

».دنیخند زیر انیحرفم خنده داشت که اطراف يدونم کجا ینم

»از هجده سال بابا صدام کنهدفعه بعد  کیواسش سخته ... کنه یمنو بهروز صدا م نیبهار جان ناژ«:بهروز

»شه یم نیاز باباش نگه هم یچیمامانش ه یوقت گهیبله د«:زد و گفت يپوزخند بهار

»ستیحرف ها صالح ن نیبس کن خواهر، زدن ا«:بابک

».خبرش کنم دمیگفت رس رم،یتماس با مامان بگ هی دیبهروز من با«:توجه به بحثشون گفتم یب

»راحت باش«:شاره کرد و گفتسالن ا يبه تلفن گوشه  بهروز

لواسان- رانیا

.کرد تیرو به داخل باغ هدا نیماش... در رو باز کرد و دوباره نشست. شد ادهیباغ بزرگ نگه داشت و پ هی يجلو

.توقف کرد نیکردم که ماش یاطرافم نگاه م يبه درختا داشتم

.لبخند نشست رو لبام هیروبرو نگاه کردم و  به

.بودن منتظر من، اما بابا نبود دهستایا ییهرچهارتا

.شدم و رفتم سمتشون ادهیپ عیسر

»سالم داداش کوچولو«:بود نیباز کرد شرو دنمیبه اغوش کش يکه جلو اومد و دستاش رو برا یکس نیاول

.تو بغلش جا گرفتم اقیاشت با

.خورد یبه من نم شونیاماچه کنم که زندگ... دوستشون داشتم یلیخ دم،یتکشون رو بغل کردم و بوس تک

»پس بابا کجاست؟«:اومدم گفتم رونیشهره ب یعنینفر،  نیکه از اغوش اخر نیاز ا بعد

.مشکوك شدم... باهم رد و بدل کردن ییلحظه ساکت شدن و نگاها هی

»شینیب یداخل م میحاال بر«:نایش

»لواسون؟ نیشده اومد یچ«:گفتم الیرفتم داخل و یطور که باهاشون م همون

»میعوض کن ییاب و هوا هی میاومد«:نیشرو

»چه سرده هوا«:نشستم و گفتم یمبل يرو

»؟ينونِ حروم بخور يما و چند روز شِیپ يایمامان بزرگت اجازه داد ب«:داد گفت یطعنه م يکه بو یبا لحن نایش
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.نگفتم يزیکردم و چ نگاش

»ـــنایش«:با تحکم گفت انیشا

.من نگاه کردبراش نازك کرد و به  یپشت چشم نایش

.بودن ریموندم دلگ ینم ششونیکه پ نیدونستم چقدر دوستم دارن اما از ا یزد، م یموج م ینگاه تک تکشون بهم مهربون تو

.تونستم یداشتم بمونم اما نم دوست

من حروم خور باشم، هرچند به  خواد یگفت پولِ بابام حرومِ و نم یم) میمادره مادر(مامان بزرگم  گهیطرف ادمِ خالف نبودم و از طرف د هی از

.دادن حیرو ترج "مواد مخدر يایماف"و بزرگ  نیکنار بابا موندن و داشتن اسم وز نایاما ا ششیخواهر برادرامم گفته بود که برن پ هیبق

.من نه اما

.کشته شد ایماف نیاز هم یکیپنج سالم بود که مامانم به دست  همش

به کاراش  يبچه هاش عالقه ا هیبود که من مثل بق دهیا بعد مامان بزرگم اومد و من رو با خودش برد، بابا هم فهمبابا موندم ام شِیپ یده سالگ تا

.  دوست داره گذاشت برم هیاز بق شتریگفت به خاطرش منو ب یم یعلن شهیهم به خاطر شباهتم به مامان که هم دیندارم و شا

.زنم یکه زد خواست گوشزد کنه که کم بهشون سر م يبا طعنه ا نایموندم و حاال ش یم یماه کیاومدم و  یبار م هی یدوسال-یاز اون سال بعد

.بود دهیبهم رس زایچ یلیخ ییاز مامان بزرگ و دا. داشتم یخوب یمال تیموقع

.شمنداشته با يکه کمبود ختیر یبره، مدام به پام پول م بمیجوره پولِ بابا به ج چیبزرگم که دوست نداشت ه مامان

.حرف ها من عاشقِ بابام بودم نیا يبا همه  اما

»؟یشهاب تو هپروت يهو... شهاب«:نیشرو

.لبخند زدم بهش

»اد؟ یپس چرا بابا نم«:اطراف خونه انداختم و گفتم ینگاه

.ساکت شدن دوباره

»بفهمه دیباالخره که با«:سکوت رو شکست نایش

»افتاده یرو بفهمم؟ واسِ بابا اتفاق یچ«:نگاه کردم و گفتم نایبه ش زنهیموج م توش یدونستم نگران یکه م يگرد شده ا يچشما با

»بابا رو گرفتن«:بود که سکوت رو شکست نیشرو نیسکوت شد و ا يا هیثان چند

...کردم هنگ

...شدم شوکه

...شکستم

...حکمش اعدام بود نیکمتر

...اعدام یعنی نیگرفته بودنش ا حاال

»؟یک«:نگاه کردم نیشرو به
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»روزید«:و گفت دیکش یاه نیشرو

.هنوز زنده بود پس

»...حکمش اعدام...حکمش«:-

»میکن یخارجش م رانیو بعد از ا مید یم شیهرطور شده فرار... فکر اونجاها رو نکن«:شهره

»هرطور شده ن،یبد شیفرار دیاره با«:-

»م؟ینشست یم نجایدر راحت ااگه بابا تو خطر بود ما انق یکن ینگران نباش شهاب، فکر م«:نایش

»ن؟یچکار کن نیخوا یم«:-

بهشون  میفرست یگروه م هی... دن بگه یکه بابا رو به تهران انتقال م یراجع به ساعت و مکان قیقرارِ امار دق... میجاسوس دار هیما اونجا «:انیشا

»هیترک مشیفرست یم یو قاچاق میکن یکنن و هرطور شده بابا رو ازاد م یحمله م

.بابا بود شهیحواسم پ تموم

.نگاه کنم نیباعث شد به شرو یزنگ گوش يصدا

»جاسوسمونه«:کرد و گفت لشیبه صفحه موبا ینگاه نیشرو

»الو؟«:ارتباط را وصل کرد و

-...

»خب؟«:نیشرو

-...

»؟یچ یعنی«:نیشرو

-...

»؟یتون ینم یچ یعنی«:باال رفت نیشرو يصدا

-...

»کن دایپ یراه هی«:نیشرو

.نداره يکننده ا دواریام يمعلوم بود مکالمه . میکرد ینگاه م نیچهار نفرمون مضطرب به شرو هر

»م؟یپس حاال چکار کن«:و گفت دیکش شیموها انیم یکالفه دست نیشرو

-...

»ه؟یپرونده دسته ک نیا«:نیشرو

-...

»؟ینقطه ضعف«:نیشرو

-...
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»یلعنت«:نیشرو

»یلعنت«:زد ادیفر دوباره

.را پرت کرد لشیبامو و

»ن؟یشده شرو یچ«:گفت یمضطرب يسمتش رفت و با صدا انیشا

»ارن یم گهید میت هیبابا رو با ... فرستادن تهران گهید میت هیرو با  يدیجاسوسمون سع«:دیکش یتند تند نفس م نیشرو

»م؟یپس چکار کن«:نایش

 يدیسع. ارنشیکه م یو نه راه میدون یازش م یخیچون نه تار. ممکنه ریحالت غ نیدادنش در ا يفرار. میبابا رو ازاد کن دیبا تهد دیبا«:نیشرو

».کردنه دیپس تنها راه فقط تهد. ارنشیم ییهوا ادیگفت به احتمال ز

»م؟یکن دیتهد يچطور«:شهره

»يریبا گروگانگ«:نیشرو

»م؟یریرو گروگان بگ یک«:انیشا

که اونم مجرد و به گفته  ینیمونه سرگرد ام یم م،یریگروگان بگ میکس رو نداره که بخوا چیسرهنگ پرونده ه... دونم ینم«:کالفه گفت نیشرو

»اد یداره که به کارمون نم ریمادر پ هی يدیسع ي

»مادرشه بهترم هست... ادیچرا ن«:انیشا

»؟یِنیپرونده دسته ام«:نایش

»ارشِیدست ینیام... نه دست سرهنگ ماجد«:نیشرو

»بهتره یلیسرهنگ ماجد باشه که خ يده خب از خانوا«:شهره

»رو نداره چکسیه یاون لعنت«:نیشرو

.زدن یموضوع حرف م نیطور داشتن راجع به ا نیهم

.تو ذهنم موند لشیاسمش سخت بود فام. ماجد بود لشیفرودگاه و اون دخترِ افتادم، اونم فام ادی من

»پدرش شهیماجد بود گفت اومده پ لشیاومده بود، فاماشنا شدم که از فرانسه  يدختر هیمن تو فرودگاه با «:-

»ستیکه سرهنگ ماجد ن يهر ماجد«:نیشرو

»اره خب«:هام رو باال انداختم و گفتم شونه

بهروز شک داشتم  ایصدا کردنش خندم گرفته بود، روزبه بود  ي وهیاون جا به اسم صداش کرد و من از ش. اسم پدرش اومد تو ذهنم دوباره

»ه؟یسرهنگ ماجد چ نیاسم ا«:گفتم نیهم يبرا

»؟يچکار دار یبا اسم اون عوض«:کالفه گفت... بود یعصب نیشرو

»بهروز ایدونم روزبه بود  ینم... کرد یاخه دخترِ پدرش رو به اسم معرف«:-

»...اخه مگه ،يشه نظر ند یشهاب م«:با حرص گفت شهره



کاربر  انجمن نودهشتیا  فاطمه  |گروگانگیر                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 18

»بهروز، سرهنگ بهروز ماجد«:گفت يده اکَر کنن يبا صدا نیحرفش تموم نشده بود که شرو هنوز

***

.میعمو بابک دعوت بود يخونه  شب

.رونیو از اتاق زدم ب دمیپوش ییمویل یو کتون یمشک نیبا ج ییمویتنگ ل وریپل هی

.مانتو و شال بپوشم دیافتاد با ادمیپله رو نرفته بودم که  نیاول

.میمو بابک حرکت کردکامل اماده شدم با بهروز سمت خونه ع یو وقت برگشتم

.اومد یجهت ازش بدم م یو ب خودیدونم چرا ب یبود، نم ستادهیبه استقبال ا ریسالن ام يدر ورود يجلو

.بودا، اما اخالقش رو دوست نداشتم پیخوشگل و خوش ت اتفاقا

.بعد که بهروز رفت داخل من وارد شدم. بهروز دست داد با

.باال ارهیتا دستش رو ب دیطول کش یلیدوباره مردد موند خ. تش دراز کردمسالم کردم و دستم رو سم يلحن سرد با

.نییکه دستش به دستم بخوره دستم رو اوردم پا نیقبل از ا ومد،یحرکتش خوشم ن از

.رو باال داد و متعجب نگام کرد ابروهاش

»؟يکرد داشیپ«:گفتم نیهم يکنه برا ینگام م هیاز چند ثان شتریو ب میمستق دمید یبار بود که م نیاول

»رو؟ یچ«:همون لحن متعجب گفت با

»!يگرد یدنبالش م نیرو زم روزِیکه از د یهمون«:زدم و گفتم يپوزخند

.سرخ شد باز

.شالم رو در اوردم و گرفتم طرفش مانتو

»به من؟ يد یچرا م«:نگاه با اخم به من هینگاه به لباسا کرد و  هی

»ییشما زبانیفکر کنم م«:-

.دیاز دستم کش بایص مانتو رو تقرحر با

»خانوم نیناژ«:لبخند حرص درار بهش زدم و خواستم برم تو خونه که گفت هی

.طرفش و منتظر بودم حرف بزنه برگشتم

.هام نگاه کردم یخم شدم و به کتون یمنم کم. هام کرد یبه کتون يا اشاره

.هام یه کتونشده ب رهیخ دمیدوباره نگاش کردم که د دمیرو نفهم منظورش

»دادمش به تو یوگرنه م شهیخوشت اومده؟ اندازه پات نم«:لبخند دندون نما زدم و گفتم هی

.با تعجب نگام کرد اول

.کنه تا نخنده یکه معلوم بود داره خودش و کنترل م يلباش رو جمع کرد طور بعد

»ه؟یچ«:دفعه من با اخم نگاش کردم نیا
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».میخون یخونه نماز م نیما تو ا. با کفش نرو داخلکه  نِیبابا، منظورم ا يا«:ریام

»؟!یچ«:رو باال دادم و گفتم ابروهام

.هام رو باز کنم یچشم غره بهم رفت که باعث شد خم شم و بند کتون هی

»داخل؟ نیا یچرا نم«:بود که گلرخ جون اومد و گفت ستادهیطور که مشغول بودم اونم پشتم ا همون

»میا یگه پسرتون اجازه بده حتما ما«:کردم و گفتم سربلند

»شده؟ يزیچ«:کرد و گفت ریبه ام یجون نگاه گلرخ

»داخل ادیمن فقط گفتم با کفش ن«:ریام

.رفت که دلم خنک شد ریچشم غره به ام هیجون لبش رو گاز گرفت و  گلرخ

»ر؟یام يکارش دار یچ«:گلرخ

»زمیعز ایب یهر طور که راحت«:رو به من گفت و

»در اوردمشون گلرخ جون گهید«:ز کفش در اوردم و گفتمرو ا پام

.نازك کردم و رفتم داخل ریام يبرا یپشت چشم بعد

.کردم و کنار سارا نشستم یهمه احوالپرس با

.نگاه به مانتو و شال من که دستش بود هیکرد و  یم رینگاه به ام هی بهار

»کنم زونین گفتن اوخانوم داد... نیناژ«:گفت عیمتوجه نگاهش شد و سر ریام

.رو گرفتم لیفام يسارا مشغول صحبت شدم و امار تک تک اعضا با

سروان  يو االن درجه  رهیهم راه اونا رو م ریکه عمو بابک هم مثل بهروز سرهنگ بوده و حاال بازنشسته شده و ام نیکه برام جالب بود ا يزیچ

.رو داره

»اد یخوشم نم ریام نیدونم چرا از ا ینم«:را خندم گرفت و به سارا گفتمدونم چ ینم سِیپل هیهم  ریکه ام نیفکر ا از

»که یِچرا؟ پسر خوب«:به حالت اول برگشت و گفت عیکوتاه اخم کرد اما سر يلحضه  هی يبرا

»ادبِ یب«:-

.که باعث شد بهار بهش چشم غره بره دیبلند خند سارا

»ستیسازگار ن تو طونیو با اخالق ش رِیسر به ز یلیخ ریام«:سارا

»نِیسرش پائ يادیز«:-

»بِینج یلیخ«:کرد گفت ینگاه م ریبه ام یچشم ریهمون طور که ز سارا

.نگفتم يزیچ گهیبود که ناخوداگاه ابروهام رفت باال، د يطور لحنش

»نمایتهران رو بب يمن و ببر دیبهروز فردا با«:افتادم و گفتم يزیچ ادیدفعه  کیکه  میشام بود زیم سر

»فردا؟«:بهم نگاه کرد پشت سرش رو خاروند و گفت هروزب
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»اوهوم«:-

»دارم يکار ياما من که فردا جلسه «:بهروز

.رفت تو هم اخمام

.نارحت شدم یلیخ. دهیم حیحرف مامان افتادم که گفته بود بهروز کارش رو به زن و بچش ترج ادی

»تونم کالسم رو کنسل کنم یم يدوست دار یلیمتاسفانه منم فردا تا عصر کالس دارم اما اگه خ«:سارا

»ستین يازینه ن«:-

»مامان من ببرمش؟«:سحر

»؟یطفل معصوم رو بگردون نیکه ا يرو بلد ییتو خودت جا«:با اخم نگاش کرد و گفت بهار

اونا رو بزرگ کرده  ییه تنهاالبته بهروز گفته بود چون شوهرش زود مرده و خودش ب. کرد یداد و محدودشون م یم ریبه دختراش گ یلیخ بهار

.روشون حساسِ

».رم یخودم م د،یبحث نکن«:-

»یستیرو بلد ن ییخودت؟ تو که جا«:بهروز

»رمیگ یم ادی«:هام رو باال انداختم و با حرص گفتم شونه

.شدم ریازش دلگ دیفهم بهروز

»ه؟یفردات چ يبرنامه «:بابک لبخند زد و گفت عمو

».ام خونه یخورم و م یو بعد شام م دیرم خر یرم گردش شب هم م یبعد م خورم یم رونیناهار رو ب«:-

»یمونیپر و پ يچه برنامه «:و گفت دیبابک خند عمو

گفت؟ یچ باز

»؟یچ«:نگاش گردم گُنگ

»یخوب يچه برنامه  یعنی«:بابک عمو

»ن؟یا یباهام ب نیخوا یشما م«:ذوق گفتم با

»کنه تیبتونه همراه ریاما فکر کنم ام. عمو جون یش یخسته م میهمراهاز  دهیبه ساعت نکش امیمن ب«:بابک عمو

»؟!!من«:متعجب به عمو نگاه کرد و گفت ریام

»گهیم یچ نهیبب یکی... خدا مرگم بده داداش«:بهار

»گهی؟ ختر عموشِ د.داره یچه اشکال«:گلرخ

»نداره يرادیبه نظر منم ا«:بابک عمو

»عمو جون؟ یکش یرو م زحمت نیا«:گفت ریرو به ام بهروز

»ستین یبله عمو جان زحمت«:ریام
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»رم ینم ریمن با ام«:-

.نگام کردن همه

.کرد یاخم کوچک ریکه ام دمید

»جان؟ نیچرا ناژ«:بابک عمو

».میکن یتصادف م يطور نیکنه خب ا ینگاه م نیهمش به زم نیاخه ا«:کردم نخندم گفتم یم یکه سع یحال در

.سارا اخماش تو هم بود. دنیرا خندبه جز بهار و سا همه

»ام دنبالتون یفردا قبل از ظهر م«:که بهم نگاه کنه گفت نیبدون ا ریام

.نهیب یم نییچشماش چپِ که منو اون پا نیرسم ا یم جهینت نیدارم به ا واشی واشی گهید

***

.زنگ خورد نیشرو یکه گوش میخورد یشام م میداشت یهمگ

.بلند شد زیاز پشت م يِدیت و با گفتن سعانداخ لشیبه موبا ینگاه

.سرهنگ ماجد بده یاز خانواده و محل زندگ یاطالعات هی يدیقرار بود سع. میکرد یمضطرب نگاش م همه

»کامل و مو به مو بگو يدیخب سع«:نیشرو

-...

»طور نیکه ا«:نیشرو

-...

»؟ياز بابا خبر دار«:نیشرو

-...

»کارا باشه انیتا در جر میکن یچکار م میبهش برسون دار«:نیشرو

از  شیسرهنگ بهروز ماجد هجده سال پ«:به هم قالب کرد و گفت زیم ينشست و دستاش رو رو زیبشاش پشت م ي افهیاز قطع تماس با ق بعد

».میروش کار کن دیاکه ب يماجد فرد نیناژ. گردهیخارج و حاال بعد هجده سال دخترش تنها برم رهیزنش با دوتا بچه هاش م. زنش طالق گرفته

 نیتو اول م،یریامار رفت و امداشو بگ نیکه بخوا میخونشِ وقت ندار نجایا«:انیکاغذ نوشت و داد به شا يادرس خونه سرهنگ ماجد رو رو سپس

».میدست به کار ش دیبا میار یم ریکه گ یفرصت

»اد؟ یتنها از خونه در نم ستین از تهران رو بلد ییکه تازه از خارج اومده و جا يدختر یکن یفکر نم«:شهره

.متفکر به شهره نگاه کرد نیشرو

»کار خودت شهاب«:من برگشت و گفت سمت

»؟!!من«:و دادم باال و با تعجب گفتم ابروهام

 گهیهم د ییجا يد یم شنهادیو بهش پ يریگ یجلوش قرار م یپس به طور اتفاق ؟يتو فرودگاه باهاش اشنا شد یاره، مگه تو نگفت«:نیشرو
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».ما شهیپ شیار یبعد م د،ینیروبب

.رفت تو هم اخمام

»کنم؟ ییادم ربا یعنی«:-

»بس کن شهاب، بخاطر بابا«:انیشا

.شم کیدوست نداشتم تو کاراشون شر. رونیرو با حرص دادم ب نفسم

.که ممکنه اعدامش کنن نیا. بابا اومد تو ذهنم ادیاما  نییرو انداختم پا سرم

».اش با خودتون هیذارم بق یقرار ممن فقط باهاش «:-

»دمت گرم«:چشمک بهم زد و گفت هی نیشرو

.دنبالم ادیکه ب ریتو سالن نشسته بودم منتظر ام اماده

.روزا سرش شلوغِ نیکه از صبح رفته، ا بهروز

 یکل دید یم کیرمانت يلماینوژن ف یو وقت دمید یم یسیپل يلمایف شهیهم جانمیداد خوشم اومد، من عاشقِ ه حیاز کارش برام توض کمی روزید

.کردم یمسخرش م

»بله؟«:حال جواب دادم نیبا ا دمیرو د ریام ریتصو. منو سمتش کشوند فونیا يصدا

»منتظرم نیتو ماش«:ریام

»شد؟ یسالمت چ«:-

»سالم«:لبخند زد و گفت هی دمید

»جمع کن خندت و شیا«:-

»زودتر ایب«:اخمو شد و گفت باز

.رونیزدم ب عیمنم سر ن،یسمت ماش رفت

»ســـالم«:گفتم يبلند يبا صدا. بود دهیپوش یمشک نیو ج یاب وریپل هی. داده بود هیدر طرف راننده تک به

.نیکه نگام کنه جوابم رو داد و نشست تو ماش نیا بدون

.در جلو رو باز کردم و نشستم منم

»کجا برم؟«:شده بود گفت رهیطور که به روبرو خ همون

»؟یپرس یز من ما«:-

»بپرسم؟ یپس از ک«:ابروش رو داد باال و نگام کرد هی

»ستمیاز تهران رو بلد ن ییفکر کنم جا«:-

»میناهار بخور ییجا هیاول  میبر«:رو تکون داد و گفت سرش

»باشه«:-
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.زنه یداره حرف م ییاقا هی ویرو راد دمیکردم که د ادیضبط رو ز يصدا

»؟يندار يد یس«:-

»ستمیه اهلِ اهنگ نن«:ریام

.نگاش کردم که پوزخند زد يجور هی

.صدا رو کم کرد دینکش هیرو در اوردم و گذاشتم، صداش رو بردم باال که به ثان کهیاهنگ انر يد یو س فمیکردم تو ک دست

»؟یکن یچکار م«:اخم گفتم با

»يگوش بد یتون یاروم هم م يبا صدا«:ریام

»کنه یشادم نم ياما اون طور«:-

»نکن کال خاموشش کنم يکار«:ریام

.نمینزدم اونم انگار نه انگار من تو ماش یبه رستوران حرف دنیو روم رو سمت پنجره کردم و تا رس "بداخالق"لب گفتم  ریز

»یقشنگ يچه جا«:گفتم ریبود رو به ام یدنج ياطراف رستوران نگاه کردم جا به

»ام یم نجایبا دوستام ا شهیاره هم«:ریام

»با دوست دخترت؟«:-

»دوست دختر ندارم«:چشماش گردشد، بعد اخم کرد هوی

دوست دخترم نداشته باشه؟ هی یشه حت یسن مگه م نیبود تو ا پیخوشگل و خوش ت ریمن چشمام گرد شد، ام حاال

»رونیکه باهات اومدم ب یهست يدختر نیتو اول«:لبخند زد دیمتعجبم رو که د ي افهیق

.اوردم یم داشتم شاخ در گهید

»؟يومدین رونیسحرم ب ایبا سارا  یتا حاال حت یعنی«:-

.دیخند بلند

طور  هیام اما خب با سحر و سارا و ساناز  يطور نیدخترا ا يبا همه  یعنی. کنم یبرخورد م یرسم یلیمعلومه که نه، من با سحر و سارا خ«:ریام

»حساسِ یلیام اخه عمه بهار خ گهید

»ان؟ يطور نیاها  یرانیا يهمه «:-

»میشده اما ما تو نسل پدرامون موندگار شد جیرا ییاروپا يفکرا رانیتو ا گهید. شهیم دایمثل ما کم پ گهینه، االن د«:ریام

»؟یهست ینسل راض نیتو از ا«:-

منم راهم رو . خودم گذاشته يهده به ع. رمیرو بپذ دشیکنه که عقا یام، پدر من بر خالف عمه بهار اصال من رو مجبور نم یالبته که راض«:ریام

»انتخاب کردم يطور نیا

»بهروز کنار اومد؟ دینبود چطور با عقا یرانیمامانِ من که ا بِیواسم عج«:-

خانوم رو ازاد  شایم يحد هیعمو بهروز تا . ادمِی ییزایچ هیاز اون موقع ها «:گفت ریام میشد و همون طور که مشغول بود دهیچ زیرو م غذاها
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که به خاطر  نیو عاشقش شدم هم دمشید يطور نیگفت من هم یاما عمو م. زد ینبود ومدام ساز مخالف م یعمه بهار اصال راض. ته بودگذاش

»کنم شینداره چادر یلزوم گهید! هیشده کاف یرانیا شمن پوشش

»ادت؟یتو مامانم و نوژن رو «:-

همون . بود، تو اون موقع دو سه سالت بود مینوژن هم باز. دوستش داشتم. مهربون بود یلیخ شایزن عمو م ادمِ،یتو رو هم  ادمِ،یمعلومه که «:ریام

»يبود طونیموقع ها هم ش

»طونم؟یاالنم ش یعنی«:دادم باال و نگاش کردم ابروهامو

»غذاتو بخور«:باز چرا سرخ و دستپاچه شد و گفت دمینفهم

لبخند  هیو با  ستادیا دیبه من که رس. شد یپسر داشت از اون جا رد م هی. ادیحساب کنه و ب ریو منتظر موندم ام رونیغذا از رستوران اومدم ب بعد

»یسالم خانوم«:گشاد گفت

»سالم«:لبخند خوشگل زدم و گفتم هی منم

»یچقدر تو خوشگل«:و گفت ستادیکنارم ا اومد

»فتیاز تعر یمرس«:-

»گریج شمارمِ نیا«:کاغذ طرفم گرفت هیکرد و  بشیرو تو ج دستش

 »ش؟ید یخب چرا به من م«:تعجب نگاش کردم و گفتم با

.زد قهقهه

 شونیا«:به من نگاه کرد یپسرِ کنار من اخم کرد و با حالت سوال دنیو با د رونیاز رستوران اومد ب ریهمون لحظه ام. ناخوداگاه لبخند زدم منم

»باشن؟ یک

»شناسمشون ینم«:هام رو باال انداختم و گفتم شونه

.خندش محو شد ریام دنیبا د سرِپ

»به سالمت«:جلو امد و رو به پسر گفت ریام

روش رو برگردوند و با  یحرف چیداد، دو قدم عقب رفت و بدون ه حیکرد فرار رو بر قرار ترج ریام کلینگاه به ه هینگاه به من و  هی پسر

.سرعت رفت

»چه کارت داشت؟«:ریام

»خوشگلم یلیگفت خ یم یچیه«:-

»یهم کالم ش دینبا يبا هر پسر«:رفت گفت یم نیتاسف تکان داد و همان طور که سمت ماش ياز رو يسر

.نگفتم يزیباهم فرق داره پس چ دهامونیدونستم د یم

.کرد یجفتمون پاهامون درد م میشام تو رستوران نشست يبرا یکه وقت میانقدر گشت. موزه و پارك و فروشگاه و پاساژ. یدنید يچند جا میرفت

.میو هر دو تو سکوت منتظر نشست میغذا داد سفارش
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»سالم بابا«:به صفحه کرد و جواب داد یزنگ خورد نگاه ریام یگوش

-...

»یشما خال يممنون جا«:ریام

-...

»؟یچ يبرا«:ریام

-...

»باشه چشم«:ریام

-...

»خداحافظ... چشم، قربون شما«:ریام

»؟عمو بابک بود«:از قطع تماس گفتم بعد

».ما يخونه  يایخونه، گفت تو ب ادیتونه ب یکه عمو بهروز تماس گرفته که شب نم نیاره مثل ا«:ریام

»اد؟یتونه ب یچرا نم«:-

»ستانیخوان برن مرز س یم«:ریام

»کشه؟ یچند روز طول م«:گرد شد چشمام

»گردن یرن فردا برم یم ییهوا«:ریام

»رن چکار؟ یاون جا م«:-

».ارنشیب ییخوان هوا یگنده اس م یلیظاهرا خ. از مجرما یکیدنبال «:ریام

».شم سیتونستم پل یکاش منم م ،يباز سیپل نیچه باحالِ ا«:-

»یش سیاوه اوه تصور کن تو پل«:و گفت دیخند ریام

»خنده داره؟«:-

»نه اصال...نه«:رو جمع و جور کرد و گفت خندش

»من برم دستام رو بشورم«:بلند شد و گفت سپس

.بلند شد لشیموبا يکه صدا ادیمنتظر بودم ب دن،یچ زیم يکه رفت غذاها رو رو ریام

.شماره افتاده بود هیو رو صفحه اش رو نگاه کردم  برداشتم

»بله؟«:جواب دادم الیخ یب ومدهین دمیکردم د ییدستشو يبه راهرو ینگاه

-...

»الو«:-

.داومد و بعد ارتباط قطع ش یم يا دهیکش ينفس ها يصدا
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.اومد، نشست ریام

»یزن یزنگ م یبه ک«:گفت دیرو دست من د لیموبا یوقت

».زنگ خورد جواب دادم تا گفتم الو قطع کرد تیگوش. کس چیبه ه«:-

».از همکارام بوده دیشناسم شا ینم«:به شماره کرد یرو گرفت و نگاه یباال رفت گوش ابروهاش

»د؟یکن یالو چرا صحبت نم. الو«:وشش گذاشت بعد از چند لحظه گفترو کنار گ یکرد و گوش يریشروع به شماره گ و

»سالم«:نشست و اهسته گفت شیشونیگردو شد و بعد اخم رو پ يچشماش اندازه  دمیسکوت کرد و بعد د کمی

-...

»منِ چطور؟ شِیبله پ«:-

-...

»ن؟یگ ینم يزیشده سارا خانوم چرا چ يزیچ«:-

-...

»بله چشم خداحافظ. بله«:کامال متعجبِ گفت داد یکه چهرش نشون م ریام

.رو که قطع کرد اخماش تو هم بود یگوش

»شده؟ یچ«:-

»یچیه«:ریام

»سارا بود؟«:-

»اره«:ریام

»چه کارت داشت؟«:گفتم طنتیش با

»خواست حالِ تورو بپرسه یظاهرا م«:زد و گفت يپوزخند

»رو برداشتم جواب نداد؟ یپس چرا من اول گوش. وا«:-

»غذات رو بخور الیخ یب«:شونه هاش رو باال انداخت و گفت ریما

.خونه میاز شام رفت بعد

.دوستشون داشتم یلیهوامو داشتن و من خ یو گلرخ جون حساب عمو

.میتو سالن نشسته بود ییچهارتا

»چقدرِ؟ التتیتحص نمیجان بگو بب نیخب ناژ«:بابک عمو

»پلمید«:گفتم يدیق یب با

»گه دکترا یفکر کردم االن م«:فتو گ دیخند ریام

»فهمم یم شتریدکتر هم ب هیاز «:به جانب نگاش کردم و گفتم حق
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)نیکه مسخرم کرد یمرس. (دنیسه تاشون خند هر

»يخوند یدرست رو م ،ینداشت يخب تو که اون جا کار«:بابک عمو

»رفتم یکالس م ینبودم کل کارینه عمو ب يوا«:-

»؟یکالسِ چ«:داد و گفت جون ابروهاش رو باال گلرخ

.نییشدم و دستم رو انداختم پا الیخ یشه ب یدستمم نم هی يانگشتا ياندازه  دمیکه د یرو اوردم باال که کالسام و بشمرم و بگم و وقت انگشتام

»کنگفو ،یکالس رقص باله، اسب دوان«:-

»؟!کنگفو«:هر سه تاشون باال رفت و باهم گفتن يابروها

»ه؟یاره مگه چ«:-

»گهیباالخره خون ماجدها تو رگاشِ د«:و گفت دیخند عمو

»؟يدیکاملش رو د يدوره «:ریام

»بایتقر«:-

»گرفتم یم ادی دیالبته من به خاطر کارم با. منم رفتم«:ریام

»میکن نیخب پاشو باهم تمر ،یگیراست م«:گفتم جانیه با

.گرد شد چشماش

.دیجون اهسته خند گلرخ

»عمو، فعال زوده واسه تو زِیتر از توئه عز دهیمقدار ورز هی ریام«:بون گفتلبخند مهر هیبا  عمو

»ستمیمن بلد ن یعنی«:برخورد و با اخم گفتم بهم

»ریپاشو ام. باشه ياصال اگه خودت دوست دار. نبود نینه عمو جون منظورم ا«:بابک عمو

»اما بابا«:باز متعجب به عمو نگاه کرد ریام

»پاشو«:زد و گفت يلبخند عمو

»شهیکه نم نیبا شلوار ج ن؟یبه من بد نیشلوار ندار هیگلرخ جون «:شدم و گفتم بلند

»نمیبذار بب«:برخاست و گفت گلرخ

.و منم دنبالش رفتم رفت

»؟یبپوش یتون یم نیکمرش کش داره بب! رِیام يبرا نیا«:شلوارك اورد و گفت هیاخر . من نداشت ياندازه  یچیه

.کشش رو محکم بستم. دمیپوش عیو سر گرفتم

.زانوهام بود ریز تا

.قهقهه زد دنمیبا د عمو

.گشاد شدش رو اول به شلوارك دوخت و بعد رفت سمت ساق پام يچشما ریام اما
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.نییمن سرخ بشه و سرش رو بندازه پا ینیب شیتا طبق پ دیطول کش هیثان چند

»قدرتمند فتیپاشو حر«:سمتش و گفتم رفتم

.و بلند شد دیکش قینفس عم هی

.میبود ستادهیهم با فاصله ا يروبرو

»یمراقب باش ضربه هات رو محکم نزن ریام«:جون گلرخ

.میکرد شروع

.کردم یکنم فقط دفاع م ادهیتونستم روش پ ینم یحرکت چیه. خودمو نگه داشتم ياوردم با پررو باز یاولش داشتم کم م همون

»رینه ام يوا«:اومد، پاش رو بلند کرد که ضربه بزنه که گلرخ جون گفت یم با ژستش جلو مرفتم و اون یعقب م یبا حالت دفاع داشتم

.رو برگردوند و به گلرخ نگاه کرد و باعث شد هول بشه سرش

.خورد و افتاد رو من زیل کیرو سرام پاش

.میکه نتونستم وزنش رو تحمل کنم و جفتمون افتاد رمشیبگ اومدم

.یچه افتادن اونم

.افتاد روم ریو ام نیزم يرو من

.وحشتناك درد گرفته بود کمرم

.گشاد شدش زل زده بود تو چشمام ينگاه کردم با همون چشا ریام به

»شد؟ یشما؟ چ نیخوب«:عمو و گلرخ جون از باال سرمون اومد يصدا

.حرکت از روم بلند شد و با سرعت جت رفت تو اتاقش هیبا  ریام

.دمیدراز کش یپماد زد و تو اتاق هیداشتم، گلرخ جون برام  درد

.دردم اروم شد و خوابم برد واشی واشی

***

»بود سیتموم روز با اون جوجه پل روز؛ید«:انیشا

»ه؟یک سیجوجه پل«:نایش

»سرهنگ يسروان ماجد، برادرزاده «:انیشا

»نیکن نینتونست یغلط چیو شما هکنن  یبابا رو امروز دارن منتقل م«:میباعث شد همه از جا بپر دیکش نیکه شرو يادیفر

.زمیبر یاخه قرار بود من با اون دخترِ طرح دوست. به من بود منظورش

»اخه؟ ختمیر یم یباهاش طرح دوست يتموم مدت با پسر عموش بود من چطور یوقت«:کردم وگفتم اخم

.کرد یو کالفه طول و عرض خونه رو متر م یعصب نیشرو

»ک؟یکش نیرو گذاشت یکس«:گفت انیرو به شا ستادیا
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»سِیفعال خونه همون جوجه پل. اره«:انیشا

خواد  یم یحاال با هرک روننیب یوقت دیبا. دهیفکر کنم اگه به مخ زدن تو باشه حکم اعدام بابا هم دستمون رس«:به من نگاه کرد و گفت نیشرو

»امروز نیهم مشیباشه، بدزد

»شهیدخترم کار راحت تر م هیبه هر حال . من باهاشون برم نیخوا یم«:شهره

»باشه دهیسروان ماجد ممکنِ عکس مارو د. جلو برن دیو شهاب هم نبا انیشا ینه، حت«:نیشرو

»چند نفر از افراد رو بفرست جلو يدیرو مناسب د تیتو خودت برو اون جا موقع انیشا«:نایش

.نذاشت نیرم که شرو یقبول کرد منم گفتم همراش م انیشا

.جرمشون باشم کیخواست شر یکه نم دمیهمچرا اما ف نگفت

.کردم یم شونیمن که داشتم همراه دهیفا چه

***

.ششونیاز صبحونه گلرخ جون گفت بهار تماس گرفته و ازم خواسته ناهار برم پ بعد

.قبول کردم نیهم يرفت برا یدادناش رو نداشتم اما اون جا هم حوصلم سر م ریبهار و گ ي حوصله

.سر کار منم برسونه رهیم ریماده شم که امبابک گفت ا عمو

.مونه ینداره و منتظرم م يگفت عجله ا رمیبه حموم داشتم عمو گفت اول برم خونه اماده شم و بعد برم خونه بهار، ام ازین

.ساعت تو حموم گذروندم کیراحت  الیرو برد خونه، با خ من

.کردم شیارا کممیو  دمیاز حموم موهام رو قشنگ سشوار کش بعد

.برمودا یاب نیبا ج دمیپوش یتاپ چسبون صورت هی

.تنم کنم نییهام رو پام کردم و پالتو و شالم رو برداشتم که پا یمشک نیپوت

.شد یقرمز م یاومد وقت یمنم خوشم م شه،یسرخ م نهیمن و بدون حجاب بب ریدونستم ام یم راستش

.کنم تشیاذ کمیخواستم  نیهم يبرا

.نییپاپله ها رفتم  از

»میبر«:کرد، رفتم سمتش و گفتم یتماشا م لمیداشت ف ریام

.باز موند ياما دهنش همون طور. میکه بگه بر برگشت

.نییخالف تصورم نه قرمز شد نه سرش رو انداخت پا بر

»میبر«:بر و بر نگام کرد و بعد چشماش رو بست و اهسته زمزمه کرد قهیچند دق فقط

.و رفتم دنبالش دمیپالتوم رو پوش یطانیلبخند ش هینم با م. رونیاز من رفت ب جلوتر

.دیچیپ نیتو ماش کهیانر يزد، خودش ضبط رو روشن کرد صدا ینم یحرف نیماش تو

.تو فکر بود بدجور
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.جلومون دیچیپ یون مشک هیمرتبه  هیکه  میرفت یم میداشت یفرع ابونیخ هی تو

.مانعم شد یمنیکه کمربند ا شهیرفتم تو ش یم مخوشگل ینیداشتم با ب. زد رو ترمز عیسر ریام

.شدن ادهیبشه هم زمان در ون هم باز شد و سه تا ادم گنده که صورتشون پوشونده شده بود پ ادهیرو باز کرد که پ نیدر ماش ریام

.کردم یم یداشتم قالب ته بتیو ه کلیاون ه دنید با

.کنه یره بهشون نگاه ماخم وحشتناك دا هیبا  دمینگاه کردم که د ریام به

»ن؟یک نایا ریام«:گفتم اروم

»و برو ریشدم دنده عقب بگ ریباهاشون درگ نکهیپشت فرمون به محض ا نیبش«:که نگام کنه گفت نیا بدون

»؟یکلیسه تا ه نیتو تنها با ا ؟یگ یم یچ«:گرد شد چشمام

»که بهت گفتم رو انجام بده يکار«:طرفم برگشت

»رمذا یمن تنهات نم«:-

.بود، چشمام اندازه گردو شد بیجزء عجا گهید نیا. رو اورد جلو و دستم رو گرفت دستش

»کنم یجان خواهش م نیناژ«:گفت اهسته

»باشه«:رو گاز گرفتم و اروم گفتم لبم

.شه ادهیکه راحت شد اومد پ الشیخ

.برم سمت راننده عیپام رو اوردم باال که سر هی منم

.نیبودن که اومدن سمت ماش دهیفهم ییزایچ هیانگار اون سه تا  اما

»نیعجله کن ناژ«:شد و گفت ادهیپ ریام

.تونستم فرار کنم یسرعت جت هم داشتم نم اما

.رونیب دیدر سمت من رو باز کرد و منو کش شونیکی

.اومد یاز پسشون بر م ریام شیشدن، کم و ب ریدرگ ریبا ام گهید يدوتا اون

بهش زد که با شکم پرت  ياز اونا از پشت چنان لگد یکیهرکولِ افتادم، اون دوتا رو پس زد و اومد سمت من اما  نیا من تو دست دیکه د ریام

.نیشد رو زم

.هرکولِ از پشت محکم نگهم داشته بود نیا

.دردضعف کرد از  گهیچرخش بزنم وسط پاش که د هیخم شد که تونستم با  یارنجمو با شدت کوبوندم تو شکمش کم يزیت

.ریدونفر هم افتاده بودن به جونِ ام اون

.شد ریراحت با اون دوتا درگ الیام با خ یهرکول بر م نیاز پس ا دیکه د رمیام

.رونیاومد ب افهیخوش ق یکلیپسر ه هیو دار در ون دوباره باز شد و  ریگ نیهم تو

شد  يمساو نیاون پسر خشک شد و مات به پسرِ نگاه کرد که ا دنید کوبوندن تو صورت طرف مقابل اماده کرده بود با يکه مشتش رو برا ریام
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.با کتک خوردنش

.شم یمات طرف م يطور نیا نمیب یپسر خوشگل م هی یدونم چرا من وقت یخوشگلِ اومد طرف من، نم پسر

.روع کردم به دست و پا زدنافتادم تازه ش ریو هوا گ نیزم نیب یحرکت من و بلند کرد و وقت هیطور که ماتش شده بودم با  همون

.رو زده بودن که جون نداشت چارهیانقدر ب گهید. به جونش افتاده بودن یکلیسمت من که حاال سه تا ه ادیکرد ب ینگاه کردم، تقال م ریام به

.دمیفهمن يزیچ گهیافتضاح رو حس کردم و د يبو هیکه  مینیدستمال گذاشت جلو دهان و ب هیو  نیمنو انداخت تو ماش پسرِ

***

.رفت شیپ میخواست یاون طور که م یتماس گرفته و گفته بود همه چ انیشا م،یمنتظر نشسته بود قیتو االچ همه

.نیسمت ماش میو رفت میبلند شد ییوارد باغ شد، چهارتا نیگذشته بود که ماش یساعت کی

.و شهره نایو ش نیدست شروشد دستش رو باال اورد و زد کف  ادهیپ روزمندانهیلبخند پ هیبا  انیشا

.داشتم دیکار ترد نیبودم، هنوز بابت ا ستادهیعقب تر ا من

.مونده بود ادمیبود که  يزیتنها چ دیدرخش یم دشیکه تو صورت سف یجفت چشم اب هی. ارمیب ادیدختر تو فرودگاه رو به  يکردم چهره  یسع

.شهره به خودم اومدم يصدا با

»خوشگلِ دختر نیچقدر ا يوا«:شهره

.نِیتو بغلِ شرو هوشیدخترِ ب دمیکردن، رفتم جلو د یم دییهم تا هیبق

»ن؟یچکارش کن نیخوا یم«:-

»رهیم شیپ یعال یما مثل اب خوردنِ، همه چ يبرا گهیکارا د نیا یخواد نگران باش ینم«:نگرانم کرد و گفت ينگاه به چشما هی نیشرو

.رفت الیبلند سمت و يبا قدما بعد

.که به خودم مسلط باشم و بعد دنبالشون راه افتادم دمیکش قیس عمنف هی

.غلط میکن یکه م يکار نیدونستم چقدر ا ینم

.جرمم کیدونستم چقدر شر ینم

.کنه دایدار نجات پ يشد تا پدرم از چوبه  یکار انجام م نیا دیدونستم با یم فقط

.ده یبزرگ خودش رو پس م يتباه هابابام داره تاوان اش دیلحظه برام مهم نبود که شا اون

.کاناپه خوابوند و دست و پاش رو بست يدختر رو رو نیشرو

.ادیتا بهوش ب میهمون جا دورش نشست همه

دخترِ هم واس  نیاومدن، ا یدخترِ بر نم نیو ا سیسه تا مرد غول چماق از پس اون جوجه پل«:کرد یم فیرو تعر شونیریدرگ انیجر انیشا

و  دیمجبور شدم خودم برم سمتشون که البته سروان ماجد من رو د نتمونیبب یشه و ممکنه کس ینم يطور نیا دمید. کردایم يخودش حمله ا

»تا نگاش به من افتاد خشکش زد چونفکر کنم شناخت 

»فهمن یزود م ای رینداره د یاما خب اشکال. نتتیبب یذاشت یم دینبا«:نیشرو
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»اماده اس؟ رانیخروجش از ا يبابا برا يهمه کارا«:گفت نایرو به ش بعد

»شد یاوک زیاره همه چ«:نایش

»به سرهنگ ماجد میزن یامشب زنگ م«:نیشرو

.بلند شد نیناژ يناله ها يکه صدا میصحبت و طرح نقشه بود مشغول

.میو بهش نگاه کرد میساکت شد همه

سرش رو  یکم. رو نداره شییتوانا دیرو ببره سمت سرش که دانگار سردرد داشت خواست دستش . باز بود و اخماش درهم مهین چشماش

.افتاده ییاومد چه اتفاقا یم ادشیانگار داشت . موند به دستش رهیبازش کامل باز شد و خ مهین يبستش چشما يدستا دنیاورد با د نییپا

.که جلوش بود من بودم یکس نیسرش رو برگردوند و اول هیاز چند ثان بعد

 يشده نگام کرد و بعد دوباره چشماش درشت شد و با صدا زیر يبا چشما کمیاما انگار شناخت، ! نه ایرو از تو فرودگاه شناخت  افمیدونم ق ینم

»تو«:گفت یفیضع

.کرد یکه راجع بهم نم ییاالن چه فکرا ن،ییرو انداختم پا سرم

.نگاهش کرد رهیو خ اوردیهم کم ن نیناژ ن،یناژ ياومد کنار من و زل زد به چشما نیشرو

»ن؟یهست یشما ک«:پوزخند که از صد تا فحش بدتر بود زد و گفت هی نیکه ناژ نییکم اورد و سرش رو انداخت پا نیاز چند لحظه شرو بعد

.باعث شد به باال سرش نگاه کنه نایش يصدا

»زمیعز میبابات يدوستا«:نایش

»؟!دوست بابام يخونه  یو من االن اومدم مهمون«:رو باال داد و گفت ابروهاش

»ییتو مهمونِ ما زمیاره عز«:کرد و به مسخره گفت يخنده ا نایش

»ها چه مهمون نوازن یرانیا«:و گفت نیکه انگار از باال نگاه کردن خسته شده بود سرش رو برگردوند سمت من و شرو نیناژ

اخم بدتر از من کرد و  هینگاش کردم اونم  میشونینشوندم رو پ ظیاخم غل هیحرفش بهم بر خورد  نیکردم اما با ا ینم یزندگ رانیکه تو ا نیا با

.شد تو چشمام رهیخ

 ياصال متوجه  يسرمه ا یبود و گاه یاب یکه گاه دمیسنج یناخوداگاه اخمم محو شد و رنگ چشماش رو م. قشنگ بود یلیچشماش خ حالت

.دفعه اون کم اورد و روش رو برگردوند نیجنگ نگاهمون نبودم که ا

حاال نه سبک همه، به  یرو مهمون ما هست یچند وقت هیکوچولو تو  نیخب ناژ«:گشت گفت یرفت و باز برم یهمون طور که چند قدم م نیشرو

»میندار تیکار یباش یدختر خوب يبسته و اگه قول بد يبا دست و پا یسبک خودمون بعن

»نجا؟یا نیمن رو اورد یچ يبرا«:نیناژ

»به قولش عمل کنه دیکه اگه تورو بخواد با میبا بابا سرهنگت دار ییقرار هاقول و  هیما «:نیشرو

»ن؟یحاال چرا دستام رو بست«:دستاش رو تکون بده یکرد کم یکرد و سع یاخم نیناژ

».باتبه با میسوال بسه تا شب تحمل کن که زنگ بزن گهیحاال د. میخوا یم يطور نیچون ما ا«:که انگار کالفه شده بود گفت نیشرو
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»حواست بهش باشه«:گفت انیرو به شا سپس

.خودش رفت تو اتاق و

.بسته معذبش کرده يبود که جا و دست و پا معلوم

تونستم از نگاه کردن بهش  یبود اما نم ریدورم بودن و به قول معروف چشم و دلم س يادیز يکه دخترا نیبا ا. بود ریچشم گ یلیخ شیخوشگل

.بگذرم

.زد یداده بود و چرت م هیهم سرش رو به مبل تک انیزدن، شا ین اهسته باهم حرف مداشت نایو ش شهره

.باشه نیگفته بود حواسش به ناژ یبه ک الیخوش خ نیشرو

کارش حرصم گرفت  نیاز ا. دونم چرا بهش لبخند زدم اما اون با اخم روش رو برگردوند یسرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد، نم نیناژ

»درد گرفت نیمنو باز کن يدستا نیا نیایب«:بهش نگاه نکنم که گفت گهیخواستم د

»متاسفم کوچولو«:چشماش رو باز کرد و گفت انیشا

»مثل تو فرار کنه؟ یهرکول هیباز از دست  يتونه با دستا یکوچولو م نیبه نظرت ا«:کرد و گفت انیشا ينگاه به سر تا پا هی نیناژ

.حساسِ کلشیقد و ه يچقدر رو انیشا میدونست یکردن، هممون م یاما خودشون رو کنترل مخندشون گرفته بود  نایو ش شهره

.رسوند نیو با چند قدم خودش رو به ناژ شیشونینشوند رو پ ظیاخم غل هی نیحرف ناژ با

.بلند شدم و رفتم طرفش عیسر نیبلند نشم کتک رو زده واسِ هم دمید

»خانوم کوچولو یزن یحرف م ادیز«:نجه گرفت و فشرد و گفتبازوش رو تو پ نیخم شد سمت ناژ انیشا

کلمه حرف زدم اما  هیمن که «:پوزخند حرص درار گفت هیزل زد و با  انیشا يبره بدونِ ترس تو چشما یلذت م يباز نیهم که انگار از ا نیناژ

»بود تیادیکلمه انگار ز هیهمون 

از  نیشرو يمچ دستش رو گرفتم و هم زمان صدا عیکه سر ارهیفرود ب نیشکم ناژدست مشت شده اش رو اورد باال و خواست تو  انیشا

»؟یکن یچکار م انیشا«:پشتمون بلند شد

...واسِ من زبون یعوض يدختره «:دوخت و گفت نیسرخ از خشمش رو به شرو ي افهیق انیشا

»ن؟یوشر هیاون چ«:نگاه کرد و گفت نیشده به شرو زیر يدفعه سکوت کرد و با چشما کی

زد و  يپوزخند دیاومد به ما که رس یو سمت ما م رفتیسرنگ در دستش ور م هیکه با  میبرگشت نیحرف هممون سمت شرو نیا با

»سرنگ«:گفت

»ه؟یچ يبرا م،ینیب یم میرو که ماهم دار نیا«:-

.رفت نیبه طرف ناژ نیشرو

»زمیخوام بهت بزنم عز یامپول کوچولو م هی«:زد و گفت نیبه ناژ یلبخند دختر کش نیشرو. هم وحشت زده شده بود نیچشمان ناژ حاال

»مواد؟«:داشت گفت جانشیکه نشان از شوق و ه يبا لبخند انیشا
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.خوره یزد که حس کردم حالم داره ازش بهم م يقهقهه ا نیشرو

»ن؟یبهم سرنگ بزن نیخوا یم یچ يبرا«:نیناژ

»زمیعز میحسابمون رو با بابات صاف کن يجور هی دیبا«:طرفش خم شد و گفت یکم نیشرو

»؟!یکن يکار نیهمچ يخوا یم یواسِ چ ن،یشرو يشد وونهید«:و گفتم دمیبازوش رو کش. نیسمت شرو رفتم

خوبمون رو  يروهایچندتا از ن یدون یکوچولو چقدر از معادالت مارو بهم زده؟ م نیبابا سرهنگ ا یدون یم«:کرد و گفت یاخم مچهین نیشرو

»م؟یچندبار باعث شده ما شکست بخور یدون یکرده؟ منابود 

»داره که باباش چکارا کرده؟ یدختر چه ربط نیبه ا«:ترم کرد، صدام رو بردم باال و گفتم يکُفر حرفاش

»بذار کارش رو بکنه«:و گفت دیمن رو عقب کش يبازو انیشا

.م کنمتونستم هض یدادم اصال کارشون رو نم یو از حرص بهم فشار م دندونام

.رو منصرف کنه نیتونست شرو یم يتا حدود نایدلم به اون خوش بود، ش. نیبلند شد و اومد سمت ناژ نایش

»هست حاال؟ یتو سرنگ چ«:نایش

»نیهروئ«:نیشرو

»ن؟یشرو یتو انقدر پست یعنی«:حد بردم باال نیرو گرفتم و صدام رو تا اخر نیشرو ي قهی! ارمینتونستم طافت ب گهید

 یکردم، خودت و قاط یزندگ یداداش کوچولو من پستم چون شق«:صداش رو باال ببره گفت ایکه من و از خودش جدا کنه  نیبدون ا نیشرو

»یپست ش ینکن تا مجبور نباش

دنبال  میر یم میبابا رو که ازاد کرد م،ینکن ریخودمون رو درگ ایب«:جدا کردم و گذاشتم دو طرف بازوش و عاجزانه گفتم قشیرو از  دستام

»م؟یکن يگناه باز یدختر ب هی یخودمون، چرا با زندگ یبدبخت

خواست تموم محبتش رو نشونم بده موهام رو با  یکه م یشگیابروهاش رو انداخت باال و دستش رو برد سمت موهام و به عادت هم نیشرو

 ست،ین یراحت نیبابا به هم يِاما ازاد! سرهنگ زِیتر عزدخ نیداداش کوچولو، درست ا میشد ریوقت درگ یلیما خ«:و گفت ختیبه هم ر طنتیش

 يهنوز باز یسرهنگ و دختر کوچولوش کل نینه شهاب جان، ما با ا. دن یم لمونیفردا بابا رو تحو نیهم میسرهنگ زنگ بزن بهفکر نکن ما 

».میدار

.نداشت داریزدم خر یام م یحرف یعنینداشتم بزنم،  یحرف گهید

دفاع از وطنش روشن کرده بود  يکه پدرش برا یشیگناه شدم که تو ات یبه بدن اون دختر ب نیهروئ قیرو مبل و نظاره گر تزررو انداختم  خودم

.سوخت یم

***

.افتاد نیکه برداشت به زم یقدم نیراه رفتن نداشت با اول يبرا یتوان. بلند کرد ابانیاش را از اسفالت خ یجان و زخم یبدن ب یسخت به

.شده بود ریاش نفس گ نهیس يباال برد، درد قفسه  نیباز کردن ماش يدستش را برا. رساند نیدراز کش خودش را به ماش طور همان

.دیکمک گرفت و خودش را باال کش یصندل يو جان کندن، از لبه  یهر سخت با
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.را فتح کرده یکوه ییگو زدینفس نفس م يپشت فرمان نشست طور یصندل يرو یوقت

.خورد نیناژ فیاطراف را گشت، چشمش به ک لشیوبادنبال م به

.را گاز گرفت و از خشم چشمانش را بست لبش

.را گرفت اما خاموش بود شیعمو يکتش در اورد و شماره  بیرا از ج لشیموبا باالخره

»جانم بابا؟«:پدرش را گرفت بعد از چند بوق جواب داد ي شماره

.داش باش یاز درد جسم یته شیکرد صدا یسع

»د؟یبابا سالم، از عمو خبر دار«:ریام

»خونه بهار شیمنم گفتم برد نیاد دنبال ناژ یم گهیساعت د کیاره بابا جون، زنگ زد گفت تا «:بابک

»رسونم یما، منم االن خودم رو م يخونه  ادیب دیبه عمو و بگ نیبابا لطفا خودتون زنگ بزن«:ریام

»شده؟ یچ ریام«:بابک

»دم یم حیون توضام برات یم«:ریام

»خوبه؟ نیناژ«:بابک

»خونه ام، فعال گهیساعت د کیتا «:ریام

.بپرسد، ارتباط را قطع کرد يگرینماند پدرش سوال د منتظر

»بذارن متروکه دیبا ،یبذارن فرع دیرو نبا ابونیخ نیاسم ا«:به اطراف کرد با خودش زمزمه کرد یرا روشن کرد و نگاه نیماش

جرات  یبودن و کس دهیهم د دیشا ایسراغش را نگرفت  یافتاده بود و کس هوشیب ابانیدر ان خ میساعت و ن کی بایتقر. ساعتش نگاه کرد به

.جلو امدن نداشت

.شد یم دهید یهم به سخت یمسکون يخانه  یکه حت دهیبا ان درختان سر به فلک کش ابانیان خ در

.به فرمان زد که مچ دستش درد گرفت يا ضربه

.توانست تند براند ینم تیکه داشت در ان وضع يکرد با وجود عجله ا یم تیان را هدا یا به حرکت در اورد، به سختر نیماش

.خودش را داخل رساند واریبا کمک در و د. دیساعت بعد به منزل رس کی

.کشاندزد که بابک و بهروز را به ان طرف  یکوتاه غیج ریام تیوضع دنیدر جلو امد و با د ياز صدا گلرخ

.کرد دردش را بروز ندهد یسع ریام

»سرت اومده؟ ییچه بال«:او را گرفت يبازو ریجلو رفت و ز بهروز

»کجاست؟ بهار گفت نرفته خونشون؟ نیپس ناژ«:به پشت سر او کرد و گفت ینگاه و

.اپه نشستکان يمتحمل شده بود به طرف سالن رفت و رو شیکه تمام وزنش را عمو یلنگان لنگان در حال ریام

»یاز نگران میمرد. کجاست نیشده اخه؟ ناژ یبگو چ ریام«:نشست و گفت يمبل کنار يرو بابک

»...عمه بهار که يبردمش خونه  یداشتم م«:گذاشت و گفت شیلب خون يدستمال را گوشه  ریام
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.کرد فیرا تعر انیبهروز تمام جر يبابک، چشمان نگران گلرخ و اشک حلقه شده  يدر برابر نگاه بهت زده  و

»اباالفضل ای«:زمزمه وار گفت بهروز

»از طرف رادش بودن. کنم یفکر م«:نگران ان ها کرد و گفت يبه چهره  ینگاه. گفت یم دیگفتن حرفش مردد بود اما با يبرا ریام

»؟یدونیاز کجا م ؟یچـــ«:گفت يبلند مهین ينشست و مبهوت با صدا خیدر جا س بهروز

»پسر رادش بود هیاز پسرا شب یکی ي افهیق«:ریام

.از او دارد يا نهیدانست رادش چه ک یخوب م. دیکش شیموها انیم یکالفه چنگ بهروز

.دوست رادش به دست او کشته شد نیتر یمیو هم دست و صم کیدانست شر یم خوب

.وحشت داشت دیکش یرا م نشیکه انتظار ناژ يزیدانست و از چ یها را م نیا ي همه

»؟ینیالو ام«:شماره گرفت لشیکرد با موبا یم یهمان طور که طول و عرض سالن را ط و برخاست

»سالم سرهنگ«:ینیام

»داداشم يخونه  اریرادش رو ب يپسرا يزود عکسا یلیسالم، خ«:بهروز

»چشم قربان«:ینیام

»از بچه هاش نشد؟ يخبر«:بهروز

»شده رانیوارد ا یپسر کوچکش به تازگ دهیر رسکنن، فقط خب یبه اون خونه رفت و امد نم گهینه د«:ینیام

»ن؟یردش رو نگرفت«:بهروز باال رفت يصدا

»خبر دادن رینه قربان، د«:ینیام

»یلعنت...یلعنت«:زد ادیفر بهروز

»افتاده سرهنگ یاتفاق«:ینیام

»دخترم رو گروگان گرفتن«:زد و گفت شیبه موها یچنگ بهروز

.شوکه شد و سکوت کرد ینیام

»میچکار کن میریبگ میبعد تصم! از طرف رادشِ يریو مطمئن شه گروگان گ نهیبب ریتا ام اریاول عکسا رو ب«:بهروز

»اون جام گهیساعت د میتا ن«:ینیام

.رفتن نبود مارستانیدرد داشت اما حاضر به ب ریام

.رندینظر بگ ریهروز دستور داد تمام امالك رادش رو زها افراد رادش بودند، ب ریگروگان گ نکهیبر ا یمبن ریام دییو تا ینیاز امدن ام بعد

هفته از دخترش  کینتونست  یحت. را بدهد شایبود که چطور جوابِ م نیدر فکر ا. دستانش گرفته بود نیمبل نشسته و سرش را ب يرو

.اوردیب رانیبه ااحمقانه بود که دخترش را  یلیکه او داشت خ یتیبا موقع دید یکرد م یحاال که فکر م. کند ينگهدار

.اش شد یاز عشق جوان ییکه باعث جدا يکه با همسر و پسرش کرد کار يهمان کار. داد حیاو کارش را به دخترش ترج دیشیاند دانهیام نا

.دانست ینتونست از کارش دست بکشه؟ خودش هم نم چرا
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»...مراقبت کنم اما نیکردم از ناژرو  میعمو من واقعا متاسفم تموم سع«:کرد رونیاو را از افکارش ب ریام يصدا

»تو نبود عمو جون ریتقص... یگ یم یفهمم چ یم«:زد و گفت ینیلبخند غمگ بهروز

.سکوت کرد و بهروز در افکارش غرق شد ریام

***

.داشت بزنه رو پخش که همه بشنون یدونم چه ضرورت ینم. رو مخم بود نیشرو لیبوق موبا يصدا

.دیچرخ یم لیو موبا نیشرو ينگاه نگرانش رو. طور دست بسته رو کاناپه نشسته بود و پاهاشم دراز کرد بود نگاه کردم همون نیناژ به

.شد دهیسرهنگ ماجد باشه شن دیکه طبق محاسبات ما با يمرد يصدا باالخره

»بله؟«:خسته و ناله وار ییصدا

»زیسالم به سرهنگ عز... به به«:گفت دیالو مجدد سرهنگ را شن یچند لحظه ساکت ماند و وقت نیشرو

».کرد یرو هضم م نیپر تمسخر شرو يانگار داشت صدا. چند لحظه سکوت کرد سرهنگ

»توئه؟ شِیپ نیناژ ؟یلعنت یهست یتو ک«:زد ادیمرتبه فر کی

.کرد خیتنم رو س يخندش موها. سر داد يقهقهه ا نیشرو

»سرهنگ؟ منم پسرِ محراب رادش ینشناخت«:نیشرو

»یلعنت«:شد دهیسرهنگ شن ي زمزمه

.بلند شد نیشرو يدوباره قهقهه  و

.من اخم کرده بود يهم پا نیفقط ناژ. لبخند پهنم رو لباشون بود هیکردن،  ینگاه م يو کمد یجانیه لمیف هیکردم انگار  هیبه بق ینگاه

»سرهنگ يدار یدختر خوشگل«:نیشرو

».یبرسون بینکن بهش اس یسع«:گفت زیام دیتهد سرهنگ

.هم باهاش هم صدا شد انیبار شا نیو ا دیباز خند نیشرو

»چه تکان دهنده. برسونم بینکنم بهش اس یسع. بود یجالب يجمله «:نیشرو

»یبرسون بینکن بهش اس ینره که پدرت دست منِ، پس سع ادتی«:سرهنگ

»خفه شو«:زد ادیفر. پر کرد نیخنده را در صورت شرو يجا خشم

.شد یم دهیرهنگ شنتند س ينفس ها يصدا

»دخترت رو گوش کن يصدا«:دوخت و به سرهنگ گفت نیقرار گرفت، چشمان شرورش را به ناژ نیبا چند گام کنار ناژ نیشرو

 يبه گوشه سرهنگ برسونه صدا نیتونه از ناژ یکه م ییصدا نیگرون تموم شده و حاال کمتر نیشرو يبرا يادیدونستم حرف سرهنگ ز یم

.شِدردناک يناله ها

 يکه صدا دیعقب کش يفرو کرد و طور نیناژ يخم شد و پنجه اش را در موها نیسمت ناژ نیدرست بود چون همون لحظه شرو حدسم

.بلند شد نیاز گردن ناژ یکوچک
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دست  کنه اما انگار یرو تحمل م يداد که چه درد یاز درد جمع شد، فشار محکم لب و چشمانش و صورت سرخ شده اش نشون م نیناژ صورت

.ومدیرو خونده بود که صداش در ن نیشرو

»بذار بابا سرهنگت صدات رو بشنوه. یزِر بزن لعنت«:زد ادیتر شد و فر یعصب نیشرو

»!دلم زیبابا عز نیناژ«:سرهنگ

»من خوبم بهروز«:کرد دردش رو پنهان کنه گفت یم یکه سع ییبا صدا نیناز

.دوم به شکمش ياش خورد ضربه  نهیس يبه قفسه  نیکم شرومح يحرفش کامل تموم نشده بود که ضربه  هنوز

.ومدیدرد خم شد اما بازم صداش در ن از

»نیشرو گهیبسه د«:سوم باال رفته بود رو گرفتم يزدن ضربه  يکه برا نیتحمل منم تموم شد بلند شدم و دست شرو باالخره

»ادیتا صداش در ب رهیهاب بذار از درد بمبهش دست نزن ش«:شوکه ام کرد نیشرو ادیخم شدم که فر نیناژ طرف

»؟يخوا یم ینداشته باش، بگو در عوضش چ يکار نیبا ناژ! گوش کن رادش«:سرهنگ

»خوام سرهنگ یم یگم چ یبهت م«:خم شد و اروم موهاش رو نوازش کرد نیسمت ناژ یزد و کم يا روزمندانهیلبخند پ نیشرو

»روپدرم «:دیرو کش نیناژ يخشونت موها ای سپس

»میداد لیکه امکان نداره، پدرت رو تحو یدون یم«:سرهنگ

»یکن یدم که با دختر ملوست خداحافظ یاجازه رو م نیپس بهت ا«:کرد و گفت کینزد نیصورتش رو به صورت ناژ نیشرو

.دیکش شتریرا ب نیناژ يموها و

.بلند شد ادشیشد و فر زیباالخره تحملش لبر نیناژ

»م فرصت بدهباشه، به. باشه«:سرهنگ

»يگم چقدر زمان دار یزنم و م یفردا بهت زنگ م«:نیشرو

.کارت خودش رو انداخت میکارت رو در اورد و جاش س میارتباط رو قطع کرد و س یحرف چیبدون ه سپس

***

.الفه شده بودمهمه درد ک نیاز ا دیکش یم ریموهام ت یدگینگو،، سرم بر اثر کش گهیشکمم که د. کرد یبدجور درد م نمیس قفسه

.گرفتن پدرشون از بهروز منو گروگان گرفته بودن يخوان، برا یم یچ ایوحش نیبودم ا دهیفهم بایتقر

.اخمو شهیشهاب ارومتر بود و هم نشونیاسم و صداهاشون تو ذهنم بود، ب گهیباهم بحث و جدل کرده بودن که د انقدر

...قبرستون تا يفرستادم گوشه  یکردم و م یهر پنج تاشون رو چپ و راست م شدم یکه دست و پام بسته بود وگرنه پا م فیح ف،یح

»تو یه«:هوا دمیپر میشش متر و ن بایتقر نیشرو يصدا با

.گفتم، البته تو دلم نیکردم و به شجاعت خودم افر سهیخواستم بزنمشون و با ترس االنم مقا یم نکهیا تصور

»بله؟«:کردم خونسرد باشم یسع
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»کوفت کن«:غذا رو روبروم گذاشت و گفت ینیس نیشرو

»؟!!!چکارش کنم«:گرد شد چشمام

»گه شامت رو بخور یم«:با خنده گفت شهره

»نخوردم يزیبسته چ يمن تا حاال با دستا«:گرفتم و گفتم نیعشوه روم رو از شرو با

.جلو اومد و دستام رو باز کرد نایش

.ردم و مچ دستمو مالش دادمچند بار انگشتام رو باز و بسته ک... ــشیاخ

»ينخورد يزیغذات رو بخور، از صبحِ چ«:شهاب

»به خاطر کار بهروز؟... نجایا نیمنو چرا اورد دمینفهم قیدق«:گفتم نیتوجه به حرف شهاب رو به شرو یب

»نهیش یلرزشم م يخوره پا یخربزه م یهرک«:زد و گفت يپوزخند نیشرو

.دمینفهم یچیموضوع تکون دادم اما در واقع ه دنیت فهمعقل کل ها به عالم نیرو مثل ا سرم

»بهروز خربزه خورده؟«:گفتم يجد یلیخ. ارمیباال رو در ب ویک يا يادما يکردم ادا یسع

.لحظه همشون متعجب بهم نگاه کردن چند

»خورد؟ یم دینبا«:-

»کردن ینگام م تیبا جد نیو شرو انیاما شا. دنیخند زیو شهره ر نایو ش شهاب

»خورد دیکه مضر هست رو نبا يزیاز نظر من چ«:-

»دارم یمگه من با تو شوخ«:نیشرو

»؟!کردم یمگه من با تو شوخ«:-

»دونه؟ یم یچ یرانیا ياز ضرب المثال نیا ن،یاخه شرو«:زد گفت یکه توش خنده موج م ییبا صدا شهاب

.داد و کنار شهاب نشست رونینفسش رو با حرص ب نیشرو

»منو باز کنه يپاها ادیب یکی«:-

.پالتوم شدم يخودم مشغول باز کردن دکمه ها و

»ن؟یندار يا گهید شیفرما«:انیشا

»ینه مرس«:-

»؟يغذا بخور يخوا یالزم نکرده، مگه با پاهات م«:مانعش شد نیپاهام باز کنه، شرو ادیبلند شد که ب شهاب

»ارمیو در ب نامیخوام پوت ینه م«:-

.هسته پس زد و اومد جلو کاناپه نشست و طناب پاهام رو باز کردرو ا نیدست شرو شهاب

»ــــشیاخ«:پام دادم و گفتم يبه انگشتا یو پالتوم رو در اوردم و کشش نیبلند شدم و پوت عیسر

.شدن رو من خکوبیهمشون م دمیو بلند کردم، د سرم



کاربر  انجمن نودهشتیا  فاطمه  |گروگانگیر                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 40

.کار کجاست بیع نمیرفت باال و خودمو برانداز کردم که بب ابروهام

.زوم شده بود روم نایصبح مثل ا رمیاخ اره تاپم، ام. یبا تاپ صورت نیج لوارش

.بند نازك داشت هیسرشونه هام فقط . باز بود یلیخ قمی قسمت

.نگام کنن يطور نیشد ا ینم لیدل

.من قابل انکار نبود ییبایالبته ز خب

.فکر مغرورانه نگاشون کردم و مشغول خوردن غذا شدم نیا با

»؟يسرما نخور«:شهاب

.لباسم اشاره کرد به

»رو کاناپه بخوابم؟ دیمن شب رو با«:توجه به سوالش گفتم یهام و انداختم باال ب شونه

»؟یتو بغل من بخواب يدوست دار«:لبخند فوق چندش گفت هیبا  انیشا

.حرف مسخره قهقهه زدن نیجز شهاب به ا همشون

»ورشع یب«:حرص نگاش کردم و زمزمه وار گفتم با

»غذاتو بخور«:نیشرو

.هجده دادم تا دلم خنک شه يزبون فرانسه چند تا فحش باال به

.کردن اما شهاب قهقهه زد یبا تعجب نگام م همشون

»؟يتو فرانسه بلد«:نگاه کردم و گفتم بهش

.خنده یچقدرم خوشگل م! رو ببند شتیکوفت ن. تکون داد دییسرش رو به عالمت تا دیخند یطور که م همان

»بود یمزخرف يغذا یمرس«:عقب دمیرو کش ینیرو نصفه تموم کردم و س غذام

»ادیاز سرت هم ز«:انیشا

»؟یچ یعنی ادیاز سرم ز ؟یچـــ«:گرد شد چشمام

»میبهت داد نمیخدارو شکر کن که هم یعنی«:کرد و گفت یپوف شهره

»شکر ایباشه، خدا...اهان«:-

»و؟ نیا میوابونکجا بخ«:چشم ازم برداشت و گفت نیشرو

»نایتو اتاق شهره و ش«:شهاب

»دم یمراقبتش نم يبرا ینیمن تضم نِ،یسنگ بیکه خواب ما دوتا عج نیدون یم«:نایش

»ستمیبچه که ن زم،یعز یتو زحمت بکش ستین يازیجون، من خودم مراقب خودم هستم ن نایدستت درد نکنه ش«:-

.يو با شعور دهیدونم تو دلش گفت چه دختر فهم یاما من منگفت،  یچینگام کرد اما ه هیتعجب چند ثان با

»اون جا؟ ادیشهاب اتاق تو تخت اضافه داره، ب«:نیشرو
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»!دونم ینم«:گفت نینگاه به من کرد و رو به شرو هی شهاب

از ارتفاع  ستین دیدختر بع نیاز ا .یمراقب باش دیبه هر حال با اد،یپنجره اتاقت حفاظ نداره اما ارتفاعش ز. میکن یدر اتاقت رو قفل م«:نیشرو

»تو خوابت سبک؟. بپره

»اره حواسم هست«:شهاب

»ها یشهاب دست از پا خطا نکن«:گفت طنتیبا ش انیشا

!کنن؟ یمگه دست و پا هم خطا م. گفت یچ دمیمنم که اصال نفهم. اما شهاب چشم غره رفت دنیخند همشون

اما برق رو خاموش کرد تا منم چشمام به . ذاره یرو کجا م دیکل نمیخوب نگاه کردم بب دم،ینقفل شدن در رو ش يصدا. دمیتخت دراز کش يرو

.کرد يرو جاساز دیعادت کنه کل یاهیس

.بود دهیتخت دراز کش يتوجه به من رو یاومد، شهاب ب یو درد بدنم خوابم نم یتموم کوفتگ با

»شاهاب؟«:گاه سرم قرار دادم و گفتم هیشدم و دستم رو تک زیمخین

»شاهاب نه شهاب«:تختش رو روشن کرد و بهم نگاه کرد و گفت يباال اباژور

»اره همون«:-

»خب بله؟«:شهاب

»هستم؟ نجایا یمن تا ک«:-

»بده لیپدرت پدرم رو تحو یتا وقت«:شهاب

»؟یخب ک«:-

»کنهیم نییزمانش رو تع نیفردا شرو«:شهاب

»فکر فرار به سرت نزنه«:اد اباژور رو خاموش کرد و گفت یاونم فکر کرد خوابم م. نگفتم يزیچ گهیمتکا گذاشتم و د يرو رو سرم

»ام هست؟ یمگه راه«:وار گفتم زمزمه

»ياز پنجره بپر یتارزان ش دیگفتم شا«:شهاب

»هنوز جونم رو دوست دارم«:-

»؟يتو نامزد دار«:شهاب

»سالمه کیو  ستینه من تازه ب«:-

»ینداشت رانیتو ا یوبمتاسفم که استقبال خ«:شهاب

»خودت نگه دار يتاسفت رو برا«:-

»ریشب بخ«:سکوت کرد و بعد اهسته گفت يچند لحظه ا شهاب

.کنم دایراه فرار پ يکردم که چطور یمنم داشتم فکر م ومد،یصداش در ن گهید

.نداشتم به خاطر من بهروز تو کاراش دچار مشکل بشه دوست
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ارم وادارش  یسرش م ییبال نکهیا دیکنم و با تهد ریتونم شهاب رو اس یبلد بودم، دستامم که باز بود م یعمن که حرکات دفا. جرقه زد ذهنم

.کنم من رو برگردونه

...نه چاقو نه اسلحه. نداشتم دیتهد يبرا يزیمن که چ اما

.دمیکش یاه

. ازش استفاده کنم يزیتونستم با شکستنش به عنوان ت یکنار تخت شهاب افتاد م يا شهیش يبه بطر نگام

.کردم یحس م روزینکرده بودم خودم و پ يهنوز کار. فکرم لبخند رو لبام نشست از

.سمت تخت شهاب رفتم نیپاورچ نیپاورچ. سر و صدا بلند شم نیکردم با کمتر یسع

 ریبا ارنجم زدم ز عیکردنم ندادم سربهش مهلت فکر . شد زیمخیکه با عجله سمتم برگشت و ن دیشن ییصداها هیانگار  دمیکه رس شیقدم هی به

.شد دهیسرش به عقب کش. فکش

.شد و پرت شدم رو تخت دهیرو برداشتم اما قبل از شکستن دستم از پشت کش يفرصت استفاده کردم و بطر از

.شهاب خان کلیتخت که نه، ه البته

.چوندیکردم بلند شم که دستم رو پ یسع

.کردم ضعف

»دستم شکست«:گفتم يخفه ا يو با صدا درد لبم رو گاز گرفتم از

»ياریدر ب يمن زرنگ باز ينکن برا یسع«:گوشم اورد و گفت ریرو ز سرش

.تخت يخودش بلند کرد و انداخت رو يحرکت من و از رو هیبا . رو رها کرد اما نذاشت بلند شم دستم

.بلند شم که با خشونت شونه هام رو فشار داد دوباره افتادم خواستم

».کتک بخورم یجوجه فسقل هیمونده از دست  نمیهم«:شهاب

»؟!اسونِ نجایفرار از ا يفکر کرد«:زد و طرفم خم شد يپوزخند بعد

.نگاش کردم فقط

.ساکت شد و نگام کرد اونم

.رو بردارم يکردم با نگام خلع صالحش کنم بلکه بتونم بلند شم بطر یسع

.کنهداشت با نگاهش منو خلع صالح  یاونم سع انگار

.پرم تو بغلت؟نه جونم یشم و م یکه االن خرِ نگات م نیا ؟یکه چ ياقــا، فکر کرد کنمیهمه رو نابود م مییایدر يچشما نیمن با ا يخوند کور

.دفعه لبش رو گذاشت رو لبام هیافکار خودم بود که  تو

.کردم هنگ

.شد و چقدر گذشت یچ دمینفهم اصال

.کم زدم به پهلوشبه خودم اومد با زانوم مح یوقت
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.گفت و ازم جدا شد یاخ

.نداد ادیبهروزم بهم . کار نکرده بودم یرانیا يبه زبان فرانسه، اخه هنوز رو فحشا کیرک يکردم به دادن فحشا شروع

د؟یخند یچرا م نیدادم ا یفحش م نیمن به ا حاال

.شد نگاش کردم اونم خندش تموم ظیاخم غل هیاز فحش دادن برداشتم و با  دست

»؟يدیمنو بوس یبه چه جرات«:-

»ینگام کن ياون جور گهیکه د یخودت بود، تا تو باش رییتقص«:کرد گفت یشد و سمت کمد رفت و همان طور که درش رو باز م بلند

.مطناب که از کمد برداشته بود اومد سمت هیشهاب با  دمیاب رو بردارم که د يفرصت مناسب بودم که اون بطر هیدنبال  هنوز

.رو کم داشتم نیهم

? do you understand ياریدر ن يقلدر باز گهید یبندم تا بفهم یامشب دستت رو م«:شهاب

.میکه اول روش بودم رفت یکه باعث شد بلند شم و به طرف تخت دیرو کش دستام

.و اونم دستام رو بست دمیکش دراز

.عمرم رو گذروندم يشب ها نیاز زجر اورتر یکی

.ممکن بود يشکنجه  نیبسته بدتر يتابا دس خواب

.زد یکرد نه حرف م ینه بهم نگاه م نیشدم ناژ داریصبح که ب از

جاسوس از بابا بپرسه چقدر زمان  قیخواست از طر یم. گرفت یتلفن امار بابا رو م قیتو باغ بود داشت از طر نیشرو م،یسالن نشسته بود تو

.به سرهنگ میبد

 ینم ریس دنشیدونم چرا همش دوست داشتم بهش نگاه کنم از اون چهره ها بود که از د ینم. و اخماش توهم بود نشسته نهیدست به س نیناژ

.یش

.میکرد بشیتعق نهیکه رو مبل بش ییاومد داخل، هممون با نگاه تا جا نیشرو

.لبخند دختر کش زد که من ناخوداگاه اخمام رفت تو هم هینگاه کرد و  نیبه ناژ اول

که باعث شد لبخند  يپوزخند. داد یم رینفرت و تحق يکه بو يپوزخند. داشت یکه هزاران معن يپوزخند هی. پوزخند زد هیر جوابش د نیناژ

.عوض کنه شیشونیجاش رو با اخم رو پ نیشرو

»تونسته با بابا صحبت کنه؟ يدیسع«:نایش

»اره«:کرد ناینگاهش را معطوف به ش نیشرو

»م؟یهنگ مهلت بدخب گفت چقدر به سر«:انیشا

»روز ستیب«:نیشرو

»روز؟ ستیب«:میبا تعجب گفت نیجز ناژ هممون

».میبعد دست به کار ش میاس رو جابجا کن گهیکه حدود پانزده روز د يبعد ينداره، گفت محموله  يکه هست مورد ییگفت فعال جا«:نیشرو
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»بمونه؟ محموله مگه چقدر مهمِ که بابا به خاطرش تو زندان نیحاال ا«:شهره

»میبر رانیاز ا دیبابا با يخوبه چون بعد ازاد رانیکار تو ا نیبه عنوان اخر ،یِبزرگ يمحموله «:نیشرو

».محموله و قاچاق و کوفت و زهر مار تو نقشمون نبود گهید. میما قرار بود فقط بابا رو ازاد کن ؟یچ یعنی«:از جام بلند شدم و گفتم تیعصبان با

»دستور باباس«:انیشا

»ستمیمن ن«:زدم داد

»ما نکن فیکث يِباز یشهاب تو خودت و قاط«:دستش رو گذاشت رو شونم و گفت. بلند شد و اومد طرفم نیشرو

»شدم یمن قاط ن؟یشرو يکار يکجا«:زدم و گفتم يپوزخند

.و رفت سمت اتاقش نییرو انداخت پا سرش

.حشتش رو به من دوخته بوداونم نگاه پر از ترس و و. نگاه کردم نیبه ناژ ناخوداگاه

.بود که بهش لبخند زدم یدونم تو نگاهش چ ینم

.کرد هیتک نانیشه به اون اطم یدونستم که نم یفقط م. اومد يچطور نانیدونم اون اطم ینم. زد یموج م نانیکه توش اطم يلبخند هی

.مبل يشدم رو وِلو

»باشم؟ نجایروز ا ستیب دیمن با«:در اومد نیناژ يصدا

»بهت بد بگذره میذار ینترس نم«:زد و گفت يپوزخند انیشا

».بمونم شتونیروزم پ ستیکه ب نیچه برسه به ا شهیاز نگاه کردنتون چندشم م«:پر از خشم شد نیناژ نگاه

.کردن ینگاش م تیهم با عصبان نایشهره و ش. رفت نیسمت ناژ "خفه شو"با گفتنِ  انیشا

.گرفتمرو  انیشا يبلند شدم و بازو عیسر

»ولم کن بذار ادمش کنم«:زد داد

»رو ادم کنن، پس تالش نکن یتونن کس یصفتا نم وونیح«:گفت ضیهم قابل کنترل نبود چون با غ نیاما انگار ناژ. کردم نگهش دارم یم یسع

»؟یِعصبان ینیب یساکت شو نم«:بهش رفتم و گفتم يغره ا چشم

»جلوش استخون و گوشت بنداز اروم شه«:نیناژ

.دهنم باز مونده بود ییهمه پررو نیاز ا شییخدا

.بود نیحمله سمته ناژ يهم چنان در تقال انیشا. کرد یکردم ناکارش م یرو ول م انینه انگار اگه شا انگار

».توهم رهیکه بدجور کالهمون م يکوچولو بهتره اون زبونت رو تو حلقت نگه دار نیبب«:نایش

در ضمن . نداره يرادیزبونِ من ا«:برگشت و گفت هیشد اما زود به حالت اول یکرد و بعد صورتش حالت سوال نگاه نایاول با تعجب به ش نیناژ

».ستیکه تو هم کاله سرت ن ینیب یم ينگاه به خودت بنداز هی. کنم یمن کاله سر نم

.دیفهم یمارو نم ياز حرفا یچیه یزد وقت یحرف م یبا چه اعتماد به نفس نیموندم ا من

.کرد یبا غرور و اعتماد به نفس نگامون م نیاما ناژ. کنترل شده گرفت ياز خنده  يهاله ا هیهممون  صورت
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.دست مامانش درد نکنه ها یعنی

.نشست شیاول يو رفت سر جا رونیب دیدستش رو از دستم کش انیشا

»اومدم یخودم از پسش بر م .ها یکن يندارم شما ازم طرفدار ازیمن ن«:من کرد و گفت ينگاه به سرتا پا هی نیناژ

.صد در صد. اومد یبر م انیشا کلیاز پسِ ه زهیپ زهیر نیحتما ا. باال رفت ابروهام

»؟يچطور گهیامپول د هیجون با  نیناژ«:اومد گفت یو همون طور که سمت ما م رونیاز اتاقش اومد ب نیشرو

.دستش رو باال اورد و سرنگ رو نشون داد و

.بسته و فشرده شد تیاز عصبان چشمام

»د؟یزن یچرا بهم سرنگ م«:دمیرو شن نیناژ يوحشت زده  يصدا

»دلم زیعز ینش ضیکه مر نیواسه ا«:گفت يبا لحن مسخره ا نیشرو

.چهار نفرشون بلند شد يخنده  يصدا و

.شده بود رهیملتمسانه به من خ نینگاه ناژ. رو باز کردم چشمام

.من نداره يبه طرفدار ازیگفت ن یبود که م شیپ قهیچند دق نینه انگار هم انگار

»؟یکن یم قیچرا بهش مواد تزر ن؟یشرو هیچ ایمسخره باز نیا«:وگفتم نیسمت شرو رفتم

»باباش بدم لیدختر معتاد تحو هیخوام  یم«:بهم نگاه کرد نیشرو

»کرده که چوبِ باباش رو بخوره؟ یدختر مگه چه گناه نیا«:-

»کن شهاب بذار کارم و کنم بس«:حوصله گفت یب نیشرو

».نیکن یکه خودتونم استفاده نم يِچه گند نیدون یاما خوب م نیکن یرو وارد م یمواد لعنت نیشما خودتون ا. معتادش نکن نیشرو«:-

» شهاب دخالت نکن«:انیشا

 یتاوان پدرشو ازش م. نیار یتر مردم مسر دخ نیدوست دار ییهر بال ن،یکن یخواد م یدلتون م یدخالت نکن؟ هر غلط یچ یعنید «:زدم داد

».نیکن یمعتادش م نیدار نیریگ

»معتاد؟ یفهم یم«:تر داد زدم بلند

.فقط نگام کرد نیشرو

»شهاب؟ یزن یتو چرا حرص م«:مداخله کرد شهره

»نگو که حس انسان دوستانت گل کرده«:زد و گفت يپوزخند

.زد یم ادیکه تاسف توش فر ینگاه هی. کردم نگاش

»نینب يدلش رو ندار«:دیبازوم رو گرفت و سمت عقب کش انیشا

»دلش؟«:زدم و گفتم يبلند پوزخند

»دونم یمن نم نیروز جواب پس بد هی نیخوا یدلِ شماها از سنگ چطور م«:نگاه کردم نیشرو سمت
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.کنن یها کار خودشونو م ینداره و اون لعنت يا دهیدونستم اصرارم فا یم

.و و رفتم سمت باغ رونیزدم ب الیو از

.کردم یمامان بزرگ رو درك م يکردم، حاال بهتر حرفا شونیکه همراه نیبودم از ا مونیسگ پش مثل

.یچ یعنی یهم رنگ اونا باش یتون یپس نم ستین یکیگفت دلِ تو با دل اونا  یم یوقت دمیفهم یم حاال

.یچ یعنی يبا اونا ساخته نشد یزندگ يگفت تو برا یم یفهمم وقت یم حاال

.کرد بمونم یکه سر انجامش اعدام باشه وادارم م نیاما فکر بابا ا. سیسرم زد برگردم انگل به

***

.بهروز جمع شده بودن يخونه  همه

.بود یگرفته و عصب بهروز

.داغون تو خودش فرو رفته بود یبا حال ریام

.بهروز را ارام کنن يداشتن طور یو بهار و گلرخ سع بابک

 ياز ماجرا نبرد، اما پنهان کار ییبو شایاورد که م يامد چه بهانه ا ینم ادشیبهروز . صحبت کند نیتماس گرفت تا با ناژ شایم یظهر وقت روز ان

؟یتا ک

.ستندیبه صدا در امدن تلفن منزل همه سمت ان نگر با

.زد یم ادیدر چشم ها فر اضطراب

»له؟ب«:لرزانش گفت يتلفن را برداشت و با صدا بهروز

»به به جناب سرهنگ«:نیشرو يجد يسکوت و بعد صدا يا لحظه

.سکوت کرد بهروز

.نبود ياون همه اقتدار خبر از

»اره؟ يمنتظر تماسم بود«:نیشرو

»دخترم چطوره؟«:بهروز

»شهینم نیبهتر از ا یعال«نیشرو

»میبد لیپدرت رو تحو دیبا یک«:بهروز

»يعجله دار یلیدخترت خ دنید ياوه انگار برا«:نیشرو

»ازارش نده«:بهروز

.قهقهه زد. دیخند نیشرو

».مید یم لتیتحو گهیروز د ستیکوچولوتو ب نیخب طبق قرار ما ناژ«:نیشرو

»روز؟ ستیب«:زد ادیفر بهروز
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»وفتهیکوچولو م نیواسه ناژ يبد يوگرنه اتفاقا ،یکن ییرایروز خوب از بابام پذ ستیب نیفقط حواست و جمع کن که تو ا«:نیشرو

»ادیروز؟چرا انقدر ز ستیچرا ب«:بهروز

ارم که تا عمر  یسر دخترت م ییبال نیمنتظر تماسم باش، اگه بفهمم به بابام سخت گرفت گهیدو هفته د. میگ یم يجور نیچون که ما ا«:نیشرو

»یبش مونیپش يدار

.بود نیشرو يجمله  یدر حال حالج. سکوت کرد بهروز

...روز چرا ستیب

.تو دستش موند یاما هم چنان گوش ادیممتد تلفن باعث شد به خودش ب بوق يصدا

.يخبر یب دوهفته

.اد یم نیسر ناژ ییدو هفته چه بال نیا تو

بده؟ شایبه م یجواب چه

»شد؟ یبهروز چ«:او را از افکارش نجات داد بابک

.را تکرار کرد نیشرو يفروغش را به بابک دوخت و شمرده حرفا ینگاه ب بهروز

»میابرو شد یب! خدا مرگم بده«:به گونش زد و گفت یچنگ بهار

.دستانش فشرد، بابک به اشپزخانه رفت تا قرص قلبش را بخورد نیسرش را ب بهروز

.داد هینشسته و تک یدرخت ریرفت ز اطیبرخاست و لنگان لنگان به طرف ح ریام

.داد یفکرش هم عذابش م یحت.. ادیب نیدو هفته سر ناژ نین بود تو اکه ممک ییدانست، بالها یمقصر م نیشدن ناژ دهیرا در دزد خودش

.ستهیاش رو از درخت برداره و سرپا وا هیتک عیباعث شد سر يزنونه ا يصدا

»ن؟یناراحت یلیخ«:سارا

.بود رهیعمه اش گناه کب دیاو و سارا تنها باهم حرف بزنن از د نکهیا. انداخت نییبه اطراف کرد و سرش رو پا ینگاه ریام

»اط؟یتو ح نیشما چرا اومد«:ریام

»کنه؟ یوجود من نارحتتون م«:سارا

.و سکوت کرد دیکش یقینفس عم ریام

»ده؟ یانقدر عذابت م نیشدن ناژ دهیچرا دزد«:سارا

.نشاند ریام یشانیشدن کالم سارا اخم را به پ مفرد

»نگرانشم«:گفت اهسته

»چرا ؟«:سارا

»ومهچرا نداره، دختر عم«:ریام

.تر شد کینزد ریقدم به ام کیزد و  يپوزخند سارا
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.قدم بود کیفاصلشون کمتر از  حاال

.گرد شده به سارا نگاه کرد يسرش را بلند کرد و با چشما ریام

»کنه؟ یشدن من نارحتت م کیچرا نزد ،يشد نارحت نبود یم کیبهت نزد نیکه ناژ نیاز ا ه؟یچ«:سارا

.به عقب رفت که با درخت برخورد کرد یقدم ریام. شد کینزد گرید یکم و

»...اگه عمه بهار بفهمه«:و گفت دیرا درهم کش شیها اخم

»فهمه ینترس نم«:زد و گفت يپوزخند سارا

.افتاد نیخورد و زم زیسرش ل يچادرش را شل کرد که اهسته از رو و

.بود ستادهیا ریام يشلوار و بلوز چسبان روبرو هیبا  حاال

»؟يِچه کار نیا«:انداخت و گفت نییسرش را پا عیسر ریام

.او گذاشت و نگهش داشت ي نهیس يدستش را رو کیخواست از کنار سارا بگذره که سارا  و

.گرد شد ریام يچشما

»معلوم هست چته؟«:ریام

.او برداشت و سمت گردنش برد ي نهیس يدستش را از رو سارا

.دیسرش را عقب کش ریام

»ها دلت رو برد؟ یکینزد نیبا هم نیناژ«:او گذاشت و گفت يانه ش يدستش را رو سارا

»یگ یچرا چرت و پرت م«:را بلند کرد شیصدا یکم ریام

.انداخت ریحرکت خودش را در اغوش ام هیبا  سارا

.جدا کردن سارا از خودش کنه يبرا ینتونست حرکت یحس کرد بهش برق وصل شده، حت ریام

.ستادیدرجا ا گشاد شده يحرکت با چشما یب

 يکه از رو یحجاب نیا. خوام یگرفته بشم رو نم دهیتو ناد شِیکه بخواد پ یاعتقادات نیمن ا«:گفت دیلرز یاز بغض م یکه ناش ییبا صدا سارا

».خوام یکه درکم نکنه رو نم ياما مادر! کفرِ. خوام یکه توش عاشق شدن گناه باشه رو نم یمذهب. خوام یاجبارِ رو نم

چرا؟ چون از نظر مامانم  یدون یم. يدیوقت منو ند چیاما تو ه. اومد عاشقت شدم ادمی یاز وقت«:و زمزمه کرد دیچک ریام راهنیپ يرو اشکش

»چرا؟. توجهت و جلب کرد دهیاز گرد راه نرس نینگاه تو به من گناه بود، اما ناژ

»!ا برات متاسفمخجالت بکش، واقع«:سارا رو از خودش جدا کرد و گفت. به خود امد ریام

بار بعد از ده دوازده سال که تو  نیاول يچون حرمت شکستم و برا ای! که واسم شده غده رو انداختم يچون چادر! چرا؟ چون عاشقت شدم«:سارا

»مگه من دل ندارم؟ ؟یحسرتش بودم، اغوشت رو تجربه کردم؟ چرا برام متاسف

.ذشتتاسف تکان داد و از کنار سارا گ ياز رو يسر ریام

»ریمن دوستت دارم ام«:دیسارا رو شن ي زمزمه
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.نکرد و به سرعت از منزل خارج شد یتوجه اما

سرنگ  ادیم نیبه کارم ندارن فقط بعد از ظهرا شرو يسر رفته، کار بیحوصلم عج. گذره یخراب شده م يالیو نیروز از حضورم تو ا نیسوم

.کارش یره پ یکنه و م یم قیبهم تزر

تونم برم تو باغ چه برسه به ته  ینم یچون حت. دونم کجاست یته باغه که من نم يچون اکثر اوقات تو کلبه  دمیمدت کم د نیتو ارو هم  شهاب

.باغ

.خوابه یبنده م یباهام نداره فقط دست و پامو م يکار گهیخوابم که د موقع

.انیشا ای نایشهره و ش ایکنارم بود  شونیکی شهیهم. کردم ینگاه م لمیف داشتم

»؟ییکجا نیشرو ن؟یشرو«:که شهاب با عجله وارد خونه شد و داد زد میکرد ینگاه م لمیف انیبا شا میداشت

.اونم نگام کرد. نگاه بهش کردم هی

».داد زدن برو در اتاقش رو بزن يپس به جا. که من به خاطر دارم خروجتون از خونه خطرناك ییتا اون جا«:-

.نییهم از پله ها اومدن پا نایو شهره و ش رونیاز اتاقش اومد ب نیشروخواست جوابم رو بده  تا

»چته شهاب؟«:نیشرو

»میبدبخت شد«:مبل نشست و گفت يرو شهاب

»شده؟ یچ«:شهره

»رانیاد ا یمامان بزرگ زنگ زد گفت داره م«:شهاب

»؟!یچ«:متعجب گفتن ییچهارتا

»!رانیاد ا یمامان فرح م«:در ادامه گفت شهره

»داره گفت برم فرودگاه دنبالش طیاره فردا بل«:شهاب

ره  یم ادیحاالهم ب. نهیاد تا ماهارو نب ینم رانیاون که سال تا سال ا. داره يرادیخب چه ا«:اخمو اومد رو مبل نشست و گفت شهیمثل هم نیشرو

»هتل

 یم. جا نیا ادیخواد ب یسه روزم م نیمونه و گفت ا یفقط سه روز تهران م. کنه يگرد رانیبا تور ا ادیخواد ب یجاست، م نیمشکل هم«:شهاب

».نهیخواد شماهارو بب

.دیخند نایش

.هم شهره

.داد یم یتلخ يجفتشون بو ي خنده

»نه؟یمارو بب ادیمامان فرح ب! دمیدرست شن«:نایش

»شناسه؟ یاصال اون مگه مارو م«:با پوزخند گفت شهره

»حرفاس؟ نیاالن وقته ا«:شهاب
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»شده؟ یبابا زندان یبهش گفت«:گره کرده که نشون از تفکرش بود به شهاب نگاه کرد و گفت يروهابا اب نیشرو

»معلومه که نگفتم«:شهاب

.انداخت تا فکر کنه نییسرش رو پا نیشرو

»م؟یکن کاریو چ نیا نجایا ادیاگه ب«:من و گفت ينشست روبرو نایش

.من اشاره کرد به

»رم خب یاگه مزاحمم من م«:فکر گفتم بدون

»مونم یباشه م«:بهم کرد که گفتم ينگاه تند نیشرو

.خودم و سرگرم کردم لمیبا ف بعد

»دمیفهم«:زد و گفت یبشکن انیشا

.بهش نگاه کردن همه

».ستین نجایا شتریاونم که سه روز ب. کنم حیتفر کمیخوام  یخارج شده گفته م رانیبابا از ا میگ یم«:انیشا

»م؟یکن حیتوج يرو چطور نیحضور ناژ. یِفکر خوب«:داد و گفت رونیب قیباز دمش را عم نیشرو

»باشه شمونیپ ياومده چند روز. مونِیخانوادگ ياز دوستا میگ یم«:شهره

»باشه شمونیچند روز پ یداره الک یلیچه دل«:نیشرو

»از خارج اومده میگ یخب م«:نایش

»مشیشناس یاز خارج اومده ما از کجا م«:نیشرو

»میاون جا باهم اشنا شد میبگ لندیتا میسفر رفت هیو شهره  من«:نایش

»و اونجا باهم اشنا شدن لندیاومده بوده تا حیتفر يهم برا نیناژ میگ یم«:شهاب

»رونیب میبر حیتفر يسه روز مجبورمون نکنه برا نیتو ا میکن يکار يچطور«:تکون داد و گفت يسر نیشرو

»خواد یاز ما کمک نم حیتفر يگرفته برا يگرد رانینه تور ا«:شهاب

»خوبه«:نیشرو

»و تو«:برگشت سمت من و

.کردم نگاش

 یاز خونه خارج بش ياما خوب گوش کن حق ندار میمامان بزرگ محدودت کن يجلو میتون ینم. میدست و پات رو ببند میتون یما نم«:نیشرو

».کنن هیاسمون به حالت گر يارم که مرغا یسرت م ییچنان بال ،یبزن یکلمه به مامان بزرگ حرف هیاگه فقط . باغ يتو یحت

»اسمون مرغ داره؟«:رو تکون دادم و در اخر حرفاش گفتم سرم

.داد رونیبست و بازمش رو با حرص ب چشماشو

»نداره دمیفهم ،یش یم یچرا عصب«:زدم و گفتم يلبخند
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»خدا يوا«:دستاش گرفت و اروم زمزمه کرد نیرو ب سرش

.بود نهیگز نیمن بهتر يسکوت برا. منگفت یچیه گهید

»شبا کجا بخوابه؟«:شهاب

»تو اتاق درم که قفلِ دیبر دیکه مامان فرح خواب نیشبا بعد از ا. ستیمامان فرح تو اتاق خوابت که ن گهید«:انیشا

»اد ینم شیپ یمن برم دنبالش مشکل«:شهاب

»دنبالش میفرست یراننده رو م. شهیمعلومه که مشکل درست م«:سرش رو بلند کرد و گفت نیشرو

.کردن اماده باشه یورود مادر بزرگشون که مامان فرح صداش م يبرا زیو هماهنگ کردن تا همه چ صحبتاشون

***

.داد یتکون م ضیپاهاشو رو هم انداخته بود و با غ نیناژ

.نشسته بود شیشونیاخم درشتم رو پ هی

»؟يدیمفه«:براندازش کرد و گفت يبا نگاه جد نیشرو

»نه«:لب گفت ریبا چشم غره ازش رو برگردوند و ز نیناژ

.گرفت حرصم

»گه؟یدو ساعته داره برات قصه م نیشرو! که نه یچ یعنی«:-

.نگفت يزیبرام نازك کرد و چ یچشم پشت

»شه یاز تو دوا نم يدرد ییجا نیمامان فرح بفهمه تو چرا ا نیناژ نیبب«:-

»وارد بشه دیاز در تهد ینک یخودت ادم و مجبور م«:نیشرو

.رفت نیبلند شد و سمت ناژ سپس

.در پنهان اون داشت یسع ینشست اما با سرسخت نیناژ يترس تو چشما يکه هاله ا دمید

»ینیارم که جنازشو بب یسر بابا بهروزت م ییبال ییجا نیاگه مامان فرح بفهمه تو چرا ا«:طرف اون خم شد و زمزمه وار گفت نیشرو

.دیشکارا ترسا نیناژ

»یبکن یتون ینم یغلط چیتو ه«:لرزانش گفت يحال با صدا نیا با

.نشست نیبفهمه تو گوشه ناژ یکه کس نیقبل از ا نیشرو يپر صدا ي دهیکش

.شوکه شد نیناژ

 یدرثان. ادیجونت در ب زنمت که یانقدر م ینیب یبابات و نم گهیکه د نیعالوه بر ا ادیصدات در ب«:اهسته اما پر خشمش گفت يبا صدا نیشرو

».نشون ندم یعکس العمل تیو خوشگل يدم که در برابر لوند یهم نم ینیتضم

.دیپر نیناژ رنگ
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بود با  يمن مساو يزد منم بهش بزنم اما طرفدار نیکه به ناژ يا دهیهمون کش نیدوست داشتم ع نیاون لحظه در برابر حرف شرو راستش

.اکتفا کردم نیگاه کردن با خشم به شروپس ساکت شدم و به ن ن،یناژ یچیسرپ

»؟يدیفهم«:زد ادیفر نیشرو

.تکون داد دییتا يسرش رو از رو عیسر نیانگار کارساز بود چون ناژ ياخر دیتهد

»شهیم داشیمامان فرح پ گهیاالن د. یِچه دختر سخت«:و گفت دیکش یکه کنارم بود نفس راحت شهره

.میرو هم همراه برد نیتر شدن ناژ یعیطب يالبته برا. میباعث شد هممون به باغ برراننده  نِیبوق ماش يربع بعد صدا هی

.ما ترمز زد يجلو پا نیماش

.مامان بزرگ باز کردم يجلو رفتم و در رو برا عیسر

.شد ادهیپ نیشد و بعد اهسته از ماش دهیشدش د یخراط ياز خودش عصا قبل

.مدیکردم و با شوق حالش رو پرس یروبوس باهاش

.دیبار یلبخند بزنه اما از همون اقتدارش هم محبت م ومدیم شیپ کم

.بود دهیشد که خواهر برادرام و ند یم ینه سال حدودا

.حرکت فقط بهشون نگاه کرد یچشمش بهشون افتاد ب تا

.بردشون نیشدن با دو انگشت از ب دهیاشکش شدم که قبل از چک يحلقه  ي متوجه

»مامان فرح نیخوش اومد«:گفت یرسم یلیجلو اومد و خ نیشرو

»شده ییچه اقا نمیشرو«:و گفت دیکش نیکرد، دستش رو به سر شرو نیشرو يبه قد و باال یفرح نگاه مامان

.جا داد نیاش را در اغوش شرو یقلم کلیجلو رفت و ه یمامان فرح قدم ن،ییزد و سرش رو انداخت پا يلبخند محو نیشرو

.دیگونش رو بوس با رغبت بغلش کرد و نیشرو

که مامان هممون رو مثل هم  یاد، در صورت یکردن مامان فرح ازشون بدش م یفکر م نایدونم چرا ا ینم. جلو اومدن دیو شهره با ترد نایش

.و بس نیدوست داشت تنها مشکلش کار اونا بود هم

.نیبه ناژ دیکرد رس یهمه که روبوس با

»؟یکن ینم یمعرف«:به من گفت مشکافانه به سر تا پاش کرد و رو ینگاه

.کرد یحرف مامان فرح رو نگاه م یهم ب نیناژ

 یرانیا...باهاشون هم سفر بوده شونیخارج ياز سفرا یکیو شهره هست که تو  نایاز دوستانِ ش نیناژ بایدختر ز نیا«:جلوتر از من گفت نیشرو

».رو مهمون ماست یفرانسه هستش که چند وقت میمق

.اکتفا کرد یخشک و خال "خوش وقتم"به گفتن  نیناژ

.تو هم رفت شتریمامان فرح ب يخشک بودن کالمش اخما از

.مامان داخل رفت و ما هم پشت سرش انیشا يتعارفا با
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»؟یمعاشرت کن یستیبلد ن نیبهتر از ا«:گفتم نیگوش ناژ ریز اهسته

.نگام کرد و بعد با پوزخند روش و برگردوند فقط

وقت  چیو انواع رابطه ها ه ادیز يمن با وجود داشتن دوست دخترا. شم، نه که عاشقش بشم یکردم دارم جذبش م یحس مدونم چرا اما  ینم

.شم ینم ریاما از نگاه کردن بهش س. بگم عاشق نشدم نانیتونم با اطم یعشق رو تجربه نکردم، اما م

 نیشده، کال ا دهیانگار نه انگار دزد ایاس  بهیجمع غر هی يانگار نه نگار تو. ودب الیخ یاما ب نیگرفته بود، ناژ نیذره ب ریرو ز نیفرح ناژ مامان

.بودنش حرص درار بود الیخ یب

.همون حرفا رو تکرار کرد نیفرح سراغ بابا رو گرفت و شرو مامان

»ن؟ینوه هاتون افتاد ادیشد  یخب مامان فرح چ«:انیشا

»کنم يگرد رانیهوس کردم ا«:فرح مامان

»تنگ شده بود رانیا يبرا یلیدلم خ«:و ادامه داد دیکش یاه

نوه هام کنم به  هیاز بق دارمید هیبذار  نیو گفت نیکرد يگرد رانیهوس ا ن،یما نکرد ادیپس «:داد گفت ینم تیمیصم يکه اصال بو یبا لحن نایش

»گردنم نمونه

»ــــنایش«:گفتم هشدارانه

.گرم کرد شیبه من کرد و سرش رو با چا ینگاه مین نایش

»ن؟یستیبرام مهم ن دیکن یچرا شماها فکر م«:بهش کرد و گفت یقیفرح نگاه عم مامان

»؟!میهست«:با پوزخند گفت شهره

»نیکن ینم یفرق چیمن با شهاب ه يشما برا«:فرح مامان

»ن؟یمطمئن«:نایش

»دیکه شک دار دییشما نیمن مطمئنم ا«:فرح مامان

»نیاز من و شهاب جدا باش نیشما خودتون خواست«:به چهارتاشون کرد و گفت ینگاه

»میبا پدرمون باش میما خواست«:نایش

»خب منم به انتخابتون احترام گذاشتم«:فرح مامان

»نیاما بعد ازمون رو گردوند«:شهره

»که من راهتون ندم؟ دنمید نیبار اومد هی«:فرح مامان

.ساکت شدن نایو ش شهره

»و من جواب ندم؟ دینگ بزنبار شد بهم ز هی«:فرح مامان

»؟یعاطفگ یبه ب دیو عمل نکنم که حاال من رو متهم کن نیبخوا يزیشد ازم چ«:فرح مامان

»ستنیمهم ن! گذشته ها گذشته«:کرد و گفت يتک سرفه ا نیشرو
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.زنگ خورد، بلند شد و سمت اتاقش رفت لشیموبا

»؟یفهم یخوب م یرانیا«:کرد و گفت نیفرح رو به ناژ مامان

»بله«:نیناژ

»ران؟یا يتنها اومد«:فرح مامان

»بله«:نیناژ

»؟یینجایچند وقته ا«:فرح مامان

»هفته کی«:نیناژ

»؟یهست یتا ک«:فرح مامان

»دیپرس یچقدر سوال م«:رك گفت یلینگاهش را چرخاند و خ نیناژ

.فرح شوکه شد مامان

.هم تعجب کردم هم خندم گرفته بود من

»پرسن یم ییفرح جهت اشناجان مامان  نیناژ«:-

»پرسن یجور سواال نم نیکه از ا ییاشنا يبرا«:نیناژ

»چقدر پررو«:کرد و گفت یفرح اخم مامان

.مانعش شد نیشرو يبگه که صدا يزیابروهاش رو باال داد و خواست چ نیناژ

»رفت بزنم ادمیجان امپولت رو  نیناژ يوا«:نیشرو

»امپول بزنه دیشده و با یفصل تیدچار حساس رانیاومده ا یما از وقت يبایمهمون ز نیا«:ان فرح گفتاومد جلو رو به مام یطور که م همان

»؟يمگه تو امپول زدن هم بلد«:کرد و گفت نیبه شرو یفرح نگاه متعجب مامان

»دمیدوره اش رو د گهیاره د«:زد و گفت يلبخند نیشرو

تونستم  یمامان فرح نم يشد، جلو یفشار پنجه هام داشت له م ریمبل ز يشدم، دسته  یاما من داشتم منفجر م. زد یابیفرح لبخند نا مامان

.بزنم یحرف

زنه اما بعد  ینم گهیکردم اصال د یمن فکر م یعنی. جلو من امپول نزد گهیدعوا کردم د نیمواد با شرو قیکه سر تزر يبار نیهمون اخر از

.زنه اما جلو من نه یم دمیفهم

کردم و با همون نگاه واسش خط و  یقرمز شده از خشم نگاش م يفقط با چشما ومدیصدامم در ن گهیکارو کرد که د نیمان فرح اهم جلو ما حاال

و رفتم  رونیتحمل کنم پاشدم از خونه زدم ب افشوینتونستم ق گهیزد که د زیام طنتیچشمک ش هینگاش که به چشمام افتاد . دمیکش ینشون م

.اغسمت ته ب

.کرده بودم ریگ یدوراه نیداد ب یبا خودم داشتم عذابم مکه  يریدرگ

.که درست بود و ازش فاصله داشتم یدونستم اشتباه و نصفشو رفته بودم با راه یکه م یراه هی
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.کنه یم دشییرو برم که دلم تا یدادم بهش فکر نکنم و راه حیکرد ترج یم وونمیداشت د گهید فکرا

.قفلِ نمیر رو چک کنم ببرو بستم و رفتم د نیناژ يدستا

.دمیرو شن نیناله وار ناژ يرفتم سمت تختم، صدا بعدم

»!سخت یلیکه خ يجور نینکنم، ا يدم کار یاخه چرا؟ قول م. بسته بخوابم يروز رو با دستا ستیب نیتموم ا دیمن با یعنی«:نیناژ

.کردم نگاش

»يشد یممجازات ن يطور نیا يکرد یاگه همون شب اول اون کارو نم«:-

»نیشه که مجازات ش یروزم نوبت شما م هی«:-

.نزدم یحرف گهیکردم، د نگاش

.که باز کردم چشماشم باز شد دستاشو

»ریصبح بخ«:-

.جاش نشست يرو تکون داد و تو سرش

»؟يشد تیاذ یلیخ«:تختش نشستم و گفتم کنار

.نگفت یچیخمارشو بهم دوخت و ه يچشما

»بابات بدم لیدم سالم تحو یتحمل کن قول م«:فتمچشماش نگاه کردم و گ یاب به

»سالم؟ یگ یم نایکنن؟ به ا یم قیبهم تزر یاپیکه پنج روزه پ يخورم و مواد یم یکه گاه ییمنظورت عالوه بر کتکا! سالم«:زد و گفت يپوزخند

انقدر دست و پام رو بسته بود؟ بابام؟ یبراش نکردم؟ واقعا چ يحس کردم در برابرش شرمنده ام، چرا من کار نییرو انداختم پا سرم

.رو به جون بخرم ياونقدر دوستش داشتم که به خاطرش هر خطر. بابا مسلما

.کردم افکارم رو منحرف کنم یسع

»میصبحونه بخور میپاشو بر«:-

.رفت موهاش رو مرتب کرد و به طرف در رفت، منم پشت سرش نهیسمت ا. به بدنش داد و بلند شد یو قوس کش

.شده بود ریبرگشتن به اتاق د يشد، برا انیکه مامان فرح از ته راهرو نما میدر اتاق کامل خارج نشده بود زا

.دیرو د هردومون

. میاتاق در اومد هیکه از  دید

.شد یم کتریاز حدقه در اومده به ما نزد يدلم بذارم؟ مامان فرح با چشما يکجا نویا. در خشک شدم يجلو

.نگام کرد شیعصب يو با چشما ستادیا روبرومون

.نداشتم یحیتوض ن،ییرو انداختم پا سرم

.بود نییاز من سرش پا تیهم به تبع نیدوخت، ناژ نیاخمالودش رو به ناژ نگاه

»شهاب«:گفت يپر جذبه ا يفرح با صدا مامان
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»دم یم حیتوض«:رو بلند کردم و گفتم سرم

»هم داشته باشه؟ حیتوض يجا دمیکه د يزیچ یکن یفکر م«:زد و گفت يپوزخند

»نیکن یاشتباه م نیدار«:-

 یاما فکر م يو رابطه دار يپر یهم با دخترا م سیکه تو همون انگل دمیشن یاره م. دمیشن یم. شهاب اوردمیبار ن ينطوریمن تورو ا«:فرح مامان

».ساده اس یدوست هیکردم 

.واسش دردسر بشه دیترس یاخه م. ارهیبا دخترا سر در ب مایطونیوقت دوست نداشتم از ش چیانداختم، ه نییرو پا سرم

».میدیاتاق خواب هیشده؟ ما فقط تو  یحاال مگه چ«:نیناژ

»... يدختره «:فرح با خشم نگاش کرد و گفت مامان

»هرزه«:رو ارومتر کرد و گفت صداش

.ابروهاش رو باال داد اما متوجه حرف مامان فرح نشد نیناژ

»مامان«:و اروم گفتمرو گاز گرفتم  لبم

.میسادیوا خیدرجا س نیکه منو ناژ "خفه شو "زد  ادیبلند فر چنان

.مامان فرح اونارو هم پرونده بود ادیفر يانگار صدا. اومدن باال انیو شا نیشرو

»چه خبره؟ نجایا«:نیشرو

.اومدن و با تعجب بهمون نگاه کردن جلو

»نبود یادم نیشهاب هم چ. سر شماهاس ریهمش ز«:فرح مامان

»؟!مگه نه«:بهم نگاه کرد و گفت عاجزانه

.در اومده يطور نیا تشیهمه سال ترب نیسخت بود که بفهمه حاصل ا یلیخ انگار

.دادم یم یحیتوض هی دیبا

»ما تختامون از هم جدا بود نیمامان باور کن«:-

»نینیبب نیتون یبله م«:کنان گفت دییهم تا نیناژ

.و مطمئن شه نهیاومد تو اتاق رو بب یشک داشت، بدش نم دشیانگار خودش هم به د. نگامون کردفرح مشکوکانه  مامان

"طناب"نگاش کردم که با حرکت لب گفت  یشدم، سوال انیشا ياشاره  يجلو در اتاق کنار رفتم که مامان فرح وارد شه، متوجه  از

.تخت وصل شده ي لهیو به م تخت يرو میرو بست نیکه باهاش دست ناژ یاومد طناب ادمی تازه

»شما هم نیایمامان فرح کوتاه ب«:موضوع شد و گفت يکه متوجه  نیشرو. ستادمیجلوش ا عیقدم رو که برداشت سر نیفرح اول مامان

»دونستم یم. دونستم یم«:و گفت دیکوب نیخشم عصاش رو به زم ایفرح  مامان

.نگام کرد که حس گناه بهم دست داد يطور بعد

»نییپا میبر نیایگم، ب یرو براتون م زیمامان فرح من خودم همه چ«:رو جمع و جور کنه گفت هیخواست قض یمثال م نیشرو
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»شنوم یجا م ننیهم«:فرح با اخم نگاش کرد و گفت مامان

»رو دوست دارن گهیدوتا هم د نیا«:بعد رو به مامان گفت نینگاه به ناژ هینگاه به من کرد،  هی نیشرو

.میلحظه هممون هنگ کرد هی يبرا

دوست دارن «:ازش نداشتم، مامان فرح اول از همه به خودش اومد و گفت یکرد منم دست کم یرو نگاه م نیگشاد شده شرو يبا چشما نیناژ

».واسه پسرم رمیگ یخودشو تو بغل پسر ول بده نم يطور نیکه ا یشه تو بغل هم بخوابن، من زن ینم لیکه دارن دل

.رفت نییکه مهلت حرف زدن بده ازپله ها پا نیبدون ا سپس

»؟!بود یچه حرف نیا«:نگاه کردم و گفتم نیشرو به

»رو بهم زدم مونینامزد یگ یم یره بعدش هم تو برگشت یم گهینشده که سه روز د يزیمجبور شدم، حاال چ«:نیشرو

»نیو ازم سواستفاده کن نیکن يمگه من عروسکم که باهام باز«:با حرص گفت نیناژ

»کنه ما سواستفاده یم يشهاب باهات باز ،یخب عروسک که هست«:گفت یبا لحن چندش انیشا

»دهنتو ببند انیشا«:خشم گفتم با

»کنم يمن خودم نقش نامزدت رو باز ستین لتیاگه شهاب بابِ م هیچ«:گفت نیبا پوزخند نگام کرد و رو به ناژ انیشا

»شیتو نما ینامزد شم، حت لیگور هیندارم با  ينه عالقه ا«:بهش زد و گفت يپوزخند نیناژ

.حمله شد يجمع شد، اماده  انیشا يچندش اور از لب ها لبخند

.ارهیحرصش رو در ب يدونست چطور یبود و م دهیرو فهم انینقطه ضعف شا نیناژ د،یخند یصدا م یو ب نییسرش رو انداخته بود پا نیشرو

»بابا الیخ یب«:و گفت دیرو کش انیدست شا نیشرو

»نه بذار ادمش کنم تا گنده تر از دهنش حرف نزنه«:با خشم گفت انیشا

دونم چرا  یفقط نم ،يچون خودت هنوز تو صف ادم شدن موند ،یستین یبار بهت گفتم تو قادر به ادم کردن کس هی«:گفت يبا خونسرد نیناژ

»یِممکن ریکار غدونن ادم کردن تو  یانگار اونا هم م. رونیکنن ب یاز صف پرتت م یه

.قهقهه زدم انیشا يخنده و با چشم غره  ریزدم ز ینتونستم تحمل کنم و پق گهید

.موفق نبود ادیکرد خودشو کنترل کنه تا نخنده اما ز یم یهم سع نیشرو

»!کنما یام اون دندوناتو تو دهنت خورد م یم«:زد ادیشده بود فر یکه عصب انیشا

»دهیبع فیظر کلیه نیهمه خشونت از شما با ا نیا«:عد با تمسخر گفتاول با تعجب نگاش کرد ب نیناژ

.زد یبه سرخ تیاز عصبان انیکه شا دیبه حرف خودش خند بعد

»یزن یحرف م ادیز يخانوم کوچولو دار«:گفت تیبا جد نیشرو

»زم بهتون بر خورد؟ یباز من چند کالم حرف درست حساب«:کرد و گفت یپوف نیناژ

»شه یمطمئن باش مشت و لگد سمتت پرتاپ م یحرف بزن نیاز ا شتریب«:و اروم گفتم دمیو سمت پله ها کشرو گرفتم  دستش

.سوزونه یادم رو م تیکه تا نها ییاز اون پوزخندا. کرد و پوزخند زد نگام
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***

.بابک و گلرخ هم قرار بود باهاش برن. رفتن به فرودگاه ياماده شده بود برا بهروز

.رانیاومدن ا یداشتن م نیو نوژ شایگفت و حاال م شایرو به م نیو ربوده شدن ناژ اوردیطاقت ن گهید چوندنیپ از چند روز بعد

.کرد یاش م وانهید یشانیپر نیکه در ا ییبشنوه، حرفا شایاز م دیبا يدونست چه حرفا یبود م یعصب بهروز

داد که سارا هم اون جا  یرفت ، احتمال م اطیسارا نباشه به طرف ح دید يوجل نکهیا يبرا ریو بابک و گلرخ به طرف فرودگاه رفتن، ام بهروز

.نگاه مادرش فرار کنه ریبشه اما االن که بهار تنها بود امکانش نبود سارا از ز داشیپ

»شه یاد جلو لونش سبز م یرو ندارم، مار از پونه بدش م شایم دنیطاقت د«:رو به سارا گفت بهار

»نیریسخت نگ«:بود گفت اطیبه حکه تموم حواسش  سارا

»شه یسرم داره منفجر م تیو عصبان یاز نارحت«:بهار

»کشه یطول م یدوساعت انیب نایا یینا دا ن،یباال استراحت کن نیبر نیپاش نیپاش«:نگاش کرد و گفت عیسر سارا

»اریقرص ب هیبرو واسم «:و گفت دیکش یاه بهار

.کرد تا بخوابه یرش داد سپس او را تا دم در اتاق همراهبا سرعت جت قرص رو اورد و به ماد سارا

.اطیبود که بره تو ح تیموقع نیبودن، پس بهتر لمیف يو ساناز هم مشغول تماشا سحر

.دفعه تاب محکم تکون خورد کیدستاش گرفته بود که  نیتاب نشسته بود و سرش رو ب يرو ریام

.سارا اخماش تو هم رفت دنیرش نگاه کرد با دتاب را گرفت، به پشت س يرو بلند کردو لبه  سرش

»؟يتو فکر«:جلو رفت و گفت سارا

.بدون حرف جهت نگاهش رو عوض کرد ریام

»اره؟ ینیحتما تو فکر ناژ«:سارا

بهم خورد  تعادلش ریخواست بلند شه که سارا به بازوش چنگ انداخت ام رینشست، ام ریتاب کنار ام ياخم کرد، سارا جلو رفت و رو شتریب ریام

دستانش را دور گردن او حلقه کرد و سمت خود  عیتاب نگه داشت، سارا هم سر يسارا که دستاش رو از دوطرف او رو يرو وفتهیو خواست ب

.شد زیمخیشد خواست بلند بشه که سارا هم با اون ن یر عصبیام د،یکش

» ولم کن«:خفه شده بود گفت تیکه از زور عصبان ییبا صدا ریام

.برد کتریفقط نگاش کرد و صورتش رو نزد سارا

 ریام يلبا يسارا را باز کند، سارا هم از فرصت استفاده کرد صورتش را جلو برد و لباش رو رو يدستا يبه ناچار دستش را باال برد تا حلقه  ریام

.گذاشت

 عیحرکت سر هیکرد، با  یحس م یورتش را به خوبص یباال رفت، چشمانش از حدقه در امده بود و داغ شیباز شد و ابروها ریام یشانیپ اخم

.سارا زد يبه گونه  یمحکم يسارا را به عقب هول داد و دستش را باال برد و ضربه 

.تاب افتاد يتعادلش رو از دست داد و رو سارا
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».شناختم ینم يطور نیشه، تورو ا یباورم نم«:تاسف تکان داد و گفت ياز رو يسر ریام

.شد ریسارا سراز يه اهسته از گون اشک

»دست خودم نبود«:لرزانش گفت يانداخت و با صدا نییرا پا سرش

.کرد یبا همان نگاه تاسف بار نگاهش م ریام

»خوام یمعذرت م«:زمزمه کرد سارا

خودم و بهت  يطور نیدختر هرزه ام که ا هی یکن یفکر م هیچ«:بلند سارا متوقفش کرد مهین ياز کنارش گذشت که صدا یحرف چیه یب ریام

دوست  اقیکه با اشت یهست ینامحرم نیاول یفهم ینداره؟نم یتیگناه با توبودن برام اهم یفهم یدوستت دارم؟نم یفهم یکنم؟ نم یم زونیاو

ره  یه مرس یکه نگاهت به من که م ییکه بتونم توجه تورو جلب کنم، تو هیتنها راه یدون یچرا؟ واقعا نم یدون یباشم؟ نم حجاب یدارم جلوت ب

؟!شه به چشماش، چرا یرسه دوخته م یکه م نیبه ناژ ن،یکف زم

.ختیر یصورت اشک م يو سارا را نگاه کرد که به پهنا دیپا چرخ يپاشنه  يرو ریام

 يکه لبخندت رو برا نیساله تو حسرت نگاهت سوختم ا نیفاصله ها توجه تورو جلب نکرد، چند نیا«:ازش فاصله گرفت و گفت یقدم سارا

خب اخه  ،ینیب یهرزه م هیشدم من و به چشم  کیبهت نزد گهیحاالم که به روش د... حاال ،يکرد یاما تو منو ادمم حساب نم. خودم داشته باشم

چرا؟

»ستیراهش ن نیا«:انداخت و گفت نییسرش را پا ریام

روز خبر  هیو  یکه تو هم بهم توجه نکن میخواستگار يایمنتطر بمونم تو ب دیکه من دوستت دارم اما چون دخترم با نیا ه؟یپس راهش چ«:سارا

»به گوشم بخوره و عشق بشه واسم حسرت؟ تیعروس

.سکوت کرد ریام

همون اول  نیسوختم، من سال ها منتظر توجه تو بودم و ناژ یتو دلت جا باز کرده، داشتم م دهینرس يچطور نیناژ دمید یوقت«:ادامه داد سارا

وارد عمل بشم و تورو تصاحب کنم  نیگرفتم به روش ناژ میدم، تصم یاز دست م يتورو چطور نمیو بب نمیتونستم بش یتوجه تورو جلب کرد، نم

.شد يطور نیا نمکه او

»متاسفم«:انداخت و اهسته گفت نییرو پا سرش

.نشد کیبهش نزد یروش نیکه با همچ نیناژ. کرد یسارا فکر م يبود و به حرفا ستادهیهمان جا ا ریبه طرف در خونه رفت، ام و

.بعد شاهد خارج شدن سارا از منزل شد یقیدقا

 شایبهش بدن، نوژن بدتر از م نیاز ناژ يخواست خبر یهم به بهروز ننداخته بود فقط مدام از بابک و گلرخ م ینگاه یورود حت ياز لحظه  شایم

 يخوش اومد«:و گفت دیاش را بوس یشانیو پ دیک او را به اغوش کشکه به بابک دست داد باب یبرخورد کرد هنگام یبا هرسه انها خشک و رسم

»ونعمو ج

.شدن ادهیبهروز پ يخانه  يجلو

.دیکش یکرد و ذهنش به گذشته پر م ینگاه م اطیح يو درختا واریبه در و د شایم
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.خونه رو انتخاب کردن نیکه با بهروز ا یزمان به

.زدن یصبح حرف م دهیدرخت تا سپ ریتاب ز يشدن و رو یخواب م یشب ها ب مهیکه ن یزمان

.کردن یم يباز نیاومدن و با نوژن و ناژ یم اطیکه هردو تو ح یزمان

.کرد یاون خونه حس م اطیاش را هنوز تو ح یخوشبخت يخنده  يصدا

.دید را ریام یکه کنار درخت دیکاو یرا م اطیح يجا يکرد چون نگاهش جا یهم انگار به همون روزها فکر م نوژن

.کرد و نگاهش کرد زیرا ر چشمانش

.ستادینوژن ا يبا لبخند جلو اومد و روبرو ریام

»؟!ریام«:را نگاه کرد و زمزمه وار گفت ریصورت ام يتک تک اعضا نینوژ

.داد و در اغوش هم فرو رفتن لشیهمان لبخند تحو نیهم ع نیزد ودستانش را از هم باز کرد، نوژ يلبخند گشاد ریام

»يچقدر عوض شد ریام يوا«:جلو رفت و گفت شایم

.زن عموش رو به خاطر داشت يها ینگاه کرد، مهربون شایاز اغوش نوژن خارج شد و به م ریام

.در اغوشش رفت یسیخجالت و رودروا چیه یب ریاغوش گرفتنش دستانش را باز کرد ام يبرا شایم یوقت

.ودانگار خود مادرش ب. مثل مادرش بود یزمان هی شایم

»سرده نجایداخل ا دییبفرما«:بابک

 یگلرخ انها را دعوت به نشستن کرد، بهروز حرف. و نوژن زنده شد شایم يبرا نیریاز خاطرات تلخ و ش یوارد منزل شدند و باز هم موج باهم

.نشست يزد ساکت و گرفته کنار ینم

»مامانتون و سارا کجان؟«:رو به ساناز و سحر گفت بابک

»رونیاومد رفت ب شیسارا هم کار براش پ ده،یکرد تو اتاق خواب یسرش درد م مامان«:ساناز

.اورد يبراشون چا مستخدم

.کرد ینگاه م نیگرفته به زم يبه بهروز انداخت که با چهره ا ینگاه شایم

»به دخترم خوش بگذره یمدت حساب نیا يکرد يممنون که کار«:شایم

...ه کرد ونگا شایسرش رو بلند کرد و به م بهروز

.اومد یازش بر نم يکه کار نیاز ا یزد، ناتوان یموج م یچشماش عجز و ناتوان تو

.بهش زخم زبون نزنه شایکه م نیزد، التماس به ا یموج م التماس

»چکار کرد؟ دیحاال با«:که بحث رو ادامه نداد و گفت دیانگار فهم شایداغون بود، م یکاف ياندازه  به

».ستیازشون ن ينظره اما اثر ریامالکشونم ز م،یکه ردشون رو بزن رنیگ یباهامون تماس نم«:فتو گ دیکش یاه بهروز

»ارنیسرش ب یینکنه بال. نکنه«:با بغض گفت شایم

»نکنه بکشن؟«:مرتعش شده گفت ياشکش روان شد و با صدا سپس
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.صحبتش در هق هقش گم شد ي ادامه

»ارنیب نیسر ناژ ییالتونن ب یاونا پدرشون دست ماس پس نم«:بهروز

» زنن؟ یچرا زنگ نم... س چرا«:-شایم

»رنیبگ لیمحمولشون استفاده کنن و بعد پدرشون رو تحو نیوارد کردن اخر يبرا نیخوان از ناژ یاونا م«:بهروز

»هفته اس هیبه  کیاالن نزد ؟یخب ک«:شایم

»روز ستیاونا گفتن ب«:بهروز

»؟!روز ستیب«:زد غیج شایم

.نگفت يزیچ بهروز

»ن؟یکن ینم يو کار نینشست يطور نیاون وقت شما هم«:نوژن

»اد یازم بر نم يکار«:بهروز

»نیچقدر خوب ازش مراقبت کرد«:زد و گفت يپوزخند نوژن

.بود لیتکم گهیلبش را گاز گرفت، انقدر خودش رو سرزنش کرده بود که د بهروز

»خانوم شایبه به م«:لب کردبهار که از اتاق خارج شده بود توجه شان را ج يصدا

.سرد و خاموش ینگاه. نبود تیمیاز صم يکه توش اثر ینگاهش کرد، نگاه شایم

»عمه؟ ياومد یقابل دونست«:نگاه کرد و گفت نیبه نوژ بهار

.کرد، متوجه حرف بهار نشده بود زیچشمانش را ر نوژن

»يرو دار هیو کنا شیهنوزم همون لحن پر از ن«:شایم

»؟یصحبت کن يطور نیکه با بهروز ا يدار یچه طلب«:مبل نشست و گفت يبا نوژن دست بده رو یکه حت نیابدون  بهار

 یاز اون بهشون نگفت یچیو ه يکه تو بهروز رو از بچه ها پنهون کرد یمگه زمان«:برگشت و گفت شایبه نوژن انداخت و سمت م ینگاه خشن مین

 یو تو تلفن رو روش قطع م نهیبچه هاش رو بب يکرد اجازه بد یزد و التماس م یزنگ م نجایاز اکه بهروز  یزمان ای. ازت داشت یبهروز طلب

»داشت ازت؟ یطلب هروزب يکرد

.رد کند ای دییبهار را تا يبه مادرش نگاه کرد، خواست صحت حرفا زیاستفهام ام نوژن

رو  گرانید یعادته دخالت کردن تو زندگ نیها ا میهنوزم مثل همون قد که نمیب یم. موند یسر قولش م دیبهروز به من قول داده بود و با«:شایم

»يترك نکرد

».برادرمِ یزندگ«:بهار

»میجا جمع نشد نیدعوا ا يبرا د،یبس کن«:هشدارانه گفت بهروز

»سرزنشت کنه؟ يد یچرا اجازه م«:به او کرد و گفت ینگاه بهار

»قبت نکردم حقمه که سرزنش شماز دخترم مرا دیچون حقمه، اون طور که با«:بهروز
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.نگفت يزیتکان داد و چ شیتاسف برا ياز رو يسر بهار

».نیلوازمتون رو بذار نیبر نیتون یباال رو براتون اماده کردم م ياتاقا شاینوژن جان، م«:بهروز

»هتل میر یما م«:شایم

»هتل نینداره بر یلینوژنم هست پس دل يجا خونه  نیا«:بهروز

»میحت ترهتل را«:شایم

.داد رونینفسش را با حرص ب بهروز

»اتاق کجاست من لوازمم رو بذارم؟«:به مادرش کرد و رو به بهروز گفت ینگاه میبرخاست ن نوژن

»ده یبهت نشون م ریام«:بهش زد و گفت یلبخند مهربون بهروز

.بلند شد و همراه نوژن به طرف پله ها رفت ریکرد که ام ریبه ام ینگاه سپس

».یاستراحت کن کمیاتاقت که  میجون بر شایپاشو م«:را گرفت و گفت شایهم برخاست و دست م گلرخ

.به بهروز کرد و برخاست و همراه گلرخ سمت اتاق رفت ینگاه شایم

 یحس نم يزی که چتو بدنم فعال ختیرو ر یاون مواد لعنت نیقبل شرو يسر و کله بزنم، امروز هم مثل روزا نایواسم نمونده که با ا یاعصاب گهید

.ادیسرم ن ییبال مال دوارمیکنم فقط ام

.کنه یهست که اعصابم و خورد م یحالت چندش هیکنه تو نگاهش  یفرح مثل برج زهرمار بهم نگاه م مامان

»شه؟یشروع م یاز ک تونیحیتور تفر«:نشست روبرومون و رو به مامان فرح گفت نیشرو

»برم دیفردا عصر با«:فرح مامان

»بهتون خوش بگذره«:لبخند زد و گفت هی شهاب

»گذره یخوش م شتریبه تو ب«:چشم غره بهش رفت و گفت هیفرح  مامان

.من نازك کرد يبرا یبعد پشت چشم و

»گذره، مخصوصا شبا یخوش م یلیبه شهاب که خ«:زد و گفت یلبخند چندش انیشا

.دیهمراه خواهراش خند و

»انیشا«:شدش گفت دیکل يدندونا نیاز ب چشماش رو از خشم رو هم فشرد و شهاب

»گم یمگه دروغ م«:گفت طنتیبهش انداخت و با ش ینگاه مین انیشا

»گم؟یتو بگو، دروغ م«:سمت من برگشت و گفت بعد

»؟یبزن يحرفه راستم مگه بلد«:زدم و گفتم يپوزخند

»زنم ینم حرف راست نیهم يحرف راست رو ندارن برا ياصوال خانوما جنبه «:و گفت دیخند

»ستیذات دروغگوت اصال مالکت ن یعنی«:-

»ذات من دروغگوئه؟«:ابروش رو باال داد و گفت يتا هی
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.کردم قینگاهم تصد با

»کنن یم يباهم لجباز یلیخ نیو ناژ انیشا نیبابا ا يا«:انگار متوجه شد و گفت نیفحش دادنِ که شرو يکه اماده  دمیکرد، فهم زیر چشماشو

»هست شهیزن داداش و برادر شوهر هم نیب يدعوا«:رو به مامان فرح گفت یتصنع يبا خنده  بعد

...زن داداش و خواهر شوهر نیب يگفت دعوا یبودم اما اون م دهیو من از مامانم شن نیا يوا

»احترام به بزرگتر واجبِ«:فرح با اخم نگام کرد و گفت مامان

»؟یشیبزرگت رو مورد تمسخر قرار داد چرا فقط از من نارحت م کلیم هاالن مامان فرح ه«:نگاه کردم و گفتم انیشا به

»بود یمنظور مامان فرح سن«:کرد و گفت یپوف شهره

»افتم یجلو م انیاز شا یلیدر اون صورت خ! میبزن نیتخم یعقل شهینم«:-

»الیخ یجان ب نیناژ«:زد و گفت یلبخند مصنوع شهاب

اخر همراهم بود که موقع خواب  يزد فقط نگاه دلخورش تا لحظه  ینه مامان فرح بهم حرف میداشت يردباهم برخو انینه من و شا گهیشب د تا

.رنگ خشم گرفت

.مامان فرح متوقفمون کرد يشدم که صدا یراهرو داشتم همراه شهاب وارد اتاق م تو

»شهاب؟«:فرح مامان

.طور نیبرگشت، منم هم شهاب

»جانم مامان؟«:شهاب

»دیاد از االن باهم هم بستر ش یخوشم نم چیه«:فرح مامان

»میما فقط هم اتاق...ما«:نگاه به من انداخت و رو به مامان فرح گفت هی شهاب

»اتاق ادیخونه ز نیکه تو ا يزیچ«:فرح مامان

 یاستفاده رو م تینها ییفرصت طال نیو اتاقامون جدا شه، اون وقت از ا ادیکردم که مامان فرح از حرفش کوتاه ن یتو دلم خدا خدا م داشتم

.کردم یخراب شده فرار م نیکردم و هرطور شده از ا

.شد دایهم پ نایو ش نیشرو يهمون لحظه سر و کله  تو

»ن؟یستادیوا نجایچرا ا«:نایش

»یِناراض نیبودن من و ناژ یمامان فرح از هم اتاق«:داد و گفت رونیبازدمش را با صدا ب شهاب

»يِکه اونور عاد زایچ نیچرا؟ ا«:داد و گفت را باال شیابروها نیشرو

 »میهست یرانیاما ما ا يِاونور عاد«:بهش رفت و گفت يفرح چشم غره ا مامان

»ازدواج کنن گهیخوان تا چند وقت د یدوتا م نیمامان فرح ا نیایکوتاه ب«:کرد و گفت یپوف نایش

»وفتهین نشونیب یپس بهتره اتفاق. ازدواج کنن ستیلوم هم ند هنوز که ازدواج نکردن، مع«:باال رفت یمامان فرح کم يصدا

...کهیتونستم سرش رو از تنش جدا کنم مرت یشد، کاش م دایپ انیشا نیا يسر و کله  باز
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»اتفاقه همون شب اول افتاده نیکار يمامان فرح کجا«:گفت نیاز پشت شرو طنتیبا ش انیشا

»نه ای يبند یدهنت رو م«:شهاب هم در اومد يصدا باالخره

 »يزاده ا غمبرینگو که پ«:براش در اورد و گفت يشکلک مسخره ا انیشا

»یحیوق یلیخ انیشا«:و گفت دیکوب نیفرح عصاش رو به زم مامان

.دیخونسردانه خند انیشا

»دم یافته، قول م یما نم نیب یاتفاق نیمامان فرح باور کن«:شهاب

»صحنه ها رو نداشتم شهاب نیا ازت انتظار«:زد و گفت يفرح پوزخند مامان

.به طرف اتاقش رفت و

»ده؟ید ییشهاب مگه مامان فرح ازت چه صحنه ها... واو«:ابروهاش رو باال داد و گفت انیشا

.سر و کله زدن باهاش رو نداشت يچشماش رو از خشم بست، انگار حوصله  شهاب

»؟یکن ینم ادهیما پ ينه ها چرا جلونامرد از اون صح«:گل کرده بود و گفت شیکه حس بامزگ انمیشا

.براندازش کرد ینگفت فقط با نگاه عصب يزیبازم چ شهاب

»؟یخفه ش يدوست دار زمیعز«:گفتم انیلبخند زدم و رو به شا هی نیهم يرو دعوت به سکوت کنم برا انیکردم موظفم که شا حس

.نگام کرد انیشا

»ز کار افتاد؟زبونت با«:هم ابروهاش رو باال داد و گفت نیشرو

»افته یراه نم يخودیب گهیکنم که د شیچیق نیبار بذار هید اگه «:انیشا

»؟یکن یچیزبونش رو ق يخوا یزد م یبارم که حرف درست حساب هی«:شهاب

طور  نیکه ا يا یانگار شبا خوب باهاش راه م«:رو به من گفت ارهیکه حرص من و در ب نیا يبه شهاب کرد و برا ینینگاه خشمگ انیشا

طرفدارت«

.شهاب حمله کرد طرفش دمیجوابش رو بدم که د خواستم

»بار بهت گفتم دهنت رو ببند هی«:شهاب

»شهاب؟ یکن یچکار م«:نگهش داشت و گفت نیشرو رهیرو بگ انیشا ي قهیکه  نیاز ا قبل

»ره رو اعصابِ من یم یه«:شهاب

»یش زیوگال انیدخترِ با شا نیمونده که به خاطر ا نیهم«:نیشرو

»یکنه لعنت یداره؟ اعصابِ منو خورد م یچه ربط«:شهاب

»شه جات و عوض کن با من یاعصابت خورد م«:انیشا

»ه؟ینظرت چ«:زد و گفت يپوزخند بعد

.فقط نگاش کرد شهاب
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.لحظه ازش ممنون شدم که قبول نکرد اون

»وقت شد رید نیبخواب نیبر«:نیشرو

.سمت اتاق رفت به من انداخت و ینگاه کوتاه شهاب

.نگاه کردم انیاخر برگشتم و به شا يپشت سرش رفتم لحظه  منم

.کرد یبود و با خشم نگامون م ستادهیهمون جا ا هنوز

.تو اتاق دمیو با سرعت جت پر دمیخند انهیکردم و موذ نییو دوبار براش باال پا ابروهام

.از شهاب خودم در اتاق و قفل کردم قبل

.يکرد یاومد غول صداش م یغول اسا تازه بدش هم م کلیبا اون ه انیشا نیمن از ا اومد یبدم م چقدر

.دونست یخودش رو مانکن م يدیدونم به چه ام ینم

»نارحت نشو انیشا ياز حرفا«:تختش نشست و گفت يروبروم رو شهاب

»مگه مهمِ نارحت شدنم؟«:رو باال دادم و گفتم ابروهام

»گم یهست که محتما «:کرد و گفت یکوچک اخم

»براش مهم باشه دشیص ینارحت ریگروگان گ هیبودم  دهیند«:-

»ستمین ریمن گروگان گ«:حرص گفت با

»؟یجا مهمون نیا نیپس من و اورد«:-

.نگام کرد فقط

کنه؟ یدونم چرا نگاش ناخوداگاه خشم ادم و اروم م ینم

»ریخشب ب الیخ یب«:اراده گفتم یهمون حالت بهم دست داد و ب منم

.دمیکش دراز

.اومد و بعد چراغ رو خاموش کرد و رفت تو رخت خواب دیکه کش یاه يصدا قهیاز چند دق بعد

***

.کردم زودتر بره یداده بود که فقط دعا م ریگ نیبه من و ناژ يمامان فرح به قدر امروز

.ساکت شد نیروش دیخواست باهاش بحث کنه که با تهد یکه چند جا کنترلش و از دست داد م نیناژ

»شما روشن بشه فیقبل از رفتنم تکل دیاما با ستمین یکه راض نیبا ا«:گفت نیمامان فرح رو به ناژ م،یخورد یناهار م میداشت

»آره؟ گهید يانتخابت و کرد«:سمت من برگشت و گفت بعد

»بله مامان«:گفتم نیهم يدونستم منظورش ازدواجمِ برا یم

»؟یش ینم مونیپش یمطمئن«:و گفت افسوس تکون داد ياز رو يسر

.رو به عالمت مثبت تکون دادم سرم
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»؟یتو هم مطمئن یتو چ«:نگاه کرد و گفت نیناژ به

»ادینه ز«:به من کرد و گفت طونینگاه ش هی نیناژ

.مامان فرح گرد شد يچشما

»؟يو باهاش هم اتاق شد یستیمطمئن ن یعنی«:فرح مامان

.زد يفقط لبخند گشاد نیناژ

 گهیخوابه تازه م یاتاق م هیپسر تو  نیهفته اس با ا هیدختره ... مشکال هم هست نیفرهنگا متفاوت باشه ا یوقت گهیبله د«:فرح جوش آورد امانم

»آره؟ یش یمطمئن م يدییشکم زا هی یحتما وقت. بخوام زنش بشم ستمیمطمئن ن

نبود فقط من بودم که داشتم هم  الشیخ نیع نمیناژ. نشه نیتر از ا ین فرح عصبکردن نخندن تا ماما یهم کنترل م هیخنده بق ریزد ز یپق انیشا

.خوردم یمامان فرح حرص م يپا

»کنه یم یداره شوخ نیمامان فرح ناژ«:زد گفت یکه توش خنده موج م يبا صدا نیشرو

»آره؟«:انداخت و گفت نیخونسرد ناژ افهینگاه به ق هیفرح  مامان

.بهش زد صداش رو خفه کرد فقط صورتش از درد جمع شد زیم ریاز ز نیکه شرو ياما ضربه ا "نه"گه رو باز کرد که ب دهانش

»جان مامان فرح با شما هستنا نیناژ«:رفت و گفت نیبه ناژ يچشم غره ا نایش

»کردم یبله بله شوخ«:گفت دیمال یپاشو م زیم ریخم شده بود و از ز یهمان طور که کم نیناژ

»دارم؟ یمگه من با تو شوخ«:کرد و گفت یفرح اخم مامان

»دارم ینه من با شما شوخ«:نیناژ

»تیترب یب«:لب گفت ریفرح ز مامان

.به من کرد ينگاه سرزنش بار و

.رمیسخت قرار نگ طیتا منم تو شرا گهینزن د یو حرف نیده خوب بگو دختر خوب ساکت سر جات بش یچقدر من و حرص م نیناژ نیکه ا آخ

»نیپس بهتره هرچه زود تر عقد کن نید ینم تیاهم هیو به نظر بق نیرو گرفت متونیحاال که هردو تصم«:فرح مامان

»م؟یکن کاریچ«:گرد شد چشمم

»نیازدواج کن«:فرح مامان

»؟!يزود نیبه ا«:-

»نداره ریزود و د گهید نیرو گرفت متونیتصم یوقت«:فرح مامان

»میآشنا شد که باهم ستین يادیدرسته اما ما مدت ز«:-

»ن؟یبه ازدواج گرفت میپس چرا تصم«:فرح مامان

.بگم دیبا یدونستم چ ینم یعنی. شدم ساکت

»باهم آشنا بشن يشتریازدواج الزمِ که مدت ب يرو دوست دارن اما برا گهیهم د نایمامان فرح درست که ا دینیبب«:نیشرو
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»ن؟یخوب پس چرا هم بستر شد«:فرح مامان

»مامان میاقما فقط هم ات«:-

»شه يجار تیمحرم غهیص نتونیب دیبا نیعقد کن نیخوا یکه گفتم اگه نم نیهم... نکن شهاب میهم اتاق میهم اتاق«:و برد باال صداش

»نیاد انقدر حساس باش یمامان فرح بهتون نم«:شهره

»نباشمپسرم با دختر مردم هم بستر بشه بعد همون دختر بخواد بشه عروسم من حساس «:فرح مامان

»شهیم غهیخوب ص«:زد و گفت يلبخند نیشرو

.زد یبخش نانیرفتم که لبخند اطم نیبه شرو يغره ا چشم

»شون و بخونه غهیص ارمیو ب یکیدم فردا خودم  یقول م«:نیشرو

»رم ینم یینشن من جا غهیتا ص رینادونم بسپرمش به شما و برم؟ نخ نقدریا يفکر کرد«:زد و گفت يفرح پوزخند مامان

.طور صامت نشسته بودم همون

.جاش و نکردم نیا فکر

.نیبود يگرد رانیشما عشق ا ست؟ین فیح. نیمون یکه از تور جا م يطور نیمامان فرح ا«:نایش

»من هنوز شش ساعت وقت دارم«:فرح مامان

»خوام ازدواج کنم یمن نم یچ یعنی«:در اومد نیناژ يصدا

»که ستیتو ن چهیازپسر من ب«:کرد و گفت یفرح اخم مامان

»ستیجا ن نیشناسنامش ا نیاصال ناژ... ایقربونت برم مامان کوتاه ب«:به مامان فرح گفتم رو

»بدون شناسنامه از کشور خارج شده؟ یعنی«:فرح مامان

»؟ياز کشورت امد یقانون«:گفت نیرو به ناژ بعد

.چشماش گرد شد و سرش رو به عالمت مثبت تکون داد نیناژ

»گه؟یپاسپورت و و شناسنامت همرات د«:حفر مامان

...و فمیک...و فمیآخه ک. بود همرامه میگردن فیکه تو ک مینه فقط کارت شناسائ«:نیناژ

.دنیو ندزد فمیک دنمیدزد یتونست بگه وقت یبگه نم یبود چ مونده

»؟یخوب چ«:فرح مامان

»دنیدزد فشویک«:نیشرو

»دنیخودم و دزد دنیو ندزد فمیک«:تو نگاه کرد آروم گف نیبا حرص شرو نیناژ

»؟!یچ«:کرد و گفت یفرح اخم مامان

»مقدار شوخِ هی نیمامان فرح گفتم ناژ یچیه«:نیشرو

زنم  یزنگ م رانیتو ا لمیمن به وک. به هم محرم شن دیبا گهیبه هرحال من حرفم و زدم تا شش ساعت د«:تکون داد و گفت يفرح سر مامان
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 یم نشونیبخونه براشون اگه داشت که بهتر اگه نداشت هم فقط خطبه رو ب تیمحرم غهیص ییهمون کارت شناسا ي لهیوسآشنا داره تا به  نمیبب

».خونن

»رمیتماس بگ هیمن برم «:از جاش بلند شد و گفت بعد

.خارج شد ياز قسمت ناهار خور و

»م؟یکن کاریحاال چ«:گفتم نیمحض خروج مامان فرح رو به شرو به

»دونم یدونم واقعا نم ینم«:و گفت دیرو مال قشیشق یکم نیشرو

»رهیمامان فرح چقدر گ نیا«:انیشا

»کنما یمن باهات ازدواج نم«:به من انداخت و گفت ینگاه نیناژ

»که من عاشقتم نیحاال نه ا«:اخم نگاش کردم و گفتم با

.و باال انداخت و روش و برگردوند شونش

»نیش غهیص دیه مجبورکن دایرو پ یاگه بتونه کس«:نیشرو

»؟!یچ«:میهم زمان بلند گفت نیو ناژ من

»نداره يهم کار غهیباطل کردن ص. دیکن یعقد دائم که نم«:نیشرو

»کنم یمن قبول نم«:نیناژ

»یکن یم میما بگ يتو هرکار«:نیشرو

»باشه یتو بگ یشه هرچ ینداره نم ییزورگو گهیکه د نیجان ا نیشرو«:-

دختره اس اگه  نیا ریگم االن کارمون گ یکنم؟ اما م ییباشم واسه تو زورگو یداداشم؟ من سگ ک هیچ ییزورگو«:تنگام کرد و گف نیشرو

کارمون  میتون یتا نره هم ما نم. یفتیب ریتو گ یحت میافت یم ریما گ سیده براشم اصال مهم ن یخبر م سیما گروگانِ به پل شیمامان فرح بفهمه پ

»ه؟یچ فیره حاال خودت بگو تکل ینکنه نم غهیتا شما رو ص گه یکه م شونمیا مینرو ک

.نیسرم و انداختم پائ نینداشتم بزنم بنابرا یکردم حرف نگاش

»؟يدیفهم! هم بابات و میکش یهم خودت و م یبزن یتو هم حواست و جمع کن اگه حرف اضاف«:گفت نیرو به ناژ نیشرو

.نگفت يزیش و تکون داد و چبود فقط سر دهینگاه کردم آشکارا ترس نیناژ به

»نیپاشو شرو«:گفت نیفرح اومد رو به شرو مامان

»کجا؟«:نگاش کرد نیشرو

»دنبال عاقد میبر دیبا«:فرح مامان

»؟یچ«:میبا هم گفت همه

.خطرناك بود یلیاصال هرکدام ما از خونه خ ای نیشدن شرو خارج

جا سخت گفتم خودمون  نیکنه فقط چون اومدنش به ا یگفت خودش هماهنگ م لمیآقا رو گرفتم وک نیآدرس ا لمیچتونه؟ از وک«:فرح مامان



کاربر  انجمن نودهشتیا  فاطمه  |گروگانگیر                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 69

».میجان که وقت ندار نیپاشو شرو. دنبال میر یم

.نگفت يزیبه ما کرد و چ ینگاه نیشرو

»گهیره دنبالش د یراننده م نیمامان آدرس رو بد نیشما کجا بر«:رو به مامان فرح گفتم دیبه ذهنم رس يفکر

.با اخم نظاره گر بود نیفقط ناژ. کردن دییتا عیرهم س هیبق

»باشه«:کرد و گفت یفرح مکث مامان

 هی. گهید ییجا میبر میش یآدرس عاقد فقط زود بفرست که اگه محضرش بسته باشه مجبور م نیا«:گرفت و گفت نیرو سمت شرو يکاغذ بعد

.محضرش میهمه بر دیگرفتم اما اون با گهیآدرس د

»گم راننده بره دنبالش یاالن م«:کاغذ رو گرفت و گفت عیسر فتهین يدیکه تو دردسر جد نیا يبرا دیشن و نیتا ا نیشرو

.خارج شد ياز ناهار خور و

.همه استرس نیقشنگ کوفتم شد با ا ناهار

. نگاش کنه دیترس یکرده بود ادم م یاخم هیکه بدتر از من  نمیناژ

.نیمنتظر ناژنشسته بودم  يعاقد رو مبل دونفر يروبرو

قرار بود . اون روز اول تنش بود يرو برده بودن تو اتاق تا به سر و وضعش برسن اخه هنوز همون لباسا نیناژ نایدستور مامان فرح شهره و ش به

.کنه ششیارا نایبره حموم و بعد ش

.کردم ینم یدونم چرا حرکت یو اوناس اما نم نیناژ نیب یتونستم تصور کنم االن چه جنگ یم

.کنم یازدواج م ياصال نارحت نبودم که دارم اجبار انگار

...دمیشا. تونم فسخش کنم یکه هر وقت بخوام م يِا غهیص هیچون  دیشا

.دم بهش فکر نکنم یم حیترج

.نیپشت سرشم ناژ رونیاومد ب نایش دمیدر اتاق اومد برگشتم د يصدا

.فوق العاده شده بود شیارا یود با کمچسبون تنش بود موهاش دورش رها شده ب یاسی راهنیپ هی

.نداشت یلبخند زدم اما لبخندم جواب بهش

.نشون بده به عاقد نگاه کرد و منتظر موند یخوش يرو یکه حت نیکنارم نشست بدون ا اومد

! که مامان فرح شک کنه ریرو نگ افهیق نیلبخند بزن ا نیناژ«:گفت یلب ریرو لبش داشت ز يکه لبخند گشاد یطرفمون خم شد در حال نیشرو

»!دونم و تو و بابات یمن م

.رو لباش نشوند یکرد و لبخند مصنوع نیبه شرو ینگاه عصب نیناژ

»چند وقته؟ غهیص«:رو به مامان فرح گفت عاقد

»مادام العمر«:به ما انداخت و گفت یفرح نگاه مامان

»عقد دائم کنن هگیخوان چند وقت د یکه م نایچرا مادام العمر مامان فرح ا«:نایش
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»ساله انجام بشه 99 غهیکنن ص ینم يپس ضرر«:فرح مامان

.نگفت يزیچ یکس گهید

.بگم يزیچ دیحس کردم با. نکرد یتعجب کردم که اعتراض! کنه یرو نگاه م هیبق یبا همون لبخند مصنوع دمینگاه کردم د نیناژ به

»نداره يباشه فسخش کار نگران نباش مادام العمرم«:کردم و گفتم کیرو بهش نزد سرم

»؟یِمادام العمر ک«:کرد و گفت کیسرش رو به من نزد اونم

»ستیاصال شخص ن. ستین یکس«:رو انداختم باال و گفتم ابروهام

»برن یشخص به کار م ياما مادام رو برا«:ابروهاش رو انداخت باال و گفت اونم

.افتمینگاش کردم تا منظور حرفش رو در هیثان چند

.همه برگشتن نگام کردن. خودم و نگه دارم قهقهه زدم تمنتونس

»چت؟«:شد و گفت کیدوباره بهم نزد نیناژ. کردم خندم و جمع کنم یسع

»یِمادام العمر چ یهمون بهتر که ندون! یچیه یچیه«:کردم و گفتم لیو به لبخند تبد خندم

.میکردم و گفتم اماده ا یعذر خواه هیرو به بق بعد

***

.هم مونده که نرفته باشن يا گهیراه د ننیبهروز تا بب يبهروز همراه نوژن رفته بودن اداره . کرد یم یتاب یب شایم

.بدهد هیروح شایکرد همراه مادرش به م یم یهم نشسته بود و سع ریام. مونده بود شایکنار م گلرخ

»نانیعمه بهار ا«:ر را باز کرد و از همان جا رو به مادرش گفتبهار و سارا د دنیرا برداشت و با د فونیا ریزنگ خونه بلند شد ام يصدا

.را باز کرد يدر ورود و

.داخل منزل رفت ر،یبا ام یبعد از احوال پرس. وارد شد بهار

ه خون يمقدار لوازم برا هیجان  ریام«:ورود سارا هم صبر کند خواست پشت بهار وارد شود که بهار برگشت و گفت يخواست برا ینم ریام

»خانومم که انگار نه انگار شایم نیروزا خوراك نداره که مستخدمم رفته ا نیداداشم ا چارهیاز جلو در، ب اریداداشم گرفتم کمک کن ب

.به داخل رفت بعد

داره؟ يتوقع اشپز شایبهار از م طیشرا نیواقعا تو ا یعنیرا باال انداخت و با خود فکر کرد  شیابروها ریام

.رفت اطیتکان داد و سمت در ح تاسف ياز رو يسر

.سالم کرد يبدون لبخند ریام دنیهم کنارش با د لونیدوتا نا. بود ستادهیپشت در ا سارا

.سالم خشک و سرد هی

»ارم یرو خودم م شیکی«:ها رو برداشت که سارا گفت لونیجلو رفت نا اوردیخودش ن يتعجب کرد اما به رو ریام

»یتون یشما نم نِیسنگ ستین يازین«:گفت ریکه ام رهیو بگر لونیرو جلو اورد که نا دستش

.هم پشت سرش رفت ریشد ام اطیبهش انداخت و وارد ح ینگاه مین سارا
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»شده؟ يزیچ«:گفت نیهم ياش کرد برا یعصب یسارا کم یتوجه یب

»شده باشه؟ يزیچ دیبا«:برگشت و نگاهش کرد سارا

.نگفت يزینگاهش کرد و چ ریام

سخت  یلیدرست مامان بهم خ! درست که من مذهبم رو با اجبار مامانم انتخاب کردم دمیفکر کردم د یلیخ«:گفت ریپشت به ام برگشت و سارا

 یبزرگ شدم نم يطور نیو دوسال ا ستیمن ب. که هست من باهاش خو گرفتم یخواسته هام زدم، اما هرچ یلیدرست به خاطرش از خ! گرفت

».ها باشم نیو ناژ نیاوردن دل تو مثل ناژ به دست يتونم برا یتونم، نم

از مذهب و  یترس چیگفتنش ه يکه برا یِتنها حرف نیا ر،یمن هنوزم دوستت دارم ام... من«:انداخت و گفت نییبرگشت، سرش رو پا ریام سمت

»...یطرفم و اگه نباش يا یخودت م یمن دوستت دارم و اگه قسمتم باش. غرورم ندارم

»...یاگه نباش«:تر شد و گفت کینزد ریقدم به ام چند

! کنم یم یخوشبخت يبرات ارزو«:زمزمه وار گفتم. شد ریقطره اشک از چشماش سراز هیتحمل نداشت ادامش رو بگه چشماش رو بست و  انگار

»یکه باش یبا هرک

.دوخت ریمهربون ام يرو به چشما سشیخ يچشما

.سوق داد ریام يلبا ينگاهش رو به رو! که مختص خودش باشه یمهربون. دید یرو در چشماش م یبار بود که مهربون نیاول

.دل خودش يگذاشت نه از ترس مادرش بلکه به خواسته  یپا م ریرا ز شینداشت، ارمان ها ییاو ابا دنیبوس از

.بهش دست داد یکرد حس خوب یعقب رفتن نم يبرا یتالش ریکه ام نیرا جلو برد، از ا صورتش

.بهار ان ها را از جا پراند ادیبود که فر ریام يلبا ینتدر چند سا لباش

»سارا؟ یکن یم یچه غلط يدار«:بهار

.به عقب برداشت یقدم سارا

.ها از دستش افتاد لونیهول شد و نا ریام

.بود ستادهیسرخ شده از خشم پشت سرشان ا يهم زمان برگشتن و به بهار نگاه کردند که با چهره  هردو

.دیسارا پر رنگ

.انداخت نییسرش را پا ریام

»ن؟یکرد یچکار م نجایا«:جلو امد و زمزمه وار گفت بهار

.نداشتن بدن یسکوت کردن درواقع جواب هردو

.به گوشش نواخت یمحکم یلیس ه،یاز ثان يو در کسر ستادیسارا ا يرو به رو بهار

.سارا برگشت صورت

».مبد حیبراتون توض نیعمه بذار«:به صدا در امد ریام

».کرد یکه سارا داشت چه کار م دمید ؟يبد حیرو توض یچ«:با خشم نگاهش کرد و گفت بهار
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»هست؟ يزیشما چ نیب«:به سارا انداخت و گفت یپر از چندش نگاه

»نه عمه«:جواب داد عیسر ریام

»...پس«:بهار

»کرد یم لینگو که سارا داشت خودش و تحم«:نگاه کرد و گفت ریام به

.نکرد دایرفع کردن اتهام به سارا پ يبرا يزیا نگاه کرد، اون لحظه چبه سار ریام

.زدیاویاتهام به گردن خودش ب ریخواست سارا را رفع اتهام کند و زنج ینم

»یعوض يدختره «:زد ادیبه گوشش زد و فر يمحکم تر یلیسمت سارا برگشت و س بهار

»يبار اورد یتو من و عوض«:به بهار نگاه کرد و گفت میسرش را باال گرفت و مستق. سرخ شد یلیسارا از س صورت

»؟یگفت یتو چ«:گرانه گفت دیبهار گرد و شد و تهد يچشما

»يبار اورد یاره تو منو عوض! يبار اورد يمسخرت من و عقده ا يتو با اعتقادا«:سارا

»مامان يداد ادمیشدن رو  لیتو تحم. زارمیب يکه تو بهم کرد یلیهمه تحم نیمن از ا«:به عقب برداشت و گفت یقدم

»ستیمن ن لیطبق م شیچ چیکه ه یرم از زندگ یم. رم یم نجایاز ا«:طور عقب عقب به سمت در رفت و گفت همان

.و از در خارج شد برگشت

»سایسارا وا«:زد ادیدود، فر یکه م دیدنبالش رفت تو کوچه سارا را د ریام

.ستادیا سارا

.شد خشک

.کرد یطور صداش م نیا ریبار بود که ام نیاول

.شوندیپسوند و پ بدون

...و محبت ینگران با

.تونست بگذره ینوع صدا زدن نم نیا از

.باشه زونیاو گهیخواست د ینم. شده باشه لیتحم گهیخواست د ینم. رفت یم دیبا اما

.کلمه خانوم باشه یواقع يدفعه به معنا نیخواست ا یم

.م وار رفتار کندخواست به اجبار مادرش خانو ینم

.خانوم باشد ریجلب توجه ام يخواست برا ینم

.کند دایرا در عمق کلمه اش پ یخواست خانوم یم او

.محو شود ریتا از نظر ام دیانقدر دو دیبهش برسه دوباره دو ریام نذاشت

 دمیبه شهاب نگاه کردم د. تونستم یقعا نمبزنم اما وا یلبخند خشک و خال هیکردم  یسع یلیخ. گفتن کیبرامون دست زدن و بهمون تبر همه

.بهش اخم کردم. کنه یلبخند گشاد زده و داره من و نگاه م هی
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»رتتیهستم توهم نگ یخوب گریکه که باز نِیخندم به خاطر ا یدارم م ینیب یاگه م«:گوشم و گفت کیمحو شد و سرش رو آورد نزد لبخندش

تونم تورو به عنوانِ  ینم لممیتو ف یکه حت نِیاخم کردم به خاطر ا ینیب یاگه م«:وشش و گفتمگ کیاز خودش سرم رو بردم نزد تیبه تبع منم

»رمیشوهرم بپذ

.چشم قرعه رفت و روشو برگردوند هی بهم

.منم بلند شدم نیشهاب بلند شد با اشاره شرو. فرح اومد سمتمون مامان

 يکه دعا یممنونم مامان مرس«:و گفت دیمامان فرح رو بوس یشونیپ گفت که شهاب يزیچ هیگوشش  ریفرح شهاب رو بغل کرد ز مامان

»دیکن یرو بدرقم م رتونیخ

.و اومد سمت من دیبه سرش کش یفرح دست مامان

.کار کنم یچ دیدونستم با ینم

.تکرار کنم زد منم مثل شهاب همون حرف رو یگوشم حرف ریمامان فرح ز یکه شهاب گفته بود رو تو دلم مرور کردم که وقت یحرف

منو  ينوه  یبتون یوقت ،یمنو شاد و خوشحال کن ينوه  یبتون یوقت یتو هم دخترم گهیحاال د«:فرح دستش رو دور بازوهام گذاشت و گفت مامان

»يزیعز یلیمنم خ يبرا گهیتونم دوست نداشته باشم تو د یپس منم نم ،یعاشق کن

.دیبغلم کرد و گونم رو بوس سپس

.دمشیکردم منم بوسذوق  شیمهربون از

.گوشم نگفت ریز یچیهمه حرف شهاب رو تو ذهنم تکرار کردم اما مامان فرح ه نیا

 سیانگل ایهمراه شهاب ب یاگه تونست«:کرد و در آخر رو به من گفت یرفتن بود قرار بود راننده ببرتش با هممون خداحافظ يفرح آماده  مامان

»شم یخوشحال م

»بله حتما«:-

.کرد و رفت یکل یخداحافظ هی

***

.کرد یرو عوض م ششیو شهره تو اتاق بود داشت لباس و آرا نایبا ش نیناژ. میدید یم لمیو ف میتو سالن نشسته بود انیشا با

.ما يِو نشست رو به رو رونیاز اتاقش اومد ب نیشرو

.صورتش معلوم بود ياز تک تک اجزا نیبود ا آشفته

»شده؟ يزیچ«:گفت نید و بعد رو به شرونگاه به من کر هی دیفهم انمیشا

»کنن یم تیدارن بابا رو اذ ایلعنت«:نگامون کرد و گفت نیشرو

»؟یک ؟یچ«:انیشا

از کاراشون  میدونن که ما جاسوس دار یم یحت. خوان از عکس العمل ما مطمئن شن یم يجور نیزنگ زد گفت انگار ا يدیسع... سایپل«:نیشرو

.اما کور خوندن رنیکردن بابا ما رو وادار به تماس مجدد کنن تا ردمون و بگ تیوان با اذخ یحاالهم م. میش یمطلع م
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»یفتیصد بار به غلط کردن ب يارم که روز یبه سرت م ییسرهنگ ماجد بال«:و گفت دیکش شیبه موها یچنگ

»؟یکن يخوا یه کار مچ«:گفتم نیهم يشه برا یم نیمربوط به ناژ ارهیکه بخواد سر سرهنگ ب ییدونستم هر بال یم

»دونم یفعال نم«:گفت نیهم ينه برا ایکرد انگار مطمئن نبود که به من بگه  نگام

»کنن تیذارم بابا رو اذ ینم«:رفت گفت یبلند شد و همون طور که سمت اتاقش م بعد

.و شهره از اتاق نیاومدن ناژ رونیشد با ب يمساو نیشرو رفتن

»به به زن داداشم چطوره؟«:خره گفتبه لحن مس نیناژ دنیبا د انیشا

.حرف بدونم نیرو در برابر ا نیداشتم عکس العمل ناژ دوست

.مبل نشست يبهش نگفت و رو يزیکنه، اما چ یو نگاه م انیاخم درشت داره شا هیبا  دمینگاه کردم د بهش

»م؟یرو باطل کن غهیص میبر یک«:سمت من و گفت برگشت

 یکی يشدم سوژه  یحرف م نیمطمئنا با گفتن ا. شد ینم نایا انیشا يکنم اما جلو یرو باطل نم غهیم بگم صدوست داشت. عجلش لجم گرفت از

.انیمثل شا

»زن داداش يچقدر عجله دار«:من جواب داد يجا انیشا

»دهنت رو ببند«:با حرص نگاش کرد و گفت نیناژ

»کنهگم داداشم شب ادبت  یم یش یادب م یب ياوه اوه اوه دار«:انیشا

»انیشا«:-

»تو يبخار یاه شهاب چه ب«:انیشا

»ببند دهنت و«:-

»رسه که باباشون در خطرِ؟ یم رایبه گوشِ گروگان گ یحاال مطمئن«:بهروز نشست و گفت يِرو به رو شایم

»رسونه یرها رو بهشون مهمون جاسوس خب! یِجاسوسشون ک میدیما جاسوس دارن که ما هنوز نفهم نیاونا ب دمیدیطور که ما فهم نیا«:بهروز

»خدا کمکش کنه! یِتو چه حال ستیدخترم معلوم ن«:شایم

»يایحال و هوا در ب نیاز ا کمی دیشا یامشب بابک دعوتمون کرده تا با دورِ هم«:و گفت دیکش یآه بهروز

»؟یِکخطرنا طیدونم دخترم تو شرا یم یوقت امیحال و هوا در ب نیتونم از ا یچه طور م«:ختیاشک ر شایم

حق با تو بود من نتونستم از دخترمون محافظت ! منِ ریهمش تقص شایمتاسفم م«:سکوت گفت يانداخت و بعداز لحظه ا نیسرش رو پائ بهروز

»کنم

.کهنه يدلخور هیداد  یم يدلخور يداد بو یسرزنش نم يبو. دوست نداشت سرزنشش کنه اما حرف دلش رو زد. نگاش کرد شایم

»يد یم حیترج یارت رو به همه چک شهیتو هم«:شایم

»مامان دیبس کن«:مداخله کرد نوژن

»خودتون بود تیامن يخورم برا یکارم باعث شد شما رو از دست بدم اما قسم م نیحق داره هم«:به نوژن انداخت و گفت ینگاه بهروز
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.و افسرده شدهاز خودش ناراحت  شتریب یتونست بفهمه که بهروز حت یم. به بهروز انداخت ینگاه شایم

.شده دهیکه صالبت داشت، قدرت داشت، حاال کمرش خم يبهروز

.ادیممکن ب ییدونست سر دخترش چه بالها یخوب م دیشا

 ییتلفنا! شده بود کار و کار و کار تیهمه چ. کرد یم تمیتوام اذ يها یتوجه یبهار دلم خون بود، ب ياون روزا از دخالتا«:و گفت دیکش یآه شایم

همش . داد یم ریگ میخونه زندگ زیچ هیاومد و به  یبهار هروز م یاز طرف! يوقت خونه نبود چیکردن تو ه یم دمونیشد و تهد یونه مکه به خ

 ینم یچیشدم و به خواست تو ه یم یکرد، عصب یم رمیتحق. میازدواج نکرد و ما سر افکنده شد یمسلمونِ واقع هیزد بهروز با  یسرکوفت م

انقدر زجر  یکه توش عاشق شدم و تو عاشق یرانیخواستم برم ،برم از ا. يداد ینم یتیموضوع ها اهم نیتو به ا. ورده بودمکم آ گهید! گفتم

».ياز اول نبوده که انقدر راحت طالقم داد یکردم اصال عشق یفکر م يحضانت بچه ها رو داد يتوام قبول کرد. طالق خواستم ازت. دمیکش

 گهیبودم و د اتیجا در خطر بود من وسط عمل نیخودتون قبول کردم، جون شما ا تیمن به خاطر امن«:دا در اومدحرفاش به ص يجا نیا بهروز

من به  شایم. تا من بتونم پنهانتون کنم یبه حرفم گوش کن يکرد یجور قبول نم چیو ه يتوام اون روزا لج کرده بود. نداشتم برگردم یفرصت

».دادم تیبه طالق رضا دتونخاطرِ خو

.دفعه اشکاش به خاطر فراق دخترش نبود، به خاطر مرور خاطرات تلخ گذشته بود نیا. از اشک بود سیخ شایم صورت

».گذشته ها گذشته مامان«:گوشش زمزمه کرد ریکنارش نشست و سرش را در اغوش گرفت آهسته ز نوژن

»ومد؟یسارا چرا ن«:تعارف کرد و کنار مهمان ها نشست رو به بهار گفت يچا گلرخ

»اد یم«:کرد و رو به گلرخ گفت ریبه ام ینگاه کوتاه مین بهار

»د؟یازش خبر ندار«:گوشش گفت ریاز کنار نوژن بلند شد و کنار بهار نشست آهسته ز ریام

»!رو کجا گذرونده شبید ستیمعلوم ن. ده یروشنِ اما جواب نم شیگوش«:و گفت دیکش یآه بهار

»بره راهیکه به ب ستین يدختر عمه، سارا دینگران نباش«:ریام

»بود؟ یتو و سارا چ نیب. ستمیمطمئن ن گهید«:کرد و گفت ریبه ام ینگاه بهار

.بگه دیبا یدونست چ ینم. انداخت نیسرش و پائ ریام

»؟يدار يتو بهش عالقه ا... تو«:بهار

.دانست یسوال را نم نیجواب ا. به عمه اش نگاه کرد ریام

.درست تر است یدونست چه جواب یاما حاال نم. "نه"داد  یجواب م یبدون معطل دیپرس یسوال را م نیاتر  شیچند روز پ اگر

»اون بهت عالقه داره؟ یاون چ«:بهار

»کنم یفکر م«:آهسته گفت ریام

»کنه يپسر خواستگار هیباشه که از  حیکردم دخترم انقدر وق یفکر نم«:بهار

»نکرد ياون از من خواستگار! نه عمه«:ریام

»؟یپس چ«:به او کرد و گفت ینگاه بهار
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».میفرصت مناسب تر راجبش حرف بزن هیتو  نیاجازه بد! بگم یدونم چ ینم... خوب راستش... خوب«:ریام

» جواب بده دیپاشو تو بهش زنگ بزن شا ریام«:سکوت کرد بعد حرفش را در دهان مزه کرد و گفت یکم بهار

.دوختنگاه متعجبش را به بهار  ریام

.رهیشد بهار از او خواسته با سارا تماس بگ ینم باورش

».نداد پاشو بهش زنگ بزن یاما جواب ادیب مییجا نیدادم شام ا امیبهش پ«:و گفت دیکش یاه بهار

»بله؟«:از چند بوق سارا جواب داد بعد

»سالم«:کرد و گفت یمکث ریام

»سالم«:خشک جواب داد سارا

»جا؟ نیا يومدیچرا ن ؟ییکجا«:ریام

»مهمِ اومدنم؟«:سارا

»؟يکجا بود شبید«:ریام

»خونه دوستم«:سارا

»خونه دوستت؟ يکه بر نیمگه خودتون خونه ندار«:ریام

»دوست نداشتم برم خونه«:سارا

»رنیگ یجان سراغت و م نیما همه ا يخونه  ایپاشو ب«:ریام

»ام یمن نم«:سارا

»ییجا نیا گهیساعت د میتو تا ن! چرا«:ریام

»ام یگفتم که نم«:سارا

»ام دنبالت یادرس خونه دوستت رو بده خودم م«:ریام

 زونیاو دیزد نبا بیدوست داشت ادرس را بدهد اما باز به خودش نه یلیخ. کرد یرا هضم م ریداشت حرف ام. سکوت کرد يچند لحظه ا سارا

»ام یچون من همرات نم يایب ستیالزم ن«:گفت نیهم يباشد برا

 داتیخودم پ ای يد یاالن ادرس م نیهم ای«:را باال برد و گفت شیصدا یکم. را نشنود شیصدا یرفت تا کس اطیز خونه خارج شد و به حا ریام

»يدیاز چشم خودت د يدید یکنم که در اون صورت هر چ یم

.ود حس کردچشماش رو بست و لذتش رو با تموم وج. برد یو پر خشم بود اما سارا داشت لذت م یعصب ریام لحن

»با توام سارا«:ریام

»ام یخودم م«:سارا

»ییجا نیا گهیساعت د میتا ن«:ریام

»باشه«:سارا
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.تماس را قطع کرد ریام

نه؟ ایخودش فکر کرد به سارا عالقه دارد  شیپ

!!!شد یامد چ یبه وجود م نیناژ يکه داشت برا يا عالقه

.نشست به دلش یاز نگران یموج نیناژ ياداوریبا  ن،یناژ

.خونه شد و کنار نوژن نشست وارد

»تو؟ یکجا رفت«:نوژن

»تلفن داشتم هیبودم  اطیتو ح«:ریام

»رینگرانم ام یلیخ«:نوژن

»نباشه نیکه عمو بهروز کرده به ضرر ناژ يکار دوارمیکنم فقط ام یدرکت م«:حس او را تجربه کرده بود گفت شیپ یکه لحظات ریام

»ه؟یمنظورت چ«:نوژن

»کنن تیرو اذ نیناژ شهیم تیکه پدرشون داره اذ نیا دنیرادش با شن يترسم بچه ها یم«:ریام

»میردشون رو بزن میتون یو ما م رنیگ یکنن با ما تماس م تیرو اذ نیکه بخوان ناژ نیاحتمال رو داد اما گفت مطمئنا قبل از ا نیبابا ا«:نوژن

».ادیسرش ن ییخدا کنه بال«:و گفت دیکش یاه ریام

.استقبال از سارا سمت در رفت يبرا گلرخ

.باشد يکرد عاد یسع. کرد یخود حس م يبه خود نداد نگاه عمه اش را رو یتکون ریام

.کرد یوارد شد و با همه احوال پرس سارا

»يچه بزرگ شد«:چادر پنهان شده بود و گفت ریکه ز شیبه قد و باال یو با نگاه دیاو را بوس شایم

»و خوشگل«:ورت او دوخت و گفتنگاهش را به ص و

»ممنونم«:زد و گفت یلبخند خجول سارا

.انداخت نیینوژن برگشت و از همون فاصله بهش سالم کرد و سرش رو پا سمت

»نمتیب یسالم سارا جان خوشحالم م«:زد و گفت يلبخند گشاد نوژن

.سرخ شد و کنار خواهرش نشست "سارا جان" ياز کلمه  سارا

.کرد یهم نگاهش نم ریام یدرش توجه نکرد حتما ينگاه ها به

»سارا چه خوشگل شده«:گفت ریبه سارا کرد و اهسته به ام ینگاه نوژن

.انداخت نییکرد و سرش رو پا یاخم ریام

»برم تو کارش«:گفت یکرد و به شوخ یکوتاه يخنده  نوژن

»ن؟یش یم یموندن رانیا«:مقدمه گفت یداد و ب رونیبازدمش را با صدا ب ریام

 نیهم ندارم اما مامان تموم کارش اون جاست به محض ا یندارم وابستگ يمن که اون جا کار. دونم ینم«:به دهان گذاشت و گفت يا وهیم نوژن
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»نیالبته با ناژ. میگرد یبرگرده ما هم برم نیکه ناژ

.نگفت يزیچ گرید ریام

.به سارا کرد ینگاه ناخوداگاه

.بهش زد و نگاهش را از او گرفت يمحولبخند . کرد ینگاهش م داشت

»؟یخون یسارا جان درس م«: نوژن

.با سارا باز کرد يطور نیصحبت را ا سر

.خورد یدانست چرا حرص م ینم ریام

.دوخت یبه نوژن م ینگاه اخم الودش را گاه بهار

»بهت نشون بدم يزیچ هی دیاتاقم با میپاشو بر«:صحبت نوژن و سارا بشه رو به نوژن گفت يکه مانع ادامه  نیا يبرا ریام

»با اجازه«:بهش زد و رو به سارا گفت يلبخند نوژن

.جوابش رو داد يبا لبخند سارا

.حرصش گرفت ریام

زد؟ یبهش نم یبهار حرف گهیچرا د. دیخند یزد و م یمحابا سارا با نوژن حرف م یب چه

.هم بلند شد ریبرخاست ام نوژن

.بهش رفت که لبخند سارا پر رنگ تر شد يچشم غره ا دیسارا را متوجه خود د نگاه

.رونیو شهره از اتاق اومدن ب نیشرو

»شهاب کجاست؟«:گفت انیرو به شا نیشرو

»ته باغ«:انیشا

»رفت؟ یک«:نیشرو

شه یم یربع هی«:انیشا

»شه ینم داشیپ گهیدو ساعت د یکیپس تا «:نیشرو

»طور بوده نیکه هم شهیهم«:انیشا

»نیسرگرمش کن ادیکه اگه خواست ب ششیپ دیبر نایشهره و ش نانیسِ اطموا«:نیشرو

»!گهید یِشهره بره کاف«:نایش

»نیجا باش نیدوست ندارم ا«:نیشرو

.به عالمت درك موضوع سر تکان داد نایش

»؟یچه کار کن يخوا یبه من م یباالخره نگفت«:انیشا

»کردن بابا به سرش نزنه تیهوس اذ گهیسرهنگ ماجد د کنم تا یم يکار«:با خشم بهم نگاه کرد و گفت نیشرو
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.رهیمخصوصا که شهابم نبود جلوشون رو بگ دمیترس یلیخ. دمیترس

»؟یکن یحاال چرا شهاب رو دك م«:انیشا

باهاش و حوصله جنگ و جدل . کرد تیو اذ نیشه جلوش ا ینم! بچه مثبت يادیشهاب ز«:کرد و گفت انیبه شا یهینگاه عاقل اندر سف نیشرو

»نباشه بهترِ. ندارم

»گهید نیچرا؟ بر نیسادیوا«:و رو به دخترا گفت برگشت

.سرشون و تکون دادن و سمت در رفتن دخترا

»دو ساعت تو باغ باشن یکیراننده هست بگو تا  ایاگه تو اشپزخونه خدمتکار  نیبب نایش«:دوباره گفت نیشرو

.گفت و رفتن يباشه ا نایش

چه کار  يخوا یم«:دیرفت کمکش و ازش پرس انمیشا. برگشت هیو سه پا يبردار لمیف نیدورب هیبعد با  یقیرفت و دقاسمت اتاقش  نیشرو

»؟یکن

.گفت اما واضح نبودن یم انیشا يبرا ییزایکه چ دمیشن یرو م نیشرو يها زمزمه

.کردن میکاناپه تنظ يگذاشتن و جهتش رو رو هیسه پا يرو رو نیدورب

»ن؟یچه کار کن نیخوا یم«:ساکت بمونم گفتم نیاز ا شتریب نتونستم

»!زن داداش میبرات دار یقشنگ يبرنامه ها«:و گفت دیسمتم برگشت و بلند خند انیشا

.پرتم کرد رو کاناپه بایبازوم رو گرفت بلندم کرد بردم سمت کاناپه و تقر هیسمتم اومد و  بعد

»دستم شکست یاخ، وحش«:-

»کنه یم یقشنگ ياالن باهات باز یوحش نیا«:خم شد و گفت سمتم

»تو؟ ای نیمن برم جلو دورب«:و گفت نیسمت شرو رفت

».صورتت رو بپوشون نیفقط با ا! تو برو. کارا رو ندارم نیمن حال ا«:نیشرو

.داد دستش اهیس يپارچه  هی

.رو پوشوند شینیب ریو موهاش و نصف صورتش تا ز دیسرش کش يپارچه رو رو انیشا

»ن؟یچه کار کن نیخوا یم... نیخوا یم«:لرزه گفتم یدونستم م یکه خوب م ییاصد با

.نگام کردم جفتشون

»کنه یکه شهاب باهات م يکار«:و گفت دیخند انیشا

.هیمنظورش چ دمینفهم

»کنم قیمواد تزر نیتونم جلوش به ا ینم یاواخر حت نیکه ا نیشهاب که انقدر حساس شده رو ا«:زد و گفت يپوزخند نیشرو

»؟ياماده ا«:گفت انیتکان داد و رو به شا يسر بعد

»اشاره کردم برو! نه صبر کن«:بازوش رو گرفت نیسمت من که شرو ادیتکون داد و خواست ب يسر انیشا
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.ستادیهمون جا منتظر ا انیشا

.کردم یکاناپه نشسته بودم و با ترس نگاشون م رو

 تیعاقبت اذ نمیا زیسرهنگ عز! خوب خوب«:بشه گفت دهید نیکه تو دورب نیبرد بدون ا کشیرو زد و سرش رو نزد نیدورب يدکمه  نیشرو

»کردن محراب رادش خوب تماشا کن

.اومد سمت من انیاشاره کرد و شا انیبه شا یهیرو بلند کرد و با لبخند کر سرش

.کاناپه خودم و جمع کردم و با ترس نگاش کردم رو

...بهروز اما يرو بفرستن برا لمیکتکم بزنن و ف نیخوان جلو دورب یکردم م یتا اون لحظه فکر م یعنیار کنه، خواد چه ک یدونستم م ینم هنوز

.که فرار کنم دمیکه خودش و بهم بچسبونه پر کیکنارم نشست تا اومد نزد انیشا

.رو انداخت دور کمرم و منو نشوند کنارش دستش

»ولم کن«:زدم داد

.موهام و نوازش کرد گشیبازوهام و خودش و بهم چسبوند با دست د دستش رو حلقه کرد دور هی

.دیمرتبه موهام رو به عقب کش کینوازشاش  نیب

.صورتش قرار گرفت يجلو صورتم

»ولم کن اشغال! یعوض«:زدم ادیفر. خواد ببوستم یم دمیوحشت نگاش کردم، صورتش رو اورد جلو فهم با

.رو گذاشت رو لبام لباش

.خفه شد صدام

.بوسه هاش اشک رو به چشمام نشوند فشار

.سانت تکون بخورم هی یتونستم حت یبود که نم دهیسفت منو چسب انقدر

.کردم االن لبام پاره بشه از فشارش که لباش رو از لبام جدا کرد یم حس

»!پدر یب يحروم زاده «:و به زبون اوردمبار بهم داده بود اومد تو ذهنم  هیکه خودش  یتنها فحش! بگم یچ دیدونستم با یاون لحظه نم تو

.به گوشم خورد یمحکم یلیس

.شد دهیکش شتریب موهام

.خون رو حس کنم يگرفت باعث شد شور یکه م يا یدر پ یپ يدفعه فشار بوسه نبود گاز ها نیا

.زدم یدهان بسته از درد زجه م با

.من و از خودش جدا کرد انیشا

.شد رهنشیپ يه هاشد و مشغول باز کردن دکم بلند

.داشتم وحشت

.خون رو حس کردم یسیدهانم خ يرو گذاشتم جلو دستم
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.دمیخودم و عقب کش ياراد ریاما به طور غ ستیدونستم راه فرار ن یم! رو در اورد و اومد سمتم راهنشیپ

.ز تند در اوردداده بود تنم کنم رو ا نایکه ش يشرت گشاد یدستش دوتا دستام رو باال سرم نگه داشت ت هی با

» ولم کن ؟یعوض یکن یچکار م يدار«:افتادم هیزدم و به گر يبلند غیج

»شهااااااااااب...شهاااب«:شهاب رو صدا زدم ناخواگاه

.شدم از دستش در برم یدادم اما موفق نم یزدم و خودم به هر طرف تکون م یم غیج

.بود لیمن در برابر اون مثل مورچه و ف زور

.کرد یمبل نشسته بود و داشت با پوزخند نگاه م يرو نیدوختم که پشت دورب نیرو به شروملتمسم  نگاه

.رفته بود لیتحل میاورده بودم تموم انرژ کم

...کرد و منم یمن کار خودش و م يتوجه به زجه ها یب انیشا

.شدم ساکت

.نداشتم بزنم یغیج

.نبود بزنم و اونا بشنون یحرف

.اب داشته باشهنبود کنم که جو یالتماس

.شدم رهیاومد به سقف خونه خ یکه بند نم یشدم و با اشک ساکت

.بهم حمله کرده بود صانهیکردم که چه حر ینگاه نم انمیبه شا یحت گهید

.شد یگم م انیشا یدر پ یپ ينفسا يشد و هق هق ام تو یم ختهیاشک از چشمام ر فقط

***

.تعجب کردم اومدن کلبه ته باغ نایکه شهره و ش نیا از

»جا؟ نیا نیشما چرا اومد«:-

»شت؟یپ میمگه بده اومد«:نایش

»کجاست نیپس ناژ«:-

»ششنیپ انیو شا نیشرو«:شهره

.مشکوك شده بودم بیدادم اما عج یبهشون جواب م. سیتو انگل تمیکردن به صحبت و سوال کردن از وضع شروع

.سوال کنن سیتو انگل تمیمن و از موقع شهیپ ننیته باغ اونم بش يکلبه  انیب ناینداشت ا سابقه

.گذشته بود يا قهیدق ستیربع ب هی

»کجا؟«:گفت عیشدم که شهره سر پا

»ییرم دستشو یم«:-

»داره؟ ییته باغ دستشو«:شهره
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»جلوتر هست کمینه «:-

»کارت دارما ایزود ب«:شهره

»باشه«:-

.الیو رفتم سمت و رونیکلبه زدم ب از

.بود بیعج نایر شهره و شرفتا. بودم نگران

.مبل نشسته بود يشد که رو یم دهید نیشرو مرخیرو به تراس داخل رو نگاه کردم فقط ن ياز پنجره  دمیرس الیو به

.اومد ینم ییکردم ساکت بودن و صدا زیت گوش

.شدم الیخ یب

.دلشوره داشتم یالک

.الیو رفتم و کردم یتوجه یو شهره نفهمن بهشون ب نایسمت کلبه که ش برگشتم

.زنن یکه دارن باهم حرف م دمیراه برگشت راننده و مسختدم رو د تو

»ن؟یکن یجا چه کار م نیا«:سمتشون و گفتم رفتم

.ستادنیبرگشتن طرفم و صاف ا جفتشون

»میگفتن ما وارد خونه نش نیاقا شرو د،یببخش«:راننده

»چرا؟«:رو باال دادم و گفتم ابروهام

»ته باغ يهم اومدن سمت کلبه  نایخانوم ا نایحق نداره وارد خونه بشه ش یدو ساعت کس یکیاقا فقط گفتن تا دونم  ینم«:راننده

.بهم زده شد يبهشون زل زدم تا حرفاشون و هضم کنم تا تلنگر هیثان چند

.الیسمت و دمیدو میرفتم و برگشتم با تموم انرژ یقدم عقب چند

.ت نزدم با لگد در رو باز کردم و وارد شدمدس رهیعجله داشتم که به دستگ انقدر

.ستادمیدر ا يجلو

.کرد یبود و داشت نگام م دهیکه از شتاب من تو جاش پر نیشرو

.شده بود زیمخیکه پشتش به من بود ن يرو کاناپه ا انمیشا

.تنش لخت بود باال

.دمیرو شن یهق هق يصدا الیکردن تو سکوت سرد و یداشتن نگام م هردوشون

.اومد یگردوندم صدا از رو کاناپه م چشم

.نمشیذاشت من بب یکاناپه نم یِبود و پشت انیکه شا ییجا

.سمت کاناپه دمیدو

!دونم چرا ینم
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.چشمام و بستم نیناژ دنیچرا با د دمینفهم

.تنش نییتنش بود اونم فقط پا ریلباس ز فقط

.فتهیب یتفاقممکن بود چه ا دمیرس یم رتریخواستم تصور کنم که اگه د ینم

...پاك نیداشتم که ناژ نانیدونستم اطم یم

.بوده پاك

.انیلخت شا يتنه  باال

.يبردار لمیف نیدورب

.ازش گفته بود نیکه شرو ییبال

.شد رمیدستگ زیچ همه

.رو باز کردم چشمام

.لباسش رو جلوش نگه داشته بود نیبلند شده بود و ناژ انیشا

.انیکردم سمت شا حمله

.مهم نبود برادرمِ برام

.نبود هم خونمِ مهم

.که منم توش نقش داشتم يِریگروگان گ ينقشه  هی نینبود ا مهم

.کرد که االن هم قانونا هم شرعا زنِ من بود یتجاوز م یداشت به کس اون

!کرد یبه مسخره زن داداش صداش م یکرد که گاه یتجاوز م یداشت به کس اون

.نهاومد جلو تا جدامون ک نیشرو

.کدوم جلو دارم نبودن چیاز حدم که ه شیب تیعصبان ایبود  ادمیز يدونم از انرژ ینم

.انیزدم تو سر و صورت و بدن شا یم یدر پ یپ يمشتا

.رفته بود لیاز قبل تحل شیانرژ دمیشا. تونست از خودش دفاع کنه ینم کلشیاون ه با

»اروم باش شهاب اروم«:تعقب و گف دیبا قدرت از پشت کمرم رو گرفت و کش نیشرو

.افتاده بود نیکه رو زم انیدادم عقب و دوباره حمله کردم سمت شا هولش

.هم تو صورتش خوابوندم یبه پهلوش زدم و مشت یمحکم لگد

.روان شد شینیاز ب خون

.اومد بازوم رو گرفت و هولم داد به عقب نیشرو

.رو کاناپه افتادم

.اروم نشده بودم نفس نفس افتاده بودم اما هنوز به
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»شهاب؟ یکن یم یچه غلط يمعلومه دار«:داد زد نیشرو

»ن؟یکرد یم یشما چه غلط«:پر از نفرتم رو بهش دوختم و گفتم نگاه

».میالزم بود، الزم بود که سرهنگ رو بترسون«:نیشرو

.به خس خس افتاده بود انیشا

.مشت و لگدم لهش کنم ریداشتم بازم ز دوست

»؟یکن یدخترِ به برادرت حمله م نیخاطر ا حاال به«:نیشرو

»!فعال زنِ منِ یزن یکه ازش حرف م يدختر نیدخترِ؟ ا نیا«:زدم داد

»بود لمیف هیاون فقط «:زد و گفت يپوزخند

زنم  يکه اجبار ستینمهم ! یِما زندون يتو خونه  ستیمهم ن! رِیکه بابام دست باباش اس ستیقانونا زنِ منِ، االن برام مهم ن یواقع ای لمیف«:-

!!!زنِ من ن؟یگم شرو یم یچ یفه یم! که اون زنِ منِ نِیمهم ا! شده

...فقط... اون... نداره... نَ... برت... توهم«:گفت دهیبر دهینشست و با همون نفس بر یبه سخت انیشا

»ندتو دهنت و بب«:زدم ادیبهش زدم و فر يصداش رو بشنوم سمتش رفتم و لگد ینداشتم حت دوست

.مچاله شد نیزم يگفت و دوباره رو یاخ

»دونم و تو یمن م انیدست و پات هرز بره سمت شا گهیبار د کیشهاب «:داد زد نیشرو

رو که شماها رو  ياون پدر نمیب یکنم م یحاال که فکر م. با شما اشتباه بود میکردم از اولم همکار یکه فکر م نیهست یجفتتون اشغال تر از اون«:-

»خوام یکرده نم تیترب يرطو نیا

»!خـــوام ینمــــــــ ؟یفهم یم«:زدم داد

.قرمز شد نیشرو

.داد یبر ضد بابا عکس العمل نشون م یبه هر حرف شهیهم

.شونه به شونش ستادمیسمتم جلوش ا اومد

.و هولش دادم عقب چوندمیکه بلند شد بخوابونه تو گوشم تو هوا گرفتم و پ دستش

.فتاد رو مبلتلو خورد و ا تلو

»؟يخوا یخواد، تو همون بابا رو نم یاز ما م شتریکه تو رو ب ییهمون بابا«:خشم نگام کرد و گفت با

شما؟ چرا مخالفم با تقاص پس دادن بابا؟ بابا اگه االن اون  کیمن چرا اومدم شدم شر. خوام یملت و بدبخت کرده نم هیکه  ییهمون بابا! اره«:-

»؟!روز انداخته؟ هان نیرو به ا نیگناه مثل ناژ یچندتا ب. خانواده رو داغ دار کرده یرو بدبخت کرده کل جوون یکل! توا، حقشِ

»یش یم يطور نیا تیمحرم غهیص هیدونستم با خونده شدن  ینم«:تاسف تکون داد و گفت ياز رو يسر

»شما کور باشمخوام مثل  ینم گهید ؟یکه چشمام باز شده ناراحت نیاز ا«:زدم و گفتم يپوزخند

.دیلرز یکاناپه جمع شده بود و م يکه گوشه  نیسمت ناژ رفتم
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.و دهانش پر خون بود گردن و دور و اطراف بدنش کبود بود ینیب

.شرتش رو جلوش گرفته بود و با دستاش خودش رو بغل کرده بود یت

.تاقداده بود از پله ها بردمش باال سمت ا هیکردم همون طور که به من تک بلندش

»شرتت رو تنت کن یت«:تخت نشوندمش و اروم گفتم رو

.نخورد یتکون. کرد یحرکت نگام م یطور ب همون

شلوار کوتاه هم خودم داشتم خواستم پاش کنم که خودش ازم  هی. شرت رو تنش کنم یکه نگاش کنم ت نیکردم بدون ا یرو بستم و سع چشمام

.دیگرفت و پوش

»؟یخوب«:فتمجلوش نشستم و اروم گ دوزانو

.کرد نگام

! من و تنها نذار«:اشکش خودش و انداخت تو بغل من و با هق هق گفت يقطره  نیاول دنیبا چک. که تو چشماش اشک جمع شد دینکش یطول

»!توروخدا تنهام نذار! تنهام نذار گهید

 یتنهات نم گهیمن د ينگران نباش کوچولو«:مگوشش گفت ریتکرار کرد و منم تو بغلم محکم گرفتمش و نوازشش کردم زمزمه وار ز بارها

»اروم باش. ذارم

.گفتم و هق هق کرد تا اروم شد انقدر

که  يکردم هر طور یصفتم دور م طانیش يرو از برادرا نیناژ دیبا. خواستم ادامه بدم ینم گهیکردم د یمساله م نیا يبرا يفکر جد هی دیبا

. کردم یکار و م نیشده ا

***

»و که شهاب خراب کرد لمیاون ف ؟یچه کار کن يخوا یحاال م«:نشست و گفت نیشرو يرورو به  انیشا

»میکن یرو پاك م شیباق! میفرست یرو تا فبل از ورود شهاب م لمیف«:و گفت دیبه صورتش کش یدست نیشرو

»نداشت یخاص زیتا قبلش که چ«:انیشا

»رهیگ یوز قرار مبچش مورد تجا نهیکه بب یِپدر همونشم کاف هیواسِ «:نیشرو

»میمثال کتک بزن میکن تیرو اذ نیناژ کمیهم  لمیاخر همون ف ایپس ب«:انیشا

»م؟یشهاب رو چه کار کن«:نیشرو

»یزندان«:کرد و گفت يفکر انیشا

»!؟یزندان«:باال رفت نیشرو يابروها

» .بره میازادش کناالن  نیهم دیشهاب باشه با لیاگه به م. میدار نیکار با ناژ یلیما هنوز خ«:انیشا

»در رو هم قفل کن رونیرو بکش ب نیجور ناژ هیاگه خوابن  نیپس پاشو برو بب«:تکون داد و گفت دییتا يسرش از رو نیشرو

»مگه در رو از اون طرف قفل نکرده؟«:انیشا
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»اضافه دارم دیمن کل! حاال قفلم کنه! کنه؟ یبه نظرت قفل م شبید تیبا وضع«:نیشرو

.ون داد و بلند شد و سمت پله ها رفتتک يسر انیشا

شه از پسش  یاون شهاب کثافت خر زوره نم. نشن داریکه ب شیاریب یجور بغل کن هیکن  یاگه خواب بودن سع«:گفت يخفه ا يبا صدا نیشرو

»بر اومد

.کرد و رفت باال يخنده ا مچهین انیشا

. باز بود نیشرو يطبق گفته  دیکش نییرو پا رهیدستگ اهسته

.دیکش یرو داخل برد و سرک رشس

.خواب بودن هردو

.صدا جلو رفت یاهسته و ب يقدم ها با

.بود دهیپشت به او به پهلو خواب نیناژ

.نشه داریهم به شهاب کرد که ب یخم شد و نگاه سمتش

.دستاش داد يرو رو نیو نرم ناژ اهسته

.دیکرد و دوباره خواب يخفه ا يزمزمه  نیناژ

.خارج شداز اتاق  انیشا

.نتونه از اون طرف در رو باز کنه دشیدر گذاشت تا شهاب با کل يرا همان جا رو دیقفل کرد و کل دكی دیدر را با کل عیپشت سرش سر نیشرو

.زدند تشونیبر موفق ينگاه کرد و هر دو خنده ا انیشا به

.چشمانش را باز کرد یکم نیکاناپه رها کرد که ناژ يرو رو نیناژ انیشا

.در جا نشست هیو بعد اطرافش انداخت و در صدم ثان انیگنگ به شا یهنگا

.از اتاق خارج شد يبردار لمیف نیبا دورب نیشرو

.دیتنش لرز روزید ادیبه  نیناژ

.دنبال شهاب اطراف را جستجو کرد به

»ستیگشتم نبود، نگرد ن«:مسخره گفت یبا لحن انیشا

»ن؟یچه کار کن نیخوا یم«:بود گفت یلودگدو رگه که بر اثر خواب ا يبا صدا نیناژ

»به اون میرس یکنم بعد م قیاول بذار سرنگت رو تزر«:جلو امد و گفت نیشرو

»شهاب کجاست؟...شـ«:نیناژ

»شوهر جونت خوابِ«:انیشا

.کرد قیکنارش نشست و سرنگ را تزر نیشرو

»شه؟ یتموم م یسرنگ ها ک نیا«:به او انداخت و گفت ینگاه نیناژ
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»يبه زود«:کرد و گفت يخنده ا نیوشر

»تموم شه؟ يدوست دار«:انیشا

»دوست داره هر روز بهش سرنگ بزنن؟ یکدوم احمق«:نیناژ

»احمق از ما سرنگ بخوادا نیا نمیپس نب«:انیشا

.دهیشد که معلوم بود حرفشون رو نفهم يطور نیناژ ي افهیق

.کرد میرا تنظ نیبلند شد و دورب نیشرو

***

.به بدنم دادم یباز کردم و کش و قوس و چشمام

.اون رو به رو شدم ینه که با تخت خال ایشده  داریب نمیکه بب نیهمون حال برگشتم سمت ناژ در

.دمیاشتباه د دیشا. دمیچشمام رو مال یجام نشستم و کم تو

.بود ینه تختش خال اما

.نداشت در رو قفل کنم یلیدل گهیبدم د شیخواستم فرار یمن که م یعنیدر رو قفل نکردم  شبیاومد د ادمی

.کردم باز نشد نییرو باال پا رهیدستگ یاوضاع چطورِ اما هرچ نمیبب نییسمت در که برم پا رفتم

.رفته درم روم قفل کرده تا نتونم دنبالش برم نیکردم ناژ فکر

.انهیهست  دیکل نمیفکر خودم پوزخند زدم رفتم سمت کمد بب به

در رو قفل کرده؟ یپس ک. مام چهارتا شدچش دیکل دنید با

.کامل داخل نرفت دیکه در رو باز کنم اما هر کار کردم کل رفتم

.بود نیو شرو انیکار شا نیداشتم ا يبد حس

.لگد محکم به در زدم و صداشون کردم چند

.دمینشن یچقدر داد زدم و اسم تک تکشون رو صدا زدم جواب هر

.دستام گرفتم نیتخت نشستم و سرم و رو ب رو

.رو ادامه بدن روزشونیبخوان کار د دمیترس یم

دن؟ یپس کجان؟ چرا جوابم و نم. رن یسراغ اون کار نم گهید دنیکه از من د یتینه با حساس اما

.دمیشن نییرو از پا يداد يزدم که صدا یافکار خودم دست و پا م تو

.سمت در و گوشم رو چسبوندم به در رفتم

.صداها واضح تر شد یکماما  یلیخ نه

.دمیشن یرو م غشیگفتن و ج "يا" يبود صدا نیناژ ادیفر يصدا

زدم شکستنش امکان  یشروع کردم با تموم قوا به در ضربه زدن بلکه بشکنمش، اما چون از داخل ضربه م. بند نبود ییشدم دستم به جا کالفه
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.نبود ریپذ

.دادم و اروم اروم نشستم هیجون به در تک یضربه زدن ب قهیاز چند دق بعد

.دمیکوب یسرم رو به در م صالیاست از

.سخت یلیخ

و رو جلوت از پا در  يکرد دایمثل عشق نسبت بهش پ یاحساس هی یهم حس کن یکشه و به تازگ یم دكیکه اسم زنت رو  یسخت کس یلیخ

.یکن ینتون يکار چیو ه ارنیب

.شم یالقه مند مع نیکردم که دارم به ناژ یمن قشنگ حس م اره

.شدم یم یبهش عصب انیشا ينگاه ها از

.شدم ینسبت بهش کالفه م نیشرو يها یتهمت و بد دهن از

.داد یبهم دست م ریبرخورد پر از حقارت خواهرام باهاش حس تحق از

.منِداد اون زنِ  یساده که نشون م يبرگه  هیو  نمونیب تیمحرم ي غهیکرد ص یکه خوشحالم م يزیتنها چ فقط

***

.به خواست نوژن اون جا مونده بود رمیام. صرف شام بودن مشغول

.دیبه زور و اجبار نوژن دو لقمه خورد و عقب کش شایم

.سمت سالن رفت ییاشتها یو با حس ب دیکش یاه بهروز

.تو سالن نشستن یاز صرف شام همگ بعد

»ه؟شد یتماسشون طوالن يانتظارتون برا دیکن یعمو فکر نم«:ریام

»دهیدم به گوششون نرس یاره اما احتمال م«:و گفت دیبه صورتش کش یدست بهروز

»جاسوس ندارن؟ نتونیب یعنی«:نوژن

»...ما اونا يریگ جهیطبق نت«:بهروز

.صحبتش شد يمانع از ادامه  فونیا يصدا

»وقت؟ نیا یِک«:شایم

»کنم یمن باز م«:برخاست نوژن

»يِموتور کیپ«:دن رو به بهروز گفترفت و بعد از جواب دا فونیا سمت

.نگفت يزیبهروز باال رفت اما چ يابروها

.دیدو رونیبهروز برخاست و همراه او به ب هیاز ثان يسمت در رفت اما در کسر نوژن

.از شتاب او تعجب کردن همه

.افتاد نیبسته زم هیدر را باز کرد و هم زمان  بهروز
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.کس نبود چیکوچه ه یکیو اطراف را نگاه کرد اما در تار دیتوجه به بسته وسط کوچه پر یب بهروز

.نبود يکوچه را گشت اما باز هم خبر نییباال پا یکم نانیاطم يبرا

»شده؟ يزیچ«:کرد ینوژن بسته در دستش بود و با تعجب به بهروز نگاه م برگشت،

»باشه رایرف گروگان گاز ط دیبا«:داد و به بسته نگاه کرد و اهسته گفت رونیبازدمش را ب بهروز

»چه طور؟«:به بسته کرد و گفت یمتعجب نگاه نوژن

»مطمئنم«:تکان داد و گفت يسر بهروز

.بسته را گرفت و باز کرد سپس

»داخل میبر«:در اورد و گفت يد یس هی

.بود ستادهیا وانیا يرو ریام

»شده؟ یچ«:ریام

»يِد یس هی راسیظاهرا بسته از طرف گروگان گ«:نوژن

»يلطفا چند لحظه مارو تنها بذار شهیجان م شایم«:گفت شایخونه شدند  نوژن سمت دستگاه رفت که بهروز رو به م ردوا

»؟یچ يبرا«:مشکوکانه نگاهش کرد و گفت شایم

»کنم یخواهش م«:بهروز

»؟یِاون چ«:تو دست نوژن نگاه کرد و گفت يد یبه س شایم

»اره؟ نِیمربوط به ناژ«:جواب خودش را داد خودش

»...مامان اگه ممکنِ«:نوژن

»نمیبب دینه منم با«:داد زد شایم

.را گذاشت يد یتکان داد و نوژن س دییتا ياز رو يبهروز سر. نگاهش را به بهروز دوخت نوژن

.دوخته بودن ونیمنتظر چشم به صفحه تلوز همه

.کاناپه نشسته بود معلوم شد يکه رو نیناژ ياز لحظه ا بعد

.دهانش گذاشت يزد و دستانش را جلو یوتاهک غیج شایم

.را باال برد زونیتلو ينوژن صدا نیشرو يبلند شدن صدا با

...داره و بعد یجیکردن پدرش چه نتا تیاخطار داده بود که اذ نیشرو

.رفت یم يکرد و رنگ صورتش رو به کبود یبه اشک نشسته نگاه م یبا چشمان بهروز

.ز خشم صورتش منقبض شده بودچشمانش را بسته بود و ا ریام

.رفت یم يدیو صورتش از فشار دستانش رو به سف ختیر یقطره قطره اشک م نوژن

.کرد یزد و هق هق م یم غیج نیناژ ریتصو يپا به پا شایم
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.شد یم شیدل چهار نفر ان ها ر غشیزد و با هر ج یم غیج انیمشت و لگد شا ریز نیناژ ریتصو اخر

.شد اهیس ریتصو

.سکوت هیچند ثان يبرا

.یدر پ یپ يها غیشروع کرد به زدن ج شایکه م دینکش یطول

.خورد یتا ارومش کند اما خودش هم حالش خراب بود و تلو تلو م دیسمتش دو نوژن

.دو زانو افتاد يمبل رو ياز رو بهروز

.بود نییسرش پا. شده بود دهیهاش خم شانه

.کنه یرو تحمل م یقیداد چه درد عم یشونه هاش نشون م تکون

»...عمو«:و گفت دیاو کش يبه شانه  یرفت دست شیکه داغون بود اما برخاست و سمت عمو نیبا ا ریام

»کردم؟ یاشتباه نیچرا؟ چرا من هم چ«:بود گفت ابیکه نا یلرزان يبا صدا بهروز

.حال در اغوش نوژن افتاد یب شایم

»؟ چـــــــــــــرا؟.تقاص کار منو پس بده دیبا چرا دخترم«:دیبه او انداخت و نال ینگاه بهروز

 یبرامون م یپشت هر اتفاق نیگفت یم شهیشما خودتون هم. که تقاص داشته باشه نینکرد یعمو شما کار اشتباه«:کنارش نشست و گفت ریام

»زنهیکه خدا اون و رقم م ریتقد هی رِ،یتقد هیافته 

 »نِ؟یناژ ریهمه رنج و عذاب تقد نیا یعنی«:بهروز

.سکوت کرد ریام

»بابا؟ یگفت یم یبهش چ رنیگ یقرار م یسخت يکنن تو یکه اشتباه نیاز ادما بدون ا یبعض«:مرتعش شده اش زمزمه وار گفت يبا صدا نوژن

»یامتحان اله! امتحان«:را به نوژن دوخت و اروم گفت سشینگاه خ بهروز

***

.ذرهگ یشدم م دهیدزد نایکه توسط ا یروز از وقت ده

.ستادمیجون نداشتم رو پا وا گهیکتکم زد د یحساب انیکه شا نیروز بعد از ا اون

.بستن عیکه با باز شدن در شهاب حمله کرد طرف در و اونا هم من و پرت کردن داخل و در رو سر یو بردن تو همون اتاق قبل من

»کشمتون یبهتون برسه مدستم  ایکشمتون لعنت یم«:دیکش ادیچند لگد محکم به در زد و فر شهاب

»سرت اوردن؟ ییشده اون اشغاال چه بال یچ نیناژ«:اومد طرفم و کنارم نشست عیسر بعد

» بدجور کتکت زدن«:پاش گذاشت و گفت يحرف زدن نداشتم چند تا سرفه زدم که شهاب سرم رو رو حال

» دم یم تیهر طور شده امشب فرار«:به در کرد و گفت ینگاه

.دمشیند گهیاالن من داون شب تا  اما

.یِجدا شد و حاال شهاب هم مثل من زندان اتاقامون
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.چشمم وحشت کردم ریز یاهیو س ياز گود دمید نهیخرابِ امروز که خودم و تو ا یلیخ حالم

و عذاب اور تر  ستین لیتکم میزیچ هیانگار . کنم یشم احساس کمبود م یم داریشده و صبح ها که ب فیکنم که بدنم چقدر ضع یحس م قشنگ

.ندارم يحس کمبود گهیکنه د یم قیرو بهم تزر یمواد لعنت نیشرو یکه وقت نِیاز همه اونا ا

.خوام باور کنم که معتادش شدم ینم

»نییپا میبر زمیپاشو عز«:مسخرش گفت شخندیاومد داخل و با ن انیافکار خودم بودم که در اتاق باز شد شا يتو

»شهاب کجاست؟«:ش کردم و گفتمچندش وار برانداز ینگاه با

.دیخند

»میکن یما داداشمون رو هم زندان يباعث شد یعوض يتو«:تا خندش تموم شه و بگه دیکش طول

»یکن یبه خاطر خواسته هات داداشت و زندان یتون یکه م ییتو یعوض«:-

».تا دوباره تن و بدنت و کبود نکردم یبهترِ خفه ش... خفه شو«:انیشا

»تمومم رو باهات تموم کنم مهیکار ن ستیاالن که شهاب ن ای«:شد و گفت کینزد قدم بهم چند

.دمیترس

.دادم سکوت کنم حیترج

»پس؟ ییکجا انیشا«:اومد نیشرو يصدا

.رونیب دیجلو بازوم رو گرفت و همراه خودش کش اومد

.تو سالن نشستم نیشرو کنار

.بودن به جز شهاب همشون

.کردم یم یامن یب حضور اون چقدر احساس بدون

»زنم چطوره؟ یخودت بهت سرنگ م لیاز امروز به م«:کرد مهربون باشه گفت یم یکه سع يسرنگ رو گرفت جلوم با لبخند نیشرو

!بود؟ ینگاش کردم، منظورش چ یسوال

»زنم ینم يست ندارجلو و اگه دو اریبهت سرنگ بزنم دستت و ب ياگه دوست دار! زمینشو عز جیگ«:کرد و گفت يتک خنده ا نیشرو

زد؟ یم یحرف نیچرا هم چ! گفت؟ یداشت م یچ نیا

»خوام یمعلومِ که نم«:از ته چاه بلند شد صدام

»نه؟ ایبهت سرنگ بزنم  يخوا یگم م یبار م نیاخر يبرا«:سرش رو اورد جلوتر و گفت دیداشتم بشنوه اما شن شک

.کردم نگاش

.کرد یاون نگاها که دل سنگ رو اب م از

.دیبار یازش م ییو تنها تیاونا که معصوم از

.که نجاتم بده یالتماس به کس. زد یاونا که توش التماس موج م از
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.از سنگم سنگ تر بود نیشرو اما

»منتظرم«:و گفت دیخند

.بود سست شدم دهیکرد اما انگار فهم یم ینیبار که گفتم عقب نش هیکاش همون ! بگم نزنه دیچرخ ینم زبونم

.ارم یبود کم م دهیفهم

.دارم ازین یبود به اون مواد لعنت دهیفهم

.کردم یچشمام اشک جمع شد هنوز نگاش م تو

!خواست ازم بشنوه؟ یم یچ اون

.رو گونم و دستم رو بردم جلو دیاشک چک. و بستم چشمام

.ختنیر شتریسوزن رو حس کردم اشکام ب سوزش

.بودم برده یکه بهش پ یدردناک تیاز واقع! از درد نه

»بد یلیحالش خ«:خارج شد و رو به بهروز گفت شایاز اتاقِ م گلرخ

»کنه یقبول نم ارمیگم بذار دکتر ب یبهش م یهرچ«:زد و گفت شیبه موها یچنگ بهروز

»نهیو بب لمیاون ف میذاشت یم دیما نبا«:ریام

»شد یخواستم نذارم اما شک کرده بود نم یم«:بهروز

»دیراست رفتم سمت دستگاه و فهم کیانقدر هول بودم که  !منِ رِیهمش تقص«:نوژن

»میکن يکار هی دیشوك با يهنوز تو شایگذره اما م یاالن چند روز از اون روز م! که افتاده یِاتفاق«:بابک

»تونم کنم داداش؟ یکار م یمن چ میاریشه دکتر ب ینم یراض یوقت«:بهروز

.نگفت يزیو چ دیکش یاه بابک

 یو باهاش حرف م دید یرو رو به روش م نیانگار ناژ. شده یحس کردم مامان روان شبید«:زد گفت یم ادیکه غم در اون فر ییبا صدا نوژن

»زد

اما خانوما  زنیتونن خودشون رو کنترل کنن و تو خودشون بر یمردا م. تیدخترش تو اون وضع دنیبوده عمو جون د یسخت طیتو شرا«:بابک

»ترن فیضع

.ز انداختبه بهرو ینگاه

.شده بود دهیبود بهروز الغر تر و خم دهیبه دستشون رس نیناژ لمیچند روز که ف نیهم یط

»ساراس«:انداخت گفت یمبل م يحال خودش را رو یبرگشت، همان طور که ب یقیرفت و بعد از دقا فونیخونه بلند شد، نوژن سمت ا زنگ

»نان؟یبا بهار ا«:بابک

»فکر کنم تنهاست«:نوژن
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.در سالم داد يوارد شد و از همان جلو سارا

.جوابش را دادن همه

»خانوم چه طورن؟ شایم«:کرد گفت یم یامد و همان طور که با گلرخ روبوس جلو

»ستیخوب ن ادیز«:گلرخ

.دیانداخت که نگاه او را متوجه خود د ریبه ام ینگاه مینشست ن یمبل يرو سارا

.تکان داد ين لبخند سرهم بدو ریزد و سر تکان داد، ام يلبخند

»و گذاشته بود ال درتون نیا یکیبهروز  ییدا یراست«:اومده باشد گفت ادشی يزیانگار تازه چ سارا

.رو سمت بهروز گرفت یپاکت و

.و نفسش حبس شد ستادیا يلحظه ا يقلبش برا يد یس دنیپاکت رو گرفت و باز کرد با د بهروز

.رسوند یباشد اون و به مرز جنون م یقبل يد یس يادامه  نیکه ا نیا فکر

»بهروز؟ یِاون چ«:بابک

»گهید يد یس هی«:گفت یاروم يبود با صدا دهیپر یبهروز کم رنگ

.رو گرفت و سمت دستگاه رفت يد یبلند شد س نوژن

.امد ریبعد تصو يبود تا لحظه ا ونیزیتلو يبر رو خیها م چشم

.بدون چهره اش امد نیشرو يبود و بعد صدا یمبل خال هی ریتصو اول

.شروع به صحبت کرد نیشد رفت شرو یم قیکه مواد به دستش تزر یهنگام نیسمت ناژ ریطور که تصو همان

 نیقاچاق ب اتیعمل يدوست پدرم رو که مثل عموم بود تو ادتی. دونت برات دارم هی یکیاز دختر  یجالب ریتصاو زیخب سرهنگ عز«:نیشرو

. که عموم بخاطرش کشته شد يِشه همون مواد یم قیبه بدن دخترت تزر ینیب یکه م ینیحاال ا. خود تو کشته شداره؟ به دست  ؟یمرزها کشت

کنم انقدر لذت بردم که حس کردم روح عموم  قیخودش ازم خواست بهش مواد تزر زتیدختر عز یامروز وقت یدون یم. بخشِلذت  یــــلیخ

 یترکش بده، م یو تونست یاون وقت اگه خواست. مید یم لیدخترت رو تحو يه پدرم رو ازاد کردک گهیاما نگران نباش چند روز د. هم شاد شد

چند روز انقدر با دخترت بهمون  نیا. یِاون کار مشکل ییوارد بدن بشه سم زدا یمواد وقت نیا میدون یم بخو ایسرهنگ؟ ما قاچاق چ یدون

»!تر شده نگاش کن بایز یلیخ یلیخ ادشیاوه سرهنگ دخترت با اعت. ادیب رونیسالم ب ییسم زدا نیخوش گذشت که ارزو کنم از ا

.شد انیبود، نما اهیچشماش س ریکه ز یخمار و صورت الغر در حال يبا چشما نیناژ ریتصو

!!!مرگ .؟یِچ یدون یبدترش و که م. ارم یسر دخترت م نایبدتر از ا یبزن یکلک ياگه بخوا یرو برات فرستادم تا بدون نایا«:نیشرو

.قطع شد ریو تصو صدا

.از اشک بود سیگلرخ و سارا، نوژن و بابک خ صورت

.رفته بود ایدن نیاز ا يلحظه ا يانگار برا. گچ شده بود يدیداده بود صورتش به سف هیچشماش رو بسته بود و سرش رو به مبل تک بهروز

.گرفت ونینگاه ماتش را از تلوز ریام
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.حس عذاب وجدان باز

.در دلش شکفته بود یکه به تازگ یحس باز

.شکست یکه مردانه نم یبغض

.را سوزاند از منزل خارج شد شیگلو قیعم يادیفرو کرد و فر واریو تمام حرصش را در مشتش به د برخاست

.اخر بدرقه اش کرد يبا نگاهش تا لحظه  سارا

.انقدر بر اشفت حس حسادتش را اتش زد نیناژ يفکر که او برا نیا با

***

.شده بودم یچند روز روان نیا

.گهیطرف د هی نیناژ يبرا میطرف و نگران هیشدنم تو اتاق  یزندان

.اومدن یکار بر نم نیا يچون خودشون از عهده  ارهیرو هم اورده بودن که برام غذا ب کرشونیغول پ ياز اون مردا چندتا

.کردن یهام مخودشون تحمل نداشتن و ر ایشدم  یم قهیباهاشون دست به  ای

.کردم که در اتاق باز شد یاتاق رو نگاه م واریحوصله داشتم در و د یظهر بود ب یحوال

.شدم زیمخین

.وارد شدن انیو پشتش شا نیکه اول شرو دینکش یطول

شرمنده شده باشن سخت بود که از کارشون  نیبود، باور ا نییرو بستن و اومدن رو به روم نشستن، با نفرت نگاشون کردم اما اونا سرشون پا در

»شده دایبعد از چند روز سر و کلتون پ یِچ«:گفتم نیهم يبرا

»شهاب میکن تیزندان میما مجبور بود«:و گفت دیبه صورتش کش یدست نیشرو

»یپست یلیخ«:زدم و گفتم پوزخند

»يکرد یمعادالت مارو خراب م يبا احساسات بچگانت همه  یتو داشت«:نیشرو

»ادیبه وجود ب یعشق نیتو و ناژ نیبود بقرار ن«:انیشا

»نداره یموضوع به شما ربط نیا«:-

»مورد نکن یب يپس طرفدار یدختر برس نیبه ا یتون یوقت نم چیشهاب جان تو ه«:نیشرو

»نداره یمن ارزش ينظرت برا. نظر توا نیا«:-

از همه  ایکنه؟  یباشه رو قبول م یکه باباش قاچاق چ يدوماد سِیباباش که پل ایمونه؟  یم دتشیکه دزد یزنِ کس نیناژ یکن یفکر م«:نیشرو

»...به خاطر خودت ما يتو حاضر. تو دام افتادن ما یعنی نیموندن تو با ناژ. میر یم رانیاز ا میشهاب دار میش یم يفرار میما دار میبگذر نایا ي

»بس کن«:کرد داد زدم یم میداشت عصب حرفاش

همه زحمت  نیخراب نکن، ا میبکن فقط حاال که اخر راه يدوست دار يخوب هرکار یلیخ«:داد و گفت رونیب بازدمش را با صدا نیشرو

»شه خرابش نکن یم کیحاال که داره به موعدش نزد میکه بابا رو ازاد کن میدیکش یسخت میدیکش
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»کنم؟ يتونم کار یمگه از تو اتاق در بسته هم م«:زدم و گفتم يپوزخند

فقط سه روز  یعنی. میریگ یم لیاخرمونِ و دوروز بعدش هم بابا رو تحو اتیچون فردا روز عمل میاریکه از تو اتاق درت ب میدما اوم«:نیشرو

»کنم یتحمل کن خواهش م گهید

عادالتمون رو بهم م يبخواد همه  نیحاال ا م،یتا به بابا برس میزن یدختره سر و کله م نیبا ا میخواهش کردن نداره که، پونزده روزه دار«:انیشا

»بزنه

»یتو خفه شو عوض«:جمع شد و گفتم نهیاز ک صورتم

.سکوت کرد نیشرو يهم با خشم نگام کرد اما با سقلمه  انیشا

»کجاست؟ نیناژ«:گفتم نیبه شرو رو

»نایشهره و ش شِیپ نییپا«:نیشرو

»نینداشته باش يکار نیبا ناژ گهیسه روز د نیکنم که تو ا یقبول م یه شرط«:ب-

»دم یباشه قول م«:زد و گفت يلبخند نیشرو

»میکن ینم قیبهش مواد هم تزر یحت گهید«:زد و گفت يهم لبخند مرموز انیشا

.کرد دییرو تا انینگاه کردم اونم با سرش حرف شا نیشرو به

.دمشیکه ند هفته بود هیبه  کینزد. ذره شده بود هی نیناژ يدلم برا. سمت سالن میشدم و همراه اونا رفت بلند

.و شهره با هم بهم سالم کردن نایش

.حالش رو بهم دوخت یبرگشت نگاه ب. نیرو دادم و رفتم سمت ناژ جوابشون

.اومد یالغر به نظر م یلیبود و خ دهیپر رنگش

»ست؟یچرا حالش خوب ن«:نگاه کردم و گفتم نیشرو به

»دونم ینم«:باال انداخت و گفت يشونه ا نیشرو

»زم؟یکنه عز یدرد م تییجان جا نیناژ«:شستم و گفتمن نیناژ کنار

»شده؟ یچ«:نگاه کرد اشک تو چشاش جمع شد، دوباره گفتم بهم

»کنن قیبهشون بگو بهم مواد تزر«:شد و گفت ریقطره اشک از چشماش سراز هی

.دیسوت کش مخم

.کردم هنگ

!خواست؟ یم یچ نیناژ

»؟!گه یم یچ«:دوختم و گفتم نیناباورم رو به شرو نگاه

»گه بزن یزنم م یگه نزن، نم یزنم بهش م یمواد م. واال منم موندم به کدوم سازش برقصم«:نیشرو

.صداش باال رفت. سر برگردوندم نیهق هق ناژ يصدا با
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»بگو بهم مواد بزنه! ترکه یاستخونام داره م«:نیناژ

» خوام یممن مواد ... تورو خدا«:گفت زیرو گذاشت رو شونم و التماس ام سرش

. تونستم باور کنم ینم

.شد یمنم اشک جمع م ينگاه کردم داشت تو چشما نیشرو به

»؟ینیروز و بب نیهم یخواست یم! اشغال یعوض ؟يباالخره معتادش کرد«:زدم ادیرفتم و فر نیشدم و با خشم سمت شرو بلند

.اومدن جدامون کنن نایو ش انیشا

.زدم یگرفتن لگد م یکردم، دستام و م یدوباره حمله م دن،یکش یو عقب م من

.و انداخت رو مبل دیخودش و عقب کش نیشرو

.نگهم دارن انیرو صدا زد که ب کرایدو تا از همون غول پ انیشا

.گفتم یم راهیبد و ب نیزدم و به شرو یم ادیو از پشت گرفته بودن اما بازم فر دستام

»!خواستم معتادش کنم که زدم یم! زدم یکه بهش مواد نم حیشهاب بس کن واسِ تفر«:نیشرو

»اون؟ ادیبا اعت دیرس یبه تو م یچرا؟ اخه چ«:زدم داد

».کشته شد نیا يمرد؟ به دست بابا يرفته عمو حمزه چه طور ادتی«:نیشرو

»!نیثیداره؟ اخه چقدر شما کثافت و خب یچه ربط نیبه ناژ. به درك، حقش بود که مرد«:-

ام؟ چرا  یچرا انقدر در برابر تو کوتاه م ؟یمشت بکوبونم تو دهنت تا خفه ش هیتونم  یچرا؟ چرا من نم«:و گفت به موهاش زد یچنگ نیشرو

کوتاه  ناتیدوست داشته باشم که حاال در برابر توه شتریمثال تو رو از همه ب ینفهم دیچرا با) داد زد(کنه؟  ینارحتم م تتیو عصبان ینارحت دنید

»چرا؟ ام؟یب

»یرو دوست داشته باش یکس یکه بتون يندار یتو قلب«:هش زدم و گفتمب يپوزخند

»یگ یباشه تو راست م«:داد و گفت رونیرو با حرص ب بازدمش

»نه؟ ایحاال بهش مواد بزنم «:کرد و گفت نیبه ناژ ینگاه

»اره اره بزن«:جواب داد نیمن ناژ قبل

.فتبدجور گر! دلم گرفت د،یخواب تمیتموم عصبان. کردم نگاش

.نقش داشتم نیحال و روز داغون ناژ نیتو ا من

.من پستم چقدر

.دارم یپست يخانواده  چه

.رو نشنوم "خوام یمواد م "گفت  یکه التماس وار م نیناژ يکردم زمزمه ها یم یو بستم و سع چشمام

!شد؟ یمگه م اما

؟.نه یواد تو بگرو بخ ازشیلحن پر خواهش ن نیبا ا يکه دوستش دار یشد عشقت، کس یم مگه
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.نه یبگ یاون مضرِ و بازم نتون یسخت بدون چقدر

.من از همون لحظه شروع شد یمواد اروم شد اما نا اروم قیبا تزر نیناژ

***

.نبود داشیاز صبح رفته بود کلبه و پ شهاب

.بودن مواد اما هنوز وقت داشتن نشسته لیتحو ياماده شده بودن که برن سر قرار برا نیو شرو انیشا

.کرد یم تمیدرد منم شروع شده بود و بدجور اذ بدن

.ارمینتونستم طاقت ب گهیکه د دیرس ییجا به

!شناسه یادم غرور نم طیشرا نیا تو

ازشون نخوام که بهم مواد بزنن اما  گهیدادم که فردا د یشدم و به خودم قول م یم يزدم از مواد فرار یمواد م یبودم که وقت یطیتو شرا من

با خودم  روزیکنم که د یفراموش م گهیزدن د یم ادیبدنم مواد رو فر يتک تک استخونا دیرس یم یشگیشد و به اون ساعت هم یفردا م یقتو

.کنم یچیتونستم ازش سرپ یداشت و من نم ازیحاال هم تو همون حالت بودم بدنم به مواد ن. داشتم يقرار وچه قول 

 یمطمئن«:دیپرس یم انیکرد اما معلوم بود تموم حواسش به قرارشونه چون هر چند لحظه از شا ینگاه م لمینشسته بود مثال ف. نیسمت شرو رفتم

»دونن یخودمون م يقرارمون رو فقط بچه ها يجا

.من شد و برگشت سمتم متوجه

»؟ینشه قبل رفتنتون بهم مواد بز یم... شه یم«:کردم صدام رو صاف کنم یشد سع یم دهیخود به خود کش صدام

».یتا شب تحمل کن دیشه با ینه نم«:و با همون خنده گفت دیخند انیاما شا. نگام کرد فقط

!مردم از درد یتا شب م. تونستم ینم

»توروخدا«:گفتم نیرو به شرو دوباره

»خوبه؟ ادیاعت«:بهم پوزخند زد و گفت نیشرو

.نگفتم يزیچ

»یالتماس کنو  یجلومون زانو بزن دیبا يخوا یاگه مواد م«:انیشا

.نگاش کردم هیثان چند

در برابرشون زانو بزنم؟ من

.کرد دیینگاه کردم اونم با سرش تا نیشرو به

.ادیکردم کاش شهاب االن ب ارزو

»میدلمون سوخت و بهت مواد زد دیالتماس کن شا«:انیشا

کردم؟ یم دیبا کاریچ

.کار بود نیبهتر نیرفتم؟ اره ا یم دمیکش یم رامو
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.شده بود یکیکه عقل و دلم  دهیاچه ف اما

.دوزانو خم بشه يکه پام بچرخه و بره رو نیا يفرمان داد جا مغزم

.زدم جلوشون زانو

!التماس يبرا دیچرخ زبونم

 یسابق فاصله م نیاز ناژ دمیفهم یم. شم یکردم کوچک م یحس م. شم یم ریکردم تحق یبا تموم اون دردا واضح حس م... اون حال و روز تو

.دیالتماس چرخ يحرفا بازم زبونم برا نیا ياما با همه  رمیگ

».نیکنم بهم مواد بزن یبهتون التماس م. کنم یخواهش م«:-

.قهقهه زد انیشا

.شدم یعصب

»؟یزن یقهقهه م يطور نیا یبه چ يدار! به سقوطم؟! من؟ يبه نابود! ؟یلعنت يخند یم یبه چ«:زدم داد

»نید یچرا ازارم م«:در اومد اشکم

»!!!دیبا! یبهم مواد بزن دیتو با«:چنگ زدم و با هق هق گفتم نیشرو يبازو به

.نیداد افتادم رو زم هولم

».ترکه یتو رو خدا استخونم داره م«:گفتم هیهمون گر با

»بهم مواد بده«:زدم غیج

.دو طرف بازوهام و بغل کردم و فشار دادم بلکه درد استخونم اروم شه از

.اومد یصداشونم در نم یکردم اما حت یهشون خواهش مهق هقم ب نیب

.کردن یسنگ ثابت و صامت فقط نگام م کهیت هی مثل

.همون لحظه ها بود که در باز شد و شهاب اومد تو

!دیرس یکه مورچه از من زودتر م یدنیطرفش اما چه دو دمیدو دنشیبا د. نجاتم بود يفرشته  شهیهم. رو بهم دادن ایدن انگار

»کردن؟ تتیشده؟ اذ یچ«:بغلم رو گرفت و گفت ریاومد جلو و ز بشها

»؟یعوض ینکن تشیاذ يمگه قول نداد«:داد زد نیشرو سمت

»االنم نزدم. من قول دادم بهش مواد نزنم بدون اجازت«:نیشرو

»شهاب توروخدا بگو بهم مواد بزنه... شهاب«:-

»!فقط چند ساعت! زمیبرمت عز یخراب شده م نیحمل کن فقط چند ساعت از ات«:گوشم و گفت ریبغلم کرد و محکم فشارم داد ز شهاب

.خواستم ینداشت فقط مواد م یتیواسم اهم حرفاش

».دیبارم بهش بزن نیاخر يبرا«:گفت نیو رو به شرو دیکش یاه شهاب

.از پله ها باال رفت عیولم کرد و سر بعد
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.ارهیسرنگ بنگاه کردم که پاشد رفت تا  نیبه شرو روزمندانهیپ

***

»شا؟یم ن؟یینوژن شما کجا شایم«:بهروز کل خونه رو برداشته بود يصدا

 یمیصم یلیخ یبخاطر نوژن که تو بچگ ریام( اومدن  نییهم از پله ها پا ریافسرده از اتاق خارج شد و متعاقب ان نوژن و ام يبا چهره ا شایم

)هم بودن شیبودن اکثر روزا رو پ

»؟ی؟ چرا انقدر خوشحالشده بابا یچ«:نوژن

»شد؟ دایپ نیناژ«:خندون و بشاش بهروز با ذوق گفت يچهره  دنیبا د شایم

»میکن داشینمونده پ يزینه اما چ«:زد و گفت يلبخند بهروز

»عمو؟ نیردشون و زد«:ریام

»!بایتقر«:بهروز

»بابا؟ واضح بگو یچ یعنی«:نوژن

».میرد اون رو زد رنیبگ لیاق و تحوقاچ يمحموله  هیامروز عصر قرارِ برن «:بهروز

»اون جاست؟ نمیناژ یعنی ؟یچ«:شایم

»میکن یم بشونیفقط تعق مید ینرسه خودمون رو نشون نم نیبه ناژ یبیکه اس نیا يما هم برا! اون جان نیناژ يرایاما گروگان گ! نه«:بهروز

»کردن عمو؟ داشونیپ يچه طور«:ریام

اونا قرار شد خودمون رو  يما هم با همکار میکن يریگیاون جا متوجه شده و به ما گزارش داد که پ سِیده، پلوارد ش ستانیمحموله از س«:بهروز

»میکن دایرو پ رایتا رد گروگان گ مینشون ند

»؟یاگه جاسوس رادش بهشون اطالع بده چ«:ریام

»میماد خبر دارقابل اعت يو دوتا از سروانا ینیفقط من و ام تیمامور نیحواسم بود از ا«:بهروز

»ام سر قرار یمنم م«:ریام

 یخبر م میبه ت میبعد که ردشون رو زد مشونیرینظر بگ ریز میکه بتون میر یم ینیفقط من و ام میبا خودمون ببر میفعال ت میخوا یما نم«:بهروز

»مید

»خوام یرو از تو م نمیمن ناژ ایخدا«:افتاد هیبه گر شایم

»امروز نیهم. ارمیرو ب نیدم ناژ یجان بهت قول م شایم«:فتزانو زد و گ شایم يجلو بهروز

.او خفه کرد ي نهیدر اغوش بهروز رفت و هق هق اش را در س شایم

.رفته بودن سر قرار انیو شا نیشرو

.بدم يرو فرار نیبودم که امروز ناژ دهیبرنامه هام و چ تموم

.میفرار کن واریاز رو د میا بتونت دمیهم چ يرفتم ته باغ و چندتا بشکه و جعبه رو رو صبح
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.بدم لشیموند تا به خانوادش تحو یحالش بهتر بود و تا فردا هم خوب م یاون مواد کوفت قیبعد از تزر نمیناژ

.جا نیابولهول نشسته بودن ا يو شهره بودن که مثل مجسمه  نایتنها مشکل ش فقط

.دیرس یبه ذهنم نم یچیکردم اما ه یدك کردنشون م يبرا يفکر هیزودتر  دیبا

!شه ینم ایشه  یم ایگرفتم شانسم رو امتحان کنم  میتصم

»اد؟ یم یته باغ کس يرم کلبه  یمن دارم م«:شدم و گفتم بلند

»هوا نیها تو ا يحال دار«:نگاه بهم انداخت و گفت هی نایش

»؟يا یشهره تو نم«:رو باال انداختم و گفتم شونم

"نه" یعنیبود فقط سرش رو تکون داد  لمیکه تموم حواسش به ف شهره

.بهش بگم اونم بگه نه دمیترس یم. نیمونده بود ناژ حاال

.مونده باشه ادشیدونم  یم دیبود بع ياز فرارمون بهش گفته بودم اما اون موقع تو خمار شیکه چند ساعت پ نیوجود ا با

»؟یتو چ نیناژ«:-

.بود نگاهاش به من مهربون شده داینگاه کرد، جد بهم

»ام یم«:و تکون داد و اروم گفت سرش

.ذوق کردم یکل

»ن؟یبر نیخوا یتنها م«:بهمون کرد و گفت ینگاه مشکوک نایشد، ش بلند

»من که تو رو هم دعوت کردم! ایتو هم ب يخوا یم«:شک کرده بود گفتم چون

»خودتون نیمن حال ندارم بر«:رو تکون داد و گفت سرش

.رونیب الیاز و میفترو گرفتم و ر نیناژ دست

حرکاتت مشکوك . میرو درست کردم تا از ته باغ فرار کن زیهمه چ«:تند گفتم نیهم يدارم برا يکنم چه نقشه ا یبهش حال عیکردم سر یسع

».میراننده رد ش نینباشه تا از جلو ا

.ذوق مرگ شده دمیبهم نگاه کرد که فهم يلبخند با

»ابونیتونم بدون مانتو و شال برم خ یاما بهروز گفته بود من نم. کنم یم داینجات پ نجایباالخره از ا«:نیناژ

»شونیبپوش میبر عیسر دیرو گذاشتم تو کلبه با ناتیرو درست کردم مانتو و شال و پوت زینگران نباش صبح همه چ«:-

.از باغ که درست کرده بودم اون سمت میلباسش رفت دنیبعد از پوش میدیکلبه رو دو يتا جلو میراننده که خارج شد دید از

»برو باال رمیگ یمن قالب م نیناژ«:-

»؟!ي«:-نیناژ

»یرد ش واریبشکه تا از د نیا يرو يبر دیبا«:-

»باال؟ يبذار یشه بغلم کن یم نیتونم برم رو ا یاهان، خب من که نم«:نیناژ
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.زد ینگاش کردم چه راحت حرف م هیثان چند

.اونم دستش و انداخت دور گردنم. دش کردمرو بردم دور کمرش رو بلن دستم

.ستهیبشکه گذاشتمش و کمکش کردم سرپا وا يرو یبه سخت. گردنش قرارگرفت و نفسام رو کشدار کرد يِتو گود صورتم

.واریخودمم رفتم باال و واسش قالب گرفتم بره رو د بعد

.نبود ادیارتفاعش ز نییپا دمیپر واریاول از رو د خودم

»بپر«:هم باز کردم و گفتم و از  دستام

.دیو بعد پر دیکش قیگه چندتا نفس عم ینم يزیترسه اما چ یبود م معلوم

!یدنیچه پر اما

.گهید ریبگ نیمن پاتو سمت زم ي نهیتو س يپر یدختر خوب چرا با پا م اخه

.از فشار پاش درد گرفت نمیس. شدم نیزم پخش

»؟يتو چرا افتاد يوا يا«:گه ینارم نشسته و مخانوم انگار نه انگار افتاده رو من ک حاال

»جا چه سر سبزِ نیا يوا«:یزد جاده خاک عیو سر دیحرکت نگاش کردم که خودش فهم یب هیثان چند

.به اطراف کردم ینگاه

!!!شد ینم دهیبرگ درخت هم د هی یکه حت یبلند و تنها قسمت واریتا د چند

»؟ینیب یسر سبزِ م یلیخ اره«:کردم و گفتم نیبه ناژ گهینگاه د هی

»ستمیاره کور که ن«:پررو جواب داد شهیمثل هم اونم

».دم یم ادیرو بهت  یرنگ سبز و خاک نیان شاءهللا اگه وقت شد فرق ب زمیپاشو عز«:پشتم رو تکون دادم و گفتم پاشدم

»؟يبد ادیکوچولو ام که رنگا رو بهم  ین یمگه من ن«:بهم رفت و گفت يغره ا چشم

.و رفت دیراهش و کش بعد

.با تعجب رفتنش و نگاه کردم و بعد دنبالش راه افتادم هیثان چند

».نتمونیبب یممکنِ کس. برو نییسرت و ننداز پا يطور نیصبر کن هم«:-

 کینبود تا  ینیشما میرفت یم یاما هرچ. میاریب ریگ نیکه ماش ییبه جا میتا خودمون رو برسون میخلوت رفت يقسمت ها هیو گرفتم و از  دستش

.کنن یم دامونیبدون شک پ میاون وقت اگه تو لواسون باش میستیما ن دنیفهم یم نایا نیشد و شرو یم کیهم هوا تار گهیساعت د

.میرفت یم یاز راه اصل نیبا ماش شهیهم. بودم ومدهین ادهیراه ها رو پ نیا منم

.ستادیا نیناژ

»؟يستادیچرا وا«:طرفش برگشتم

»ه شدم از بس راه رفتمخست«:نیناژ

»کنن دامونیپ نایا نیممکنِ شرو میبر دیبا«:-
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»اخه خسته شدم پام درد گرفته«:نشست و گفت نیزم رو

»؟یکولم کن شهیم«:مظلومانه نگام کرد و گفت بعد

»؟!!!جااااااانم«:گرد شد چشمام

»اخه خسته ام«:نیناژ

»رما یم يایپاشو پاشو، ن«:-

»يبد یلیخ«:نیناژ

.اخمالوش نگاه کردم ي افهیبه ق هیثان چند

.دادم و رفتم طرفش رونیرو با صدا ب بازدمم

»زود باش«:بهش رو دو زانو نشستم و گفتم پشت

.رو کمرم دیو پر دیخند طونینگاه بهم کرد و ش هی

»!ستیچه خبرته؟ تخت خواب که ن«:رفت هوا دادم

.دیخند

.میشدم و حرکت کرد بلند

.رفت و منم خسته شده بودم یم یکیرو به تار هوا

.بود دهیراحت رو کول من خواب الیبا خ نیناژ

.میاولمون سر در اورد يرفتن از جا یاز کل بعد

.بود ادیز ننمونیکه بب نیو احتمال ا میخودمون بود يالیو کینزد

.برخورد کردم یکیرفتم که با  یبود و داشتم عقب عقب م الیو واریبه د چشمم

.دیو از خواب نازش پر نییکولم افتاد پااز رو  نیناژ

.به اون شخص نگاه کردم برگشتم

.دمیرو د رمردیپ هیروشن کوچه  کیتار تو

»سالم«:گفتم اهسته

»سالم«:که خواب الود بود گفت نمیناژ

»؟یکیتار نیتو ا دیکن یجا چه کار م نیا! من يزایسالم عز کیعل«:به ما زد و گفت يلبخند رمردیپ

.من نگاه کردبه  نیناژ

»مینکرد دایپ ینیماش گهیجا اما راننده اژانس رفت ما هم د نیا میاومد حیتفر يبرا میراستش ما مسافر«:-

»!نیمن فردا صبح بر يخونه  میبر نییب! شه یوقت شب که نم نیا«:رمردیپ

»میش یممنون م میکن هیته نیما چه طور ماش دیاگه بگ نیشما لطف دار«:زدم و گفتم يلبخند
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»برتتون یم نیاد اگه بخوا یاما پسرم مسافرکشِ فردا صبحِ زود م! سراغ ندارم ینیاالن که ماش«:رمردیپ

»م؟یجا باش نیتا صبح ا یعنی«:-

»نیباغ ته کوچه ام صاحباش خارجن منم که تنهام مهمون من باش نیهم داریمن سرا«:رمردیپ

»میکه مزاحمتون يطور نیاخه ا«:-

»ام یدر م ییمنم از تنها يطور نیجوون ا یِرفچه ح نیا«:رمردیپ

.نداشتم ينگاه کردم، انگار چاره ا نیناژ به

 »میکن یجا اطراق م نیامشب رو ا«:گوشش گفتم ریز اروم

»م؟یجا چه کار کن نیامشب ا«:گرد شد چشماش

»میهمون بمون یعنیاطراق «:گرفت خندم

»؟یاستفاده نکن یز کلمات خارجا میبمون یمثل ادم بگ یتون ینم«:کرد و گفت یپوف

»دییبفرما«:کرد گفت یمرد هم با لبخند نگامون م ریخنده، پ ریز زدم

»ممنون یلیخ«:-

.میسمت باغ رفت نیناژ همراه

.بود داریسرا يکلبه که خونه  هیدر  يبود و جلو الیو هیجا انتهاش  نیبزرگ بود پر از درخت، مثل باغ خودمون فقط ا یلیباغ خ هی

.میبهمون تعارف کرد وارد کلبه بش رمردیپ

.اتاق شیکیبود و  یبهداشت سیسرو شیکیاُپن داشت دو تا درم بود که فکر کنم  يکوچک که اشپزخونه  يکلبه  هی

.مینشست نیرفت سمت اشپزخونه و ما رو زم خودش

»نه؟ یِمتفاوت و قشنگ يچه خونه «:تکه قشنگ نگاه کرد رو به من گف نیخورد بعد از ا یداشت با چشماش اطراف رو م نیناژ

»يِنطوریا ییروستا يمعموال خونه ها«:رو تکون دادم و گفتم سرم

»چه نازِ«:به اطراف نگاه کرد و گفت دوباره

»مایمثال منو تو زن و شوهر یتابلو نکن رمردیپ نیحواست باشه جلو ا«:کردم و اهسته گفتم کیبهش نزد کمیرو  سرم

»؟!میستیمگه ن«:ش رو داد باال و گفتابرو هیطرفم  برگشت

خوشحالم که  یلیکه خ دیانگار از نگاهم فهم نیسکوت کردم اما ناژ. عالم تو دلم اب شد دروغ نگفتم يبگم تو اون لحظه تموم قندا اگه

»خودتم باورت شد یحت ؟يکنم خوشت اومد از باز ينقش باز یعیخواستم جلو خودمونم طب«:گفت

.دهخن ریبلند زد ز بعد

.رونیاز اشپزخونه اومد ب رمردیکردنش رو موکول کردم به بعد چون پ یگرفته بود اما خال حرصم

»به خنده باشه شهیهم«:شد و گفت کیبا لبخند بهمون نزد. دستش بود يچا ینیس هی

»ممنون«:-
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»به خنده؟ شهیهم یچ«:بلندش رو لبش مونده بود گفت يکه از خنده  يبا همون لبخند نیناژ

»یشاد باش شهیهم یعنیاصطالحِ  هی«:بهش رفتم و گفتم يغره ا مچش

»اقا یمرس! اهان«:-نیناژ

»شناسن من و یجا همه عمو عباس م نیمن عباسم ا«:رمردیپ

»ن؟ییشما تنها«:-

»یکنه روزا هم مسافر کش یپسرم شبا کار م. با پسرمم«:عباس عمو

»میواقعا شرمنده که مزاحمتون شد«:-

»ن؟یدرم اورد ییپسرم ازتنها یِچه حرف نیا«:عباس عمو

»؟یِخانومت خارج«:کرد و گفت ینگاه نیبه ناژ بعد

»مادرش فرانسه یِرانیدو رگه اس پدرش ا«:کردم و با لبخند گفتم نیبه ناژ ینگاه مین

».میکن یم یفرانسه زندگ یِمامانم روس! رینخ«:نیناژ

»منظورم همون بود«:-

»بود؟ اصال شباهت نداشت نیچه طور منظورت ا«:نیناژ

»جان نیناژ الیخ یب«:کردم و اهسته گفتم یپوف

»نیناج یچه اسم قشنگ«:عباس عمو

»نینه ناژ نیناج«:نیناژ

»نیدرست درست ناج«:عباس عمو

»ــــــنیناژ نینه ناژ«:نیناژ

»نیاره دخترم ناج«:عباس عمو

»نیناژژژژژژژژژژژژژژژژژ«:نیناژ

چکار کنه؟ رمردیپ نیول کن نبود اخه اسم تو سخت ا نیموندم ناژ یگه ساکت مخندم گرفته بود هم ا هم

»"ژ  "ها سخته حرف  یبعض يبرا یرانیبه ا! گه یجان عمو عباس داره درست م نیناژ«:-

.شد الیخ یبگم که خوشبختانه ب دیفقط به ذهنم رس نیهم

»نیسرگردون بود یلیمعلومِ خ نیاستراحت کن نیبر نیتونِ بخور ییچا«:عباس عمو

» ممنون«:-

»ن؟یشام خورد یراست«:عباس عمو

»میندار لیم میخسته ا شترینه اما ب«:-

»خانومت گرسنه باشه پسرم دیشا«:عباس عمو
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»ستمینه ن«:کردم که گفت نیبه ناژ ینگاه

»کنم یمن جاتون رو اماده م نیبخور ییپس شما تا چا«:عباس عمو

»کنم یم اماده مکجاست من خود نیشما چرا بگ«:-

»سنم باالس اما مثل خود تو زور دارم. هنوز اونقدر از کار افتاده نشدم جوون«:عباس عمو

»بر منکرش لعنت«:و گفتم دمیخند

.ار در ها یکیو رفت سمت  دیخند اونم

»لعنت؟ یبه ک یگفت«:زد گفت یم ادیتو صورتش فر یکه فضول یسرش رو اورد جلو در حال نیناژ

.نگاش کردم هیثان چند

.میشد یما عاشق ک نیبب ایخدا

»مسائل نشو نیا ریدرگ ادیتو ز یچیه«:-

»شیا«:نازك کرد و گفت یچشم پشت

.حرصش در اومد شتریکه ب دمیخند بلند

.دمیرو زد به بازوم که دست خودش درد گرفت بلند تر خند مشتش

.شد شییچا دنیدر اورد و مشغول نوش یشکلک واسم

»نیاستراحت کن نیبر نیخورد تونِییجاتون حاضرِ اگه چا«:عمو عباس اومد و گفت قهیاز چند دق بعد

»بود یعال تونییدستتون درد نکنه چا«:-

»بازم ارمیب نیدوست دار«:عباس عمو

»نه ممنون«:-

.هم بلند شد و تشکر کرد نیناژ

.سمت اتاق میرفت

.خشگل با لحاف انداخته بود برامون يتشک دونفره  هی

.لحافش شکل قلب بود يرو

»چه خوشگلِ يوا«:نیناژ

.و انداخت رو تشک خودش

.نگفت يزیچ. رفتم کنارش دیشک و ترد با

»م؟یبخواب دیلباسا با نیبا هم«:پتو و گفت ریز رفت

»بخواب اریمانتوت رو در ب! جا لباس که ندارن بدن نیا«:-

.لحاف ریو مانتوش رو در اورد و رفت ز شال
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.دمیکش کنارش دراز منم

»پاشو برو برق رو خاموش کن«:نیناژ

اتاق بود و هوا رو گرم  يکوچک هم گوشه  يبخار هی. از اتاق رو روشن کرده بود ینور مهتاب از پنجره قسمت. شدم برق رو خاموش کردم بلند

.کردم یحال بازم احساس سرما م نیبا ا. کرد یم

»ست؟یتو سردت ن نیناژ«:-

»نه خوبِ«:نیناژ

.گرم شدم واشی واشیلحاف و  ریز رفتم

»؟يدیخواب«:برگشت طرفم و گفت نیشد که ناژ یداشت گرم خواب م چشمام

»خوابم یدارم م«:که چشمام و باز کنم گفتم نیا بدون

»میحرف بزن ایب. اد یمن خوابم نم«:نیناژ

»برد یاالن خوابم نم دمیخواب یساعت رو کول پسر مردم م کیمنم اگه «:و باز کردم چشمام

»نرم و گرم بود؟ یلیجام خ يفکر کرد«:نیناژ

»نکردم دایکمرم رو نرم کنم پتو هم برات پ يدونستم چه طور ینم گهید دیشما ببخش«:-

»شهاب«:نیناژ

»هوم؟«:-

»؟يد یم لیتو من و فردا به خانوادم تحو«:نیناژ

.کردم نگاش

!کار و کنم؟ نیخواستم ا یواقعا م من

!بعدش فکر کردم به

»یخانوادت شِیاره تو فردا پ«:دادم فکر نکنم و جواب بدم حیرجت

»؟یتو چ«:سکوت کرد و بعد گفت یکم نیناژ

»؟یمن چ«:کردم نگاش

»خانوادم؟ شیپ يا یتو هم با من م«:نیناژ

»رِیپام گ امیمن که ب«:-

»...دیشا يخب تو به من کمک کرد«:نیناژ

»تو نقش داشتم نیکمکم کرده باشم تو دزد یحت«:و گفتم دمیخند

»نکنن تمیتا اذ يکرد یاز من محافظت م شهیاما تو هم«:نیناژ

»شه که از جرمم بگذرن ینم لیدل نیا«:-
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»؟یکن یچه کار م.... رو غهیص... پس«:سکوت کرد و بعد گفت یکم دوباره

»چه کارش کنم؟ يدوست دار«:نگاش کردم و گفتم قیعم

»!گن؟ باطلش کن یم یچ«:و گفت دیدزدنگام کرد بعد نگاهش و ازم  هیثان چند

»اگه نکنم؟«:کردم و گفتم کیبهش نزد کمیرو  سرم

.کرد نگام

!ینه ناراحت یشد نه خوشحال یخونده نم يزینگاش چ تو

»شه؟ یم یخوام باطل کنم چ یاگه بگم نم«:گفتم دوباره

»دونم ینم«:به چشمام بود گفت رهیهمون طور که خ نیناژ

»خوام باطلش کنم ینم«:تر کردم و گفتم کیرو بهش نزد صورتم

.دیچشمام و لبام لغز نیب نگاهش

»؟یمون یاگه باطلش نکنم باهام م«:-

.ستادیصورتش ا یتو چند سانت صورتم

.خواستم جوابش رو بشنوم یم

.نگاهم کرد و بعد لباش رو گذاشت رو لبام قیعم

.رمیتونستم بگ یبود که م یجواب نیبهتر دیشا نیا

»دوستت دارم«:گوشش گفتم ریو ز مشدیبوس

.رو گذاشت دو طرف صورتم دستاش

»کنم که منم دوستت دارم یفکر م«:صورتش نگه داشت و اهسته گفت يرو رو به رو صورتم

.دمشیو دوباره بوس دوباره

...ییروستا يشب تو اون کلبه  اون

...کیاون اتاق تار تو

...نور قشنگ مهتاب تو

...خوابملموس رخت  يگرما تو

.دونستم اونم دوستم داره یکه حاال م یعشقِ کس! بار عشق رو حس کردم نیاول يبرا من

***

»ن؟یکرد یم یشما معلوم هست چه غلط«:کل خانه را گرفته بود نیشرو ادیفر

»رن کلبه یاونا گفتن م«:نایش

»پس کوشن هان؟«:نیشرو
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 یچیرن تو باغ بازم ه یاون دوتا تنها م نیدیحاال شما د! میکرد ینم یکه شهاب رو زندون با شهاب تنها بمونه میخواست ید اخه ما اگه م«:انیشا

»ن؟ینگفت

»گهید روننیو راننده ب داریسرا میما گفت«:شهره

«دنیته باغ پر واریفرار از در خونه برن از د يبرا ستنیبله اونا هم احمق ن«:نیشرو

»م؟یچه کار کن دیحاال با«:انیشا

دادن بابا فراهم  يفرار يبرا زیبود و همه چ زیام تیموفق اتیعمل نیحاال که اخر... دونم ینم... دونم ینم«:به موهاش زد و گفت یچنگ نیشرو

»از دستمون بپره، خدا بگم چه کارت کنه شهاب ياصل کار دیشده بود با

»جامون لو نره؟«:شهره

»رفتن؟ یک قایدق. کنه یکار و م نیبه خانوادش برسِ ا اما دخترِ! بخواد ما رو لو بده ستین ینه شهاب ادم«:نیشرو

»رفتن ته باغ شیپ میساعت و ن کی«:نایش

»االن تو راه تهرانن ارنیب ریگ نیزور بزنن بتونن ماش یلیخ«:انیشا

که برن اون جا  نیقبل از ا میبتون دیشا میاما الزم بر سکیکه رفتنمون به اون جا ر نیسرهنگ با ا يدر خونه  میزودتر از اونا برس دیبا«:نیشرو

»مشونیریبگ

»پاشو پس معطل نکن«:بلند شد انیشا

»باشه یکیحرفامون  میافتاد ریکه اگه گ میرو با هم هماهنگ کن ییزایچ هیخوام  یو راننده و خدمتکارو صدا کن م داریسرا«:نیشرو

»نیوفتیب ریمگه قراره گ ؟یچ یعنی«:شهره

»کنبرو صداشون  ستین دیبع«:نیشرو

.حرکت کرد انیبه خواهراش و خدمتکارا همراه شا حیبعد از توض نیشرو

»م؟یبر نیبا کدوم ماش«:انیشا

»بهترِ مینیاون برونه ما پشت بش ادیراننده رو هم بگو ب اریرو ب نییمدل پا نیون مشکوك ماش«:نیشرو

»ن؟یپوشون یصورتتون رو نم«:نایش

»شه یم زیشک برانگ ياون طور«:نیشرو

.باز کرد انیو شا نیشرو يشد در رو برا ادهیرو اورد سمت در و پ نیماش نندهرا

»مینیش یتو برو در باغ رو باز کن ما م«:نیشرو

 هیتا ما  دیمدت رو اون جا بمون هیباغ دماوند  دیبر میومدیگفتم اگه ما تا اخر شب ن ینره چ ادتونیپس «:و شهره گفت نایبرگشت سمت ش بعد

»میر برسونبهتون اما يجور

»؟یچ میافتاد ریاگه ماهم گ«:شهره

»شه یکیتا حرفامون  نیزن یکه بهتون گفتم رو م ییحرفا نیافتاد ریاما اگه گ نیافت ینم ریشما گ«:نیشرو
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»نکنه دییمارو تا ياون حرفا دیشا ؟یشهاب چ«:شهره

 یمقدار پول تو گاو صندق دارم همتون قاچاق هیجا بگو  نیگه اومد اباباش، ا شِیبا دخترِ بره پ ستین وونهیافته اونقدر د ینم ریشهاب گ«:نیشرو

»مامان فرح شِیپ نیبر

»برو در رو باز کن ییجا نیتو که هنوز ا«:راننده گفت دنیبشه با د نیبرگشت که سوار ماش نیشرو

.تکون داد و سمت در رفت يسر راننده

»نیمراقب خودتون باش«:رو به دخترا گفت نیشرو

»طور نیشما هم هم«:بغض گفتبا  شهره

»افته ینم ینگران نباش اتفاق«:بغلش کرد و گفت نیشرو

»...یممکن کس میر یداخل در باز باشه ما م نیشما بر«:انیشا

.شهره بلند شد غیحرفش تموم نشده بود که ج هنوز

.کرد یرا نگاه م شیمتوحش رو به رو یباز و چشمان یکه با دهان دیسمت او چرخ نگاها

.نگاهش را دنبال کردند رد

.سیپل نیمامور اسلحه به دست چند تا ماش یکه توسط راننده باز شده بود با کل يدر

 یم واریاون جا از رو د دیدو یبا شمارش من به طرف ته باغ سمت کلبه م«:به خود امد و اهسته گفت نیکه شرو دیطور نکش شتریب هیثان چند

کوچولو مکث ضرر هی یحت میپر

»...کی«:گفت اهسته

.اماده شدن همه

»...دو«:نیشرو

.حرکت يبلند شد برا قدما

»رادش نیشرو ستیدر کار ن يسه ا«:از پشت سرشون اومد ییصدا

.امده رونیاطراف مامور با اسلحه ب يتازه متوجه شدن از پشت چند تا از درختا دنیاهسته به پشت سر چرخ ییچهارتا

»؟یدختر من کجاست عوض«:مرد گفت ارهیشناختن اون فشار ب يکه به مغزش برا نیده بود قبل از ابود که باهاش حرف ز يبه مرد نگاهش

»سرهنگ ماجد؟«:اهسته زمزمه کرد نیشرو

»کجاست؟ نیمخت کنم پس بگو ناژ یب يگلوله نثار اون کله  هیاگه االن  ستیبرام اصال مهم ن«:سرهنگ

»ستیجا ن نیاون ا«:نیشرو

»نیاومد رید«:زد و گفت يپوزخند

»خدمتکار هینبود جز  یسرهنگ داخل کس«:و رو به بهروز گفت دیجلو دو ریام

»کجاست نیبهت گفتم ناژ«:زد ادیفر بهروز



کاربر  انجمن نودهشتیا  فاطمه  |گروگانگیر                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 110

»فرار کرده«:نایش

»کجاست؟ گتونیاون برادر د«:شده نگاهش کرد و گفت زیر یبا چشمان بهروز

»ستین شونگیبرادر د هیسروان خوب همه جارو بگرد «:گفت ریرو به ام سپس

»ستیگشتم نبود، نگرد ن«:با تمسخر گفت نیشرو

.نگهش داشت ریسمت او برداشت که ام یگام بهروز

».رادش فقط حواست به حرفات باشه يانتخاب نکرد یشوخ يرو برا یخوب موقع«:بهروز

»نیچون با ناژ ستیما ن ي گهیبرادر د«:انیشا

»نشونیببر. نا یبه حرف نم يطور نیا ناینه ا«:شد یعصب بهروز

»نیرینظر بگ ریجا رو ز نیا«:گفت ریاهسته به ام سپس

...قدرتمند نِیشرو

...هوس باز انِیشا

...مستبد نایش

...حقه باز شهره

.شدند سیپل نیدستبند به دست سوار ماش يگریپس از د یکی

.دکه تباه شدن ییارزوها. شان ندهیا يارزوها يبر رو دندیکش يخط قرمز نیحرکت ماش با

***

.بهروز گوش به زنگ بودن يخونه  همه

نگفت  نیاز ناژ یچیرو گرفتن اما ه رایتماس کوتاه به نوژن گفته بود گروگان گ هیتو  رینشد فقط ام يصبح بود و خبر ي دهیبه سپ کینزد

.هر دو شونم خاموش بود لیموبا

.در اروم کردنش داشت یکرد و گلرخ سع یم یتاب یب شایم

.کرد یاشت و تو اتاق استاحت مسردرد د بهار

.زدند یمبل ها چرت م يو خواهراش رو سارا

.خواند یبرادر زاده اش دعا م یسالمت يخواند و برا یقران م بابک

.گرفت اما خاموش بود یرا م ریپدرش و ام يو مرتب شماره  اطیبه ح یرفت گاه یبه اتاقش م یهم گاه نوژن

.وقتشان را بگذراند یقیمشغول تدارك ناهار بودند تا به طر ظهر بود گلرخ و بهار 11حدود  ساعت

.خانه همه را به حا کشاند زنگ

»رنیبابا و ام«:در را باز کرد و رو به جمع گفت عیسر نوژن

»ان داخل یسرده صبر کن دارن م رونیجان ب شایم«:در که گلرخ مانعش شد يخواست بره جلو شایم
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.و بهروز وارد شدند ریدوخت تا امصبرانه منتظر چشم به در  یب شایم

.زد یم ادیاز چهره شان فر یخستگ

»شد؟ یچ نیناژ«:دیاو پرس يرو نداشت نوژن جا یسوال دنیطاقت پرس دیرا همراهشان ند نیهرچه چشم چرخاند ناژ شایم

گن برادر  یهمشون م میردک ییازجویچند ساعت تک تک شون رو  میرو گرفت رایگروگان گ«:مبل انداخت و گفت يخودش را رو بهروز

» داده يرو دو ساعت قبل فرار نیکوچکشون، شهاب رادش ناژ

»داده خب کجا بردتش؟ يفرار یچ یعنی«:شایم

تو فرار دادنش  یدستشون گروگان، سع نیکه ناژ دهیشهاب فهم یگفتن وقت. گن با هم فرار کردن یم نایشهاب رادش با برادراش نبود، ا«:بهروز

! ده یم يرو فرار نیکنه و ناژ یشهاب از فرصت استفاده م الیاز و رونیرن ب یکه اونا م یکردن اما وقت یبرادرشون رو هم زندان داشته اما اونا

»دونم چقدر از حرفاشون درست ینم

»شهاب مثل برادراش باشه نیخوره ا یکنه چون ظاهرا نم ینم دیرو تهد نیناژ ياگه واقعا حرفاشون درست باشه خطر«:ریام

»شه؟ یم یحاال چ یعنی«:شایم

»نه ایشه  یم نیاز ناژ يخبر مینیبب میصبر کن دیبا«:بهروز

 »گه؟یصبر کنم اخه چقدر د دیبازم با یعنی«:افتاد هیبه گر شایم

»پسرِ شهاب رادش با برادراش هم دست نبوده؟ نیا یعنی«:نوژن

 مینتونسته بود. گهید يجا ایبرادراشِ  شیپ میدونست یما نم رانیکه اومده ا دیخبرش رس شیکنه چند وقت پ ینم یزندگ رانیشهاب ا نیا«:ریام

»میردشو بزن

».میصبر کن دیبا«:زد و گفت شیموها انیم یچنگ بهروز

***

.لبخند زدم شبید ادیخورد به  نیکجام و چشمم که به ناژ دمیبه اطراف فهم یو باز کردم با نگاه چشمام

.میدیجنگ یبه دست اوردنش م يبرا دیو حاال با میکرد عشقمون رو به هم اعتراف شبید

»ما؟یبر دیبا یش ینم داریخانومم ب زم،یجان، عز نیناژ«:تکونش دادم و گفتم اهسته

.بهم لبخند زد تیچشماش و باز کرد اول نگاه گنگش رو به من دوخت بعد دور تا دور اتاق چرخوند و با درك موقع اروم

»شد رید زمیپاشو عز«:-

»پدرم؟ شیپ میبر دیبا«:جاش نشست و گفت تو

»اره بلند شو«:کردم بروز ندم که نگرانم یسع

.دستم و طرفش گرفتم و بلندش کردم و

.میو ما سمت تهران حرکت کرد دیتمومم بود پسرش رس زیعمو عباس که همه چ ياز صرف صبحونه  بعد

.عمو عباس پسرش ساکت و خشک بود برعکس



کاربر  انجمن نودهشتیا  فاطمه  |گروگانگیر                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 112

.میاز راننده سکوت کرده بود تیو به تبع میه بودپشت نشست نیو ناژ من

.داد یفکر کنم که در هر صورت مخم ارور م ندهیکردم به چند ساعت ا یکرد منم سع یاطراف رو نگاه م نیناژ

»؟يا یشهاب تو با من م«:کرد برگشت سمتم و گفت یانگار به همون موضوع فکر م نمیناژ

»دونم ینمهنوز «:دادم و گفتم رونیرو ب بازدمم

و  ینیبرادراتو بب يتونم بگم فقط روز اخر اومد یم. يمن نبود يرایگروگان گ يتونم شهادت بدم که تو تو یفکر کردم من م یلیمن خ«:نیناژ

»يداد يمنو فرار يدیو فهم انیجر

»؟یعقد موقتمون با خبر بشن چ انیو اگه از جر«:-

»خودم به عقدت در اومدم لیگم با م یم«:نیناژ

.گرفت ندمخ

»م؟یعقد کن میوقت کرد یدادم پس ک ياومدم و تو رو فرار روزید نیاخه دختر خوب اگه من هم«:-

.تو فکر رفت

»دمیفهم«:گفت قهیاز چند دق بعد

.نگاه کردم بهش

من روز اخر  میگ یم يمن مهمون خواهر برادراتم و عاشقم شد يکرد یتو هم فکر م میگ یم میختیماما فرح ر يکه برا يهمون نقشه ا«:نیناژ

».شدم دهیبهت لو دادم که دزد

»گن که منم باهاشون بودم یکنن اگه از بابام حرف بکشن اونا م دایجان اگه داداشام و پ نیشه ناژ ینم«:-

»میکن یخوب ما حرف اونا رو رد م«:نیناژ

»شه ینم«:-

»گم یبه بهروز م يطور نیشه من هم یم«:گفت يبا لجباز نیناژ

.نگفتم يزیچ گهید

.میشد ادهیپ هیدر خونشون توقف کرد بعد از حساب کردن کرا يجلو

»باالخره ازاد شدم«:گفت دیپر یم نییخونشون ذوق کرد، همون طور که باال پا دنیبا د نیناژ

.تونه تکون بخوره ینم یاز زور استخون درد و نئشگ گهیسه ساعت د-ذوق االنش نگاه کردم، حتم داشتم تا دو به

»سایوا«:زنگ خونشون رو بزنه که دستش و گرفتم و گفتم استخو

.کرد نگام

.نداشتم که بخوام باهاش برم نانیاطم هنوز

 نجایا ياتفاقا يو همه  سیخارج شم بعدم برگردم انگل رانیخانوادم و باهاش و از ا شیجا خودش بره منم برگردم پ نیتونستم بذارمش هم یم

.رو فراموش کنم
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که البته اگه منتظرم  نیناژ شیدونم چقدره حبس بکشم و بعد برگردم دوباره پ یکه نم یمدت هیخونه و  نیبرم داخل ا نیناژ تونستم با یم

.بمونه

»؟يبر يخوا یم«:من گفت یکرد بعد از سکوت طوالن یمنتظر نگام م نیناژ

»رسونه یموندنم ما رو بهم نم«:و گفتم نییرو انداختم پا سرم

چه  يفقط در هر صورت چه بر یکنم بمون یخودت من مجبورت نم يرسونه، انتخاب به عهده  یبرسونه رفتنت اصال نم دیاموندنت ش«:نیناژ

»يمن نبود ریدم که تو گروگان گ یمن شهادت م یبمون

»؟!کنم یسست شدم فکر کردم واقعا تحملش رو دارم بدون اون زندگ یلیخودم خ يرو گذاشت پا يریگ میتصم یوقت

مدت کوتاه زن و  نیتو هم میمدت کوتاه اعتراف کرد نیتو هم میمدت کوتاه عاشق شد نیاما تو هم میشناس یرو م گهیهم د یمدت کوتاه هی ما

.میشوهر شد

.رو نداشتم شیمن تحمل دور! نه

.موندم یمن م. شد یحبس تموم م متیاگه به ق یموندم حت یم دیبا

.شردماون زنگ خونشون رو ف يلبخند زدم و جا بهش

.دمیچشماش د يرو به وضوح تو یخوشحال

»؟یک«:دیچیپ فونیمرد تو ا هی يصدا

»رو اوردم نیمن خانوم ناژ دیشه لطفا در رو باز کن یم«:من گفتم نیحرف زدن نداشت بنابرا الینگاه کردم انگار خ نیناژ به

.باز شد یکیت يدر با صدا. ومدین ییصدا

.از خونه رونیب ختنیکه در باز شد و چند نفر ر میهنوز چند قدم نرفته بود. تو خونه دیگرفت با خودش کشدر رو باز کرد و دست من رو  نیناژ

***

.طرفش دمیمامان انقدر ذوق کردم که دست شهاب رو رها کردم و پر دنید با

.شدم یکه تو اغوش تک تک شون داشتم له م دینکش قهیدق به

.شهاب افتادم ادیتازه  هیبق يها یاز احوال پرس بعد

.هم متوجهش شدن هیکرد با نگاه من بق یداده بود و نگامون م هیدرخت تک هیهم متوجه اش نشده بود برگشتم سمتش که به  یکس انگار

»؟...تو«:گفت دیچند قدم سمتش رفت و با ترد بهروز

»شهاب رادش...شهاب هستم«:و گفت ستادیصاف ا شهاب

خدا مرگم «:کرد بلند شد یحرف رو تکرار م هیکه فقط  یبهار درست مثل طوط يصدا. م و لبخند زدمرفتم سمت شهاب و بازوش رو گرفت من

»!بهش؟ دهیچه طور چسب نیبده بب

.مرگ بهار شروع شد يباز ارزو. گرفت خندم

»زشت نیدستم و ول کن ناژ«:انداخت و اهسته گفت نییسرش رو پا شهاب
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»که جون من و نجات داد یِکس نیابا اب«:و ول کردم و رو به بهروز گفتم بازوش

»؟یگفت یتو چ...تو«:شوکه نگام کرد و بعد اروم گفت اول

»بابا یبهترِ اروم باش«:بازوش رو گرفت و گفت نوژن

»دوباره بگو«:دوباره رو به من گفت بهروز

»...که جونِ من و یِگفتم شهاب کس«:-

»بابا؟ یبه من گفت... رو بگو تو یاون حرف قبل! نه... نه«:حوصله حرفم و قطع کرد و گفت یب بهروز

.با تعجب بهش نگاه کرد و بعد بازوش رو ول کرد نوژن

»یگل من يخب شما بابا! اره«:فرصت استفاده کردم و گفتم از

»جا نبودم نیاگه شهاب نبود من االن ا«:رو به جمع ادامه دادم بعد

»يجا بود نیا ناینبود تو زودتر از ا اقا نیاتفاقا اگه ا«:قدم جلو اومد و گفت هی ریام

»؟یِمنظورت چ«:کردم و گفتم یاخم

»نیاما شما نبود میکرد ریاقا رو دستگ نیا يبرادر و خواهرا میو اون جا رفت میرو گرفت رایرد گروگان گ روزیما د«:ریام

»ن؟یکرد رشونیدستگ«:اروم گفت. بود دهیرنگش پر یشهاب نگاه کردم کم به

»بله«:زد و گفت يپوزخند ریام

»بدم لشیخودم ببرم تحو ای سیعمو زنگ بزنم پل«:رو به بهروز گفت بعد

»و؟ یک«:گفتم ادیفر مهیحالت ن با

»اقا شهاب رادش رو نیهم«:با اخم نگام کرد و گفت ریام

»س؟یپل ياداره  نشیببر نیخوا یگم؟ شهاب من و نجات داده اون وقت م یم یچ یفهم یانگار نم«:-

»چند روز نجاتت نداد هان؟ نیچرا تو ا«:ریام

»کرد از دوستاشونم یفکر م. دونست من گروگانِ برادراشم یچون اون نم«:-

»چه جالب«:و گفت دیبه مسخره خند ریام

»میداخل راجع بش صحبت کن میبهترِ بر«:بابک عمو

»قربونت برم يغر شدچقدر ال زمیداخل عز میبر«:اومد طرفم و دستش و دور کمرم حلقه کرد و گفت مامان

.هم اهسته پشت سر من داخل شد شهاب

.رفت یاورد مامان کنارم نشسته بود و مدام قربون صدقم م ییجون برامون چا گلرخ

»سرت اوردن؟ ییچه بال ایاون وحش«:مامان

.نییشهاب نگاه کردم سرش رو انداخته بود پا به

»؟ينبود نیاژن يریگروگان گ انیتو در جر«:رو به شهاب گفت بهروز
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»نه نبود«:به نگاه به من کرد، من زودتر جواب دادم شهاب

» دخترم اجازه بده خودش جواب بده«:بهروز

»نبودم انیمن در جر«:صداش رو صاف کرد و گفت شهاب

»بدم بابا حیبذار من کامل توض«:وسط حرفشون و گفتم دمیپر

.دکرد با لبخند نگام کر یکه از بابا گفتنم ذوق م بهروز

شهاب لو بدم که من و  شیکردن که اگه پ دیمن و تهد ال،برادراشیمن، شهاب همراه مامان بزرگش اومد و يریده روز بعد از گروگان گ«:-

که  نیشدم تا ا یشهاب و مامان فرحش به عنوان دوست خواهراش معرف شیمنم از ترسم سکوت کردم و پ. ارن یسر شما م ییبال هی دنیدزد

»داد يرو به شهاب گفتم اونم همون روز من و فرار قتیرفته بودن من فرصت کردم و حق رونیب يکار يبرا انیشا و نیشرو روزید

»؟یپس مادر بزرگش چ«:بهروز

»سیرفت سفر و قرار از همون جا هم برگرده انگل يگرد رانیمامان فرح فقط دو روز موند بعدش با تور ا«:-

»...رادش گفتن ير و دختراپس«:چونش رو خاروند و گفت ریز بهروز

»کنن یم يکردن شهاب هر کار تیاذ ياونا برا. اونا دروغ گفتن بابا«:و گفتم دمیحرفش پر وسط

»بذار حرفم و بزنم«:بهروز

»دییبفرما«:کردم و رو به بهروز گفتم یشهاب نگاه به

» نبوده يریگروگان گ انیاونا گفتن شهاب در جر«:بهروز

.میبهم کرد یو شهاب نگاه متعجب من

»؟!يجد«:شهاب

.تکون داد يسر بهروز

»تعجب داره ؟یچ«:ریام

»رو بگن تیمورد واقع نیکه بخوان تو ا دیاز برادراش بع«:شهاب جواب دادم يجا

»يتو که ازاد شد ؟يخور یحاال تو چرا انقدر حرص م«:ریام

»وفتهیخوام شهاب تو دردسر ب یخب نم«:نگاه کردم و گفتم ریاخم به ام با

»برات مهم نبودن گرانید ادمیکه  ییتا اون جا«:ابروهاش رو باال داد و گفت ریام

»ن؟یخور یداره خود شما چرا حرص م لیخودش دل شیحتما پ ریاقا ام«:جواب بدم که سارا گفت خواستم

.تعجب کردم اما بعد حال کردم که جوابش و داد ریاز حرف زدن سارا با ام اول

»من با شما حرف نزدم سارا خانوم«:گفت میو من و شهاب نوژن و سارا بشنو اشیفقط دور و برکه  ياهسته طور ریام

با اخم رفتنش را نظاره کرد و بعد با همون اخم به  ریام. از اتاق ها رفت یکینگاه کرد و برخاست سمت  ریبه ام یرنگ عوض کرد با نارحت سارا

.من نگاه کرد
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»تونم برم؟ یم ای سیپل ياداره  امیب دیخب سرهنگ من با«:فت و رو به بهروز گفتگر ریبا چشم غره نگاه از ام شهاب

و هم خواهر برادرات گفتن هم  نیا. يندار ینقش چیه يریگروگان گ يده تو تو یشواهد هم نشون م. میتو ندار هیعل یمدرک«:بهروز

»دیهترِ حضور داشته باشاما روز دادگاه ب نیتر از همه ناژ ینانیو مهم تر و اطم الیو يخدمتکارا

»بله حتما«:شهاب

»دیبر دیتون یبله حاال م«:به شهاب کرد و گفت ينگاه خصمانه ا ریام

.گرفت ازش حرصم

.ستین تشیرو بجوه اما تو موقع ریام يمعلوم بود دوست داره خرخره  شهابم

»کجا؟«:کنه که من گفتم یبلند شد که خداحافظ لیم یب

.نگام کرد شهاب

»میرو نگفت ياصل کار هنوز«:-

.گرد شد چشماش

.نبود میحرفا حال نیخواست بهم بفهمونه نگم اما من ا یبا حالت ابروهاش م دیرو فهم منظورم

.کردن یمشکوکانه نگامون م همه

.که سرهم کردم رو به زبون اوردم یداستان

داد از من  شنهادیبه شهاب پ نیهم يبرا) اره جون خودم (خوشش اومده بود  یلیرادش از من خ يمادر بزرگ بچه ها یعنیمامان فرح «:-

 غهیقبول کردم و ما ص يریگروگان گ نیمن اول به خاطر فرار از ا. کنه یشهابم که خودش انگار ازم خوشش اومده بود قبول م. کنه يخواستگار

»...ماا میهم شد ي

»؟؟؟!!!!یچــــــــ«:زد حرفم و قطع کرد ریکه ام يادیفر

»زنم یساکت دارم حرف م«:زدمداد  منم

»اما حاال منم عاشقشم و دوستش دارم«:و گفتم دمیسمت بابا چرخ بعد

»ن؟یناژ یگ  یم یمعلوم هست چ«:بهروزم گرد شد يچشما

»کامال معلوم«:نیناژ

»با اجازتون من برم«:بلند شد شهاب

»ام یدر باهات م يتا جلو«:دفعه مانعش نشدم منم بلند شدم و گفتم نیا

»زنه اما اگه الزم شدخودم در خدمتم یمنم م يحرفا نیبازم به خاطر خانوادم متاسفم احتماال ناژ«:و تکون داد و رو به بهروز گفت سرش

»با اجازه«:جمع تکان داد و گفت يبرا يسر بعد

»چند لحظه صبر کن شهاب«:-

» رو بده لتینوژن موبا«:رو به نوژن گفتم بعد
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»من؟ یِبه لوازم شخص يددا ریگ ومدهین«:کرد اخم

»یداداش گهیبده د«:-

.رو گرفت سمتم لشیتاسف تکان داد و موبا ياز رو يسر

.رفتم رونیگرفتم و با شهاب ب عیسر

»شمارت و بده«:-

»خط زنگ بزن نیبه ا یهر وقت کارم داشت«:که شمارش و گرفتم و شماره نوژن رو دادم گفتم نیاز ا بعد

»زمیباشه عز«:شهاب

»میشهاب چقدر دروغ گفت يوا«:گفتم اهسته

رو  تیروز که خرمون از پل گذشت واقع هیدم  یاما قول م یبه خانوادت دروغ بگ يمتاسفم که به خاطر من مجبور شد«:زد و گفت يلبخند

»میبهشون بگ

»؟يمن شهاب تو خر دار يخدا«:گرد و با تعجب گفتم چشمام

»اصطالح هی نیا وونهید نه«:خنده رینگام کرد و بعد زد ز هیثان چند

»رمیبگ ادیاصطالحا رو  نیتا ا رمیم یاوف من م«:-

»زمیدم عز یم ادتیخودم «:شهاب

»؟ير یاالن کجا م«:-

»داشته باشه یرفتن به اون جا مشکل گهیکنم حاال د یفکر نم. رم خونمون تو تهران یم«:شهاب

»مراقب خودت باش«:-

»زمیطور عز نیتو هم هم«:شهاب

.رمیقرار بگ دیشد ییو من برگشتم سمت خونه تا مورد بازجو میکرد یظخداحاف

»نداشت که، نه؟ تیواقع يکه زد ییحرفا نیا نیناژ«:درست بود تا نشستم بهروز شروع کرد حدسم

»نداشت؟ تیواقع نیکن یچرا فکر م«:-

»راتیاون برادر گروگان گ«:بهروز

»که من و از دست اونا نجات داد یو کس«:-

»داره یقاچاقچ يخانواده  هیاون «:هروزب

»کنه ینم یاما باهاشون مخالف و باهاشون زندگ«:-

با  ینتون دیشا. يایکنار ب یتون یجا نم نیا ياز فرهنگا یلیبا خ يبزرگ نشد رانیتو ا زمیدخترم عز میبگذر نایاصال از ا«:مداخله کرد مامان

»يایاونم کنار ب يفرهنگا
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»اومده رانیاز من ا شتریاما ب. سیانگل يشهابم بزرگ شده  اتفاقا مامان جون،«:-

»یازدواج کن یکس نیتو با هم چ ستمین یبه هر حال من راض«:بهروز

»من باهاش ازدواج کردم نیستیبابا انگار متوجه ن«:-

»نداره يکار غهیباطل کردن ص«:بهروز

»خوام باطلش کنم یاما من نم«:-

»؟یزن یحرف بابات حرف مرو  یکش یدختر خجالت نم«:بهار

»من احترام بذاره میبه تصم دیبابا با«:-

»اون بزرگتر توا«:بهار

»رو رد کردم عمه خانوم یاما من سن قانون«:-

»ایاون ور تیترب نمیا گهیبله د«:گذرا به مامان کرد و گفت ینگاه بهار

»گه یداره م نیکه ناژ ینینداره قانونش هم یمشکل ایاون ور تیترب«:مامان

»اد یم ینداره که، به نظر پسر خوب یمشکل ستین نایباباش ا ياگه واقعا پسر تو دارو دسته «:نوژن

»مشکوك هیازکجا معلوم راست بگن قض«:ریام

»تو زندان یشهاب و بکن يجور هی يدونم چرا تو عالقه دار یفقط واس تو مشکوك، نم هیقض«:-

.نگفت یچیه گهید

»ياگه پدرت و دوست دار ینظر کن دیبهتر تجد نیناژ«:بهروز

»نیاحترام بذار ممیبه تصم دیبا نیشما رو دوست دارم پس اگه شما هم من و دوست دار«:-

.کنن که دست از شهاب بکشم حتیخواستن منو نص یهنوز م نایکردم اما ا یم یو خستگ یاحساس کسل یکم

.دارم اجین به مواد احتفاجعه افتادم که م ادیذره درد گرفت تازه  هیکه  استخونام

گفتم که معتاد شدم؟ یم نایبه ا يچه طور حاال

.نوژن رو گرفتم رفتم سمت اتاقم یاز سکوت بابا استفاده کردم و گوش ستمیتونستم وا یرو م یدوساعت - یکیاسخون درد تا  نیا با

»جانم؟«:بوق جواب داد نیشهاب رو گرفتم با دوم يشماره  عیسر

»الو شهاب«:-

»شده؟ يزیچ زمیجانم عز«:بشها

»دارم اجیمن به مواد احت... شهاب من«:-

»؟يادامه بد ادتیبه اعت يخوا یدارم مگه تو م اجیبه مواد احت یچ یعنی«:سکوت کرد و بعد گفت هیثان چند

»تونم ترکش کنم خانوادم اطالع ندارن یاالن که نم«:-

بهشون  دیتابلو بود بفهمه من خبر دارم تو با میکرد فیکه رد ییاستم بگم اما با دروغاخو یمن م ،یبهشون بگ دیتو با نیناژ یچ یعنی«:شهاب
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»ادامه نده نیاز ا شتریکنم ب یخواهش م زمیعز یبگ

»باهاشون رمیدرگ يطور نیشه من هم یاما االن نم:-

»برو بگو به بابات باشه؟ يو دوست دار اگه من. به خاطر من! روزِ هی يروز هم زودتر کنار بذار هیمواد رو  نیجان ا نیناژ«:شهاب

.کنه هیمن مواد ته ينبود برا یجا کس نیجز گفتن بهشون نداشتم ا يا گهیمکث کردم راه د یکمی

».گم بهشون یباشه م«:-

»دوستت دارم زمیعز یمرس«:شهاب

»خداحافظ. مراقب خودت باش«:-

بود  دهیفهم یداد و مامان که از وقت یموضوع ها نم نیبه ا یتیبه جز نوژن که اهمبرگشتن تو سالن نگاه همه ناراحت و دلخور بود البته  یوقت

.راحت تر شده بود الشیخ سیشهاب انگل

»باهاتون صحبت کنم گهید يمسئله  هیراجع به  دیبابا با«:سر جام و رو به بهروز گفتم نشستم

»؟یمونده که بگ يدیجد زیچه چ گهید«:بابا گفت يجا بهار

»یکن یگفتم بابا نگفتم بهار که شما دخالت م«:م و گفتمشد یعصبان

»نیمودب باش ناژ«:بهروز

»دارم یمشکل هیمن «:بهار نازك کردم و رو به بابا گفتم يبرا یچشم پشت

»مشکل؟«:کرد و گفت زیچشماش و ر بهروز

»بله«:و گفتم نییرو انداختم پا سرم

»دونم یم«:سکوت کرد و بعد گفت یکم بهروز

»؟!دیدون یم«:بلند کردم و با تعجب نگاش کردم رو سرم

»اره«بهروز

»رو؟ یچ«:-

»رو ادتیاعت«:بهروز

»؟!دیدون یشما از کجا م«:توپ فوتبال گرد شد ياندازه  چشمام

»بهمون گفته بودن رایگروگان گ«:بهروز

»دارم اجیمن االن بهش احت نیهم يکردن برا یم قیموقع ها بهم مواد تزر نیا شهیهم«:-

»یبازم مواد استفاده کن يخوا یتو که نم«:نوژن

»...خودم دوست ندارم اما«:کردم نگاش

»یخونه ترك کن نیگم دارو بده تو هم یبهش م زاسیچ نیزنم دوستم دکترِ هم یزنگ م«:مداخله کرد بهروز

»االن زنگ بزن نیهم«:مامان
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»فکر کن متیتصم نیو ار نیناژ«:رفت گفت یبلند شد و همان طور که سمت اتاقش م بهروز

»ستیمواد مخدر در حد تو ن يایو ماف یقاچاق چ نیشهاب رادش پسر محراب رادش بزرگتر«:بهم نگاه کرد و گفت ستادیا

.نگفتم تا به موقعش يزیچ نیخورد بنابرا یبهم م حتایداشت از دردا و نص حالم

***

»جانم؟«:دیچیپ یبشاش مامان فرح تو گوش يتا باالخره صدا ضرب گرفته بودم زیم ياتصال تماس بودم و با انگشت رو منتظر

»سالم مامان«:-

»زمیعز يسالم پسرم چه طور« :مامان

»گذره؟ یخوش م نیشما خوب یمرس«:-

»خانومت چه طوره؟ یعال زیهمه چ«:مامان

»ن؟ییشما کجا. خوبِ«:گفتم نیبنابرا ارمیدر ن يباز عیگرفتم فعال ضا میتصم. سکوت کردم کمی

کن با  یسع نمتونیفکر نکنم فرصت شه بب. سیرم انگل یمهراباد و از همون جا هم م امیراست م کیانشاهللا فردا  زمیمن اصفهانم عز«:مامان

»سیانگل يایب نیناژ

»نمتونیبب نیایشه قبلش ب یمامان م«:و گفتم دمیکش قینفس عم هی

»رزرو کردم طیفردا شب بل يقربونت برم مادر من برا«:مامان

»يِضرور یلیکارم خ دیکنم کنسلش کن یخواهش م«:-

»؟ خواهر برادرات خوبن؟!شده شهاب يزیچ«:شد، تو صداش کامال معلوم بود نگران

».باهاتون صحبت کنم دیمن با دیکنم رفتنتون رو کنسل کن یخوبن فقط ازتون خواهش م«:-

»ام اون جا یخوب من فردا م یلیخ!! شهاب ينگرانم کرد«:مامان

»میلواسون برگشت يالیبابا ما از و يخونه  نیایب«:-

»باشه، بابات اومده؟«:مامان

»ومدهینه هنوز ن«:-

»ام یبعدظهر م یخوب من فردا حوال یلیخ«:مامان

»منتظرتونم«:-

.دمیرو کاناپه دراز کش یاز خداحافظ بعد

.از حالش با خبر شم اما امکانش نبود یقیطر هیبه دوست داشتم ! چقدر بد نیتونستم حدس بزنم حال ناژ یبه ساعت م ینگاه با

.نسبت به من بدتر شده بود دشونیبودن و د دهیاالن خانوادش فهم احتماال

.فکرم اروم نشد قدم زدم اعصابم راحت نشد دمید لمیکردم خوابم نبرد ف یسع یهرچ

.تماس گرفتم نیداداش ناژ يو با شماره  یالیخ یزدم به ب گهید
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.اومد ینظر اروم مبه  داداشش

.از چند بوق جواب داد بعد

»نوژن؟ يسالم، اقا«:-

»خودم هستم، شما؟«:نوژن

.صحبت بشم يسکوت کردم تا اماده  یکم

»من شهابم«:-

»؟ياوه شهاب چه طور«:نوژن

»ن؟یممنون شما خوب«:-

»خوبم«:نوژن

»...راستش... اممم«:-

»؟یصحبت کن نیبا ناژ يخوا یم«:نوژن

»امکانش باشهاگه «:-

»ستینه ن«:نوژن

»؟!!!بله«:-

»ستیگفتم که امکانش ن«:نوژن

»...اهان بله«:-

»چرا؟ یپرس ینم«:که نوژن گفت  نیتا ا میلحظه هر دو سکوت کرد چند

»خواستم بپرسم یراستش م«:-

»؟يدیخوب پس چرا نپرس«:نوژن

.بود نیطرز حرف زدنش درست مثل ناژ. گرفت خندم

»شدراستش روم ن«:-

»پسر الیخ یب«:نوژن

»نیفرمود یخوب حاال م«:-

»!!!what«:نوژن

»ن؟یگفت یم یعنی«:-

»گفتم یم یچ«:نوژن

»نیراجع به ناژ«:و گفتم دمیکش یقیعم نفس

»معتادش کردن نایداداشت ا یعنیمعتاد شده  نیاهان اره راستش ناژ«:نوژن
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.تر باشه يدتونه عا یم يدونستم چه برخورد یلحظه سکوت کردم نم چند

»متاسفم یلیخ«:-

»همه تجربس نایپسر ا الیخ یب«:نوژن

.واقعا خندم گرفت گهید

...پسرِ نیباحال بود ا چقدر

»حاال حالش چطورِ؟«:-

کنه و  یم ییسه روز سم زدا-گفت دو. کنه ترکش راحت تره یمصرف م ستین يادیدکتر چون مدت ز يبه گفته  نتشیبابا دکتر اورد بب«:نوژن

».ده یقرص ترکش م ي لهیماه به وس کی - روز  ستیبه مدت ب بعد

»االن درد داره؟«:و گفتم دمیکش یاه. حالم گرفته شد یلیخ

»دهیکه خورده خواب یراحت با قرص یلیخ زهینه بابا دوش«:نوژن

»ممنون نوژن جان«:-

»؟يکنم، تو چکار کرد یخواهش م«:نوژن

»رو؟ یچ«:تعجب گفتم با

»؟یبجنگ نیناژ يبرا يخوا ینم«:نوژن

»بگم واال؟ یچ«:-

»یبگ دیدونم تو با یمن نم«:نوژن

»و با بابات صحبت کنه ادیب رانیا نیخوام به رسم هم یاد از اون م یراستش فردا مامان بزرگم م«:-

»؟يخواستگار ادیب یعنیاهان «:نوژن

»گهیاره د«:-

»بعد از ازدواج يخواستگار«:دیخند

»ستین يچاره ا«:-

»مییپشت شما یمن و مام یمشکلتون حل بشه، خواستم بدون دوارمیام یاوک«:ننوژ

»ممنونم«:-

»؟يبا من ندار يکار ست،یبه تشکر ن ازین«:نوژن

»نه بازم ممنون خداحافظ«:-

.راحت تر شد المیاز قطع تماس خ بعد

. مشکل بزرگم رو حل کنه و ادیموندم تا مامان فرح ب یمنتظر م دیراحت شد حاال با المیخ نیاز ناژ القل

.اد حاال نشستم تو خونه منتظرش یمامان فرح زنگ زدم و خواستم برم دنبالش که گفت خودش م به
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.زنگ اومد يکه صدا کردمیم فیخواستم بزنم رو تو ذهنم رد یکه م ییحرفا داشتم

.ستادمیمنتظرش ا يدر ورود يفرح بود در رو براش باز کردم و خودم جلو مامان

.عصاش اومد ياز قدماش صدا قبل

»سالم مامان«:رفتم و بغلش کردم جلو

»سالم پسرم حالت چه طوره؟«:بغلم کرد اونم

»خوبم، سفر خوش گذشت؟«:-

»بود یعال«:مامان

.میخونه شد وارد

»کجان؟ هیبق«:به اطراف گفت ینگاه با

»گم یبعد بهتون م نیارم بخور یب يزیچ هیمن  دینیشما بش«:-

»یکن که مردم از نگران فیتعر نیبش ایخورم ب ینم يزیخواد من چ ینم«:و گفت دیکشرو  دستم

.مبل نشستم يبه روش رو رو

.کردم یشروع م يجور هی دیبا

»کجاست؟ نیبچه ها کجان؟ ناژ«:که خودش گفت نیتا ا يدونستم چه جور ینم. بود سخت

»نبود نیکرد یشما فکر م که ياون طور هیراستش مامان قض«:و گفتم دمیکش قینفس عم هی

»؟یِمنظورت چ«:مامان

و عاشق شدنمون و  ادشیتا اعت نیناژ دنیو نبود بابا و دزد رانیکردم، از اومدنم به ا انایجر يهمه  فیو شروع به تعر نییروانداختم پا سرم

.کردم فیبود و نبود تعر یهرچ. برادر خواهرا و البته تبرئه کردن من يریدستگ

.فرط تعجب چشمانش گشاد شده بود فرح از مامان

.شدم ساکت

تو هم باهاشون هم دست  یعنی... یعنی«:که زد یحرف نیکردم اول یتا حرفام رو بتونه هضم کنه و همون طور که فکر م دیطول کش یقیدقا

»چ؟یمن ه يتایتموم ترب یعنی؟ !!يشد

»به خاطر بابا مجبور بودم دیمامان باور کن«:-

همون که از لطف وجودش ! همون که به خاطرش خواهر برادرات تو کثافت غرق شدن؟! ؟ همون که باعث مرگ مادرت شد؟کدوم بابا«:زد داد

»!همون که تورو از اغوش خانوادت دور کرد؟! شدن؟ ادیگناه الوده به اعت یهزاران جوان ب

نکردم اما خونش تو رگامِ مگه  یون پدرمِ درسته باهاش زندگمن دوستش دارم ا... اما مامان من«:انداختم و گفتم نییسرم رو پا. گفت یم درست

»تونم دوستش نداشته باشم؟ یم

»بگم به تو؟ یمن چ«:تاسف تکان داد و گفت ياز رو يسر
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»نیصحبت کن نیبا پدر ناژ دیبر دیدارم، با ازیکنم من االن به کمکتون ن یمامان فرح ازتون خواهش م«:-

»بابات دستشِ؟ يکه پرونده  یِرش سرهنگپد یگفت«:و گفت دیکش قیعم یاه

»اره«:-

»دامادش بشه؟ یمجرم نیقبول کنه پسرِ چن یکن یبعد فکر م«:مامان

دست شما بزرگ  ریکه من ز دیبگ. کنم یم یکه من با شما زندگ نیو بگ دیبر دیشما با ن،یصحبت کن دیاز شما خواستم بر نیهم يخب برا«:-

»شدم

دار  يچوبه  يکه بره باال نیمحکوم کردن پدرت، ا يپدر زنت داره برا یتحمل کن یتون یم! دامادشون يو تو شدفکر کن قبول کردن «:مامان

»؟يریرو بپذ نیا یتون یم یزن یدرست حقِ پدرت اما تو که دم از دوست داشتنش م! کنه؟ یتالش م

که حقشِ، اگه  نیتقاص سنگ هی! ده یاون داره تقاص پس م درست که دوستش دارم اما«:سکوت کردم و بعد گفتم کمی. بگم یدونستم چ ینم

»افتاد یاتفاقا م نیهم سرهنگ پروندش بود هم نیجز پدر ناژ یکس

 یاما نم! شده یادب یدختر بداخالق و ب نیکردم شهاب چرا عاشق هم چ یهمش فکر م... نیناژ چارهیب«:تکان داد و گفت يفرح سر مامان

»قرار داره یطیراش نیدونستم که اون تو هم چ

.بودم مونیخودمم از کارم پش. بهش بگم دیبا یدونستم چ ینم. انداختم نییرو پا سرم

***

مدام تو اتاقش خواب بود و دکتر هر روز  نیهم يداشت برا ادیاول بود و درد ز يتمام روز خواب بود روزا بایخورد تقر یکه م ییبا قرصا نیناژ

.زد یبهش سر م

.بردارند و بهم نگاه کنند ونیبهروز چشم از تلوز يشد خانواده  باعث فونیا يصدا

»د؟یبود یمنتظر کس«:شایم

.باال انداخت يشانه ا نوژن

»!نه«:بهروز

»رِیحتما ام«:برخاست و گفت نوژن

.رفت فونیسمت ا و

»بله؟«:جواب داد دید ریرو از رو تصو یخانوم يروسر

.دقت متوجه شد شهابِ یجلو اومد با کم يبرگشت و هم زمان پسر زن

»داخل ایشهاب؟ ب ییتو«:بگه گفت يزیکه اون چ نیاز ا قبل

»همراه مادر بزرگمم«:شهاب

»دییبفرما«:نوژن

»شهاب و مادر بزرگشن«:رو زد و رو به بهروز گفت دکمه



کاربر  انجمن نودهشتیا  فاطمه  |گروگانگیر                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 125

»شهاب؟«:گفت یسوال بهروز

»شهاب رادش«:نوژن

.کرد یاخم بهروز

»برو جلو در استقبال نوژن جان«:شایم

گفتن دارن  يبرا یحتما حرف! یباهاشون بد برخورد نکن! زشت«:و رو به بهروز گفت دیکش شیبه سر و رو یهم دست شایسمت در رفت م نوژن

»که اومدن

.تکان داد يسر بهروز

.وارد شدند ینیریبا دسته گل و مامان فرح با ش شهاب

.کار را کرد نیاز او ا تیجلو رفت بهروز هم به تبع یاحوال پرس يبرا شایم

.تعارف کرد نشست شایکه م یمبل يانداخت و رو نییسرش را پا. دیرا ند نیبه اطراف انداخت ناژ ینگاه شهاب

.طور نیفرح هم هم مامان

»دهیخواب«:منتظر شهاب انداخت و اروم گفت يبه چشما ینگاه یچشم ریز نوژن

.با تعجب نگاش کرد شهاب

»اب اورِکنه خو یکه مصرف م ییدارو«:نوژن

.نگفت يزیتکان داد و چ يسر شهاب

»نیخوش اومد یلیخ«:شایم

 دارتونیزودتر موفق به د میایب يطور نیکردم اگه ا یاما خب راستش فکر م میمزاحمتون شد یکه بدون قرار قبل دیمارو ببخش دیبا«:فرح مامان

»!میکرد یم نییو روز تا میگرفت یکه تماس م نیتا ا میش یم

»!نداره خانومِ؟ يرادیا«:شایم

»فرح هستم«:فرح مامان

»!بله خوش وقتم«:شایم

 »زمیشما عز يلطف دار«:زد و گفت يفرح لبخند مامان

راستش من همراه شهاب ! جون نیکه نوه هام کردن با ناژِ يبه خاطر کار کی. میدو مورد مزاحمتون شد يما امشب برا«:رو به بهروز گفت بعد

باشنش چون اونا بدون حضور  دهیکردم دزد یفکرش رو نم یکرد و من حت یمعرف یخانوادگ يرو از دوستا نیناژ نیاما شرو الیو میرفت

نموندم چون از اولشم به خاطر تور  ادیاون جا ز گهیمن د! پدرتون کجاست گفتن مسافرت دمیتونن خالف کنن منم که ازشون پرس یپدرشون نم

»میکن یم یزندگ سینه من و شهاب جدا از اونا تو انگل ای دیهست انیدونم در جر ینم. رانیاومده بودم ا یحیتفر

»بله شهاب جان گفتن«:شایم

دادگاه  يتو) اشاره به شهاب(  شونیفقط الزمِ که روز دادگاه، ا ن،یرادش نداشت يتو خالفا یکه شما و شهاب دخالت میهست انیما در جر«:بهروز
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»حضور داشته باشن

»اتفاق افتاده نیشهاب و ناژ نیکه ب یِکه خواستم مزاحمتون بشم وصلت یامر دوم يبرا  حیصحشما  شیفرما«:فرح مامان

»پدر خالف يبدون اجازه  نیدون یشما که م«:بهروز

»شن یاونا زن و شوهر محسوب م گهیکه افتاده اال د یِاتفاق«:فرح مامان

»رو باطل کنن غهیص نیتونن ا یم«:بهروز

»رو دوست دارن؟ گهیانقدر هم د یو کنن وقتکار نیچرا ا«:فرح مامان

»!ستیتنها دوست داشتن مهم ن«:بهروز

»ن؟یهست یشما مخالف چ«:فرح مامان

»خورن یخانواده ها بهم نم«:بهروز

»م؟یخور یبه هم نم نیکن یکه فکر م نیدیاز من د يزیچه چ«:فرح مامان

»دیمنظور من شما نبود! جسارت نباشه«:بهروز

»میکن یم یزندگ سیکه تو انگل شییشهاب منم و دا يب خانواده خ«:فرح مامان

»..کشته شد فشیکث يِکه دخترم به خاطر باز ياز همون روز. ستیشهاب ن يمحراب خانواده «:نشست و گفت شیشونیو تلخ رو پ قیعم یاخم

از همون روز تو فکر گرفتن شهاب از اون  مدیدخترم و د يسوخته  مهین يکه جنازه  ياز همون روز«:شد ریاز چش مامان فرح سراز یاشک

کرد، دوست  یکه با مادرش داشت واسِ من فرق م یشده بودن اما شهاب به خاطر شباهت یکیباهاش  گشید يرذل بودم بچه ها يخانواده 

وجود اورده بود که من قادر  رو به یمحبت قیعم ي شهیکه داشتن ر یخون يپدر و خواهر برادراش قطع کنم اما رابطه  باداشتم رابطش و به کل 

اما به جونِ خودش که . خانوادش شِیذاشتم بره پ یبار م هیاومدم دوسال  یاگه از عهدش بر م ایبار  هی یسال نیبنابرا. اش نبودم شهیبه قطه ر

 يکه تو خونه  يدم که لقمه اکر یبه مستمندان کمک م سیانگل يبود من تو رانیکه شهاب ا یدونه دخترم اون مدت هی خاكبه  زِیبرام عز یلیخ

 يخانواده  ستیرادش ن يمن پسرم و رو با عشق بزرگ کردم اون مالِ خالفا! ببرم نیپسرم از ب يو برا شیاون حروم کمیخوره القل  یپدرش م

» .اون منم

»دخترتون افتاده؟ چه دردناك يبرا یچه اتفاق«:شایم

 يمقدار دنیکه به هدفشون نرس یاول گروگان گرفتنش بعد از مدت. محراب کشته شد مثل ییدخترمم به دست کثافتا«:و گفت دیکش یاه فرح

».خواستن رو داد اون و کشتن یکه م يزیاز بدنش رو سوزوندن و بعد که محراب چ

.صحبتش شد يمانع از ادامه  اشک

.و به دستش داد ختیر یاب وانیل شیبرا شایم

»شد دهیجا کش نیخواستم از شهاب بگم به ا یخوام من فقط م یم معذرت«:اروم شد گفت یکه کم نیبعد از ا فرح

.انداخته بود نییدرهم از مرور خاطرات مادرش سرش را پا يبا چهره ا شهاب

»به نظر من شهاب از خانوادش کامال جداست«:به بهروز کرد و گفت ینگاه شایم
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»انیتونن با هم کنار ب یفرهنگ هستن و م هی يهر دو بزرگ شده  نیکنم، شهاب و ناژ یفکر رو م نیمنم هم«:تکان داد و گفت يسر نوژن

»میموضوع حرف بزن نیدادگاه رادش راجع به ا لیدم بعد از خوب شدن دخترم و تکم یم حیترج«:و گفت دیکش یقینفس عم بهروز

 اقتیکه شهاب ل دوارمیام میمنتظرتون هستمونه ما تا اون روز  یجاست و م نیشهاب اما دلش ا. سیگردم انگل یبر م گهیمن چند روز د«:فرح

»!کنه دایشما رو پ يدوماد

.رفتند مانهیصم یخداحافظ کیشهاب و فرح برخاستن و بعد از  يو چا وهیمتفرقه و صرف م ياز صحبتا بعد

»!چارهیبود زنِ ب دهیکش یچه عذاب یاخ«:مبل نشست و گفت يرو شایم

»یِبه نظرِ من شهاب پسر خوب«:نوژن

»؟یکن یطور فکر م نیکه ا شیدیتو مگه چند بار د«:بهروز

رو نجات  نیکه ناژ نینمونش که از خانوادش گذشت از ازاد شدن پدرش گذشت به خاطر ا هی. خوب بوده دمیکه د یهمون تعداد کم«:نوژن

»بده

»ریشب بخ. میکن یراجع بش صحبت م نیبعد از خوب شدن ناژ«:برخاست و گفت بهروز

.افسوس تکان دادند ياز رو ين او را نظاره کردند و رو به هم سرو نوژن رفت شایم

***

.کتریشد و روز دادگاه نزد یبهتر م نیگذشتند و با گذر هر روز ناژ یهم م یها از پ روز

 يشد و چند بار یاحوالش م ياینوژن جو قیاز طر نهیرو بب نیتونست ناژ یکه نم ییبرگشت اما شهاب موندگار شد و از اون جا سیبه انگل فرح

.هم باهاش حرف زده بود

»حالش خوبِ؟ نیناژ«:گفت شایوارد خونه شد و رو به م بهروز

»اره اماده اس«:شایم

»؟يتو کجا اماده شد«:به او کرد و گفت ینگاه بهروز

»امیخوام ب یمنم م«:شایم

»ستیتو ن ياون جا جا«:بهروز

»نمیار دادن ببکه دخترم رو از ییاون کثافتا امیخوام ب یم«:شایم

.تاسف تکان داد و کوتاه امد ياز رو يسر بهروز

»من اماده ام بابا«:از اتاق خارج و گفت نیناژ

هم  یهرچ یکن يو باهاشون برخورد يکنترلت رو از دست بد دیگم بابا جون اون جا نبا یجان بازم م نیناژ«:به او کرد و گفت ینگاه بهروز

»راستش و بگو دنیپرس

» چشم«:نیناژ

»منتظرِ نینوژن تو ماش دیزود باش«:بهروز
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.از منزل خارج شدند یهمگ

.باشه یکیو شهاب از قبل با هم هماهنگ کرده بودند تا صحبتاشون  نیناژ

.قابل کنترل بهش دست داد ریغ تیاز عصبان یکه چشمش به رادش ها افتاد موج نیبه محض ا نیناژ

.ها و ازار ها تیاذ تموم

.رهیبود صورت بگ کیکه نزد يتجاوز

.الغرش هست يو درد و عذاب ترکش کرد و هنوز هم اثارش تو چهره  یکه با هزار سخت یلعنت مواد

.شد ریبود که از چشماش سراز یکرد خودش رو کنترل کنه که حاصلش قطره اشک یفشار دست بهروز سع با

.وارد اتاق شد شهاب

.نگاهش را به سمت پدرش سوق دادبه خواهر برادرانش کرد و در اخر  ییگذرا نگاه

.که باعث شد از پدرش متنفر شود یحرف اخر مامان فرح افتاد حرف ادیبه پدرش  ینگاه با

زنم رو داغون کرد  هیکنه من که  یخوام بزنم تو رو داغون م یکه م یدونم حرف یشهاب جان م«:که به فرودگاه برود گفت نیفرح قبل از ا مامان

که  ییها ییبا بدگو یراحت تر بتون دیشا. گم یگفتم اما حاال م یاومد بهت نم ینم شیپ نیناژ انیاگه جر دیبهت بگم، شا دیباچه برسه به تو اما 

»یراجع به پدرت بشه رو به رو ش نیناژ ياز جانب خانواده  دیشا

بهش تجاوز کرده . که بدنش و رو بسوزونن بهش نیکه مادرت رو گروگان گرفتن قبل از ا يروز«:ادامه داد دیلرز یکه از بغض م ییبا صدا بعد

.بودن

شه در برابرشون  یفرستن بابات بازم حاضر نم یبابات م يوحشتناك رو برا ياون صحنه ها لمیف یوقت«:فرح به هق هق افتاد و ادامه داد مامان

پول رو داشت  نیبرابر ا نیچند شیه تو حساب بانکک یپول ها فروخت در صورت نیپول بوده اون زنش رو به ا اردیلیصحبت سر ده م. ادیکوتاه ب

 یم یحرصشون خال یکردن با فرستادن جنازش کم یفکر م دیاونا هم شا ومدیبدن سوختش رو فرستادن و باز هم بابات کوتاه ن لمیهم ف ازو ب

»مونده بود مونشیر و پتو حساب پ اردیلیاون افسوس نخورد چون ده م. افسوس نخورد دیمادرت رو د يپدرت جنازه  یشه، وقت

 شهیچرا مامان فرح هم دیفهم یحاال بهتر م. ندیدار بب يچوبه  يکرد دوست دارد پدرش را رو یاون حرف ها حس م ياور ادیحاال شهاب با  و

.اره خوردن نداره یکه بابات م یکرد نون یم دیتاک

.نکرد افتیاز ان در یبه شهاب زد اما جواب يلبخند محراب

.خروج از کشور گرفت يشهاب تبرئه شد و اجازه  نیناژ دییبوده و با تا لیدخ يریه انکار کردند که شهاب در گروگان گها هم رادش

.هم محکوم به حبس نایرادش محکوم به اعدام شدند شهره و ش انیو شا نیشرو محراب،

.دادگاه اعالم شد ختم

»میبد یمهمون دیامشب با«:خوشحال از دادگاه خارج شد و گفت شایم

»طورِ نیهم«:زد و گفت يلبخند بهروز

.دیایتکان داد که طرفش ب یدست شیبه شهاب که تازه از دادگاه خارج شده بود کرد و برا ینگاه نیناژ



کاربر  انجمن نودهشتیا  فاطمه  |گروگانگیر                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 129

.اهسته سمتش رفت يبا قدم ها شهاب

!اعدام پدرش راحت تر بود اما برادرانش نه هضم

.رفت و مجددا سالم کرد جلو

.جوابش را دادند اما بهروز کوتاه و خشک یبا خوشحال شایو م نوژن

»گه؟ید يا یم! یِشهاب جان امشب خونمون مهمون«:شایم

»شا؟یم ادیب يتوقع دار«:اومد جواب بده که بهروز گفت شهاب

»چرا که نه؟«:شایم

؟یباش کیتو جشنمون شر يا یم! اعدام پدر و برادرات يبرا یمهمون نیا«:رو به شهاب گفت بهروز

.انداخت نییش رو پاسر شهاب

»؟یباش کیشر مونیو تو خوشحال يما بخند يهم پا يا یم«:ادامه داد بهروز

.دیکش ينفس بغض دار شهاب

»که به خاطر مرگ پدر و برادرات خوشحالن؟ یتیجمع نیب يا یم«:بهروز

»دیبابا بس کن«:نیناژ

.باز هم سکوت کرد شهاب

 يکه تمام تالشش رو کرد تا بابا یتونه با پدر زن یم نهیبذار اول بب! خانواده نیخواد بشه داماد ا یگه م یاقا م نیچرا بس کنم بابا؟ ا«:بهروز

»اد؟یبشه کنار ب دهیدامادش به چوبه دار کش

»شدن دهیکش فشیکث يمن فقط نارحت برادرامم که به باز! پدرم حقش بود«:اهسته گفت شهاب

»؟یسوزون یاونا م شیاب رو تو اتبهروز؟ تو چرا شه یزن یم یِحرفا چ نیا«:شایم

»سوزوندن؟ یعنیاعدام  رانیمگه تو ا!!!! یچـــ«:گفت تیبا عصبان نیناژ

»اصطالحِ هی نیا زمینه عز«:دیخند شایم

»د؟یرو بلد یرانیمگه شما اصطالحات ا«:نیناژ

»!جا بودم ها نیدوازده سال از عمرم رو ا ینا سالمت«:شایم

»با ما؟ يا یاب جان مشه! میحاال بهترِ بر«:نوژن

»دارم نینه ماش«:شهاب

»م؟یامشب منتظرت بمون«:شایم

»امیفکر نکنم بتونم ب«:شهاب

»میما منتظرت یتون یچرا م«:کرد و گفت یاخم نیناژ

»امیکنم ب یم یچشم سع«:زد و گفت یجان یبه او انداخت لبخند ب ینگاه شهاب
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»نره تادیدوستت دارم «:گوشش گفت ریجلو رفت و ز نیناژ

»!ره ینم ادمیکه  يِزیتنها چ«:از ته دل زد و گفت يلبخند شهاب

***

.کرد و منتظر شهاب بود یمدام به ساعت نگاه م نیشدن اومده بودن اما ناژ یبابک و بهار م يکه شامل خانواده  مهمونا

.نداد یباهاش تماس گرفته بود اما جواب بارها

»؟يکالفه ا چرا نیناژ یِچ«:شد و گفت کشینزد ریام

»!يکرد یخانوم صدام م نیقبال ناژ«:کرد و گفت ریبه ام ینگاه نیناژ

»؟يدوست دار ياون طور«:کرد و گفت يتک خنده ا ریام

.به ساعت انداخت يگریحوصله نگاه د یب نیناژ

»؟یهست یشده منتظر کس یچ«:ریام

»اره منتظر شهابم«:نیناژ

»اد؟یقرارِ اونم بمگه «:نشست و گفت یاخم ریام یشانیپ يرو

»ومدهیدونم چرا ن ینم میدعوتش کرد«:نیناژ

»؟یبا شهاب بمون يخوا ینکنه م نیناژ نمیبب«:ریام

»؟یِمنظورت چ«:نیناژ

»؟یبا شهاب ازدواج کن يخوا یم یعنی«:ریام

»من باهاش ازدواج کردم«:نیناژ

»نیباطل کن نیتون یرو راحت م غهیاون ص«:ریام

»دارم باطلش کنماما من قصد ن«:نیناژ

»؟یِاون ک یدون یم ؟يشد وونهید«:ریام

چون  ؟یمن دخالت نکن یتونم خواهش کنم تو مسائل خصوص یدر ضمن م! یِدونم اون ک یبهتر از تو م«:به او انداخت و گفت ینگاه یعصب نیناژ

»کنه ینم دایاصال ربط پ یکیبه تو 

.بلند شد و سمت نوژن رفت و

.تماشا کرد و بعد صورتش را برگرداند و نگاهش با چشمان دلخور سارا برخورد کردبا خشم رفتنش را  ریام

..فکر نکند نیبه ناژ گریکرد د یانداخت و سع نییرا پا سرش

»ومدهیدونم چرا شهاب ن ینم«:رو به نوژن گفت نیناژ

»يبهش حق بد دیشرکت کنه با یجشن نیتونسته واقعا تو همچ ینم دیشا«:نوژن

»ده یاد در ضمن تماسامم جواب نم یگفت ماون «:نیناژ
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»!نگران نباش«:نوژن

»خوام برم خونش یو بده م نیماش چیسوئ«:نیناژ

»تنها؟«:نوژن

»اره«:نیناژ

»یستیرو بلد ن ابونایتو که خ«:نوژن

»بلدم يحدود هیتا «:نیناژ

»یممکنِ گم بش«:نوژن

»خودت گم شو یادب یب یلیخ«:شد گفت یکه بلند م یکرد و در حال یاخم نیناژ

»یکن داشیپ یو نتون یکه تو شهر گم بش نِیمنظورم ا زمیعز«:خواست از کنار نوژن بگذرد که نوژن با خنده دستش را گرفت و نشاند و گفت و

»!خب پاشو من و برسون«:نیناژ

»؟يبر يخوا یاون وقت تو م! توا يجشن برا نیا«:نوژن

» حوصله ندارم«:نیناژ

»و اماده شو من به مامان بگمپاش! باشه«:نوژن

.برخاست و سمت اتاقش رفت نیناژ

»!اون جا ير یتو نم«:گفت نیرو به ناژ یعصبان بهروز

»برم دیمتاسفم بابا من با«:نیناژ

.نکرد يکرد توجه ا یم شیبلند بهروز که مدام صدا ينداد و از منزل خارج شد به صدا شتریمخالفت ب يبرا یفرصت و

»منتظرت بمونم؟«:ونه شهاب نگه داشت و گفتدر خ يجلو نوژن

»ام ینه با شهاب م«:نیناژ

»هست نیپس برو زنگ بزن بب«:نوژن

.شد و به طور مداوم زنگ را فشرد ادهیپ نیناژ

»؟یِک«:دیشهاب را شن يخسته  يتا صدا دیطول کش یقیدقا

»باز کن در رو ن،یمنم ناژ«:نیناژ

.باز شد یکیت يبا صدا در

.شهاب تکان داد و به داخل رفت يبرا یدست نیناژ

.دوان وارد ساختمان شد دوان

.خاموش نشسته بود زونیتلو يبه اطراف انداخت شهاب رو به رو یبود نگاه کیتار مهین خونه

.شد تیپر در دستان شهاب متوجه موقع مهین وانهیمشروب بود و ل ي شهیکه روش چند ش يزیم دنیرفت با د جلو
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»شهاب«:صداش کرد اروم

.برگشت و با چشمان خمار نگاهش کرد شهاب

.جلو رفت و کنارش نشست نیناژ

»؟يشد يطور نیچرا ا«:حال خرابش شد و گفت يشهاب متوجه  ي دهیژول يموها و لباسا از

و  نیتنفرم اما شرواون باعث مرگ مادرم بود ازش م رهیخواد بم یدلم م زارمیاز بابام ب«:اش گفت دهیکش ينگاهش کرد و با صدا یکم شهاب

»...شدن اون اشغال فشیکث ياون مرد رذل شدن، اونا چرا وارد باز یچرا قربان انیشا

.سرفه افتاد به

»زمیاروم باش شهاب اروم باش عز«:دستش را دور او حلقه کرد و گفت نیناژ

»اون با مامانم چه کار کرد؟ یدون یم تو هم... اره يتو هم از بابام متنفر... تو«:دوخت و گفت نیرا به ناژ سشینگاه خ شهاب

»اومدم کنارت باشم شتیبهش فکر نکن من اومدم پ«:محکم تر بغلش کرد و گفت نیناژ

»؟یتو مالِ من!!! مگه نه يدوستم دار تو«شهاب

»زمیآره عز«:نیناژ

»ره؟یگ یپدرت تورو ازم نم«:رو بغل کرد و گفت نیمحکم تر ناژ شهاب

»رهیگ یو نمکس من و از ت چیه«:نیناژ

»نه؟ یش یتو به خاطر خانوادم از من متنفر نم«:شهاب

»نه زمینه عز«:نیناژ

»یلیخ... نیدوستت دارم ناژ یلیخ«:کرد و گفت کیصورتش رو به او نزد شهاب

»منم دوستت دارم«:شد و زمزمه وار گفت دهیاو کش يسمت لبا نیناژ نگاه

.لغزاند نیناژ يچشمانش را بست و لبانش را اهسته رو لبا شهاب

.هم بسته شد نیناژ چشمان

.دندیبا هم بودن را چش یواقع يشب مزه  ان

...ان جا ماندگار شد نیناژ

.شدن به شهاب برداشت کینزد يبرا گرید یقدم و

.دخترونش فاصله گرفت و خودش رو در اغوش پر مهر عشقش رها کرد يایدن از

..زد یطول و عرض خانه را قدم م یعصب بهروز

»سرم درد گرفت نیبش ایبهروز ب«:شایم

»نیکار ناژ نیابروم جلو خواهر و برادرم رفت با ا«:بهروز

»چرا ابروت بره؟«:کرد و گفت یاخم شایم
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»ومدهیپسرِ تا حاال هم ن شِیدخترِ اون وقت شب رفته پ«:بهروز

»شوهرشِ ستین بهیپسر غر«:شایم

»شا؟یچرا م گهیتو د«:بهروز

»یکن یم داینجات پ ییابرو یفرانسه تو هم از ب میگرد یهفته من و بچه هام بر م نیاخر هم یحرص ابروت و بزن ادیز خوادینم «:شایم

.را نگاه کرد شایحرکت م یچند لحظه ب بهروز

»؟يبر يخوا یم«:نشست و اهسته گفت شیمبل کنار يرفت و رو جلو

»میگرد یبر م خوب شده نیاومدم حاال هم که ناژ نیاره به خاطر ناژ«:شایم

»...اما بچه هام«:بهروز

»بهت سر بزنن انیتونن هر وقت خواستن ب یبچه ها م«:شایم

»...شایم«:بهروز

.نگاهش کرد اما بهروز ادامه نداد شایم

»ستین یان، فرانسه تا لندن راه یچون اونا با من م يند ریو شهاب گ نیبهترِ به ازدواج ناژ«:شایم

»؟یفکر کن شتریب يخوا ینم... يخوا ینم شایم«:زد و گفت شیموها انیم یکالفه چنگ بهروز

»؟یراجع به چ«:نشاند و گفت یشانیپ يرو یاخم شایم

»...موندن«:انداخت و زمزمه وار گفت نییسرش رو پا بهروز

»؟یچ يبمونم برا«:زد و گفت يپوزخند شایم

»من يابمون بر«:گفت یملتمسانه نگاهش کرد و بعد از سکوت طوالن بهروز

.از پرسش گرفت یرنگ شایم نگاه

»؟!تو يبمونم برا«:شایم

»میاز اول شروع کن ایب«:بهروز

.کرد یعصب يتک خنده  شایم

 يدخالت ندم و کارم هم با اتمام پرونده  ياجازه  گهیدم د یخواهرم حاال من بهت قول م يما به خاطر کارم بود و دخالتا ییجدا«:ادامه داد بهروز

»شم یبازنشسته م ادیتمال زرادش به اح

»وقته روحم داغون شده یلیشده من خ ریمن، شروع، د يبرا«:و گفت دیکش یاه شایم

»جبران بده يکردم بهم اجازه  يبد یلیمن قبول دارم که بهت خ شایم میکن یم مشیبا هم ترم«:ملتمسانه گفت بهروز

.شد سینگاهش خ شایم

 يجا بود نیکه ا یدو ماه یکی نیهم باشه تو ا یهر ادم عاقل. میرو دوست دار گهیکه هنوز هم د میدون یممن و تو هر دو مون «:ادامه داد بهروز

»رو دلمون میپا بذار ينذار به خاطر لجباز. میتمومش کن يبره پس نذار با لج و لجباز یم یما پ يبه عالقه 
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.انداخت نییمتفکر سرش رو پا شایم

!؟یشد چ یگذشته باز تکرار م ينبود اما اگر اون عذابا یاشت شککه هنوز بهروز را دوست د نیا در

بود به خاطر بهروز؟ سکیبه ر حاضر

»فکر کنم و از همه مهمتر نظر بچه هاست دیمن با«:شایم

»!هم شِیپ میاونا که از خداشونِ من و تو برگرد«:بهرو

» !نظرشون رو بپرسم دیبه هر حال با«:شایم

.نگاه کرد شایحظه به مزد و چند ل يلبخند بهروز

»ومد؟یدختر ن نیچرا ا«:به ساعت نگاه کرد و با اخم گفت ییکهوی باز

»بهروز گهیبس کن د«:کرد و گفت یپوف شایم

»دنبالش مینوژن رو صدا کن بر«:بهروز

»!؟یفهم یشوهرشِ چرا نم شِیاون پ«:شایم

»موضوع رو درك کنم نیتونم ا ینم شایتونم م ینم«:بهروز

»یات رو بکن یسع دیبا«:سمت او برداشت و گفت یمقد شایم

.او گذاشت يشانه  يدستش رو رو و

.دیبخش شایبه م ییاهدا يرا اتش زد و لبخند شیها یاراده تموم نگران یکرد و ب یشانه اش نگاه يرو شایبه دستان م بهروز

***

.نشستند شایبهروز و م يو مامان فرح رو به رو شهاب

.به شهاب زد و کنار نوژن نشست یبخش اننیلبخند اطم نیناژ

جون و شهاب رو مشخص  نیناژ فیاومدم تا تکل یزودتر م دیدونم که با یشد م رید رانیخوام که اومدنم به ا یمن واقعا معذرت م«فرح مامان

»کنم

»میکن یما درکتون م ستین یمشکل«:زد و گفت يلبخند شایم

 یکه امکانش باشه مخالفتم رو اعالم م ییازدواج ندارم و تا جا نیبه ا یتینوم من هنوز هم رضاراستش خا«:را صاف کرد و گفت شیگلو بهروز

»بخواد از ما بگذره نیکه ناژ نیکنم مگر ا

»بابـــــــــا«:گفت زیاعتراض ام نیناژ

»درك کن نیتونم موافقت کنم ناژ یمن نم«:بهروز

»من چرا بذارم؟ دیمن احترام بذار میبه تصم دیخوا یاگه شما نم. اس هدیمن واقعا متاسفم که افکار شما انقدر پوس«:نیناژ

»من پدرتم«:بهروز

»ستین ییزورگو یپدر بودن به معن«:نیناژ
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»خوام یو صالحت رو م ریمن بهتر از هر کس خ«:بهروز

»ن؟ینیب یرو تو بودن با من نم نیچرا صالح ناژ«:جواب داد نیقبل از ناژ شهاب

.به او رفت يچشم غره ا بهروز

بار  نیماجد ما چند يکه ازشون دورم هم دست پدرمن؟ اقا ییچون برادرا! ؟یِقاچاقچ هیکردم  یکه باهاش زندگ يچون پدر«:ادامه داد شهاب

 گهیر دمن چقد دیی؟ شما بفرما!نداشتم یاونا نقش یزندگ ي قهیمن تو طر نیو درك کن نیایتا شما کوتاه ب مینامه رو مرور کن یزندگ نیا دیبا

به شما ثابت کنم  يمن چه طور ستن؟یمن ن ياونا پدر و برادر من هستن اما خانواده  ستن؟یبدم اونا هم خونه من هستن اما هم دل من ن حیتوض

 حرف ها رو بزنم تا شما يدور و اطرافم ناراحتم؟ من چه جور ییکسا نیبگم که از داشتن چن يمثل محراب شرمسارم؟ چه طور ياز داشتن پدر

»ن؟یرو هم نگاه کن وانیپر ل مهین یکم

»نیکشه محاکمه کن یم دكیرادش رو  یِلیکه فام نیشهاب رو به جرم ا دیحق با شهابِ بابا، شما نبا«:مداخله کرد نوژن

»یِکیحرف من «:برخاست و گفت بهروز

.سمت اتاقش رفت و

بود شما  یکنه، اون اصوال ادم منطق یطور برخورد م نیفهمم بهروز چرا ا یواقعا نم«:رفتن او را نظاره کرد و رو به فرح گفت یبا شرمندگ شایم

»شه یم یاون حتما راض نیبه ما فرصت بد گهید یکم

»بابا ندارم يبه اجازه  يازیرم ن یم رانیمن با شهاب از ا«:نیناژ

»بشه یماجد راض يتا اقا میکن ینگو ما هرچقدر الزم باشه صبر م يطور نیجان ا نینه ناژ«:فرح

»!نیبهمون فرصت بد گهیدونم فقط چند روز د یمن راهش رو م«:زد و گفت يلبخند شایم

»مید یفرصت م نیهرچقدر که بخوا«:زد و گفت يهم لبخند فرح

.مونند یکردند و گفتن منتظر جواب از جانب اونا م یمعمول شهاب و فرح خداحافظ ياز زدن صحبت ها بعد

.خواد باهاش صحبت کنه یشده کنار بهروز نشست و نشان داد م نیعت شیاز پ ينقشه  کیبا  شایم

.به او کرد و کتاب را بست یمطالعه نگاه نکیع ياز باال بهروز

»شده؟ يزیچ«:رو برداشت و رو به او گفت نکیع

»خوام باهات حرف بزنم یاره م«:شایم

»!خوام بشنوم ینم نِیاگه راجع به ناژ«:بهروز

»کنه یم دایچون به خودمونم ربط پ يبشنو دیهست اما با نیراجع به ناژ«:شایم

»ه؟یمنظورت چ«:کرد و گفت یاخم بهروز

»من راجع به اون موضوع فکر کردم«:و گفت دیکش یاه شایم

»کدوم موضوع؟«:بهروز
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»ازدواج مجددمون«:شایم

»خب؟«:زد و گفت ياراده لبخند یب بهروز

»...باهات بمونم اما شهیهم يخوام که برا یتونم و م یکه م دمیسر جهینت نیمن فکرام و کردم و به ا«:شایم

»!ینش مونیوقت پش چیدم ه یواقعا ممنون قول م شایممنون م یلیخ«:زد و گفت یلبخند پهن بهروز

»حرف من ادامه داشت«:زد و گفت يهم لبخند شایم

»دم یبگو گوش م«:بهروز

»بچه هاس تیگذاشتم اونم رضاازدواجمون  يبرا یکه گفتم شرط يهمون طور«:شایم

»هستن یخب اونا که معلومِ راض«:بهروز

»ستمیبه ازدواج مجددتون ن یده منم راض ینم تیمن اهم میگه حاال که بابا به تصم یم نیاما ناژ یِنوژن راض«:شایم

»؟یچ یعنی«:بهروز نشست یشانیپ يرو ظیغل یاخم

»نظرش رو گفته«:شایم

»رنیاز بچه هاشون اجازه بگ دیازدواج مجددشون با يپدر و مادر برا نگفته ایدن يجا چیه«:بهروز

»کنم ینباشن ازدواج نم یندارم تا بچه هام راض يکار نشیو قوان ایمن با دن«:شایم

»داده تینوژن که رضا«:بهروز

»ستیمن ن ينوژن تنها بچه «:شایم

»بدم تیتونم به شهاب رضا یمن نم«:بهروز

»ستین یمنطق لتیدال«:شایم

»دامادم باشه ریکه ام لمیما شتریشدم و ب نیبا ناژ ریام يمتوجه عالقه  ییجورا هیراستش من «:بهروز

 ،یدختر باز با فرهنگ غرب هی نیاما ناژ نیو متد یپسر مذهب هی ریندارن ام تیاصال باهم سنخ ریو ام نیناژ«:متعجب نگاهش کرد و گفت شایم

 جهتو ریاصال به ام نیناژ دیانتخاب کنه نه تو، شا دیکه با نِیناژ نیدر ضمن ا. ستین نیاما مناسبِ ناژ یِبپسر خو ریشم که ام ینم نیمن منکر ا

»يریبگ دهیاون رو ناد قیعال يپسند یرو م ریکه ام نیشه تو فقط به خاطر ا ینم لیهم نکنه دل

»یو شهابِ حاال خود دان نیدواج ناژبه هر حال روش فکر کن ازدواج مجدد ما بسته به از«:از جا برخاست و گفت سپس

.مثبت خواهد بود جهیداشت نت نانینشاند اطم شیلب ها يرو ياز اتاق خارج شد لبخند و

***

.داد تیرفت بهروز رضا یطور که انتظار م همون

.اورد یشناخت شهاب هم کم از او نم یسر از پا نم نیناژ

.برگزار کردند یکوچک یبهروز جشن خانوادگ يکردند و شب در خانه  روز عقد کیو بهروز در  شایو شهاب همراه م نیناژ

»باالخره تموم شد«:رو در دستش فشرد و گفت نیدست ناژ شهاب
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»داشت یخوب انیبود اما پا یسخت يروزا«:نیناژ

واقعا دلم  دمتیهوش د یب انیتو بغل شا یدوجفت چشمات تو ذهنم موند وقت نیفقط ا دمتیبار تو فرودگاه د نیاول يکه برا يروز«:شهاب

ازت  دیتوجه ام رو جلب کرد رفته رفته حس کردم با تیو سرتق ییاول پرو الیبودم تو برخورد اول تو و مونیکردم پش یکه م ياز کار دیلرز

 یوقت. شم یم یرتیکنه غ ینگات م دارانهیبهت به چشم خر انیشا ینه وقت دمیاز رو عذاب وجدانِ اما د تامیکردم حما یم کرف. کنم تیحما

استارت دوست  دیمن دوستت دارم شا دمیاون جاها بود که فهم. گرفتم یم شیداشتم ات یواقع يخواست بهت تجاوز کنه به معنا یم انیشا

»ادت؟یبود  اول يهمون بوسه  يداشتنم از رو

.دندیاون لحظه خند ادیدو با هم به  هر

.دز يو لبخند دیرو بوس نیناژ یشونیخم شد و پ شهاب

بهم  نیشرو یکه وقت نیا! ياما مثل اونا نبود ياونا بود شیکه پ نیا. بود که بهت دل بستم تاتیمنم از حما«:و گفت دیکش یقینفس عم نیناژ

بودن و  دهیکه اونا فهم نیبا ا یحت یکنن تو هوام و داشت تمیاذ خواستنیکه هر وقت م نیا! زد یتو چشمات موج م یکرد نگران یم قیمواد تزر

مهربون بهت گفتم دوستت دارم تا اون  داریاون سرا يکه تو خونه  يبرام لذت بخش بود تا اون لحظه ا نمیا. کردن ینم تمیتو اذ يجلو گهید

»دوستت دارم شهاب یلیخ! بردم یلحظه هنوز به دوست داشتنت فکر نکرده بودم انگار همون لحظه بود که به عمق عشق و دوست داشتن پ

.هر دوشان شد يمهمانان لبا يدور کمر او حلقه کرد و لبخنددستش را  شهاب

»بفرما«:شربت را برداشت و سمت سارا رفت و گفت وانیل ریام

»ندارم لیم«:به شربت کرد و گفت ینگاه سارا

»يا ینارحت به نظر م«:ریام

»ینارحت باش دیاما تو که با ستمینه من نارحت ن«:سارا

»من به قسمت اعتقاد دارم«:ریام

.به او زد يپوزخند سارا

»؟يتو هنوزم به من عالقه دار«:ریام

»طرف من؟ ياومد يشد دینا ام نیاز ناژ یِچ«:کرد و گفت یعصب يتک خنده  سارا

»نبودم دواریوقت بهش ام چیاما ه! داشتم یحس هی نیکنم که نسبت به ناژ یانکار نم«:ریام

»کردم زونیه نه، من خودم و بهت اونه؟ چرا ک يدواریام یلیاما نسبت به من خ«:سارا

»ما بود يکار تو اشتباه بود اما استارت رابطه  دیشا. شه یشروع م ییجا هیاز  يحرف رو نزن، هر رابطه ا نیا«:ریام

.فقط نگاهش کرد سارا

عشق کورکورانه  هی نیناژ. نبود نیبه ناژ يدیکه ام نیداشتم با ا دیترد نیو تو و ناژ نیب ،یتون یرو فراموش کن اگه م نیمن به ناژ يعالقه «:ریام

»امیازادش کنار ب اتیبا افکار و روح نیمثل ناژ يکه با دختر ستمین يمن پسر دمیفهم یکردم م یاگه عاقالنه فکر م! بود

»...دوست نداشتم انتخاب دوم باشم اما«:و گفت دیکش یاه سارا
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»یفکر کن که انتخاب ماندگار باش نیبه ا یاب چندمفکر نکن که انتخ نیبه ا«:حرفش رو قطع کرد و گفت ریام

»تیام خواستگار یمطمئن باش فرداش م يمنتظر جوابتم، هر وقت جواب بد«:شد و گفت زیمخین سپس

.تکان داد و ازش دور شد شیبرا يسر بعد

 يبه وصال برسد، برا يکرد روز یکه فکر نماش  یعشق طوالن نیانتظار چند ساله اش به ا نیا يزد به رو يرفتنش را نظاره کرد و لبخند سارا

.جواب مثبتش را بدهد گریداد چند روز د حیدادن جواب زود بود ترج

***

.به فرانسه رفتند شایم يمسافرت و جمع و جور کردن کارا هی يبهروز برا ي خانواده

قول  شایبر پا کند اما به بهروز و م رانیدر ا یهاب شغلکنند تا ش یزندگ سیرو در انگل یهم همراه شهاب به لندن رفت مجبور بودن مدت نیناژ

.برگردند رانیبه ا یزندگ يبرا يدادند که به زود

1391اسفند ماه : انتشار خیتار
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